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Forord 

Jeg har ikke gjort dette arbeidet alene, noe jeg vil utrykke min takknemlighet 

og glede overfor i dette forordet. Særlig er det mange grupper mennesker og 

akademiske tekster som har vært betydningsfulle for at jeg har kunnet skrive 

denne avhandlingen. Men også konferanser, affekter, podcaster, gåturer, 

ferier og, og, og… har deltatt. Det er noen mennesker og grupperinger jeg vil 

nevne spesielt i dette forordet. Aller først en ekstremt stor og varm takk til 

min hovedveileder Hillevi Lenz Taguchi som har vært med i hele prosessen 

og som introduserte meg for Deleuze og Guattari. Stor takk også til mine 

biveiledere Jeanette Rhedding-Jones (1943-2013) og Stephen Dobson. Dere 

har alle utfordret og «holdt i meg» i en prosess som har tatt mange ven-

dinger, og det har vært en berikelse å kunne hekte seg på deres kunnskap, 

kreativitet, håndverk og nettverk. Hjertelig takk også til mødrene som så 

åpenhjertet sa ja til å dele historier om bøker, fenotyper og hverdagsliv.  

Underveis har også diverse grupperinger virket inn i hva jeg har kunnet 

tenke og gjøre, i livet og i arbeidet med avhandlingen. Disse har bidratt til å 

skape et åpent, kritisk og kreativt rom i et til tider sterkt stratifisert akade-

misk landskap. Uten disse fellesskapene ville alt vært annerledes. Varme 

tanker går derfor til Academic reading group (Suppe-gruppa), Critical social 

research group (à la Starbucks), Doctoral group, Oslo-Sidney group, Plateau 

for feminist pedagogy and educational theory, International critical child-

hood policy studies collaborative, Utdanning og diversitet, Worldy methodo-

logies, Methodologies in early years research, tidligere kollegaer ved Høg-

skolen i Oslo og Akershus, og nåværende kollegaer ved Høgskolen i Hed-

mark. En helt spesiell takk til Ann Merete Otterstad for vennskap, samtaler 

bortenfor og det som enda kommer, og også til Anne Beate Reinertsen som 

den senere tid også har blitt et kreativt reisefølge i arbeidet med å tøye hva 

det er mulig å tenke/gjøre i relasjon til metodologi og tidlig barndom.  

Uendelig mange takk til familien min som har oppmuntret og stilt opp 

sånn at jeg har kunnet gjøre dette. Dere er fantastiske! Pål Martin, jeg vet 

ikke engang hvor jeg skal begynne eller slutte for å utrykke hva du har be-

tydd i dette arbeidet. Akkurat nå får ordet «alt» duge. Og til slutt. Takk til 

Ingrid Nikoline og Nils Ivar som jeg blir til med igjen og igjen. Dere får 

dette arbeidet til å oppleves som viktig og uviktig på samme tid. 

 

Camille Eline Andersen, Hamar, mars 2015 
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English summary 

This thesis deals with professionalism in early childhood education in rela-

tion to «race» and whiteness in primarily a Norwegian landscape. The over-

all aim of the study is to investigate how sociomaterial «race»-events can be 

understood as constitutive of preschool teachers’ subjectivity. The thesis is a 

theoretical experimentation with strong ties to a real social landscape. One of 

the main problems that the study evolves around is how «race» is silenced in 

the dominant discourse contributing to how preschool teachers can create 

socially just and indiscriminating pedagogical practices in a current «multi-

cultural society». Hence, there seem to be a lack of tools for preschool 

teachers to think through how «race» might be part of their pedagogical 

practice in preschools, and how «race» is an important issue to address when 

working with how to perform pedagogy ethically and politically. More spe-

cifically and in a philosophical-theoretical manner, the study explores 

«white» preschool teachers’ relation to «race». The philosophical-

theoretical-methodological conceptual toolbox for the study is mainly con-

structed from the philosophical work of Gilles Deleuze and Félix Guattari 

(1977, 1987). E.g. machinic assemblage, stratification, Body without Or-

gans, nomadic subject, affect, individuation, micropolitics, becoming, actu-

al/virtual and event. The methodological approach is highly inspired by de-

colonizing-, feminist poststructural- and critical methodologies. However, 

immersed with Deleuze and Guattaris philosophy of desire, what started out 

as a poststructural autoethnography transformed into a cartography of «my 

own» racial becoming in/with an early childhood landscape. The study 

shows how subjectivity, when understood as produced through sociomaterial 

«race»-events, offers another understanding of doing professionalism. Fur-

ther, it offers an alternative understanding of how to create more socially just 

pedagogical practices in early childhood education. 
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Introduksjon 

Å kople «rase» sammen med barnehagelærerprofesjonalitet, kan oppleves 

som tabu i en nordisk kontekst. Å gjøre dette med formål om å skape flere 

måter å tenke om etisk profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt samfunn», kan 

framstå som å ha entret en blindvei. Det er imidlertid det jeg jeg gjør i denne 

avhandlingen. Skåret ned til benet kan studien beskrives som en teoretisk 

eksperimentering med sterke bånd til et virkelig sosialt landskap, der ekspe-

rimenteringen henter sin inspirasjon fra en filosofisk-teoretisk åre1 der det er 

produktivt å gå ut fra at «rase» ikke er diskriminerende nok2, der en proses-

suell ontologi er sentral, og der forskning forstås som en kreativ, virke-

lighetsskapende, etisk og politisk prosess. Særlig arbeides det med konsepter 

fra Gilles Deleuze og Félix Guattaris filosofiske univers3. Som et eksempel 

fra det sosiale landskapet jeg eksperimenterer med, åpner jeg med en kro-

nikk av Shazia Sarwar.  

Shazia Sarwar  

I kronikken Nøkkelen til det norske4 viser Shazia Sarwar5 til det hun oppfat-

ter som en dominerende fortelling i den offentlige debatten, om hva som skal 

til for at mennesker med innvandrerbakgrunn kan integreres i det norske 

samfunnet; at nøkkelen til det norske går via det norske språket. Jeg tror 

ikke jeg overdriver om jeg sier at det oser av en slags alvorsfylt ironi i måten 

hun portretterer denne fortellingen på: 

                                                      
1 Jeg følger Dolphijn & van der Tuin (2012) når jeg utover i teksten omtaler denne åren som 

nymaterialisme. 
2 Jeg er inspirert av Colebrook (2013) når jeg hevder dette. 
3 Filosofen Gilles Deleuze og psykoterapeuten/filosofen/aktivisten Félix Guattari skrev i 

perioden 1972-1991 flere filosofiske tekster sammen. Fordi jeg i avhandlingen både refererer 

til arbeider av Deleuze og Guattari, til tekster Deleuze skrev alene eller sammen med andre 

igjen og til samtidige tenkere som er inspirert av Deleuze, vil jeg noen ganger også referere til 

denne filosofien som Deleuzeoguattarisk tenkning eller Deleuziansk tenkning. 
4 Kronikken ligger vedlagt (vedlegg 1). 
5 Med kronikken kom Shazia Sarwar på andre plass i en kronikkkonkurranse for kvinner i 

Aftenposten, en av de største avisene i Norge. Konkurransens tema var Det norske språket i 

dag og de tre beste kronikkene ble publisert. Shazia Sarwar jobber i 2015 som journalist i 

avisen Verdens Gang. 
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Den som behersker norsk, besitter nøkkelen til det norske samfunnet. Det fin-
nes ingen vei utenom. Skal en være likestilt borger, skal det kreves såpass. 
Her dømmes ingen etter etnisk bakgrunn og religion. Er språket intakt, finnes 
det ingen hindringer. Alle de mangfoldige dørene til integrering kan åpnes på 
vidt gap med språknøkkelen.  

 

Sarwars poeng i kronikken ser ut til å være at det norske språket framstår 

som en essensiell del av integreringsdebatten, og at det eksisterer en bredt 

akseptert oppfattelse om at det norske språket sikrer rettferdig behandling av 

alle6. ‘Det er i alle fall det vi liker å tro’
7
, smetter hun inn, noe som gjør at vi 

snart aner at hun skal fortelle noe som synliggjør at dette ikke nødvendigvis 

stemmer. Noe hun også gjør. Ved å fortelle om dagen da hennes sønn skal 

skrives inn i første klasse, bretter hun ut et sterkt eksempel på at det norske 

språket ikke alltid glir like lett i låsen inn til ‘det norske’. I eksempelet le-

vendegjør Sarwar en mor (henne selv), sammen med en spent femåring kledt 

i finstasen og med magen fylt av blafrende sommerfuglvinger. Sarwar fortel-

ler at hun, i likhet med andre foreldre som deltar denne dagen, blir bedt om å 

fylle ut ulike skjemaer. Med ett forstyrres imidlertid idyllen som har innhyl-

let denne viktige dagen, og med det utfordres hennes muligheter til å oppfat-

te seg selv og sønnen som «norske»
8 
: 

Kontordamen tok oss til side, ga oss et nytt tilleggsskjema og forsvant bak 
skranken. «Skjema for minoritetsspråklige». Minoritetsspråklig jeg? Jeg pro-
testerte. «Jeg er norsk, barnet mitt er norsk. Du har gitt oss feil skjema. Dette 
må være for dem som ikke er stødig i språket. De som kom til Norge for ikke 
så lenge siden kanskje». Til slutt ga jeg det jeg trodde var nådestøtet: «Jeg er 
født i Norge, sønnen min er født i Norge. Vi er altså norske». Det hjalp ikke. 
Jeg måtte fylle ut skjemaet. Jeg var ydmyket. 

 

Sarwar er selv født (og oppvokst) i Norge av foreldre som har innvandret fra 

Pakistan9. Hun snakker flytende norsk og sønnen hennes kan utelukkende 

norsk, noe hun også først forsøker å forklare10. I sammenstøtet med et ‘skje-

                                                      
6 Som en illustrasjon på at denne oppfatningen om integrering er til stede blant politikere i et 

av dagens regjeringspartier, kom Carl I. Hagen fra Fremskrittspartiet i februar 2014 med et 

forslag til Oslo bystyre om at ‘innvandrerforeldre’ som ikke har en plan med å lære barna sine 

norsk kan bli møtt med ulike krav og tiltak (Melby & Bjørdal Roald, 2014). 
7 Når jeg her og i den videre behandlingen av Sarwars kronikk setter noen setninger og ord i 

enkle anførselstegn, er det for å illustrere hvilke deler som er direkte sitat fra kronikken.  
8 Jeg setter her «norske» i doble anførselstegn for å signaliserer at jeg forstår denne kategorien 

som ustabil og som nødvendig å hele tiden gjøre ustabil.  
9 Hun beskriver seg selv som norskfødt av pakistanske foreldre 

(http://www.vg.no/profil/?u=8002, besøkt 12.11.2013). 
10 Til tross for at Sarwar skrev norsk i rubrikken for morsmål på skjemaet, ble hennes sønn 

testet i norsk ved skolestart. På bakgrunn av testen ble han med Sarwars ord: ’funnet å være 

for svak til å følge ordinær norskundervisning! Ungen som aldri hadde tatt ett urduord i sin 

munn’. Det viste seg senere at sønnen lå over gjennomsnittet i klassen. Hun kritiserer derfor 

testene hun mener stigmatiserer mange norske barn, og som kategoriserer mennesker som 

http://www.vg.no/profil/?u=8002
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ma for minoritetsspråklige’ og en pedagogisk institusjons praksis, gir hun 

likevel etter og gjør som hun får beskjed om. Hun uttrykker en opplevelse av 

å være ydmyket i denne situasjonen. Imidlertid handler det ikke bare om 

ydmykelse der og da, det er noe mye større som aktiviseres.  

I den videre teksten får vi som lesere flere glimt av hvordan denne hen-

delsen påvirker henne og hennes illusjon om det å være «norsk». Og også 

hvordan denne hendelsen fortsetter å påvirke henne og hennes familie, i 

forhold til hvem de kan være i framtiden. Hendelsen griper inn i hennes 

framtidige subjektivering, i hvordan hun, hennes sønn og hele hennes familie 

kan være «norsk» i tiden framover. Helt sentralt i denne prosessen, slik Sar-

war tematiserer den, finnes imidlertid noe som i liten grad italesettes i inte-

greringsdebatter i en norsk kontekst; hudfarge. Dette kommer særlig til syne 

når hun i kronikken skriver at hennes selvbilde fikk en knekk i møtet med en 

institusjons praksis i forhold til ‘mørkhudede barn’. Hva det er mulig å tenke 

at Sarwar gjør med denne kronikken, og som også er grunnen til at jeg velger 

å åpne med bruddstykker fra denne, er å rette oppmerksomhet mot at også 

utseendemessige forskjelligheter (som hudfarge og hårstruktur) kan være 

virksom i praksiser som tilsynelatende vektlegger språk. I pedagogiske prak-

siser som skole og barnehage, og i samfunnet for øvrig. Og videre at utseen-

de kan være deltakende i prosesser hvor norskhet står på spill (hvem som må 

fylle ut skjemaer for minoritetsspråklige), hvor subjektivitet konstitueres 

(kan jeg være norsk?), og i institusjoner som har sosialt likeverd som over-

ordnet mål (eksempelvis barnehage og skole).  

Sarwars «varsko her» gir muligens gjenklang hos mange?11 Men er dette 

noe det snakkes om i det barnehagefaglige profesjonslandskapet som er den-

ne studiens utgangspunkt? Og finnes det noen tilgjengelige verktøy som 

barnehagelærere kan bruke for å tenke rundt «rase» 12 (svensk: «ras», eng-

                                                                                                                             
‘fullverdige’ eller ‘uverdige’ «norske». Hun spør hvem som lager testene, når de sist ble 

kvalitetssikret og om det har vært en etnisk norsk referansegruppe ved utprøving av testene? 

Kan for eksempel alle femåringer peke ut en bjørk i en illustrasjon?, spør Sarwar (2010). 
11 Jeg vil her nevne at det finnes flere undersøkelser i nordisk kontekst som retter oppmerk-

somhet mot hvordan utseende (hudfarge, hårstruktur og/eller form på øyne/nese) virker inn i 

sosiale relasjoner (eksempelvis Gullestad, 2002b; Hübinette & Tigervall, 2008; Rastas, 2009; 

Rysst, 2012). Og flere som opplever diskriminering hvor utseende er en medvirkende faktor 

har skrevet om dette i ulike kanaler (noen nyere eksempler er Khemiri, 2013; Kreutz-Hansen, 

Berg, Høver, & Nøsterud, 2013; Lydersen, 2013). 
12 Rase er en term som ikke brukes i utstrakt grad i offentlige samtaler i det norske samfunnet. 

En årsak er at mange forbinder det med klassiske «rase»-teorier (Myrdahl, 2010) der mennes-

ker på bakgrunn av genetiske variasjoner (også kalt «raser»), ble klassifisert i ett hierarkisk 

system som mente å si noe om deres intellektuelle, moralske og kulturelle karaktertrekk 

(MacNaughton & Davis, 2009; Skorgen, 2002). For å synliggjøre at jeg er klar over at hierar-

kiske biologiske «rase»-forståelser har blitt utfordret innen den vitenskapelige diskursen i mer 

enn 100 år (eksempelvis Du Bois, 2000; Said, 1978; UNESCO, 1950), og også for å uttrykke 

et engasjement for videre destabilisering av klassiske «rase»-forståelser som fremdeles er 
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elsk: «race»)13 og former for rasialisering (svensk: rasifiering, engelsk: 

racialization) som pågår i samfunnet? Og også for å tenke på hvordan dette 

kan virke inn i hvordan barnehagelærere utøver profesjonalitet? 

Det er så stille rundt «rase» 

Kulturelt mangfold og forskjellighet har etter hvert blitt viktige temaer i det 

norske barnehagepedagogiske landskapet. Jeg forstår dette feltet som mest 

aktuelt å henvende seg til, for å undersøke hvilke verktøy barnehagelærere 

har for å tenke rundt det Sarwar gjør oss oppmerksomme på i kronikken. De 

seneste årene har barnehagepedagogikk relatert til «et flerkulturelt sam-

funn»14 i stor grad handlet om hvordan det pedagogiske personale kan arbei-

de for at alle barn opplever annerkjennelse og støtte, på tvers av deres mang-

foldige kulturelle identiteter. Men, også om hvordan barnehagen kan bidra til 

at barn utvikler respekt, interesse og toleranse for forskjellige språk, kulturer 

og livssyn15. I rammeplanen for barnehager står det at: 

Barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle uttrykk 
møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er 
felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt. Et møte med noe som er for-
skjellig fra ens eget, gir mulighet for å utvikle en positiv nysgjerrighet overfor 
menneskers og kulturers likheter og ulikheter (KD, 2011b, s. 23) 
  

                                                                                                                             
virksomme i vår tid, velger jeg å sette ordet «rase» i doble anførselstegn gjennom hele teksten 

(inspirert av Bhavnani, Mirza, & Meetoo, 2005; Darder & Torres, 2004). 
13 For å gjøre teksten mer tilgjengelig for lesere i en nordisk kontekst, forsøker jeg å gjengi de 

svenske og engelske ekvivalentene til noen få utvalgte begreper her i intrdouksjonen.  
14 Ideen om «et flerkulturelt samfunn» knyttes ofte til nyere tid. Forståelsen av at det norske 

samfunnet ble mangfoldig som følge av 1960- og 70-tallets økning av arbeidsinnvandrere og 

flyktninger, er imidlertid en upresis myte som forkludrer hvordan vi tenker om «det flerkultu-

relle» i dag (Brochmann & Kjeldstadli, 2008, s. 297; Griffin & Braidotti, 2002). Det var 

likevel denne bølgen av innvandring som dannet grunnlaget for det som etter hvert fikk mer-

kelappen «det flerkulturelle Norge» i mange samfunnsmessige sammenhenger (Brochmann & 

Kjeldstadli, 2008, s. 212). Til tross for at «et flerkulturelt samfunn» er et problematisk begrep, 

har jeg valgt å bruke dette i avhandlingen, noe som må forstås som et eksempel på at jeg 

underveis har strevd med hvordan jeg kan arbeide med og mot språkets begrensninger 

(Pillow, 2003b). 
15 For å gi et innblikk i den norske konteksten vil jeg nevne at 94 prosent av ett-to åringer og 

95 prosent av tre-fem åringer hadde heltidsplass i barnehage i 2012 (Utdanningsdirektoratet, 

2013, s. 93). Regjeringen forstår barnehagen som en arena som kan bidra til sosial utjevning. I 

forbindelse med at det norske samfunnet forstås som mer mangfoldig som en konsekvens av 

innvandring, legges det fram som positivt at det nå også er stor deltakelse i barnehage blant 

barn med minoritetsbakgrunn (BLD, 2012-2013, s. 51). De seneste års statistikker viser at det 

har vært en kraftig økning i deltakelse i barnehagen i gruppen minoritetsspråklige barn, og at 

minoritetsspråklige barn fra 2012 benytter seg av barnehage like mye som alle andre barn 

(Utdanningsdirektoratet, 2013, s. 93-94). 
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I sitatet over er det mulig å spore tråder til en sosiokulturell tenkning om 

kulturelt mangfold og forskjellighet som ble introdusert for barnehagefeltet 

tidlig på 1990-tallet, og som foreslo kultursammenlikning som en arbeids-

måte for pedagoger i et pluralistisk moderne samfunn (Aasen & Engen, 

1994). Selv om denne forståelsen uttrykkes i rammeplanen, og også kan 

antas at er levende i praksis i dag, er det likevel et annet mangfoldsperspek-

tiv som i dag ser ut til ha inntatt en dominerende posisjon i politiske og fag-

lige debatter om hvordan barnehagelærere kan arbeide med kulturelt mang-

fold og forskjellighet. Og også i debatter om hvordan barnehagen kan være 

en arena hvor forebygging av diskriminering og sosialt likeverd settes på 

dagsorden.  

I barnehagesammenheng omtales dette perspektivet som ‘en ressursorien-

tert tilnærming’16, og det sentrale i denne strategien er at kulturelt mangfold 

og flerspråklighet vektlegges som ressurser for fellesskapet (BLD, 2012-

2013; Gjervan, 2006; Gjervan, et al., 2006; Hauge, 2004; KD, 2007-2009, 

2011b). I denne tilnærmingen skal barn og unges (og personalets og foreld-

res) mangfoldige ressurser forstås som ‘berikende’, ‘naturlige’ og ‘positive’ 

for den pedagogiske praksisen (BLD, 2012-2013, s. 10; Gjervan, 2006). 

Gjennom måten denne tilnærmingen presenteres på i politiske dokumenter, 

framstår dette mangfoldsperspektivet nærmest som en grunnholdning peda-

goger bør innta i arbeid for økt toleranse (BLD, 2012-2013, s. 50). Som et 

eksempel på hvordan denne tilnærmingen også har gjenklang i det mer ut-

strakte utdanningslandskapet vil jeg vise til den siste integreringsmeldingen 

fra regjeringen (BLD, 2012-2013). Her er en ressurstilnærming nevnt som 

det første av et lite utvalg prinsipper, som regjeringen legger til grunn for 

videre arbeid med å sikre alle barn og unge et godt utdanningsløp (s. 48). 

Helt konkret står det at ‘mangfold og flerspråklighet er ressurser i det norske 

samfunnet som skal verdsettes i utdanningsløpet’ (s. 48), og videre at dette 

innebærer ‘å anerkjenne den kompetansen mange mennesker besitter’ (s. 

50). Det er viktig å si at det antakelig er flere parallelle aktive diskurser i 

omløp, om hvordan barnehagelærere kan nærme seg kulturelt mangfold og 

forskjellighet17, men det ser ut til at en ressurstenkning brer om seg i større 

og større grad.  

                                                      
16 Denne tilnærmingen fikk særlig en tyngde etter at den ble skissert i Temaheftet om språklig 

og kulturelt mangfold (Gjervan, 2006) som utgis av Kunnskapsdepartementet. Den omtales i 

dag i flere sentrale offentlige dokumenter for barnehagefeltet, og i fagbøker for barnehagelæ-

rere og barnehagelærerstudenter (se eksempelvis Aamodt & Hauge, 2008; Fajersson, 

Karlsson, Becher, & Otterstad, 2009; Gjervan, Andersen, & Bleka, 2006; KD, 2012-2013b; 

Sand, 2008). 
17 Disse vil jeg komme inn på i Inngang 2 og 6, men helt kort vil jeg likevel nevne her at både 

kritisk multikulturalisme, postkolonial teori og den nevnte kultursammenlikningen er perspek-

tiver som er deltakende i dagens debatt om hvordan profesjonsutøvere i barnehager kan arbei-

de med kulturelt mangfold og forskjellighet. Samtidig viser flere undersøkelser at ansatte i 
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 Mens jeg forstår begge de nevnte mangfoldsperspektivene (kultursam-

menlikning og ressursorientert tilnærming) som verdt å vie oppmerksomhet 

som en del av et samfunnsmessig prosjekt for sosialt likeverd, mener jeg at 

det også eksisterer temaer som i liten grad omfavnes av disse. Og et tema, 

som også er hva Sarwar (2010) holder opp for oss i sin kronikk, er «rase». 

Slik jeg «leser» dagens barnehagelandskap med tanke på hvordan profe-

sjonsutøvere kan arbeide for sosialt likeverd og mot diskriminering (KD, 

2013)18, framstår personalets respekt for og anerkjennelse av forskjellige 

kulturer, livssyn og språk (at de ser på disse forskjellighetene som en res-

surs) som et problem barnehagelærere trenger å imøtekomme. Noe som vi-

dere leder oss til å tro at det eksisterer en mangel på anerkjennelse, respekt 

og toleranse overfor forskjellige kulturer, språk og livssyn i barnehagen (og i 

et utvidet utdanningslandskap). Jeg hevder ikke at dette ikke kan være viktig. 

Imidlertid, noe jeg forsøker å eksemplifisere med Sarwars kronikk helt inn-

ledningsvis19, mener jeg at «rases» usynlighet i debatten om mangfoldsper-

spektiver og dermed også fraværet av verktøy som kan støtte barnehagelære-

re å gi oppmerksomhet til «rase» som noe betydningsfullt i pedagogiske 

praksiser, er et problem som også må vies interesse. Problemet jeg utgår fra, 

og på et eksperimentelt vis adresserer i denne studien, er derfor at det er 

stille rundt «rase» i det nordiske barnehagepedagogiske landskapet.  

Før jeg i enda mer detalj skal bygge opp «grunnen» som studiens formål 

og forskningsspørsmål springer ut fra, vil jeg videre si noe om det flyktige 

og ustabile begrepet «rase»; om hvordan «rase» kan forstås, om hvorfor 

«rase» kan være en viktig kategori å involvere seg med, og også om «rases» 

aktualitet i et barnehagelandskap. 

En midlertidig forståelse av «rase» 

Ved at jeg innledningsvis viser til Sarwars kronikk, for så og hefte dette til 

termen «rase», er det som om jeg implisitt utgår fra en forståelse av at «rase» 

har med utseendemessige forskjelligheter å gjøre, eller fenotyper20. Og at 

                                                                                                                             
norske barnehager utøver det som kan forstås som en monokulturell praksis (Andersen, et al., 

2011; Germeten, 2009a; Zachrisen, 2013). 
18 I Lov om barnehager § 1 heter det blant annet at barnehagen skal ‘bygge på verdier som 

likeverd og solidaritet’ og at den skal ‘fremme demokrati og likestilling og motarbeide alle 

former for diskriminering’ (KD, 2013). 
19 Selv om Sarwar sitt eksempel er hentet fra en hendelse hvor en familie er på vippen til å 

forholde seg hovedsakelig til en skolekontekst i nærmeste framtid, mener jeg at den tydelig 

illustrerer problemet jeg ønsker å adressere i studien.  
20 Mennesker har det vi kan forstå som forskjellige og like oppfattede fysiske karakteristikker. 

Disse karakteristikkene kalles fenotyper og regnes som genetiske, det vil si at de er arvet via 

gener fra foreldre og tidligere slektsledd. Fenotyper er betegnelsen for hvordan gener kommer 

fysisk til uttrykk i en organisme (som mennesker, planter og dyr) (Lewontin, 2008). «Rase» 

kan referere til slike ytre biologiske variasjoner (fenotyper) hos mennesker, som hvor mye 

melanin som produseres i huden, hårstruktur, form på øyne og nese, og kroppsbygning 
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ulike synlige kroppslige variasjoner virker inn i hvordan mennesker katego-

riseres og hvordan subjektivitet konstitueres. Dette siste peker aller fremst 

mot at «rase» ikke bare er noe, men at det gjør noe. Å si at «rase» uteluk-

kende har med fenotyper å gjøre, vil altså være en feilaktig forenkling. Men 

er det mulig, i alle fall midlertidig, likevel å forsøke å si noe om hva «rase» 

er? Om hva som ikke tematiseres når jeg hevder at det er stille rundt «rase»? 

 For en midlertidig forståelse, som samtidig er i tråd med at «rase» ser ut 

til å ha en ekstrem evne til å unnslippe en definisjon, har jeg henvendt meg 

til den feministiske filosofen Alcoff (2002). Hun skriver at «rase» er:  

a particular, historically and culturally located form of human categorization 
involving visual determinations marked on the body through interplay of per-
ceptual practice and bodily appearance. Race has not had one meaning or a 
single essential criterion, but its meanings have always been mediated through 
visual appearance, however complicated (s. 17-18) 

 

Slik jeg forstår Alcoff foreslår hun å nærme seg «rase» som en partikulær, 

historisk og kulturell form for kategorisering av mennesker, der mennesker 

rasialiseres21 (svensk: rasifieras, engelsk: are racialized) ut fra et samspill 

mellom persepsjon og kroppslig utseende. Hva som utløser rasialisering har 

ikke med noen bestemte kriterier å gjøre, og denne kategoriseringen er der-

for et svært komplekst fenomen. Men, uttrykker hun, «rase» har alltid vært 

formidlet gjennom utseende22. 

 I mangfoldsperspektiver som er tilgjengelige for barnehagelærere er 

kroppslig utseende lite vektlagt, og perspektiver som kritisk utforsker pro-

sesser der kategorisering foregår har heller ikke involvert seg noe særlig med 

kroppslig utseende23. Dette kan forstås i relasjon til en bredere diskurs om 

«rase» i Norge og de nordiske landene, der «rase» i svært liten grad temati-

seres når diskriminering og sosialt likeverd er på dagsorden (Hübinette & 

Tigervall, 2008; Myrdahl, 2010; Rastas, 2009). Stillheten i forhold til «rase» 

er altså til stede i de nordiske samfunnene på flere nivåer, til tross for at 

                                                                                                                             
(James, 2008). Hvorfor mennesker har ulike fenotyper kan knyttes til funksjoner. Hårets 

funksjon er for eksempel å beskytte huden og å hjelpe den å regulere varme. Og hudens funk-

sjon er blant annet å beskytte mot infeksjoner, produsere vitamin D og å regulere temperatur. 

Mennesker har egne celler som produserer melanin, og det finnes mange av disse cellene i 

overhuden, noe som er med på å bestemme fargetonen på huden (Lewontin, 2008). Det å være 

‘mørkhudet’, som Sarwar (2010) kaller det, kan altså forstås som et genetisk uttrykk. 
21 Begrepet rasialisering bygger på en forståelse av at det er prosesser der «rase» gis/får me-

ning i ulike kontekster som er av interesse (Garner, 2010). 
22 I Inngang 7 vil jeg komme nærmere inn på forskjellige tilnærminger til «rase» i historisk 

sammenheng, og også hvordan «rase» kommer til uttrykk i ulike maktproduserende felt som 

virker inn i nåtidige barnehagepedagogiske praksiser. 
23 I norsk kontekst kjenner jeg til noen få unntak som berører dette noe (Andersen, 2002; 

Angell, 2011; Gjervan, Andersen, & Bleka, 2012; Rhedding-Jones, 2001; Rossholt, 2012). 
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«rase» på komplekse måter er i arbeid, og til tross for lovgivning som forsø-

ker å sikre at rasemessig diskriminering ikke skjer.  

Men, «rase» er i arbeid likevel… 

I Norge bryter diskriminering med grunnleggende demokratiske rettigheter 

som skal sikre alle borgere like muligheter, og rasisme og rasemessig dis-

kriminering er forbudt ved lov (BLD, 2005)24. I tråd med dette har pedago-

giske institusjoner for barn et uttalt samfunnsmandat om å bidra til å fremme 

sosialt likeverd og å arbeide mot rasisme og diskriminering (BLD, 2012-

2013; KD, 2011b; UFD, 2006). Men, til tross for diskrimineringslovens ut-

talte ideale om likeverd på alle samfunnsområder, finnes det i media ek-

sempler på at virkeligheten ikke er fri fra diskriminering hvor «rase» er in-

volvert (Aslam, 2010; Kreutz-Hansen, et al., 2013; Lydersen, 2013; 

Michelet, 2011; N'jie, 2008; Rosenlund, 2012; Sarwar, 2010)25. Også i bøker 

der unge mennesker formidler erfaringer med å leve i Norge, finnes fortel-

linger om diskriminering hvor fenotyper har en sentral rolle (Norderhaug, 

2004; Tajik, 2001; Youmans, 2009). 

At utseendemessige variasjoner virker inn i diskriminerende prosesser og 

strukturer i det norske samfunnet, er videre grundig dokumentert gjennom 

forskning som viser at mange opplever diskriminering på grunnlag av etnisi-

tet26, hudfarge, nasjonal opprinnelse, språk og religion/livssyn, eller kombi-

nasjoner av disse (se eksempelvis Midtbøen & Rogstad, 2012; Topland & 

Skaalvik, 2010). En nyere forskningsoversikt om etnisk diskriminering av 

barn og unge viser at slik diskriminering foregår i norske skoler, i barnevern-

sinstitusjoner, og på arenaer som har effekt på barns liv (som familiens mu-

lighet til å få arbeid), blant annet ved at profesjonsutøvere forholder seg pas-

sivt til etnisk diskriminering mellom elever og/eller ved at strukturelle for-

                                                      
24 Den eksakte teksten i loven er ‘Direkte og indirekte diskriminering på grunn av etnisitet, 

nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion eller livssyn er forbudt.’ (BLD, 

2005 § 4). Legge merke til at termen «rase» ikke brukes. 
25 Dette er bare noen få eksempler fra media som jeg har samlet og arkivert i perioden 2006-

2014, og som jeg tenker kan knyttes til «rase». Se Inngang 7 og vedlegg 4.  
26 Skogen (2002) forstår begrepene etnisk gruppe og/eller hudfarge som tett på «race» (slik 

det brukes i det hverdagslige engelske språket). Han mener videre at disse peker mer på kultur 

enn natur, samtidig som at hudfarge og andre ytre variasjoner også har betydning i prosesser 

hvor etnisitet bestemmes (Skorgen, 2002). I følge Barker (2008, s. 249) er etnisitet utelukken-

de et kulturelt begrep som fokuserer på deling av normer, verdier, livssyn, kulturelle symboler 

og praksiser. Det er også et relasjonelt begrep som har med selv-identifikasjon å gjøre, og ofte 

forstår vi vår etniske identitet i relasjon til hva vi tenker at vi ikke er, hevder Barker. Han 

uttrykker videre at begrepet er omstridt, og da særlig fordi «hvite» gjerne bruker etnisitet for å 

referere til mennesker med annen hudfarge enn dem selv (s. 250). I denne studien skiller jeg 

mellom «rase» og etnisitet, samtidig som at jeg er klar over at etnisitet i nordisk sammenheng 

kan implisere utseendemessige forskjelligheter.  
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hold i institusjoner ikke er tilpasset barn og unges ulike bakgrunner 

(Seeberg, 2011)27. De senere årene har også flere undersøkelser i et interna-

sjonalt landskap rettet oppmerksomheten mot at «rase» er virksom i pedago-

giske institusjoner og i hverdagslivet for øvrig (Aukrust & Rydland, 2009; 

Cannella & Viruru, 2004; Hübinette & Tigervall, 2009; MacNaughton & 

Davis, 2009; Pacini-Ketchabaw, 2010; Rastas, 2009; Rysst, 2012; Skaret, 

2011; Skattebol, 2005; Vold, 2007). En utbredt oppfattelse er likevel at barn 

er uskyldige og ignorant i forhold til «rase», og at de derfor ikke er kapable 

til å handle i relasjon til rasialisering i samfunnet for øvrig (MacNaughton & 

Davis, 2009). Noe som kan produsere en situasjon der profesjonsutøvere i 

barnehager ikke forstår barns erfaringer som filtret sammen med diskurser 

om «rase» som pågår utenfor barnehage-settingen (Robinson & Jones-Diaz, 

2006)28. De nevnte undersøkelsene viser altså at fenotyper helt klart er i ar-

beid i pedagogiske institusjoner for yngre barn.  

Slik det ser ut i dag, i et barnehagefaglig norsk landskap, er «løsningen» 

på diskriminering og sosial ulikhet preget av en diskurs hvor mangfold skal 

feires og sees på som en ressurs, og hvor menneskers ulike språk, kultur og 

livssyn skal anerkjennes, tolereres og respekteres29. Kritikere av at en ressur-

sorientert tilnærming er «svaret», hevder at denne er knyttet til en diskurs 

hvor harmoni ser ut til å være en slags ledestjerne (Otterstad & Andersen, 

2012). Og at det ser ut til at «rase» er gjort arbeidsløs i den offentlige poli-

tiske diskursen i forhold til diskriminering i barnehagefeltet (Andersen, 

                                                      
27 Etnisk diskriminering er i forskningsoversikten definert som ‘usaklig forskjellsbehandling 

på grunnlag av etnisk tilhørighet’ (s. 7) og etnisk tilhørighet er koplet til tilskrevet og selvde-

finert identifikasjon med en etnisk gruppe, og til ‘individuelle egenskaper som er ladet med 

sosial mening’ slik som ‘hudfarge, eget eller foreldres fødeland og morsmål’ (Seeberg, 2011, 

s. 11). 
28 Robinson og Jones-Diaz (2006) kopler dette sammen med utviklingspsykologiske teorier, 

hvor en dominerende forståelse er at barn lærer gjennom på forhånd bestemte trinn og aldere. 

De skriver at slike teorier mislykkes i å forstå barns liv som konstruert innenfor sosiale struk-

turer og kulturelle og diskursive praksiser (s. 73). Oppfattelsen av barn som uskyldige og 

umodne og enda ikke infisert av det som er utenfor barnehagen, er i følge Robinson og Jones-

Diaz en medvirkende faktor til at «rase» betraktes som noe som ikke har noe i tidlig barndom 

å gjøre. 
29 På bakgrunn av dette mener jeg det er en liberal multikulturalisme som skrives fram i de 

politiske styringsdokumentene vedrørende hvordan barnehager (og skoler) skal arbeide mot 

diskriminering og for sosialt likeverd. May og Sleeter (2010b) uttrykker at liberal multikul-

turalisme en populær variant av multikulturalisme, og at denne fokuserer på å anerkjenne, 

respektere og inkludere kulturelle forskjeller. I denne varianten er interkulturell respekt og det 

å komme overens sentrale mål (May & Sleeter, 2010b), noe som gir støttet til «hvites» privi-

legier og samtidig gjør rasialisering usynlig (Sleeter & Bernal, 2003). Lappalainen (2006) 

skriver at det i en liberal multikulturalisme, som hun mener å finne i finsk barnehagepraksis, 

blant annet sirkulerer en sterk toleranse-diskurs. Og hun hevder videre at liberal multikul-

turalisme er en eksklusiv praksis, som styrker heller enn å utvide, ‘boundaries of the nation-

space as a social and mental construction’ (s. 100). Se Inngang 6. 
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2009)30, noe som gjør at det finnes få muligheter for barnehagelærere å møte 

rasialisering som finnes i samfunnet og i barnehagen. At «rase» forlates til 

fordel for kultur og språk, er ikke utelukkende en tendens i et nordisk peda-

gogisk landskap (Gullestad, 2002a; Kubota, 2010; May, 1999; May & 

Sleeter, 2010b; Solomos & Back, 2000). I følge Hames-García (2008), som 

skriver fra en nord-amerikansk kontekst, er fristelsen til å eliminere «rase» 

som en analytisk kategori og med det å gi full oppmerksomhet til kultur, 

språk og etnisitet, noe som som regel gjøres i beste mening. Men, uttrykker 

han, dette kan ha helt motsatte konsekvenser. Hames-García er ikke alene 

om å forstå «rase» som en viktig kategori for å forstå, forklare og i det hele 

tatt å adressere effekter av samtidig og historisk diskriminering (Collins & 

Solomos, 2010b; Hames-García, 2008; Hübinette & Tigervall, 2009; 

Saldanha, 2007). Samtidig eksisterer en uttrykt usikkerhet rundt «rase» som 

analytisk begrep.  

Vitenskapelige studier av «rase» viser, i samsvar med Alcoffs (2002) tid-

ligere nevnte definisjon av «rase», at dette er et konsept som har forandret 

seg gjentatte ganger over de siste fem hundre årene (Back & Solomos, 

2000c; Collins & Solomos, 2010b). De viser at dette også er et svært seigli-

vet konsept som har (og har hatt) ekstremt ødeleggende virkninger i men-

neskers liv. For å motarbeide de fatale effektene dette konseptet fortsetter å 

ha for mennesker, er enkelte teoretikere skeptiske til å bruke «rase» som et 

analytisk konsept (eksempelvis Darder & Torres, 2004)31. Årsaken er en 

bekymring for å opprettholde dets virkning ved å fortsette å bruke det. Andre 

foreslår imidlertid, framfor å forkaste «rase» som konsept i tenkning for 

sosialt likeverd, å spørre hvilke muligheter som finnes for dets videre gjen-

skapelse og hvordan disse mulighetene kan gi aktiv støtte til sosiale forand-

ringer (Hames-García, 2008; Rai, 2012; Saldanha, 2007).  

Og det er disse sistnevnte stemmene jeg har latt meg inspirere av. Stillhe-

ten rundt «rase» i barnehagefeltet utfordrer imidlertid muligheter for å trans-

formere «rases» virkninger i pedagogiske institusjoner32. Med dette som 

bakteppe ønsker jeg derfor og utforske hva perspektiver på «rase» kan tilby, 

som mangfoldsperspektiver der annerkjennelse, toleranse og respekt og/eller 

en ressursorientering er sentral i forhold til kulturelle, språklige og livssyns-

messige forskjelligheter, ikke gjør. Og i denne utforskningen har jeg gjort 

noen avgrensninger. 

                                                      
30 Hübinette og Tigervall (2008) har funnet det samme i forskning om diskriminering i en 

svensk kontekst. Her, skriver de, antas utseende å være av underordnet betydning.  
31 Jeg har i min studie også registrert at det fra ulike hold i norsk kontekst er en uttalt skepsis 

til å snakke om «rase» når vi snakker om mennesker (se Almås, 2008; Prieur, 2004). Essed og 

Trienekens (2008) skildrer en liknende situasjon i Nederland. 
32 Interessen for «rase» i denne studien er altså ikke ment og skulle re-introdusere en klassisk 

vitenskapelig forståelse av dette problematiske og virkelige konseptet, men å skape flere 

innganger til hvordan arbeide i relasjon til diskriminering i tidlig barndom. 



 23 

En tydeligere avgrensning av studiens problem 

I prosessen med å spesifisere hvilket problem jeg ville utforske, har jeg sær-

lig latt meg inspirere av forskere som foreslår å arbeide med hvithet som 

rasialisert posisjon, for å skape tenkninger som bidrar til å transformere «ra-

ses» kraft i sosiale relasjoner33. McLaren og Torres (1999) uttrykker 

eksempelvis at: 

rather than stressing the importance of diversity and inclusion, as do most 
multiculturalists, we think that significantly more emphasis should be placed 
on the social and political construction on white supremacy and the dispensa-
tion of white hegemony (s. 52) 

 

McLaren og Torres snakker her om multikulturell utdanning, når de foreslår 

å betone hvordan ett «hvitt» ‘overherredømme’ konstrueres og distribueres. 

Også filosofen Taylor kopler «rase» til hvithet, når han hevder at årsaken til 

at «rase» er en viktig kategori i dagens samfunn er at den er nødvendig for å 

forstå ‘hvit dominans’ (Khazaleh, 2007)34. For å kunne gjøre noe med den 

«hvite» dominansen som mange hevder eksisterer i store deler av verden, 

som ser ut til ikke å være problematisert nok, og som fungerer som et hinder 

for likeverdighet uavhengig av «rase», må vi altså våge å nærme oss hvithet. 

En måte å gjøre dette på, i tråd med hva Back og Solomos (2000a) foreslår i 

sitatet under, er og utforske hvordan «hvite» subjektiviteter rasialiseres og 

hvordan hvithet manifesterer seg i hva som er rundt oss:    

Clearly there is a need for a research agenda which looks at the way white 
subjectivities are racialised, and how ‘whiteness’ is manifested in discourse, 
communication and culture (s. 21) 

 

Back og Solomos er ikke alene om å foreslå og utforske konstituering av 

«hvite» subjektiviteter i arbeidet mot diskriminering (Berg, 2004; Davis, 

                                                      
33 Det finnes et helt forskningsfelt som kalles hvithetsstudier, hvor hvithet forstås som en 

rasialisert posisjon som gjennom systemer (eksempelvis utdanningsinstitusjoner og språk) 

bidrar til å opprettholde «hvites» privilegier i samfunnet (eksempelvis Berg, 2004; Franken-

berg, 2001; Levine-Rasky, 2000; McIntosh, 1988; Nayak, 2005). Dette feltet har blant annet 

bidratt til å avdekke hvordan het sjeldent snakkes om, altså hvordan dette er en rasemessig 

kategori som sjeldent navngis, og som derfor ikke gis oppmerksomhet når diskriminering 

og/eller rasisialisering diskuteres. Dette bidrar til at «hvites» privilegier og den rasemessige 

posisjonen hvithet reproduseres og forblir uutfordret. Se Inngang 6 for mer om hvithet.  
34 I et intervju under et besøk i Norge peker den amerikanske filosofen Paul C. Taylor på at en 

utbredt tankegang er at «raser» ikke eksisterer og at vi derfor må slutte å late som om de gjør 

det. Dette er problematisk, hevder Taylor, og uttrykker at vi ikke må snakke mindre men mer 

om «rase» (Khazaleh, 2007). Et samfunn som benekter eller formelt ikke anerkjenner eksis-

tensen av rasemessige grupper vil ikke nødvendigvis være fri for rasemessig diskriminering 

(Collins & Solomos, 2010a). Og i den sammenheng må også «hvite» forstås som en rasemes-

sig gruppe (selv om tid og sted virker inn i hvem som får passere som «hvite»).  
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2009; Warren, 2001c). Som et annet konkret eksempel fra et utdanningsvi-

tenskapelig landskap, foreslår May og Sleeter (2010b) at medlemmer av 

majoritetsgrupperinger kritisk bør undersøke normaliseringen og universali-

seringen av ‘majoritarian forms of identity – most notably, whiteness’, og 

hvordan disse identitetenes usynlighet innen diskusjoner om multikul-

turalisme og multikulturell utdanning (s. 19-20). Dette er perspektiver som 

har vært viktige for de avgrensninger jeg gjør i studien, sammen med at også 

jeg som «hvit», tidligere førskolelærer og nå barnehagelærerutdanner, også 

har opplevd å være infisert av rasialisering i samfunnet, og samtidig av dis-

kursen om at «rase» ikke har noe med tidlig barndom å gjøre35 (jf. 

MacNaughton & Davis, 2009). Noe som oppleves som et forstyrrende, men 

også viktig paradoks. Inspirert av både teori, virkeligheten rundt meg og 

erfaringer, mener jeg derfor det er interessant å undersøke om og hvordan 

perspektiver som tar opp profesjonalitet i et barnehagepedagogisk landskap, 

forholder seg til «rase» og hvithet36. 

 Det er først de senere årene at profesjonalitetsbegrepet har blitt promotert 

i barnehagefeltet i henholdsvis norsk og internasjonal kontekst (KD, 2012c; 

Urban, 2010). Og innen denne nyere strømningen ser det ut til at barnehage-

ansattes kompetanse, som er tett sammenvevet med profesjonalitetsbegrepet 

(Urban, Vandenbroeck, Lazzari, & Peeters, 2011), forstås som den viktigste 

faktoren for kvalitet i barnehagen (KD, 2012-2013b, 2014-2020). I faglitte-

ratur og politiske dokumenter som diskuterer hvilken kompetanse (eller 

kunnskap) barnehagelærere trenger for utøvelse i dagens og framtidens bar-

nehager, er som nevnt «rase» svært lite tematisert. Det finnes altså få forsøk 

på å tilby barnehagelærere verktøy for å tenke på hvordan «rase» er til stede 

i pedagogiske praksiser. Og med det, også hvordan profesjonsutøveres rase-

messige subjektivitet kan være delaktig i utøvelse av yrket. Når jeg, inspirert 

av oppfordringer fra flere forskere om at vi trenger kunnskap om hvordan 

«hvite» subjekter rasialiseres, begrenser meg til å lete etter artikulasjoner av 

«hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase» i faglige og politiske tekster, 

finner jeg enda mindre. Hvordan profesjonsutøveres rasemessige subjektivi-

tet konstitueres, og hvordan denne kan forstås som deltakende i pedagogiske 

praksiser, tematiseres ikke. Hva jeg derfor mener at er uproblematisert i per-

spektiver for profesjonsutøvelse i et barnehagefaglig landskap og som krever 

utforskning, er «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase». Det er altså 

dette helt spesifikke problemet studien engasjerer seg med.  

                                                      
35 Eksempelvis ved at jeg til tider har opplevd det som svært tabu å snakke om en interesse for 

hvordan utseendemessige forskjelligheter kan virke inn i pedagogiske praksiser, og at jeg 

gjentatte ganger har opplevd å vakle i forhold til å tenke på hvordan «rase» kan ha betydning 

for tenkning om etisk pedagogisk praksis i barnehagen.  
36 I avhandlingen veksler jeg mellom begrepene profesjonsutøver, pedagog i tidlig barndom 

og barnehagelærer. Det er imidlertid hovedsakelig forståelser av barnehagelæreres profesjona-

litet jeg arbeider med. Jeg velger likevel å åpne opp for at den samme tematikken er aktuell i 

et breder tidlig barndom landskap, noe som blant annet illustreres i Sarwars kronikk (2010). 
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 Denne avhandlingen er et bidrag til den pågående (og nyere) diskusjonen 

i et utdanningsvitenskapelig landskap om profesjonalitet i pedagogisk arbeid 

med yngre barn. Mitt bidrag i debatten er og adresserer hvordan vi kan forstå 

konstituering av profesjonalitet som sammenflettet med konstituering av 

rasemessig subjektivitet. Den vil derfor være et bidrag til tenkning om 

«rase» i feltet tidlig barndom i Norden og da særlig i relasjon til pedagogikk 

for de yngre alderne. Men, hva slags kunnskap finnes allerede om dette av-

grensede problemet? Og hvordan vil jeg, på bakgrunn av hvordan tidligere 

studier har nærmet seg denne tematikken, angripe dette? 

Hvordan har andre nærmet seg dette problemet?  

Ut fra en gjennomgang av internasjonal forskning om «hvite» pedagogers37 

relasjon til «rase» er det særlig to aspekter som gjentar seg, og som dermed 

ser ut til å bevege seg på tvers av både tid, sted og former for utdanningsin-

stitusjoner. De to aspektene er 1) at «hvite» (pedagoger) i liten grad har lært 

å tenke på «rase», og særlig på hvithet, som en av flere rasemessige posisjo-

ner38, og derfor heller ikke på deres subjektivitet/identitet som rasialisert, og 

2) at det ser ut til å være utfordrende for «hvite» pedagoger å nærme seg 

rasialisering som noe mer enn et individuelt anliggende og med det hvordan 

«hvit» strukturell dominans kan utfordres gjennom profesjonsutøvelse 

(Aveling, 2004; Davis, 2005, 2009; Goldstein, 2001; Mazzei, 2008, 2011; 

McIntyre, 1997; Raible & OIrizarry, 2007; Rhedding-Jones, 2001; Rivière, 

2008; Sleeter, 1993, 2001; Solomon, Portelli, Daniel, & Campbell, 2005; 

Vaught & Castagno, 2008; Warren, 2001b)39.  

Hva mange av disse studiene foreslår som implikasjoner, er at «hvite» læ-

rerstudenter og lærere i større grad må utfordres til å engasjere seg (på kan-

skje ukomfortable måter) med hvordan «hvit» subjektivitet er konstru-

ert/konstrueres gjennom (multiple) diskurser og sosiale/kulturelle praksiser, 

og også hvordan rasemessig subjektivitet virker inn i pedagogiske praksiser 

(Aveling, 2004; Davis, 2009; Mazzei, 2008; Raible & OIrizarry, 2007). Det 

handler om å forstå at profesjonsutøvere ikke handler i et vakuum separert 

fra den større sosiale konteksten, og det er derfor nødvendig å inkludere 

hvordan barnehagelæreres subjektivitet også konstitueres utenfor barneha-

gens territorier (Raible & OIrizarry, 2007)40. Hvithet er ikke noe du som 

«hvit» kan unnslippe, men kanskje finnes det muligheter for å transformere 

                                                      
37 Jeg inkluderer her undersøkelser som berører «hvite» barnehagelærere, lærere og lærerstu-

denters relasjon til «rase».  
38 Og med dette, heller ikke tenker på sin lokalitet som en del av «det flerkulturelle» (Davis, 

2009). 
39 I neste kapittel vil jeg brette ut dette i mer detalj. 
40 Men også å tilby dem verktøy til å bevege seg bortenfor følelser som redsel og skyld 

(Aveling, 2004). 
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hvithet på innovative måter, gjennom å arbeide mot ‘post-white identities’ 

(Raible & OIrizarry, 2007) eller å performere hvithet på andre måter 

(Warren, 2001c). 

De teoretiske perspektivene undersøkelsene over henter sine analytiske 

verktøy fra, er i all hovedsak teorier som kan favnes i sekkebetegnelsen so-

sialkonstruksjonistiske teorier. Dette er teorier som nærmer seg fenomener i 

virkeligheten som konstruert gjennom språk, diskurser og kultur, samtidig 

som fenomenene (eksempelvis rasemessig subjektivitet) er foranderlige og 

forhandlingsbare (Alaimo & Hekman, 2008b; Saldanha, 2007). De nevnte 

studiene bidrar med kunnskap om hvordan «hvite» pedagoger (subjekter) 

konstruerer og performerer «rase» og hvithet, og hvilke multiple og motstri-

dende diskurser om «rase» og hvithet disse prosessene henter sitt «stuff» fra. 

Å nærme seg «rase» og rasemessig subjektivitet som sosiale konstruksjoner 

har vært svært produktivt i teoretiseringer av hvordan diskriminering opp-

rettholdes (Saldanha, 2006). Imidlertid, skriver Alaimo og Hekman (2008a), 

er det noe som utelates når vi utelukkende engasjerer oss med diskurser (om 

eksempelvis den «hvite» kroppen) (se også Hames-García, 2008). I relasjon 

til denne studien kan dette dreie seg om kunnskap om hvordan hvithet er noe 

levd og virkelig, og også hvordan fenotyper er aktive materielle komponen-

ter i situasjoner der diskriminering pågår.   

Subjektivering gjennom sosiomaterielle «rase»-
hendelser  

De senere årene har et knippe akademikere på tvers av ulike disipliner, sær-

lig innen feministisk teori og kulturgeografi, utfordret et for ensidig fokus på 

språk og diskurser i teoretisering av «rase», hvithet og diskriminering 

(Bordo, 2008; Hames-García, 2008; Lim, 2010; Pacini-Ketchabaw, 2010; 

Rai, 2012; Saldanha, 2006; Saldanha & Adams, 2013; Slocum, 2010; 

Swanton, 2010)41. Hva de utforsker som alternativ er en immanent politikk 

hvor «rase» ‘re-ontologiseres’ (Saldanha, 2006), og for dette henvender de 

seg til en nymaterialistisk metafysikk der ontologi er sentralt (Dolphijn & 

van der Tuin, 2012). Argumentasjonen bygger på at selv om nyere sosial-

konstruksjonistiske perspektiver har teoretisert frem hvordan individer ikke 

agerer uavhengig av større maktstrukturer på tvers av tid og sted (altså at 

rasialisering ikke er en individuell prosess), har de likevel ikke involvert seg 

med hvordan materialitet deltar i eksempelvis konstituering av rasemessig 

subjektivitet. Hames-García (2008) hevder at en strategi som ikke gjør rede 

                                                      
41 Van der Tuin (2011) skriver at å undersøke «rase» med det hun betegner som nyere materi-

alistiske perspektiver, er å regne som «urørt land». Siden hun skrev dette har det vært en liten 

økning av arbeider som gjør dette, men Saldanha (2013) karakteriserer likevel mengden av 

arbeider som «sparsommelig».  
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for den aktive rollen til ellers overflatiske forskjeller (som hudtone, hårstruk-

tur, kroppsbygning) i skapelse av rasemessige formasjoner, kan feile (s. 

325). Og Saldanha (2013) utrykker at «rase» er noe som opererer ‘far 

‘below’ any mental or linguistic detectability’ (s. 7). Materialitet kan altså 

handle om både fenotyper og kroppslige sanseerfaringer. Kort sagt ønsker 

denne åren av akademikere å utfordre diskriminering gjennom andre strate-

gier enn de vi har tilgjengelige i dag, fordi disse ikke oppleves som effektive 

nok (Jones & Jenkins, 2008; Rai, 2012)42.  

Hva disse arbeidene har til felles er at de går bortenfor «rase» som noe 

som er representert i språk og diskurser til også å ta inn materialitet, og slik 

tilby en tenkning der «rase» forstås som ontologisk produsert i sosiomateri-

elle virkelige hendelser. Hendelse er et konsept de har hentet fra 

Deleuzeoguattarisk tenkning, og som omhandler prosessene hvor noe blir til 

(Patton, 2010). De forstår altså «rase» som en hendelse (Saldanha, 2007, s. 

8), heller enn noe essensielt/biologiske eller diskursivt/kulturelt. Og med 

dette mener de å kunne tilby en radikalt annerledes tilnærming til diskrimi-

nering (Lim, 2010; Saldanha, 2013). Inspirert av nettopp denne åren av ar-

beider utforsker jeg hvordan det er mulig å forstå subjektivitet som produsert 

i det jeg forstår som sosiomaterielle «rase»-hendelser, og hvilke alternative 

forståelser av/verktøy for etisk profesjonsutøvelse i barnehagesammenheng 

dette kan skape. Dette forstår jeg på ingen måte som en lett øvelse, og dette 

resonerer med Nesbitts (2013) forståelse av «rase» og kolonialisme som 

blant de grusomste og mest brutale effekter av den moderne subjektivitets-

forståelsens fengselsbygninger. Jeg vikler meg altså i studien inn i hvordan 

det er mulig å gå bortenfor moderne subjektivitetsforståelser, for så å utfors-

ke hva som da kan skje med «rase» i relasjon til «hvite» barnehagelærere.  

I tråd med en vestlig akademisk tradisjon har jeg med utgangspunkt i pro-

blemet jeg har skissert, forsøkt å artikulere et formål som gjennomsyrer ar-

beidet som presenteres i avhandlingen. Jeg har også artikulert to konkrete 

forskningsspørsmål som er en omformulering av selve formålet. Disse kan, 

selv om de først og fremst ble til for å virke strukturerende i en kronglete (og 

tabubelagt) forsknings- og skriveprosess, også fungere som strukturerende 

elementer for leseren i hennes/hans sammenstøt med avhandlingsteksten i 

sin helhet.  

Avhandlingens formål og forskningsspørsmål 

Formålet med avhandlingen er og utforske hvordan vi kan forstå sosiomate-

rielle «rase»-hendelser som del av barnehagelæreres konstituering av profe-

sjonalitet i relasjon til pedagogisk arbeid i tidlig barndom. Et delformål er å 

presentere et antall begreper som muliggjør å rette oppmerksomheten mot 

«rase»-hendelser som noe bortenfor representasjon, og som produktive for 

                                                      
42 Eksempelvis postkolonial teori og anti-rasisme (se Inngang 7). 
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forståelser av profesjonalitet. Et annet delformål er, gjennom å eksperimen-

tere med disse begrepene sammen med et empirisk materiale, å bidra til flere 

måter å tenke om etisk profesjonsutøvelse i pedagogiske institusjoner for de 

yngre alderne. 

 

I tråd med dette formålet har jeg formulert to mer konkrete spørsmål: 

 

1. Hvordan er det mulig å forstå subjektivitet som produsert i sosioma-

terielle «rase»-hendelser? 

 

2. Hvilke nye forståelser av barnehagelæreres profesjonalitet kan ska-

pes om sosiomaterielle «rase»-hendelser forstås som betydningsfulle 

for produksjon av subjektivitet? 

En autoetnografi-inspirert metodologi 

I tråd med formålet og spørsmålene jeg har presentert, vil jeg karakterisere 

avhandlingen som en teoretisk eksperimentering med sterke bånd til et virke-

lig sosialt landsskap. Avhandlingen vier derfor stor oppmerksomhet til filo-

sofiske-teoretiske begreper. Imidlertid foreligger også et empirisk materiale, 

som ble til på andre måter enn hva jeg opprinnelig hadde forespeilet meg. 

For kanskje fordi tematikken er så følsom og tabu-belagt, opplevde jeg store 

vansker med å få innpass i en barnehage for å samle inn et etnografisk mate-

riale slik jeg først hadde planlagt. Jeg var derfor etter hvert tvunget til å lene 

meg mer på andre former for materiale. Blant annet et materiale som jeg 

allerede var i ferd med å konstruere, men som jeg i begynnelsen betraktet 

mer som et tillegg til et etnografisk materiale fra en institusjonell praksis. 

Inspirert av både feministisk og/eller dekoloniserende tenkning der forsker-

subjektet forstås som tett sammenvevet med hvilke kunnskaper som mulig-

gjøres og produseres i forskning (Anzaldúa, 1987; Haraway, 1988; Jaggar & 

Bordo, 1989; Tuhiwai Smith, 1999; Weedon, 1997), og der selv-skriving 

betraktes som en kraftfull strategi for sosial transformasjon (Bailey, 2005; 

Perreault, 1995; Richardson & St. Pierre, 2005), hadde jeg fra studiens be-

gynnelse notert ned hendelser der jeg mente å registrere «rase» som virksom 

i meg eller rundt meg. Da jeg etter hvert valgte å avslutte arbeidet med å få 

til et samarbeid med en barnehage, fikk disse notatene en helt sentral posi-

sjon. 

Dette ble mulig fordi jeg, etter å ha vært sterkt inspiret av etnografi som 

metodologi, fant fram til en gren innen etnografien som kalles autoetnografi 

(Ellis, 2004; Holman Jones, Adams, & Ellis, 2013; Jackson & Mazzei, 2008; 

Reed-Danahay, 1997b; Visweswaran, 1994; Wyatt & Gale, 2013). Kort for-

talt er dette en forskningstilnærming som hovedsakelig interesserere seg for 

selv-skriving, men som forstår dette som en måte for å konstruere kunnskap 
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om bredere sosiale og kulturelle fenomener. Da jeg valgte å følge denne 

etnografiske strømingen fortsatte jeg å skrive ned hendelser fra mitt nåvæ-

rende liv, fra egen barndom- og ungdomstid, og fra pedagogiske praksiser 

jeg har deltatt i. Jeg samlet også på diverse materialer som opplevdes som 

sentrale for at en fornemmelse av «rase» oppsto i meg, som en form for do-

kumentasjon på hvordan «rase» var i arbeid i ulike sammenhenger som har 

forbindelsestråder til tidlig barndom43. Og jeg tok bilder av steder og ting 

som jeg kroppslig opplevde at var delaktig i det jeg forsto som «rase»-

hendelser44. Jeg har altså samlet på svært forskjellige ting og hendelser i mitt 

hverdagsliv, kun begrenset av en flyktig ide om at det skulle være relevant 

for tidlig barndom45 og på en eller annen måte skulle ha forbindelsestråder til 

«rase» 46. I tillegg har jeg hatt en lengre samtale, som tok utgangspunkt i 

hvithet, med to «hvite» mødre med barn i barnehage. Materiale som ble sam-

let har jeg valgt å omtale som studiens dataarkiv (Davies & Davies, 2007). 

Uten å overdrive er det et svært broket materiale jeg har samlet inn, og dette 

utfordret det å skulle analysere data på tradisjonelt vis gjennom klassifise-

ring og koding (MacLure, 2013a, 2013c). Studien har derfor også et sterkt 

element av metodologisk utforskning ved seg. 

Studiens mest sentrale begrep 

Parallelt med arkiveringen av det heterogene datamaterialet støtte jeg på de 

nevnte tekstene hvor «rase» forsøkes re-ontologisert gjennom å nærme seg 

«rase» som sosiomaterielle hendelser (jf. Saldanha, 2006, 2007). Og jeg 

opplevde at de teoretiske og filosofiske begrepene som disse arbeidet med, 

muliggjorde noe potensielt annet enn hva de tidligere nevnte mangfolds-

perspektivene kunne gjøre i relasjon til studiens problem. De gjorde også 

noe med hvordan jeg kunne nærme meg det empiriske materialet. Slik jeg 

forstår det, er de nevnte alternative perspektivene på «rase» en del av en 

bredere akademisk åre som blant annet går under navnet nymaterialisme (jf. 

Dolphijn & van der Tuin, 2012)47. Flere av de som skriver fra denne metafy-

                                                      
43 Eksempler er små plastleker fra MacDonalds, animasjonsfilmer, en reklame for yoghurt og 

billedbøker. 
44 Strategien med å dokumentere «rase»-hendelser beskriver jeg mer i detalj i Inngang 2. 
45 Materialet er derfor hentet både fra minner/opplevelser jeg har fra/i pedagogiske institusjo-

ner for yngre barn, men også fra en rekke steder hvor det er tenkelig at profesjonsutøvere (og 

også barn og deres familier) beveger seg. 
46 Konkrete eksempler på materiale jeg har arkivert er nettsider (med og uten bilder), historier 

mennesker har fortalt meg, autoetnografiske vignetter, billedbøker for barn, romaner, fotogra-

fier, avisartikler, biografier, animerte filmer, deler av tv-program, fagbøker, leker, politiske 

dokumenter, transskriptet av en samtale med to mødre, og et forlatt manus.  
47 Også andre betegnelser brukes om perspektiver som forsøker å forklare virkeligheten slik 

nymaterialisme gjør. Eksempelvis posthumanisme (Åsberg, Koobak, & Johnson, 2011), 

‘feminist materialism’ (Alaimo & Hekman, 2008b), eller post-konstruksjonisme (Lykke, 
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siske posisjonen, bygger videre på en konkret modus av fransk filosofi som 

interesserte seg for begjær som noe positivt og produktivt (May, 1991)48. 

Noe jeg underveis fattet sterk interesse for. Av de franske begjærsfilosofene 

er det Gilles Deleuze og hans venn og samarbeidspartner Félix Guattari49 jeg 

hovedsaklig har henvendt meg til, på leting etter fruktbare konsepter for å 

tenke på hvordan det er mulig å forstå subjektivitet som konstituert i «rase»-

hendelser (Deleuze & Guattari, 1977, 1987). Hva som tilbys i deler av deres 

arbeid er et bilde av tenkning og virkeligheten som nomadisk, kreativ og 

politisk (Deleuze & Guattari, 1987) der ontologi omfavnes (May, 2005), og 

der geologiske og geografiske begreper ofte anvendes for å forklare en onto-

logisk virkelighets positive og produktive kraft (begjær). Deres filosofi har 

av den grunn også blitt omtalt som geofilosofi (Bonta & Protevi, 2004; 

Protevi, 2005)
50

, noe som i denne studien har fungert som en ekstra trigger. 

Selv om konseptene i Deleuzes tekster og de han skrev sammen med 

Guattari eller andre er lokalisert innen et intrikat og sofistikert nettverk av 

filosofiske sammenhenger, anses de også som anvendbare for å produsere 

bevegelse i felt som betraktes som bortenfor filosofiens domene (Colombat, 

1991; Stivale, 2005). Å bruke konsepter fra Deleuze og Guattari for og ut-

forske hvordan jeg kan tenke på hvithet, «rase»-hendelser og subjektivitet, 

framstår imidlertid ikke som en rett fram «business». For selv om Deleuze 

og Guattari forsto deres konsepter som åpne for andre felt en filosofi, tilbød 

de aldri noen tydelig oppskrift på hvordan andre kunne arbeide ut i fra disse. 

                                                                                                                             
2010, s. 134). Jeg har valgt å holde meg til nymaterialisme som en samlebetegnelse for den 

ontologiske posisjonen disse perspektivene tilbyr (jf. Dolphijn & van der Tuin, 2012).  
48 Denne fikk en ekstra dytt i relasjon til Mai 1968, og var en sterkt politisk diskurs innen 

datidens filosofiske og kulturelle debatt i Frankrike som etter hvert ble kalt ‘philosophy of 

desire’. Denne diskursen kan forstås som del av en respons på fenomenologiske og struktura-

listiske kunnskapssystemer som under det 20. århundret sprang fram som sentrale for viten-

skap (Colebrook, 2002). Begjær har alltid vært forstått som interessant for filosofi i en vestlig 

tradisjon, og blant de franske begjærsfilosofene finnes navn som Gilles Deleuze, Jacques 

Derrida, Michel Foucault, Félix Guattari og Jean-Francois Lyotard. Alle disse responderte på 

strukturalismen og fenomenologien på ulike måter, men felles for dem var imidlertid deres 

videreutvikling av et Nietzscheansk rammeverk. Kort forklart, hva 60- og 70-tallets begjærsfi-

losofer gjorde med begjær var og konseptualisere dette som noe positivt, som noe produktivt, 

og som noe upersonlig. Noe som er radikalt annerledes enn å ta utgangspunkt i Plato og hans 

forståelse av begjær som mangel, slik de aller fleste filosofer innen vestlig tradisjon og også 

de fleste psykoanalytikere har gjort (Olkowski, 1999).  
49 Gilles Deleuze samarbeidet først og fremst med Félix Guattari, og i flere tekster diskuterer 

Deleuze viktigheten av dette samarbeidet (Stivale, 2005). Han har imidlertid også samarbeidet 

nært med blant annet Claire Parnet (Se eksempelvis Deleuze & Parnet, 2002; Deleuze, Parnet, 

& Boutang, 2011). Den første boken Deleuze og Guattari skrev sammen, Anti-Oedipus 

(1972), ansees som en av de viktigste for datidens omskriving av begjær.  
50 Ulike navn for Deleuze og Guattaris forståelse av virkeligheten er immanensfilosofi 

(Dolphijn & van der Tuin, 2012), begjærsfilosofi (Deleuze, et al., 2011), geofilosofi (Bonta & 

Protevi, 2004; Protevi, 2005)forskjellsfilosofi (Allan, 2012), prosessontologi (Braidotti, 

2006b) og positiv, produktiv og politisk filosofi (Pacini-Ketchabaw, 2010).  
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En hver som ønsker å arbeide med konsepter fra Deleuze og Guattari, må 

derfor redefinere dem innenfor sitt fagområde (Colombat, 1991).  

I denne studien har jeg forsøkt å gjøre dette med et utvalg av deres begre-

per, eksempelvis maskinisk sammensetning, Body without Organs, hendelse, 

stratifisering, kartografi, glatte/stratifiserte områder, affekt og mikropolitikk. 

Utover i avhandlingen vil jeg vise hvordan jeg, i Deleuze og Guattaris ånd, 

forsøker å omforme disse i relasjon til studiens konkrete tematikk, og å få 

dem til å virke. Her i introduksjonen, som en foreløpig presentasjon av 

Deleuzeoguattarisk tenkning, har jeg begrenset meg til delvis å vikle meg 

inn i forståelsen av begjær som produksjon. Og jeg gjør dette ved å brette ut 

noen fliker i forhold til Deleuze og Guattaris begrep maskinisk sammenset-

ning. Dette er et av de viktigste begrepene i den prosessontologien som 

Deleuze og Guattari skriver ut fra (Bogue, 1989; Patton, 2000), og fungerer 

også som denne studiens mest sentrale.  

Hva sammensetningskonseptet tilbyr, er en radikal forestilling av multi-

plisitet (Haggerty & Ericson, 2000), forstått som heterogene delers kontinu-

erlige metamorfoseliknende relasjon med hverandre. Disse delene er i seg 

selv også multiplisiteter, og kan være av slagene ‘human, social and techni-

cal machines’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 40) som mingler sammen i sta-

dig effekt-produserende strømninger (eller hva vi kaller virkeligheten). På 

samme tid som en sammensetning konstitueres og er, gjør den også noe, og 

det den gjør er at den virker inn på både semiotiske strømninger, materielle 

strømninger og sosial strømninger, samtidig (Deleuze & Guattari, 1987, s. 

25). Og det er nettopp sammensetningers produktive kvalitet som gjør at de 

ofte omtales som maskiner eller maskiniske (Bogue, 1989). For å utdype 

dette låner jeg Spindlers (2013) ord, der hun forsøker å beskrive en sammen-

setnings organisering. Hun bruker begrepet kropp i stedet for sammenset-

ning, men jeg forstår disse som overlappende51. Spindler skriver at i en ma-

skinisk tenkning, er kropp en form for organisering som: 

ständig utsätts för och genomkorsas av krafter och intensiteter som stundtals 
kombineras med den givna kroppen, organiserar den och medför nya konstel-
lationer som effekter, men också stundtals desorganiserar den, bryter upp den, 
förstör den (s. 108) 

 

Det som konstituerer en sammensetning er krefter med ulike hastigheter som 

deltar i opprettholdelse av dens grenser og i dens oppløselse. Deleuze og 

Guattari (1987) omtaler av og til disse kreftene og intensitetene som linjer, 

lagdannelse og territorier: ‘lines of articulation or segmentary strata and ter-

ritories; but also of lines of flight, movements of deterritorialization and 

destrafication’ (s. 4). Sammensetningen fungerer gjennom at den eser ut og 

                                                      
51 Deleuze og Guattari bruker ofte begreper som helt eller delvis overlapper hverandre 

(Coleman & Ringrose, 2013a). 
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krymper, inntar og omvandler næring, støter ut avfall, interagerer med mik-

ro- og makroorganismer, og inngår i nye sammensetninger og elementer 

(Spindler, 2013, s. 115). Alt det vi kaller virkeligheten, består av slike små 

og store sammensetninger (kropper). Virkeligheten, i Deleuzeoguattarisk 

tenkning, er altså en form for selvorganiserende åpent system som er mer 

eller mindre stabilt, og samtidig i konstant bevegelse. Alltid forskjellig. 

En maskinisk virkelighetsforståelse tvinger fram en helt annen analytisk 

tilnærming enn det som er vanlig i kvalitativ forskning. Sterkt inspirert av 

andre som arbeider innen en nymaterialistisk åre52, er eksperimenteringen jeg 

gjør ikke en replikasjon av en allerede eksisterende mal (noe som også vil 

være noe annet enn eksperimentering). Eksperimentering dreier seg om å 

prøve ut nye handlinger, metoder, teknikker og kombinasjoner uten et spesi-

fikt mål eller en slutt (Baugh, 2005). Min analytiske/eksperimentelle tilnær-

ming forsøker altså ikke utelukkende å oppdage noe, ut fra hva vi allerede 

vet. I stedet vil jeg si at jeg spenner opp et kart over fremkomsten av relasjo-

ner mellom «hvite» barnehagelærere og «rase» (med bakgrunn i dataarki-

vet). Med ord lånt fra Colebrook forstår jeg at jeg skaper et diagram over 

‘the emergence of the idea from particular bodies and connections’ (2002, s. 

82). Et begrep som kan betegne denne metodologiske prosessen er kartografi 

(Deleuze & Guattari, 1987)53. Kartografi er derfor også et annet svært sen-

tralt begrep for denne studien.  

Slik er den videre teksten lagt opp 

Som en konsekvens av sammenstøt med de filosofisk-teoretiske strømninge-

ne jeg har funnet produktive for å engasjere meg med forskningsspørsmåle-

ne, har jeg valgt å kalle flere av delene for innganger i stedet for kapitler. 

Det er Deleuze og Guttaris konsept kartografi, som en tilnærming til å skape 

kunnskap om begjær (maskiniske sammensetninger), som har dyttet meg 

mot et slikt valg. De skriver eksempelvis at et kart aldri bare har en inngang 

men flere (Deleuze & Guattari, 1987, s. 14). Det samme, om jeg tar på alvor 

å forstå virkeligheten som maskinisk, vil gjelde for produksjon av «rase», 

rasemessig subjektivitet og profesjonalitet. Og også «hvite» barnehagelære-

                                                      
52 Som eksempelvis Braidotti (2002, 2006b), Colebrook (2002, 2008), Colman (2008; 

Coleman & Ringrose, 2013b), Grosz (2005a, 2013a), Lenz Taguchi (2010, 2012, 2013, 

kommer 2015) og MacLure (2011, 2013a, 2013b, 2013c), men også flere andre. 
53 Kartografi er tradisjonelt forstått som en vitenskap som kombinerer estetikk og teknikk for 

å lage og studere kart. Den bygger på en antakelse om at virkelighetene kan utfor-

mes/representeres på måter som effektivt kommuniserer romlig informasjon. En karttegner, i 

tradisjonell forstand, arbeider på overflaten og skaper gjennom sitt arbeid mulige virkeligheter 

ved å artikulere svært uforenelige fenomener (Dimitriadis & Kamberelis, 2006). Kartografi, i 

Deleuzeoguattarisk tenkning, handler ikke bare om geografisk karttegning, men om og karto-

grafere verden i dens blivelse (Deleuze & Guattari, 1987). Se Inngang 5. 
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res relasjon til «rase». Inngangene er ikke helt like med tanke på form, inn-

hold og logikk (det Deleuze og Guattari ville kalt organisering). Likevel 

forstår jeg alle som deltakende i produksjonen av et mellom-rom, hvor ele-

menter fra disse inngangene helt uten restriksjoner, kan leses sammen (Lenz 

Taguchi & Palmer, 2014). Det er altså åpent for mange transversale sikk-

sakk-forbindelser mellom de ulike inngangene54.  

 I den første inngangen vier jeg størst oppmerksomhet til hvordan proble-

met jeg mener er utematisert allerede er adressert, og hva disse tilnærminge-

ne ikke favner. I Inngang 2 skriver jeg fram hvordan det jeg kaller et dataar-

kiv ble til og ulike utfordringer jeg støtte på da jeg forsøkte å skape kunn-

skap med dette arkivet. Jeg uttrykker også hvordan utfordringene bidro til at 

jeg valgte og utforske Deleuze og Guattaris filosofiske univers som en kilde 

til å nærme meg studiens problem. Inngang 3 og 4 presenterer filosofiske-

teoretiske-metodologiske begreper fra Deleuze og Guattari med fokus på en 

maskinisk virkelighetsforståelse og subjektivitet i denne forståelsen. Jeg 

skriver også om relasjonen mellom nymaterialisme og Deleuze og Guattaris 

begjærsfilosofi. Inngang 5 er et metodologisk gjensyn. Her skriver jeg fram 

en ny forståelse av metodologi, som følge av involvering med Deleuze og 

Guattaris maskiniske virkelighetsforståelse. Inngang 6 og 7 er en presenta-

sjon av hvordan profesjonalitet og «rase» er stratifisert. I disse viser jeg en 

ordnet tilnærming til deler av det heterogene dataarkivet. I Inngang 8 utfors-

ker jeg hvordan jeg kan eksperimentere videre med deler fra dataarkivet, 

med en interesse for uorden. Til sammen utgjør disse en kartografi av sam-

mensetningen «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase». I avslutningen 

diskuterer jeg hvordan den teoretiske eksperimenteringen kan bidra til flere 

måter å tenke om etisk profesjonsutøvelse i barnehager, noe kan konstituere 

en pågående mindre profesjonalitet.  

 

                                                      
54 Delene i avhandlingsteksten behøver ikke å leses i kronologisk rekkefølge, samtidig er 

teksten satt sammen på bestemte måter for å kunne bygge opp en form for argumentasjon som 

forventes av en tekst innen avhandlings-sjangeren. 
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Inngang 1: Videre utfolding av et terreng  

I introduksjonen foldet jeg ut grunnlaget for hvorfor jeg hevder at det er 

stille rundt «rase» i norsk barnehagepedagogisk sammenheng. En «oppda-

gelse» som var svært medvirkende for avgrensningen av det mer konkrete 

problemet jeg utforsker i studien; at «hvite» barnehagelæreres relasjon til 

«rase» er undertematisert. Denne stillheten ser imidlertid ut til å henge over 

et mye bredere område enn et barnehagefaglig landskap, noe jeg vil si noe 

om aller først i denne inngangen. Videre, gjennom en presentasjon av tidli-

gere forskning, folder jeg ut noen eksempler på hvordan «rase» (på komp-

lekse måter) kan «vise seg» i tidlig barndom. Denne gjennomgangen støtter 

opp under hva Sarwar (2010) påpekte i kronikken jeg innledet hele avhand-

lingen med, samtidig som at den bidrar med flere detaljerte eksempler. Som 

en litteraturgjennomgang nummer to, vier jeg videre oppmerksomhet til ut-

valgte studier der «hvite» pedagogers relasjon til «rase» er hovedfokus. Det-

te er en utdypende utfolding av hva vi allerede vet om dette undertematiserte 

feltet, og hvilke vitenskapelige tilnærminger som er tatt i bruk studier som 

allerede har nærmet seg denne tematikken.  

Stillheten overgår tidlig barndom 

Myrdahl (2010) er en av svært få forskere i Norge som har involvert seg med 

akademiske analyser av «rase» de senere år55. I sin studie56 av hva hun kaller 

‘Norwegian racial projects’ registrerer hun blant annet at det, både i og uten-

for akademia, avvises at «rase» produseres i en norsk kontekst. Og hun for-

står denne unnvikenheten til å snakke om «rase», som relatert til ideer om at 

det å bruke selve termen «rase», refererer til troen på at det finnes distinkte 

                                                      
55 Det har slik jeg forstår det ikke vært stor interesse, i norsk kontekst, for å undersøke hvor-

dan «rase» produseres og opprettholdes på ulike sosiale arenaer innen samfunnsforskningen 

(noen unntak er Berg, 2004; Gullestad, 2002a; Myrdahl, 2010; Pihl, 2005; Rogstad & 

Midtbøen, 2010). 
56 Myrdahl utforsker om og hvordan rasialisering kommer til uttrykk i Norge i perioden 1970-

2005. Hun har blant annet intervjuet innvandrere fra Sør- og Øst-Europa, og sporet hvordan 

diskurser om «rase» og innvandring har forandret seg i den nevnte tidsperioden ved å gjøre 

lesninger av politiske dokumenter. På bakgrunn av analyser argumenterer hun for at hvithet i 

økende grad har blitt et sentralt aspekt i produksjon av norsk nasjonal identitet og at rasialise-

ringsprosesser som ble etablert tidlig på 1970-tallet virker inn i det norske samfunnet i dag. 
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biologiske og hierarkiske rangerte menneskelige raser (s. 7). At det snakkes 

så lite om «rase» i norsk kontekst, framstår i følge Myrdahl likevel som et 

paradoks. Noe hun beskriver slik: 

According to the dominant Norwegian narrative, there is no such thing as 
«race» in Norway. Nonetheless there are «Norwegians» and there are Others, 
and the demarcation between the two returns again and again to perceptions of 
phenotype, culture, geography, and religion (s. 6). 

 

Paradokset hun peker på går ut på at til tross for den dominerende forståelsen 

om at «rase» ikke finnes i Norge, skilles det likevel mellom «norske» og 

«Andre» (jeg tenker at Sarwar i hendelsen i kronikken kategoriseres som 

«Andre»). Og denne avgrensningen, som Myrdahl skriver i sitatet over, 

henger sammen med oppfatninger av fenotyper, kultur, geografi, og religion. 

Videre mener Myrdahl at (det tilsynelatende) fraværet av «rase» i norsk 

sammenheng, henger sammen med konstruksjoner av forskjellighet og na-

sjonal tilhørighet som er helt avhengig av fenotyper for å kunne fastslå rela-

tiv norskhet (s. 7). Hvem eller hva som får passere som norsk i ulike sam-

menhenger, er altså i stor grad tuftet på kategoriseringer ut fra utseende57 (jf. 

Alcoff, 2002), samtidig som slike prosesser kompliseres av forståelser av 

kultur, språk og religion (Myrdahl, 2010). Altså, som jeg også har argumen-

tert for i introduksjonen, ser det ikke ut til at «rase» er noe mindre virksom 

om vi utelater dette ordet fra vårt vokabular. Når det gjelder hvilke ord som 

har overtatt, ser det ut til at kultur har fått en sterk posisjon. 

Selv om dette kanskje særlig er sterkt i Nord-Europa58, har denne tenden-

sen mot å utelukke «rase» fra samtaler om diskriminering, som igjen ser ut 

til å dytte ut muligheter til å snakke om andre typer diskriminering enn de 

som går på å ikke anerkjenne, respektere eller tolerere «andres» språk, kultur 

og livssyn, også funnet grobunn i en bredere kontekst. For snart 15 år siden 

skrev Solomos og Back (2000) at en av de viktigste karakteristikkene ved 

situasjonen vi befinner oss i, i relasjon til rasemessige diskurser, er at mani-

                                                      
57 Hübinette og Tigervall (2008, s. 221) hevder at «rase» sjelden berøres i diskusjoner om 

diskriminering i den svenske konteksten, og de tolker det dit hen at utseende ikke oppfattes 

som betydningsfullt for tenkning om diskriminering i Sverige. I en senere artikkel peker de 

imidlertid på hvordan «svenskhet» i det offentlige Sverige, er tett sammenvevet med «hvit» 

hud og motsatt, at det å ikke få passere som «svensk» er tette sammenvevet med «mørk» 

hudfarge (Hübinette & Tigervall, 2009). I 2008 startet Antirasistisk senter en kampanje under 

parolen «Jeg er også norsk» (http://www.jegernorsk.no/), og denne var en reaksjon på hvor-

dan kategorien «norsk» i mange sammenhenger utestenger mennesker ut fra fenotyper 

og/eller etnisitet.  
58 Norden har en helt annen historie med tanke på eksempelvis imperienes framtog i Asia og 

Afrika, samtidig som andre verdenskrig og Hitlers fascisme er nær historie for mange i større 

deler av Europa. Dette virker inn i hvordan samfunnene har nærmet seg det å arbeide mot 

rasisme og diskriminering. Jeg kommer tilbake til den nordiske konteksten i relasjon til å 

forstå rasial diskriminering i Inngang 7. 
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festasjoner av «rase» er kodet i et språk som har som formål og undra seg 

beskyldninger om rasisme eller rasemessig diskriminering. Eksempelvis er 

«rase» ofte kodet i form av begrepene ‘forskjellighet’ og ‘kultur’ (May, 

1999). Og denne formuleringen virker for meg svært treffende som beskri-

velse for situasjonen jeg har skissert. Men, skriver Solomos og Back (2000), 

til tross for et skifte av termer fortsetter rasemessig diskriminering ved at 

‘the qualities of social groups are fixed, made natural, confined within a 

pseudo-biologically defined culturalism’ (s.20)59. Eksempelvis kan egenska-

per til sosiale grupper som «innvandrere», muslimer eller «minoritetsspråk-

lig» (som innad er svært heterogene) oppfattes som naturlige og faste, men 

dette foregår under dekke av et språk hvor «rase» ikke så lett kan spores 

(May & Sleeter, 2010b)60.  

Språkforskeren Kubota (2010) hevder at språklig forskjellighet har erstat-

tet «rasemessig» forskjellighet i det som kan omtales som fargeblind rasiali-

sering. Kulturelle og språklige stereotypier, og jeg vil her legge til religiøse 

og etniske stereotypier, bærer altså hele tiden med seg undertoner av rase-

messige stereotypier selv om disse ikke nevnes eksplisitt (selv om vi er blin-

de for «rase») (Emerson, 2013; Gullestad, 2002a; Kubota, 2010; May, 1999). 

Og disse stereotypiene bærer med seg en historisk arv fra koloniale diskurser 

og praksiser (som igjen ikke kan adskilles fra klassisk raseteori)61.  

At det er stille rundt «rase», kan sies å tåkelegge at «rase» er betydnings-

fullt. Og det kan også skjule rasialiserende prosesser under andre ord som 

kultur, språk og forskjellighet. Dette scenarioet tenker jeg at er medvirkende 

til at «rase» ikke er skjøvet fram som en relevant kategori i en norsk barne-

hagefaglig kontekst. Slik jeg oppfatter «situasjonen» er «rase» til stede i den 

sosiale virkeligheten som en stor elefant i rommet. Mange merker at «rase» 

eksisterer (inkludert meg selv), hva nå enn «rase» er, men «rase» er likevel 

noe som i liten grad artikuleres. Med sin kronikk bryter imidlertid Sarwar 

(2010) med stillheten, i det hun tar opp fenotyper som betydningsfullt i sko-

lesammenheng. Hun pirker borti det at fenotyper, og også diskurser klistret 

til hudfarge og andre genetiske uttrykk («de med mørk hud kan dårlig 

norsk»), virker inn i dagligdagse hendelser i og utenfor pedagogiske institu-

sjoner. Men altså, vil den som leter i politiske og faglige tekster vedrørende 

det barnehagepedagogiske landskapet, finne svært få forsøk på artikulasjoner 

som setter «rase» på dagsorden, noe jeg allerede har gjort rede for i intro-

duksjonen.  

                                                      
59 I norsk kontekst skriver Gullestad (2002a) at kulturalisering er tett knytte til rasialisering 

(og også hierarkisering), og nevner som et eksempel at «innvandreres» livsmønster ofte for-

stås i lys av ‘uoverstigelige kulturforskjeller’ (s. 271). 
60 ‘New racisms’ er også et begrep som er introdusert for å forstå hvordan sosiale grupper som 

muslimer konstrueres som en trussel mot vestlige samfunn (May & Sleeter, 2010b). 
61 Se Inngang 6. 
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Utdrag fra en begrepsdebatt 

Jeg har også her lyst til å vise til at det finnes en debatt, som kanskje er 

mindre kjent innen utdanningsfeltet, om begrepene som brukes i media og i 

forskning i relasjon til eksempelvis rasisme og diskriminering. For er det 

Sarwar (2010) holder opp for oss i kronikken rasisme eller er det diskrimine-

ring? For eksempel har Rogstad og Midtbøen (2009, 2010) undersøkt hvor-

dan samfunnsforskningen forstår og kategoriserer fenomenene rasisme og 

diskriminering, og om eksisterende teoretiske perspektiver er brukbare for å 

analysere kompleksiteten som finnes i samtidens rasisme- og diskrimine-

ringsfelt. Et av spørsmålene de trekker frem er om det kan være hensikts-

messig å reservere bruken av henholdsvis begrepene rasisme og diskrimine-

ring til avgrensede fenomener i framtidig forskning og i offentlige debatter. 

Argumentasjonen for en slik gjennomgang av hva ulike perspektiver gjør 

eller beskriver, er at det å tolke eller kategorisere hendelser som rasisme eller 

diskriminering, ofte etterfølges av konflikter. Slike konflikter skyldes ’dels 

av at rasisme utfordrer grensene mellom akademia, politikk, moral og erfa-

ringer, dels av påfallende begrepsuklarhet på feltet’ (Rogstad & Midtbøen, 

2010, s.32). Begrepsuklarheten, mener Rogstad og Midtbøen, går ut på at det 

ikke er klart hvilke begreper som bør brukes i forhold til rasisme på ulike 

nivåer (som individ- og samfunnsnivå)62. Rogstad og Midtbøen (2009, 2010) 

forsøker å utfordre denne begrepsuklarheten ved å tenke rundt hvilke begre-

per som egner seg best om vi snakker om for eksempel institusjonell rasisme 

på strukturnivå eller voldsrasisme på individnivå63.    

Det er to sentrale poeng som Rogstad og Midtbøen (2009, 2010) peker på 

som nødvendig å reflektere rund i samtidens norske kontekst. Det første er at 

                                                      
62 Collins og Solomos (2010a) tar opp en liknende begrepsproblematikk i internasjonal sam-

menheng. De ser også en tendens til at rasisme og rasial diskriminering i samtidige politiske 

diskurser og i forskning, ikke gis forskjellig innhold. Det komplekse forholdet mellom rasis-

me og sosial ekskludering, skriver de, gjør det imidlertid viktig å skille mellom rasisme og 

rasial diskriminering (2010a, s. 11). Altså mellom individuell praksis ut fra rasistiske ideolo-

gier og strukturelle praksiser hvor spor av rasistiske ideologier kan være aktive. 
63 Det empiriske utgangspunktet for deres drøfting av hensiktsmessig begrepsbruk er tre konk-

rete nyere hendelser i Norge som alle har fått nasjonal oppmerksomhet. De tre hendelsen blir 

brukt som utgangspunkt for å diskutere hvilke teoretisk perspektiver (og slik også begreper) 

på rasisme og diskriminering som best mulig belyser de mekanismer som er i spill i så ulike 

vidtspennende hendelser. Hendelsene er omtalt på følgende måte: 1) ’Den utdannede’, som 

betegner Monto Hussain sin virkelighet som nyutdannet ingeniør med etnisk minoritetsbak-

grunn som ikke får arbeid etter endt utdanning, 2) ’Den etterlatte’, som peker på hendelsen i 

Sofienbergparken i Oslo sommeren 2007 hvor en skadet Ali Haji Mohamed Farah ble etterlatt 

av ambulansepersonell, og 3) ’Den drepte’, som referere til 15 år gamle norsk-ghanesiske 

Benjamin Hermansen som i 2001 ble drept på Holmlia i Oslo av tre personer fra et nynasistisk 

miljø (2010, s.33-34). Alle de tre eksemplene har i media blitt knyttet til begrepene rasisme 

og diskriminering. Men, spør Rogstad og Midtbyen (2010) med utgangspunkt i eksemplene, 

er rasisme og diskriminering to sider av samme sak, eller er det mulig å skille mellom når 

begrepene bør brukes? 
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rasisme- og diskrimineringsfeltet er svært komplekst og at ulike begreper 

kan skape mer støy en godt. I samfunnsforskningen er rasismebegrepet for-

stått som foranderlig og komplekst, og noe som skjer på ulike nivåer. Det 

finnes ikke én men hele tiden flere rasismer. Imidlertid, skriver Rogstad og 

Midtbøen (2009), ser det ut til at den norske offentlige debatten holder fast 

ved en rasismeforståelse ’som hviler på en ideologisk overbevisning om 

eksistensen av menneskeraser’ (s.4)64. Dette til tross for at det i de fleste 

sammenhenger er snakk om rasisme i en annen form. De skriver også at 

ulike forståelser av rasismebegrepet kan gjøre at forskere og allmennheten 

snakker forbi hverandre. For dagens profesjonsutøvere som kanskje ikke har 

hatt tilgang til å diskutere ulike former for rasisme gjennom sin utdanning65, 

kan det være en potensiell fare for at de i sitt arbeide for å motvirke rasisme 

og alle former for diskriminering (KD, 2011), tenker at rasisme kun er i ar-

beid der individer handler ut fra en ideologi om at «raser» finnes. Diskrimi-

nering vil da ikke bli motarbeidet som noe strukturelt og institusjonelt. Og 

kulturell rasisme vil muligens også komme ut av syne.  

Denne utfordringen krever at forskere spesifiserer hva begrepet innehol-

der i sine avgrensede prosjekter, og om fenomenet som forskes på kan kop-

les til klassisk rasisme, nyrasisme, og/eller rasialisering66 (Rogstad og Midt-

bøen, 2009; 2010). Sagt på en annen måte utfordres forskere til å vurdere 

hvilke begreper som velges når en forsker på og formidler kunnskap om 

utestengningsmekanismer på bakgrunn av hudfarge, etnisitet, kultur, reli-

gion, språk, og om fokuset er på individ- og/eller strukturnivå. Selv om jeg 

allerede har forsøkt å gjøre dette klart i innledningen, vil jeg igjen presisere 

at det er fenomenet rasialisering (jeg kaller det også rasemessig diskrimine-

ring) jeg utforsker i denne studien. Jeg velger dette begrepet framfor diskri-

minering alene og rasisme fordi jeg tenker at det legger trykk på «rase» som 

delaktig i diskrimineringsprosesser, og derfor er et mer presist begrep. Og 

fordi det muligens ikke skaper så mye motstand som jeg opplever at Rogstad 

og Midtbøen tenker at rasismebegrepet gjør. 

                                                      
64 Noe som kan sees i sammenheng med unnvikenheten som Myrdahl (2010) har funnet i 

forhold til snakke om «rase». 
65 En nasjonal undersøkelse i Norge, som begrenser seg til mindre byer og kommuner, viser at 

kun tre prosent av de pedagogiske lederne/styrerne i barnehager har fordypning eller etterut-

danning innen flerkulturell pedagogikk eller liknende (Andersen, et al., 2011). Om disse 

resultatene koples på at Strand (2006, 2007) i en undersøkelse om barnehagepedagogikkens 

epistemologi sporet at det som kultiveres innenfor feltet er «den gode norske barndommen» 

(som hun videre hevder bidrar til å opprettholde forhandlinger om norskhet), tenker jeg at 

svært få barnehagelærere har fått tilgang til ulike forståelser av rasisme gjennom sin utdan-

ning.  
66 Klassisk rasisme har her med individers ideologi å gjøre og ideen om at det finne distinkte 

menneskeraser, nyrasisme har eksempelvis med diskriminering mot muslimer å gjøre, og 

rasialisering peker ofte på diskriminering bortenfor individers holdninger og ideologi. Se også 

Inngang 6. 
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Det andre sentrale poenget er spørsmålet om hvorvidt det er meningsfylt å 

snakke om rasisme når biologer avviser at det eksisterer menneskeraser67. 

Rogstad og Midtbøen (2009) uttrykker med klarhet at det fra et sosiologisk 

perspektiv er viktig og fortsette å snakke om rasisme, og de begrunner dette 

slik: 

Dersom folk oppfører seg som om det er forskjell mellom raser, så er det vik-
tig uavhengig av biologisk sannhetsgehalt; da er det en kategori som gjøres 
virkelig i sine konsekvenser og som må gjøres til gjenstand for et analytisk 
blikk (2009, s. 4) 

 

Deres bidrag kan slik forstås som et innspill til hvordan samfunnsforsk-

ningen framover, i kampen mot rasisme og diskriminering, bør forholde seg 

til begreper. Og jeg oppfatter at de kommer med dette bidraget som et aktivt 

forsøk på å komme videre i norsk rasismedebatt slik den forholdt seg rundt 

millenniumskiftet, hvor kunnskaper om eksklusjonsmekanismer ble stilt i 

bakgrunnen av en uenighet blant sentrale aktører om hva rasisme egentlig 

innebærer (Rogstad og Midtbøen, 2009). Deres konklusjon er at rasisme 

foregår på flere nivåer og at rasismebegrepet kan omfatte både individ- og 

samfunnsnivå. Men, at det kan være fornuftig å gjøre et skille mellom dis-

krimineringsbegrepet og rasismebegrepet når en snakker om holdninger og 

handlinger på individnivå. Et slikt skille opphører imidlertid når ’systematisk 

utenforskap langs etniske skillelinjer på strukturnivå’ adresseres (Rogstad og 

Midtbøen, 2010, s. 2). De velger, på bakgrunn av konfliktnivået rundt rasis-

mebegrepet, likevel å bruke diskriminering i forhold til rasisme på struktur-

nivå. Hvordan en skal forstå forholdet mellom individ og samfunn er, som 

Rogstad og Midtbøen (2009) peker på, en større generell debatt i samfunns-

fagene som ikke enkelt lar seg løse. Likevel avslutter de begrepsdiskusjonen 

med å si at det er nettopp i koplingen mellom individer og strukturer at det 

kreves et spesielt fokus68. 

I forlengelse av dette vil jeg nevne at også Brah (2005) uttrykker tvil i 

forhold til om rasisme er et godt nok forklaringsverktøy for dagens komplek-

se tilstand med tanke på «rase». Hun skriver at:  

One ramification of the complex and continually changing discourses, prac-
tices, and histories of the idea of race is that the concept of racism may not it-
self be quite adequate as an explanatory tool (Brah, 2005, s. 83) 

 

Brah sitt innspill i debatten, er å interessere seg for hvilke subjekter som 

produseres i relasjon til «rase». Vi rasialiseres forskjellig, skriver hun, og vi 

                                                      
67 Dette poenget har forbindelsestråder til argumentasjonen jeg refererte til i introduksjonen,  

om ikke å bruke «rase» som et analytisk begrep i forskning.  
68 Deleuze tilbyr muligheter for å interessere seg en slik kopling med sin mikropolitikk, noe 

jeg tar opp helt mot slutten av avhandlingen. 
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innhankes derfor forskjellig som subjekter. Vi bør derfor også adressere 

erfaring og subjektivitet i arbeidet mot rasemessig diskriminering (s. 83-84). 

Og dette er noe jeg tar med meg videre i denne inngangen, og i studien for-

øvrig. 

Å involvere seg med «rase» som noe som har betydning i pedagogiske 

praksiser i tidlig barndom framstår muligens, på bakgrunn av det jeg hittil 

har brettet ut, som svært komplekst, risikofylt og også ubestemmelig å in-

volvere seg med. Mine erfaringer, som «hvit» (tidligere profesjonsut-

øver/akademiker/mor) er at dette er en svært utfordrende og/eller tabu tema-

tikk69. Samtidig, med Sarwars (2010) opplevelser fra en innskrivningsdag på 

skolen friskt i minne og med kunnskap om at mange i Norge opplever dis-

kriminering der også fenotyper spiller en sentral rolle70, tenker jeg at det er 

problematisk å avvise «rase» som betydningsfullt. For å styrke dette argu-

mentet enda mer, vil jeg i den videre teksten synliggjøre at Sarwars historie 

bare er ett eksempel på at «rase» er en kategori som er virksom. Og jeg gjør 

dette gjennom å vise til tidligere forskning, på tvers av disipliner, som på 

ulike måter viser «rases» tilstedeværelse i tidlig barndom. Disse, tenker jeg, 

utfordrer ideen om at «rase» ikke har betydning i dette feltet, en ide Mac-

Naughton og Davis (2009) mener er dominerende på tvers av nasjonale 

grenser71. Og også ideen om at barn er uskyldige og uvitende i relasjon til 

«rase» (MacNaughton & Davis, 2009). Studiene jeg viser til er fra henholds-

vis språkvitenskap, litteraturvitenskap og antropologi72.  

                                                      
69 For å illustrere dette vil jeg nevne to former for reaksjoner som jeg ofte støtte på når jeg 

fortalte om studiens tematikk til (særlig «hvite») pedagoger i barnehagen og/eller andre med 

interesse for pedagogiske institusjoner. En respons kan oppsummeres som «Men hva skal det 

være godt for?», med påfølgende eksempler på hendelser hvor barn ikke «ser» hudfarge. En 

annen respons har vært (ofte mer lavmælt) «Jeg har også opplevd at «rase» er til stede i tidlig 

barndom, men det snakker jeg ikke med noen om». Flere i denne siste kategorien fortalte meg 

om hendelser hvor de hadde opplevd at «rase» var til stede. Disse omhandlet for eksempel 

hvordan barn har kommentert andre menneskers fenotypiske trekk, om egne reaksjoner til 

slike kommentarer, om tausheten som ofte følger slike kommentarer og et ubehag over et 

fattig ordforråd som viser seg i standard fraser som ‘nei sånt må du ikke si’ eller ‘alle er like 

mye verdt selv om vi ser forskjellig ut’.    
70 Se introduksjonskapittelet. 
71 Et refreng som ser ut til å krysse globale grenser og historier, er at barn ikke er klar over at 

«rase» eksisterer, og om de er det, er det bare på en overflatisk måte (Robinson & Jones-Diaz, 

2006, s. 74). Robinson og Jones-Diaz (2006) kopler dette sammen med at utviklingspsykolo-

giske teorier mislykkes i å forstå barns liv som konstruert innenfor sosiale strukturer, og 

kulturelle og diskursive praksiser (s. 73). I en utviklingspsykologisk tenkning oppfattes barn 

som uskyldige og umodne, og enda ikke infisert av det som er utenfor barnehagen («rase»). 
72 Tre av dem er gjort i en norsk kontekst og en av dem i en finsk kontekst.  
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Men, har «rase» noe med tidlig barndom å gjøre?  73 

Den første studien jeg vil vise til er en studie av samtaler74 i det Aukrust og 

Rydland (2009) forstår som multietniske barnehager og skoler. Her har de 

undersøkt hvordan etnisitet har betydning i barns (og profesjonsutøveres) 

hverdagsliv. Dette ble gjort ved å analysere samtaler om etnisitet, noe som i 

undersøkelsen var definert som ‘conversations that adressed issues of race, 

cultural and religious tradition and language diversity’ relatert til mennesker 

på skolen og i det større lokalsamfunnet (s. 1543). Analysene viser at barn 

jevnlig undersøkte spørsmål om hvordan etnisitet hadde betydning i deres 

interaksjon med voksne og med hverandre. Studien viser også at temaet etni-

sitet hadde en delikat og ladet kvalitet, og også at samfunnsmessige hold-

ninger til eksempelvis norskhet kan finnes i interaksjoner på mikronivå. I 

undersøkelsen framstår hudfarge som et tema barna åpenbart er interessert i, 

og dette ble både behandlet med alvorlighet og humor av barna. Lærere og 

førskolelærere deltok også i slike samtaler om etnisitet, men det framkom-

mer at de voksne lar det være opp til barna selv, å introdusere etnisitet som 

tema. Aukrust og Rydland skriver at det kan være flere grunner til at profe-

sjonsutøverne var forsiktige med å fokusere på etnisitet. De foreslår likevel 

at det de oppfatter som ‘the ambiguous and multilayered nature of ethnicity 

talk’, kombinert med den sterke verdien likhet har i norske barnehager og 

skoler i dag, kan være medvirkende. De skriver at verdier om likhet75, slik 

det historisk sett er forstått, påvirker hvordan voksne forholder seg til etnisi-

tet når barna tar opp dette selv (s. 1555). Snakk om etnisitet og hudfarge er 

ut fra denne undersøkelsen noe som skjer regelmessig i utdanningsinstitusjo-

ner for barn i alderen 0-7 år, og noe særlig barna bringer på banen i voksen-

styrte situasjoner og i situasjoner hvor kun barn deltar. 

Skaret (2011) har, i en bred studie om litterære kulturmøter i bildebøker, 

blant annet undersøkt hvordan barn skaper mening omkring utvalgte bilde-

bøkers representasjon av kulturmøter76. I denne delen av studien har Skaret 

presentert bildebøker for barn. Både før, underveis og etter at boken ble lest 

                                                      
73 Overskriften er inspirert av den klassiske artikkelen Just what is critical race theory, and 

what’s it doing in a nice field like education? (Ladson-Billings, 1999). Her peker forfatteren 

på hvordan kritisk raseteori, en teori som setter «rase» i sentrum for analyse, kan fungere som 

redskap for i diskusjoner om likeverd og demokrati. Og også på hvilke måter den kan hjelpe 

oss å tenke rundt hvordan utdanningsfeltet reproduserer og forstyrrer pågående praksiser (s. 

10). 
74 Samtalene fant sted både i det forfatterne forstår som voksenstyrte aktiviteter som måltider 

og mindre styrte aktiviteter som lek. 
75 Andre som tar opp at likhetsidealer kan stå i veien for muligheter til rasial å utfordre dis-

kriminering er Gullestad (2002a). 
76 Skaret omtaler denne delen av studien som en resepsjonsstudie. Bøkene som er valgt ut er 

Albert Åberg og soldatpappaen, Frosken og den framande og Tvillingsøster. Hele undersø-

kelsen henter sine analytiske verktøy fra postkoloniale perspektiver og da særlig fra Homi 

Bahba. 
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har hun intervjuet barna. Hun intervjuet i alt seks fem-åringer og fem åtte-

åringer77. Barna hadde ulike familiebakgrunner med tanke på språk og for-

eldres fødeland. En hadde selv erfaringer fra å ha innvandret til Norge, mens 

to andre hadde foreldre som har innvandret (s. 98). I sine analyser av interv-

jumaterialet fant Skaret blant annet at hudfarge hadde betydning for barns 

meningsskaping i forhold til de litterære møtene. Et eksempel på dette viser 

seg i samtaler med barna etter å ha lest boken Tvillingsøster. Skaret ber in-

formantene om å fortelle henne om Densen, en gutt som er en av karakterene 

i boken, og hun viser fram et av bildene i boken av ham når hun spør om 

dette. Skaret skriver at de av barna som gir respons på hennes oppfordring 

om å fortelle om figuren, legger vekt på hans hudfarge, og dette gjelder både 

fem- og åtte-åringene (s. 252). Flere av barna forstår det slik at Densen må 

komme fra et annet land (s. 254). Når Skaret spør en av informantene hvor-

for hun tror at Densen kommer fra et annet land, svarer hun ‘fordi at han er 

mørk i huden’ (s. 252), og denne argumentasjonen gjøres av flere av barna.  

Studien er interessant for denne avhandlingens tematikk fordi den viser at 

informantene Skaret intervjuet forsto barnebokfigurer med «hvit» hudfarge 

som norske og figurer med «mørk» hudfarge som å komme fra et annet land, 

selv om dette ikke var tilfelle. Diskurser på samfunnsnivå, i forhold til hva 

(og hvem) som får passere som norsk, ser altså ut til også å være virksom i 

barnehage og skole.  

I en nyere antropologisk studie på en barneskole i Groruddalen78, diskute-

rer Rysst (2012) på hvilke måter barna der ‘eventuelt er «fargeblinde», «ras-

ister», eller ingen av delene’ (s. 74)79. Gjennom flere eksempler viser Rysst 

at skolekonteksten hun har vært i, inneholder to parallelle diskurser knyttet 

til slike forskjeller, og disse er «fargeblindhet» og «rasisme» (s. 80). Barn og 

foreldre uttrykker verbalt på spørsmål fra henne om hudfarge, og eksempel-

vis også på spørsmål fra journalister som intervjuer barn på denne skolen80, 

at alle på skolen i hovedsak er fargeblinde og at de ikke bryr seg om hudfar-

ge. Imidlertid sporer Rysst det hun betegner som «lyden av hudfarge» i 

mange sammenhenger hvor barn og voksne deltar. «Lyden av hudfarge», 

                                                      
77 De yngste barna ble lest høyt for, mens de eldste leste bøkene selv. Intervjuene/lesingen 

foregikk sammen med ett og ett eller to og to barn (s. 82). 
78 Feltarbeidet er gjort på en skole i Groruddalen med elever fra 5.-10. trinn. Skolen er en av 

få i Norge hvor ‘etniske norske er i minoritet’ (Rysst, 2012, s. 76). Rysst begynte feltarbeidet i 

to parallelle klasser på 5. trinn og fulgte de samme barna en periode over i 6.trinn. Under 

feltarbeidet satt hun bakerst i klasserommet og noterte i forhold til samhandling, blikk og 

samtaler, og hun ble også med elevene ut i friminuttene. I tillegg har hun foretatt ustrukturerte 

intervjuer av elever parvis og av et mindre antall foreldre og lærere, en rektor og en ansatt i 

bydelsadministrasjonen (s.76).   
79 Inspirert av en «sanseantropologisk» tilnærming, hvor alle sanser forstås som sentrale i 

innsamling av data, setter hun i artikkelen spesielt fokus på lyd når hun forsøker å tolke og 

forstå om og hvordan, utseendemessige og etniske forskjeller har betydning (2012, s. 75).   
80 Skolen har blitt viet en del interesse fra media fordi det er en av få skoler i Norge hvor 

etnisk norske er i minoritet (Rysst, 2012) 
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skriver Rysst, betegner ‘en abstraksjon av språkbruk og samhandling, inklu-

dert konstruksjon av sosiale kategorier og hierarki, som skjer i sosiale kon-

tekster hvor barn og voksne har mange ulike hudfar-

ger/utseender/opprinnelser og ulike språklige lyder’ (s. 75). Og en måte å 

forstå lyden på er at barn og voksne, til tross for at de offisielt uttaler at dette 

er en fargeblind skole, klassifiserer hverandre på bakgrunn av hudfarge, etni-

sitet og religion.  

Eksempler fra Ryssts undersøkelse viser at barn benevner sin egen hud-

farge (og bruker ord som svart og neger om seg selv) i samspill med 

medelever og at de også kommenterer andre barns fenotypiske trekk (ek-

sempelvis stor lepper). Noen elever mener en lærer favoriserer «norske» 

framfor muslimer, og en lærer uttrykker at jo mørkere hudfarge elevene har 

jo mer «får de det» (s. 77-81). Gjennom disse «lydbildene» problematiseres 

Rysst ideen om «fargeblindhet». Hun peker blant annet på at det på den ak-

tuelle skolen, ser ut til å være attraktivt å være «hvit» og norsk. Dette baserer 

hun på sosiogram over barnas vennskapsnettverk og uttalelser fra barn og 

lærere (s. 83-86). For å forstå hvordan diskursene «fargeblindhet» og «ra-

sisme» kan eksistere samtidig spør Rysst om det kan være slik at rasistiske 

diskurser fortrenges fra bevisstheten, men at fortrengningsmekanismer i 

visse situasjoner smuldrer bort (s. 87)? Og kanskje er det slik at barna vet at 

rasisme er tabu, at «fargeblindhet» er et politisk mål og at å være hvit «er 

best» (s. 87)?81  

Den siste studien jeg vil vise til er som nevnt fra en finsk kontekst. I sitt 

arbeid utforsker Rastas (2009) hvordan rasisme er en del av barn og unges 

hverdagsliv i en finsk kontekst. I dette inkluderes både åpen rasisme (rasis-

tisk vold, trakassering og mobbing), og rasialiserende diskurser og praksiser 

(det å bli stirret på, en følelse av alltid å måtte være forberedt på å svare på 

hvor en kommer fra). Rastas studie er en etnografisk studie82 som kretser 

rund barn og unge med ‘transnasjonale røtter’83. Og der er denne gruppens 

opplevelser av rasemessig diskriminering som hun, med fokus på hverdags-

liv, skriver fram. Noe av det hun finner er at svært mange barn og unge med 

transnasjonale røtter opplever at deres finskhet blir stilt spørsmål ved, til 

                                                      
81 Rysst avslutter artikkelen med å utfordre ideen om «fargeblindhet» som en måte å bekjem-

pe rasisme. Dette gjør hun ved å foreslå ‘fargeblindhet, ulikhet, klasse og «rasialisert» etnisi-

tet’ som sentrale tema for framtidig politikk og forskning (Rysst, 2012, s. 88). 
82 Det etnografiske arbeidet inkluderer intervjuer med unge og foreldre som også inneholder 

retrospektive data og minner fra barndommen. Videre inkluderer det feltnotater fra observa-

sjoner i skoler, barnehager, på lekeplasser og ungdomsklubber, og feltnotater fra diverse 

samtaler med foreldre, profesjonsutøvere og andre som hun møtte i sammenhenger hvor hun 

fortalte om prosjektet eller holdt foredrag om rasisme i Finland. I to år skrev hun også dagbok 

som mor (a ”mother’s diary”) til utenlandsadopterte barn om hverdagslige samtaler og for-

handlinger om blant annet røtter og forskjellighet (s. 31-34). 
83 I dette inkluderer hun barn og unge som er utenlandsadopterte, og/eller barn som har en 

forelder som er født i Finland og en forelder som er født utenfor Finland. Alle barna er finske 

statsborgere og har bodd hele eller mesteparten av sine liv i Finland. 
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tross for deres tilhørighet til Finland og deres likestilte kunnskaper med 

jevnaldrende om finsk kultur. Rastas arbeid bidrar til kunnskap om unges 

opplevelser av rasisme og rasialisering i hverdagslivet generelt, men det 

bidrar også til kunnskap om profesjonsutøveres og utdanningsinstitusjoners 

deltakelse i rasialiseringsprosesser, noe som er særlig interessant for min 

studie.  

I Rastas arbeid kommer det eksempelvis fram at profesjonsutøvere og 

andre voksne som barn og unge møter i sin oppvekst, i stor grad ignorerer 

rasialiserende hendelser. De avfeier for eksempel unges opplevelser av ra-

sisme med velmenende kommentarer om at de andre barna ikke mener noe 

vondt med det. I noen tilfeller, hevder Rastas, forsterkes også forskjeller 

mellom rasialiserte grupper ved at voksne for eksempel sier ting som: «Bare 

fortell dem at du ikke er flyktning» eller «Men du er jo ikke neger, du er jo 

blond» (2009, s. 39). Slike reaksjoner fra nære voksne, gjør at unge kan opp-

leve det som vanskelig å snakke om erfaringer med rasisme og rasialisering, 

skriver Rastas. Samtidig peker hun på at også snevre definisjoner av rasisme 

i det finske samfunnet, kombinert med påstander om at rasisme ikke er et 

stort problem, bidrar til å gjøre det vanskelig for unge å snakke om deres 

opplevelser. Som innspill til hvordan slike tilstander kan utfordres peker 

Rastas på en utvidelse av forståelsen av rasisme som en vei å gå. Hun fore-

slår at framtidig innsats og forskning på dette feltet bør involvere seg med 

mangelen på begreper tilgjengelig for å beskrive og snakke om rasialiseren-

de relasjoner84.  

I et forsøk på å lese på tvers av de nevnte undersøkelsene ser det ut til at 

«rase» aktualiseres i pedagogiske institusjoner, og at rasialisering er som et 

nettverk av eksempelvis hudfarge, politiske idealer, bildebøker, lyd, språk, 

lepper, religion, nasjonalitet, vennegjenger, pedagoger og foreldre. Studiene 

repeterer på et vis det tidligere nevnte paradokset som Myrdahl (2010) påpe-

ker at finnes i den norske konteksten. De får også frem at «rase» virker på 

mange måter; som en kraft som både har med alvor og humor å gjøre, som 

en kraft som deltar i struktureringer av hvem som får være «norsk/finsk» og 

hvem som ikke får være det, og også som en kraft som virker inn i «hvem 

som får det» av lærere (Rysst, 2012). Kunnskapen som disse studiene tilbyr 

utfordrer således diskurser der «rase» forstås som uten betydning, der barn 

forstås som uskyldige og ignorant i forhold til «rase», og der det ikke er rom 

for å tenke at barn kan handle ut i fra en form for rasemessig bevissthet 

(MacNaughton & Davis, 2009). I relasjon til det sistnevnte, hevder Mac-

Naughton og Davis (2009) at barn blir til i et konglomerat av konkurrerende 

diskurser, og her deltar også diskurser om «rase». Og at blant alle disse dis-

                                                      
84 Rastas skriver: ‘As long as words referring to racialized difference have predominantly 

pejorative meanings, and there are no established words for political, collective, racialized 

identities, victims of racism lack words with which they could talk about themselves and their 

experiences’ (Rastas, 2009, s. 40). 
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kursene, forsøker barn hele tiden å klargjøre ‘which forms of becoming are 

possible and desirable’ (s. 36). Barn identifiserer seg altså med bestemte 

måter å tenke på og å være på, og avviser samtidig andre. Og hva som be-

gjæres, tenker jeg, er ikke noe som kan sies å «komme innenfra». Hvordan 

denne rasingen skjer, i barns kropper og i barnehagelæreres kropper, finnes 

det imidlertid få teoretiseringer av. Den kanskje tydeligste kunnskapen stu-

diene tilbyr er at de gjør det vanskelig å hevde at «rase» ikke er relevant i 

tidlig barndom. Samtidig etterspørres mer forskning på rasialisering i utdan-

ningsfeltet, og også et engasjement for å utvide det vi har tilgjengelig for å 

tenke og snakke om rasialiserende relasjoner.  

Tidligere studier av «hvite» pedagogers relasjon til 
«rase» 

Studien jeg presenterer med denne avhandlingen, avgrenser seg til å involve-

re seg med profesjonsutøveres rasemessige subjektivitet, og «hvite» barne-

hagelæreres relasjon til «rase». Dette er et felt der det finnes begrenset med 

studier85, særlig om jeg holder meg i en nordisk kontekst. Jeg har i den føl-

gende gjennomgangen derfor valgt også å ta med undersøkelser utenfor 

Norden, og prosjekter som interesserer seg for «hvite» lærere og «hvite» 

lærerstudenter86. Allerede i introduksjonen pekte jeg på to sentrale aspekter 

som ser ut til å dukke opp i mange av disse studiene; at «hvite» i liten grad 

har lært å vie «rase» oppmerksomhet/tenke på hvithet som en rasemessig 

posisjon, og at det er utfordrende for «hvite» pedagoger å nærme seg rasiali-

sering som noe annet enn noe som pågår på et individuelt plan. Her vil jeg 

vie utvidet plass til et utvalg av de undersøkelsene jeg har gjennomgått. Jeg 

starter med ett eksempel fra Canada, for deretter å vise til eksempler fra hen-

holdsvis Norge, Australia og USA. 

En av de tidligste tekstene jeg har funnet fram til er en artikkel av Golds-

tein (2001) som skriver fra en kanadisk kontekst. Her bruker hun empiri fra 

                                                      
85 I den akademiske litteraturen finnes det begrenset med studier om «hvite» barnehagelæreres 

relasjon til «rase». Og, som jeg uttrykker videre i dette delkapittelet, har de studiene som er 

gjort «oversett» (av metodologiske og/eller teoretiske årsaker) det jeg forsøker å skape kunn-

skap om. Hva jeg argumenterer for er at jeg har identifisert noen ‘blind spots’ (Kamler & 

Thomson, 2007) i tidligere forskning om denne tematikken. 
86 De studiene jeg tar for meg her er et utvalg jeg har gjort ut fra flere vurderinger. Blant annet 

har jeg tatt med alle de som berører problemet i relasjon til barnehage eller tidlig barndom. To 

av tekstene (Mazzei sine, 2008, 2011) har jeg valgt fordi de synliggjør hvordan det er mulig å 

forholde seg til denne tematikken på flere måter. Andre relevante studier som berører denne 

tematikken, om jeg inkluderer lærerstudenter og lærere, har jeg trukket ut ekstrakten fra og 

presentert i introduksjonskapittelet (Aveling, 2004; Davis, 2005; McIntyre, 1997; Raible & 

OIrizarry, 2007; Rivière, 2008; Sleeter, 1993, 2001; Solomon, et al., 2005; Vaught & 

Castagno, 2008; Warren, 2001b). 
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eget arbeid som lærer for studenter som skal bli lærere87. Basert på denne, og 

en gjennomgang av aktuell litteratur, hevder hun at de fleste «hvite» lærere 

ikke har lært å se på seg selv som «hvite» eller å tenke på at fenomenet hvit-

het er av betydning i multikulturelle klasserom. I stedet, skriver hun, har 

«vi»88 lært at ‘colour-blindness - not seeing colour or racial difference at all – 

is the best way to work in racially diverse classrooms’ (Goldstein, 2001, s. 

4). Og hennes hovedinnspill til denne virkeligheten er at «hvite» lærere må 

anerkjenne at «hvite» fordeler er en nøkkelkomponent i antirasistisk pedago-

gikk. Hun foreslår også noen strategier for hvordan studenter/lærere kan 

skape en positiv identitet som hvit lærer. Det å skape en positiv identitet, 

skriver Goldstein, framfor en som er knyttet til skyld, sinne eller tristhet, kan 

bidra til å løse opp i hvordan «rase» fungerer som sosialt stratifiserende i 

samfunnet og kan også bidra til å avlære rasisme (s. 11).  

Av de få eksemplene fra en norsk kontekst som berører det spesifikke 

problemet jeg er interessert i89, har jeg valgt å vise til Rhedding-Jones (2001) 

sin artikkel. I denne presenterer hun dekonstruktive lesninger av diskursene: 

om å være ‘hvit’, om å være ‘den andre’, om å være ‘fremmed’, og om å 

være ‘innfødt’. Dette gjøres på bakgrunn av «data» i publisert forskning90, 

fra egen loggbok og fra tekster skrevet av tredjeårsstudenter91 som hun var 

lærer for (s. 136-137). Ut fra dette produserer hun ny kunnskap ved å skrive 

fram en teori om det hun kaller ‘shifting ethnicities’, og hun utfordrer med 

denne tenkningen stabile forståelser av etnisitet som hun mener eksisterer i 

norsk tidlig barndom. Rhedding-Jones hevder at de nevnte diskursene, som 

hun mener er virksomme i et så bredt spekter av områder som barnehager, 

forskningsstudier innen tidlig barndom, høyere utdanning92 og i hverdagsli-

vet, i stor grad er viklet sammen med det fornektede temaet hudfarge (s. 

143). Hudfarge er til stede i alle disse sammenhengene, skriver hun, samtidig 

som det fornektes som tema. Videre uttrykker hun at: ‘the Norwegian of 

colour is located as other to the white Norwegian, whose ethnicity and ‘race’ 

goes unremarked’ (s. 143). Hun eksemplifiserer dette ved å forklare at det 

innen de nevnte områdene (det bredere barnehagefaglige landskapet) ikke 

snakkes om «rase» eller etnisitet i relasjon til «hvite» norske kropper, mens 

norske «fargede» kropper93 umiddelbart blir oppfattet som «den andre», eller 

                                                      
87 Notater fra undervisning og tekster som studenter har skrevet som arbeidskrav i kurset.   
88 Goldstein er selv «hvit» og slik jeg forstår det mener hun «vi» «hvite» lærere. 
89 Jeg kjenner til noen få masteroppgaver som delvis berører denne tematikken (Andersen, 

2002; Angell-Jacobsen, 2008), og også noen fagartikler (Bye, 2011; Lilletvedt, 2011). 
90 Som er ‘transcripts of interviews with bilingual and multilingual preschool teachers and day 

care assistants’ (Rhedding-Jones, 2001, s. 137). 
91 På førskolelærerutdanningen. 
92 Også førskolelærerutdanninger som eksplisitt artikulerer at de utdanner studenter for delta-

kelse i et multikulturelt samfunn. 
93 Jeg har oversatt Rhedding-Jones sin bruk av ‘Norwegian of color’ til norske «fargede». Jeg 

setter «fargede» i doble anførselstegn da denne kategorien kan signaliserer at «hvite» ikke har 
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i alle fall noe annet enn «hvite» norske kropper. Slik jeg leser Rhedding-

Jones sin artikkel, viser hun at «hvite» profesjonelle i det norske barnehage-

faglige landskapet ikke tenker at «rase» er noe som angår dem selv. Samti-

dig, skriver hun, er det absolutt en virksom kategori i flere diskurser. Instal-

lert i postkoloniale og poststrukturelle perspektiver kritiserer hun kulturelle 

diskurser i tidlig barndom, og gjennom dekonstruktive lesninger forstyrrer 

hun ideer om faste identiteter (som «den andre» eller «fremmed»).  

  Jeg beveger meg nå til USA og Mazzei (2008) sitt arbeid, der hun gjen-

nom å arbeide med hovedsakelig «hvite» studenter oppdaget at det å samtale 

om posisjonering i forhold til «rase» var vanskelig94.  Hun fant blant annet at 

det var en reservasjon i gruppen av «hvite» studenter mot å involvere seg i 

spørsmål om «rase» og kultur i relasjon til utdanning. Dette ble særlig tyde-

lig når spørsmålene hennes rettet oppmerksomheten mot dem som «hvite». 

Flere av studentene mente vi måtte slutte å snakke om «rase», fordi dette 

ikke er betydningsfullt lenger i dag (s. 1133). I analysene uttrykker Mazzei 

at denne gruppen av lærere ikke opplevde at «rase» var viktig for deres iden-

titet (eller andres), eller at denne siden av deres identitet ikke var synlig for 

dem. Altså at en form for fargeblind diskurs var i arbeid. Og at deres opple-

velse av egen identitet i relasjon til «rase» var noe de ikke følte seg komfor-

tabel med å artikulere. Hun knytter dette til en redsel for å snakke om denne 

tematikken, i frykt for å støte noen. Men også til en motstand mot å miste 

privilegier, identitet og også mot å bevege seg utenfor hva som kjennes kom-

fortabelt (s. 1134). For å bryte med stillhetene hun tenker at omfavner hvit-

het, mener Mazzei at må lærerutdannere må være oppmerksomme på både 

redsel og potensielle tap, samtidig som stillheten avvises.  

Den siste studien jeg vil vise til er fra en australsk kontekst. Davis (2009) 

skriver at hun har arbeidet med å problematisere det hun forstår som lite 

artikulerte og lite anerkjente former for vurdering og kategorisering av «de 

andre»95, som gjøres av «hvite» individer og grupper opp mot en ikke navng-

itt «hvit» norm. Eller sagt på en annen måte, tause former for rasialisering. 

Davis hun mener at dette også skjer i pedagogiske sammenhenger. I et ak-

sjonsforskningsprosjekt med åtte førskolelærere96 utforsket de egne forståel-

                                                                                                                             
en farge, noe jeg vil bort fra. Dessuten har ikke hvithet eller rasialisering utelukkende med en 

mørkere hudfarge å gjøre. Også «hvite» kropper rasialiseres i norsk sammenheng (Myrdahl, 

2010).  
94 Mazzei arbeidet med lærerstudenter ved et mindre universitet i ca. 10 år, og dataene i artik-

kelen ble hovedsakelig generert da hun underviste i et obligatorisk emne kalt ‘Diversity and 

the learner’ (diskusjoner i klasserommet, egne notater i en forskerlogg, studentenes egne 

nedtegnede refleksjoner og oppgaver gitt studenter i undervisningen). Dette emnet var for 

lærere som skulle undervise for trinnene P-8 i USA, noe som tilsvarer de nedre trinnene i 

grunnskolen i Norge.  
95 Med «de andre» menes alle som ikke forstås som «hvite». 
96 Davis gjennomførte også individuelle intervjuer med førskolelærene i begynnelsen og i 

slutten av prosjektet (Davis, 2009; MacNaughton & Davis, 2009, s. 192).   
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ser og erfaringer med kulturelt mangfold og barnehagepraksiser gjennom 

begreper fra postkolonial teori og kritisk hvithetsteori (s. 192). Davis skriver 

at hun i dette arbeidet, jobbet ut fra ideen om at det er nyttig å snakke om det 

å være «hvit», for at «hvite» individer og grupper kan begynne å lokalisere 

seg som en kulturell gruppe med en kulturell identitet. Gjennom prosessen 

hun beskriver som det å ‘demaskere’ «hvite» identiteter, utforsker hun sam-

men med andre førskolelærere muligheter for det å desentrere «hvit» som 

norm, og å likestille «hvit» identitet med andre rasemessige identiteter. 

Gjennom prosjektet finner Davis det samme som hva andre forskere mener å 

ha funnet; at «hvite» pedagoger (subjekter) ikke har lært å se på seg selv som 

å ha en rasemessig identitet. Gjennom aksjonsprosjektet hvor de arbeidet 

med teoretiske tekster, deltok i samtaler hvor det å være «hvit» ble artikulert 

og hvor de måtte lytte til «andres» konstruksjoner av «hvite» (som kolonisa-

torer, som overgripere), åpnet det seg likevel muligheter for forandringer i de 

diskursive praksisene (s. 124). Men, legger Davis til, dette er et arbeid som 

må pågå kontinuerlig. 

Ut fra de hittil nevnte studiene er det mulig å tenke noe om hva vi allerede 

vet om «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase». Og min innstilling til 

hva som allerede vites, er å bruke dette som et produktivt springbrett for 

hvordan jeg kan nærme meg den samme tematikken, på måter som ikke pro-

duserer mer av hva vi allerede vet. Altså et slags med-tenkende, både i for-

hold den kunnskapen som er produsert, men også hvordan kunnskapen har 

blitt til97. Så hva vet vi? Og hvordan kan dette tas videre? 

Å tenke med kunnskap vi allerede «har» 

Den kanskje mest sentrale kunnskapen studiene over bidrar med, er å synlig-

gjøre hvordan «rase» for mange «hvite» pedagoger ikke er en tematikk de 

har et språk for å tenke/snakke om. Noe flere av studiene kopler til en dis-

kurs om fargeblindhet. Det ser særlig ut til at «hvite» pedagoger ikke har 

lært å se på seg selv som rasemessige subjekter, og derfor heller ikke som en 

del i det såkalt «flerkulturelle» (Davis, 2009; Mazzei, 2008). Ei at hvordan 

de forholder seg til sin rasemessige subjektivitet, kan ha virkninger inn i 

hvordan de utøver profesjonalitet i pedagogiske praksiser (se også Aveling, 

2004; Raible & OIrizarry, 2007). Stillhet (for det er det jeg mener studiene 

dokumenterer) og hvithet er begreper som ofte koples sammen innen hvit-

hetsstudier generelt. Og flere forskere har tidligere pekt på hvordan denne 

stillheten, og det at «hvite» kropper ikke knyttes til «rase», deltar i opprett-

holdelse av «hvites» privilegier (Dyer, 1997; Frankenberg, 1993; McIntosh, 

                                                      
97 En kan også tenke på dette som en strategi for å identifisere ‘blind spots’ (Kamler & 

Thomson, 2007) i tidligere forskning om denne tematikken. Men jeg vil mer enn dette. Jeg vil 

også, som jeg skal vise senere, bidra til å skape noe nytt. 
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1988). Slik sett bekrefter disse studiene fra utdanningsfeltet at hvithet er noe 

som får forbli uartikulert og taust i nyere tid. En annen komponent er at still-

heten ser ut til å være vevet inn i hverdagslivet til «hvite» subjekter, og altså 

ikke noe som utelukkende er vanskelig å artikulere i relasjon til deres yrke 

som (i dette tilfellet) pedagoger i tidlig barndom. Den uartikulerte hvitheten 

krysser de territorier som «hvite» subjekter/profesjonsutøvere traverserer. 

Spørsmål som jeg blir opptatt av når jeg leser dette er: hvordan bryte med 

denne stillheten? Eller, hvordan kan «hvite» pedagoger skape alternative 

relasjoner til «rase»? Noen av studiene jeg har vist til foreslår at det er sen-

tralt at «hvite» pedagoger utvikler positive identiteter til det å være «hvit». 

Gjennom en slik prosess, argumenterer de, kan «andres» identitet likestilles 

med deres «hvite» identitet, noe som kan bidra til likeverd på tross av rase-

messige forskjeller (se også Aveling, 2004; Davis, 2009; Goldstein, 2001; 

Raible & OIrizarry, 2007). En som imidlertid problematiserer en slik tenk-

ning er Pacini-Ketchabaw (2010). Hun forstår at en slik tilnærming egentlig 

dreier seg om å anerkjenne hverandres forskjellige identiteter98. Pacini-

Ketchabaws artikkel tar opp hvordan barnehagelærere kan arbeide mot dis-

kriminering med barn i barnehagen. Det jeg oppfatter som et sterkt poeng i 

hennes argumentasjon, kan imidlertid like mye relateres til hvordan «hvite» 

barnehagelærere kan forholde seg til «rase». Hun skriver: 

We tell children to accept other children who are different from themselves, 
that we need to include Chinese children, that deep down what is important is 
that we are all human beings, to be proud of their own identity, and so on 
(Pacini-Ketchabaw, 2010, s. 144). 

 

Når jeg leser dette sitatet kopler jeg det til hva politiske dokumenter for bar-

nehager (som skal hjelpe og veilede barnehagelærere) uttrykker når de tema-

tiserer pedagogisk arbeid i et «mangfoldig samfunn»99. Men, også til de stu-

diene jeg viste til tidligere i inngangen, som synliggjorde hvordan «rase» er i 

arbeid i tidlig barndom (eksempelvis Rysst, 2012; Rastas, 2009). Hva Pacini-

Ketchabaw beskriver i sitatet er altså en praksis jeg kjenner igjen (og også en 

jeg selv famlende har prøvd ut som førskolelærere og forelder). Når jeg så 

leser sitatet sammen med «løsningene» som flere av de nevnte studiene til-

byr, og med Pacini-Ketchabaws videre problematisering, mister imidlertid 

ideen om «hvite» pedagogers positive identitet «troverdighet». For hva slike 

svar gjør, skriver Pacini-Ketchabaw (2010), er å opprettholde ubevegelige 

identiteter som igjen muliggjør produksjon av urettferdighet. Og også å over-

late marginaliserte identiteter til anerkjennelse og verdsettelse fra subjekter 

som selv ofte innehar dominerende posisjoner. Noe som på mange måter kan 

minne om den binære tenkningen som ‘black feministst’ har arbeidet mot 

                                                      
98 Hun kaller dette ’a politics of identity and recognition’ (Pacini-Ketchabaw, 2010, s. 143).  
99 Som jeg har redegjort for i introduksjonen og som jeg utvider i Inngang 6. 
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siden 1980-tallet100. Og er det da noe som har forskjøvet seg med tanke på 

for eksempel makt og normer? Også Rhedding-Jones (2001) utfordrer ideen 

om ubevegelige identiteter, ved å foreslå en teori om ‘shifting ethnicities’ 

som et mulig svar. Men er det nok å «vite», rent intellektuelt, at identite-

ter/subjektiviteter er ustabile og skiftende? 

Å tenke videre med kunnskap som alt er på vei mot noe annet  

Som en leser kanskje har oppfattet, er jeg inne i et spor hvor jeg undrer meg 

over hvordan vi kan komme videre i arbeidet mot rasemessig diskriminering, 

når vi vet at pedagoger ikke artikulerer hvithet og/eller ikke har et språk for 

og artikulere hvithet. Selv om jeg forstår det som produktivt å undersøke, 

dekonstruere og desentrere diskurser som bidrar til å opprettholde hvithet 

som norm, er det som om denne tilnærmingen ikke er nok. Det kjennes som 

«å vake» i overflaten av noe, som om det er noe mer jeg kan forstyrre enn 

dikotomier. Og jeg sier dette ut fra erfaring, men også støttet av en alternativ 

tilnærming til «rase» som jeg etter hvert begynte å kjenne vibrasjonene av 

(noe jeg snart kommer inn på). For å brette mer ut for leseren hva slags erfa-

ringer jeg renker på, presenterer jeg her en vignett fra studiens empiriske 

materiale101. Som et metodisk grep har jeg valgt å bruke «hun» i teksten som 

følger, men vignetten er altså en representasjon av en hendelse jeg selv har 

erfart. Jeg spør, hva er det som pågår her? Og kan det å nærme seg den erfa-

ringen som vignetten representerer, skape kunnskap som produserer alternat-

iver til de relasjoner mellom «hvite» barnehagelærer og «rase» som vi alle-

rede kjenner til?  

Som informasjon om noe som har hendt forut for vignetten, i en lineær 

tidstenkning, har «hun» siden tidlig på 2000-tallet viklet seg inn i og tenkt 

med perspektiver innen hvithetsstudier, postkoloniale perspektiver, svart 

feminisme, poststrukturelle perspektiver, dekoloniserende tenkning og kri-

tisk pedagogikk, og «hun» har også deltatt i liknende samtaler som de Davis 

(2009) prøver ut med en gruppe pedagoger (Andersen & Otterstad, 2010). 

Til tross for det som kan betraktes som en velfylt teoretisk verktøykasse, 

sammen med et personlig-profesjonelt engasjement for sosialt likeverd, erfa-

rer «hun» i sitt hverdagsliv at hun nå og da trekkes inn i strømninger og øye-

blikk som oppleves som trange:  

Hun er på lokaltoget, på vei hjem fra arbeidet. Hun har vært heldig i dag og 
funnet et ledig sete. Toget beveger seg i sin egen fart, og til rytmen av hjulene 
som passerer skjøter i jernbaneskinnene forflytter hun seg mentalt mer og mer 
inn i det som kan skje når hun kommer hjem. Blikket hennes flytter seg uten 

                                                      
100 ‘In binary thinking, one element is objectified as the Other, and is viewed as an object to 

be manipulated and controlled’ (Collins, 2000, s. 70). 
101 I neste inngang gir jeg utfyllende beskrivelser av hvordan empirien ble til og hva den 

inkluderer. 
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mål og mening rundt i kupeen. Den er pakket med folk på vei til steder hun 
ikke har vært. Lukter og lyder i det begrensede arealet absorberes av kroppen 
hennes. Hun føler nærheten til personen ved siden av når armene deres berører 
hverandre med tykke jakker. Som støtdempere mellom harde albuer. Blikket 
hennes, som til nå har beveget seg hvileløst rundt, stopper og dveler ved en 
kvinne kledd i sidt skjørt, løs jakke og et sjal på hodet. Sjalet er knyttet slik 
hennes mormor gjorde det da hun var yngre, under haken med det dobbelte 
stoffet i trekantform hengende ned mot nakken. Fargene på klærne spenner 
seg fra grå til brun. Den lyse huden i ansiktet bærer merker av alder. Hun er 
eldre enn hun selv men ikke gammel. Nærmest instinktivt søker øynene etter 
hvem hun reiser sammen med. Det er som at, på en og samme tid, øynene 
snakker til hjernen og hjernen snakker til øynene. Et spørsmål har kastet seg 
sammen: Hvor er de andre? Som truffet av en kraft sprer en følelse av «å sitte 
fast» seg i kroppen. Nye spørsmål velter opp. Kategoriserer hun kvinnen på 
måter som lener seg farlig mot rasemessig diskriminering? Hvorfor tror hun at 
kvinnen ikke reiser alene, at hun må «tilhøre» en gruppe? Er det et øyeblikk 
der hvor denne kvinnen ikke får passere som «norsk»? Etterdønningene av 
den kroppslige fastlåstheten sitter lenge i kroppen. Noe har hendt. Noe er for-
andret. 

 

Jeg lar vignetten stå noe ukommentert for nå102, for å gi plass til Mazzei 

(2011) sin (nye) utforskning av stillheten som ser ut til å være så påtrengen-

de når «hvite» pedagoger utfordres til å tenke på «rase». Dette er den samme 

Mazzei som jeg allerede har vist til, og slik jeg leser denne nyere teksten 

bygger den på det samme empiriske materiale fra egen undervisning ved et 

mindre universitet. Det nye med hvordan hun nærmer seg materialet, er at 

hun tar i bruk en helt annen vitenskapelig retning enn tidligere. En retning 

der filosofiske konsepter koples sammen med virkelige sosiale praksiser. Og 

de samme konseptene (eksempelvis begjær), har vist seg å være ekstremt 

produktive for denne avhandlingens problem (og også det empiriske materia-

let som den presenterte vignetten). Faktisk kan de sies å utgjøre ‘the front 

stage’ med tanke på hvilke filosofiske-teoretiske verktøy jeg tar i bruk for å 

nærme meg «hvite» pedagogers relasjon til «rase» i tidlig barndom. I møte 

med Mazzeis tekst øynet jeg muligheter for at den fastlåstheten som uttryk-

kes i vignetten over, kunne brukes til noe. At den ikke bare var et sørgelig 

eksempel på hvor utfordrende det er å arbeide mot rasemessig diskrimine-

ring. Eller hvor sterkt vi er vevet inn i diskurser om «den andre». Teorien 

Mazzei utvikler i artikkelen, er altså en jeg forsøker bygger videre på, og jeg 

har derfor valgt å gi hennes tekst en utvidet plass her. Men, som et sentralt 

innhugg før jeg gjør dette, vil jeg si noe om den vitensrammen alle de tidli-

gere nevnte studiene forholder seg til, som er en sosialkonstruksjonistisk 

vitensramme.  

Sosialkonstruksjonisme, skriver Hekman (2008), er et forsøk på å kjempe 

mot ‘the fundamental presupposition of modernist thought’, som hun 

beskriver som ‘an absolute distinction between objective reality on the one 

                                                      
102 Jeg vil komme tilbake til denne senere i avhandlingsteksten og spesielt i Inngang 9. 
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hand and social construction on the other’ (s. 91). Som en kritikk til denne 

modernistiske tenkningen, steg det etter hvert fram et kollektiv av filosofer 

og tenkere som, i stedet for å tenke på virkeligheten som «der ute» og som 

mulig å skape objektiv kunnskap om, plassert virkeligheten inn i rubrikken 

‘konstruert’. Og denne modellen for å tenke om virkeligheten kalles vanlig-

vis sosialkonstruksjonisme103 (Alaimo & Hekman, 2008a, s. 1). Dette er altså 

en måte å utfordre virkeligheten som objektiv og mulig (eksempel gjennom 

de rette metodene) å representere på en sann måte. I de gjennomgåtte studie-

ne om «hvite» pedagoger, er data hovedsakelig konstruert på bakgrunn av 

intervjuer/samtaler med «hvite» lærerstudenter eller barnehagelærere/lærere, 

diverse dokumenter, studenters innleverte skriftlige oppgaver, forskeres ned-

tegnelser i en loggbok på bakgrunn av hendelser i klasserommet, nedtegnel-

ser av minner, og av observasjoner. Og koplet på sosialkonstruksjonistiske 

perspektiver forstås datamaterialet som representasjoner av hvilke diskurser 

som er tilgjengelige for «hvite» (i tidlig barndom og i samfunnet) i relasjon 

til «rase». Denne tilnærmingen muliggjør kunnskap om hvilke (multiple) 

diskurser og sosiale/kulturelle praksiser som deltar i konstruksjon av «hvit» 

(lærer)subjektivitet.  

Min antakelse etter å ha lest Mazzei (2011), er at hun i arbeidet med den 

første artikkelen (fra 2008) opplevde det å nærme seg «hvite» pedagogers 

stillhet i relasjon til «rase» ved å forstå denne som sosialt konstruert, som 

produktivt (Mazzei, 2008, s. 1133). Men, at dette ikke var tilfredsstillende 

nok. At hun ville bortenfor virkeligheten som representert i diskurser, men 

uten å gå tilbake til å tenke på den som objektiv. For i stedet for å analysere 

hvilke diskurser som ser ut til å delta i produksjon av stillhet, forsøker Maz-

zei i artikkelen fra 2011 heller å forstå hvorfor stillheter produseres. Hun 

spør her hva som produserer stillhetene, og ikke minst hvordan de kan bli 

forstått på en produktiv måte. Og for dette tenkearbeidet benytter hun seg av 

Deleuze og Guattaris begjærsbegrep, som jeg kort viste til i introduksjo-

nen104. 

Som jeg også pekte på der, skriver Mazzei at det er viktig å vite at begjær 

hos Deleuze og Guattari, ikke baseres på en forståelse av begjær som noe 

som settes i gang av mangelen på et objekt. I stedet er begjær noe positiv og 

produktivt. I denne filosofien, skriver Mazzei, er begjær ‘positive and not 

left wanting but, instead, producing something’ (s. 661). Plassert i denne 

forståelsen argumenter hun for at det som pågår i klasserommet er ‘a desire 

to produce whiteness in ways that function to maintain privilege (i.e. power), 

identity and that resist the potential for loss, hence ‘desiring silence’’ (s. 

658). Det er begjær som produserer stillhet, og dette er et begjær som har 

som mål å opprettholde status quo. Hun kaller dette fenomenet hun nærmer 

seg derfor for ‘desiring silence’, og det Mazzei forsøker å gjøre er å under-

                                                      
103 Refereres også til som den språklige vendingen. 
104 Og som jeg gjør en nøye redegjørelse av i Inngang 3. 
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søke hvordan stillheter produseres og hva det er som deltar i produksjonen? 

Om dette virker som et helt nytt språk å tenke med, vil jeg si: les videre. For 

nettopp hva slags effekt det kan ha for hvithet og for kunnskapsproduksjon, 

om begjær forstås som noe positivt og produktivt, er noe jeg forsøker å eks-

perimentere med gjennom hele avhandlingsteksten.  

Hva Mazzei vektlegger er imidlertid at konseptet ‘desiring silence’ hjel-

per henne å tenke på at hvithet vedlikeholdes gjennom et begjær som produ-

serer stillheter, og som igjen opprettholder en videreføring av 

mitt/«hvite»/selv som uforandret, u-utfordret og under kontroll. Begjæret i 

denne sammenhengen springer som nevnt ikke ut fra hva disse «hvite» læ-

rerstudentene mangler, men fra et begjær mot å opprettholde og reprodusere 

mer av hva de allerede har, som i denne sammenheng er «hvite» privilegier 

(s. 658). I sin involvering med data spør hun: hva er det begjær ber disse 

studentene om (s. 661)? Og dette er et spørsmål som blir mulig å stille fordi 

hun gjennom en Deleuzeoguattarisk begjærsforståelse blir opptatt av hva 

stillhetene i hennes klasserom produserer. Eller sagt på en annen måte: hvor-

dan virker ‘desiring silence’ og hvem virker det for?  

Mazzei (2011), med Deleuze og Guattaris begjærsbegrep, foreslår at det 

pågår en produksjon av stillhet (‘desiring silence’) i pedagogiske virksomhe-

ter, og at dette virker på den måte at rasemessige «hvite» subjekter ikke ten-

ker på hvithet som viktig, og at dette opprettholder diskriminering. Mot slut-

ten av artikkelen spør hun imidlertid hvordan vi kan tilby muligheter for en 

deterritorialisering105 som ‘slår ut’ stillheten som beskytter opprettholdelse av 

hvithet i pedagogisk virksomhet (s. 667)? Og det er her jeg tenker at jeg 

forsøker å kople meg på hennes arbeid, og også utvikle hennes teori videre. 

Noe jeg gjør sakte men sikkert gjennom de neste inngangene. Men, som en 

siste del i denne inngangen, og som et viktig element i mitt arbeid med å 

besvare Mazzeis etiske spørsmål, vil jeg nå vise til noen forskeres forsøk på 

å ‘re-ontologisere’ «rase» (Saldanha, 2006). Og også hva disse tenker at vi 

må overkomme for å kunne arbeide mot rasemessig diskriminering med mer 

rystende effekter enn de vi kan registrerer i dag106. Og i denne alternative 

tilnærming til «rase», tenker jeg at vignetten jeg har presentert kan delta i 

kunnskapsproduksjon bortenfor det vi allerede vet.  

                                                      
105 Deterritorialisering er et konsept hun henter fra Deleuze og Guattari (1987) og som de 

blant annet bruker for å betegne hvordan produksjon av «ting» i verden hele tiden skjærer ut 

av vanedannende spor. Jeg kommer noe inn på dette konseptet senerer i avhandlingsteksten. 
106 Jeg har allerede gjort rede for at det å forlate «rase» ikke er den veien jeg mener er mest 

produktiv å følge, noe de jeg videre skal vise til også utgår fra. 
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Hva er «rase»? 

For en som (les: meg) hovedsakelig hadde forsøkt å tenke rundt diskrimine-

ring med teorier som kan plasseres i den språklige vendingen, kjentes 

spørsmålet om hva «rase» er som for stort å forholde seg til i begynnelsen107. 

Men det er dette Saldanha (2006, 2007), og også andre som forsøker og ‘re-

ontologisere’ «rase», oppfordrer til å gjøre. Som et radikalt alternativ til rå-

dende perspektiver i arbeidet mot rasemessig diskriminering (eksempelvis 

Hames-García, 2008; Lim, 2010; Rai, 2012; Swanton, 2012). Andre spørs-

mål disse stiller, og som må tenkes sammen med det første, er: hva gjør 

«rase», hva er det «rase» produserer eller hvordan virker «rase»?108 (Hames-

García, 2008; Saldanha, 2006; Swanton, 2012, s. 240). Men, hvorfor er disse 

spørsmålene så viktige? Og hva kan de gjøre for mitt problem? Før jeg skal 

forsøke å gi et noe lengre svar på dette, vil jeg haste med å si at hva spørs-

målene ikke antyder (selv om det i første omgang kan virke slik), er en tilba-

kevending til en modernistisk tenkning der vi objektivt kan si hva «rase» er. 

Samtidig antyder de at «rase» kan forstås som noe annet enn en sosial kon-

struksjon109. Hvilken ’tradition of thought’ de baserer seg på, er en som øns-

ker å ta ontologien tilbake uten å miste hva den språklige vendingen har gjort 

mulig (Alaimo & Hekman, 2008a; Dolphijn & van der Tuin, 2012). Og 

Dolphijn og van der Tuin (2012) omtaler denne vitensposisjonen som ‘new 

materialism’110.  

 I hjertet av nymaterialisme finnes en affirmerende111 holdning til verden i 

dens tilblivelse (Dolphijn & van der Tuin, 2012)112. Implisitt i denne hold-

ningen er en åpenhet for materialitet som deltakende i kunnskapsproduksjon, 

og et engasjement for å forstå verden som en pågående sammenvikling av 

                                                      
107 Gjennomtrukket av ideen om at det som er, er multiple virkeligheter, ville svaret på hva 

«rase» er i en sosialkonstruskjonistisk tenkning komme an på hvor mange lesninger som 

gjøres. Samtidig er disse aldri uttømmende (Jones & Jenkins, 2008). Derfor kan spørsmål om 

væren, hva som er, forstås som en «feil» strategi i perspektiver relatert til den språklige ven-

dingen. En slik tilnærming kan også forstås som å feile i det å holde virkeligheten i bevegelse, 

noe både Foucault, Derrida og Deleuze var opptatt av. Hva som skiller dem er imidlertid 

hvordan de forholer seg til ontoligi (May, 2005). 
108 Dette er spørsmål som jeg tenker er «i slekt» med de spørsmål som Mazzei (2011) stilte.  
109 I denne tenkningen ville et vanlig spørsmål vært: hvordan er «rase» representert i språk, 

kultur og diskurser? 
110 Og nymaterialisme, slik jeg forstår det, har dyptgripende konsekvenser for hvordan vi 

nærmer oss fenomenet vi er interessert i. Noe jeg viser utover i avhandlingen i relasjon til mitt 

spesifikke problem. 
111 Jeg har valgt å skrive affirmerende framfor bekreftende, fordi jeg opplever at det å bekrefte 

minner meg for mye om annerkjennelse, noe jeg opplever at ikke er nok for det problemet jeg 

er interessert i. 
112 Noe som sammenfaller med Deleuze og Guattaris begjærskonsept, og som jeg vikler meg 

inn i, i Inngang 3. Der vil jeg også si mer om koplingen mellom Deleuze og nymaterialisme. 
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det diskursive og det materielle113. Materialitet i nymaterialisme forstås ikke 

som forskjellige tings fikserte essens eller egenskap. Materialitet, slik Barad 

(2008) forstår det, er: 

substance in its intra-active becoming – not a thing but a doing, a congealing 
of agency. The term “matter” refers to the materiality/materialization of phe-
nomena, not to an inherent fixed property of independently existing objects  
(Barad, 2008, s. 173) 

 

Fenotyper, selv om vi ofte tenker på disse som konstante og uforanderlige, er 

eksempelvis konstituert av ‘genetic endowments, environmental conditions, 

exercise, hormones, diet, disease, ageing’ og så videre (Saldanha, 2006, s. 

12), og er altså ikke et uavhengig eksisterende objekt. 

Men, tilbake til spørsmålet om hvorfor det er så viktig å spørre hva «rase» 

er, om en som forsker vikler seg inn i nymaterialistisk tenkning? Saldanha 

(2006, 2007) skriver at samfunnsvitenskapene har vært ivrige med å kritisere 

de ulikhetene som opprettholdes på bakgrunn av «rase». Imidlertid, uttrykker 

han, utelates det ofte å analysere eller kommentere hva «rase» faktisk er. I 

følge det dominerende paradigmet, er «rase» sosialt konstruert gjennom 

språk, kultur og diskurser. Men hva det er, hva «rase» «i seg selv» er, skri-

ver Saldanha, kan ikke vites i et sosialkonstruksjonistisk perspektiv. Dette er 

fordi «rase» i denne tilnærmingen ikke er en del av virkeligheten, men ute-

lukkende en sosial konstruksjon. Det som betyr noe i analyser av «rase» eller 

rasialiserende praksiser, i perspektiver der virkeligheten(e) er et produkt av 

språk, kultur og diskurser, er representasjoner av «rase» (i diskurser, i media, 

i språk, i litteratur). Hva som ikke får oppmerksomhet derimot, er hvordan 

«rase» er kroppsliggjort, altså helt konkrete virkelige opplevelser knyttet til 

eksempelvis steder og ansikter (Saldanha, 2007, s. 7)114.  

I Saldanha (2007) sin argumentasjon for å nærme seg rase med alternative 

strategier, fremhever han at til tross for at akademikere i perspektiver der 

«rase» forstås som sosialt konstruert er opptatt av virkelige effekter i men-

neskers liv, så undersøker de ikke hvordan disse effektene hender. Et eksem-

pel som kan illustrerer denne forskjellen henter jeg fra Bordo (2008), i en 

                                                      
113 De siste årene har et økende antall studier som engasjerer seg med utdanning for de yngre 

aldere vist et fornyet engasjement for materialitet (Blaise, 2013; Giugni, 2011; Hultman, 

2011; Jones, MacLure, Holmes, & MacRae, 2012; Lenz Taguchi, 2010; Olsson, 2009; 

Palmer, 2010; Rossholt, 2012; Sandvik, 2013). Vendingen mot materialitet, også kalt den 

materielle vendingen (Alaimo & Hekman, 2008b; Bennett & Joyce, 2010), pågår imidlertid i 

et svært bredt spekter av disipliner og går under navn som den posthumane ven-

dingen/posthumanisme (Åsberg, et al., 2011), den affektive vendingen (Clough & Halley, 

2007), og den soniske vendingen (Tiainen, 2007). 
114 Saldanha har hovedsaklig tatt i bruk begrepene virtuality, machinic assemblage og faciality 

i sine analyser av «rase» i trancemiljøer i Goa i India (Saldanha, 2007). Disse har han hentet 

fra Deleuze og Guattari, og sammen med andre begreper som location, embodiment og vis-

cosity, fungerer de som et konseptuelt apparatur for å si noe om hva «rase» er (s. 5-9).  
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artikkel som tar utgangspunkt i hennes levde liv med adoptivdatteren Cassie, 

og ikke minst Cassies hår. Bordo skriver her at det er en ting ‘to know about 

racist aesthetics and its history’, men det er noe helt annet: 

to have a black hairdresser recommended, in full earshot of your five-year-old 
daughter, that she should have her hair straightened. An issue that I had talked 
and written about was now something that I was living inside of. And living 
inside of it, it became far more complicated (s. 403)  

 

Hva jeg tenker at akademikere som fronter dette alternativet gjør, og som 

Bordo så vidt er inne på i sitatet over, er å tenke på «rase» som en kroppslig 

og materiell hendelse. Som noe som dukker opp/konstitueres temporært, ved 

at mange heterogene komponenter kommer sammen og virker (Saldanha, 

2006)115. Og komponentene er ikke utelukkende av den sorten vi forbinder 

med et kulturelt domene, men også de vi gjerne forbinder med natur (som 

hår). Isteden for å forstå «rase» som enten biologisk eller kulturelt, foreslår 

Sadanha (2007, s. 9) at «rase» er ‘a shifting amalgamation of human bodies 

and their appearance, genetic material, artifacts, landscapes, music, money, 

language and state of mind’ og at rasemessig forskjellighet ‘emerges when 

bodies with certain characteristics become viscous through the way they 

connect to their physical and social environment’. «Rase» er ikke lenger bare 

et sosialt konstruert fenomen, og heller ikke et utelukkende biologisk feno-

men, men et sosiomaterielt fenomen som ‘emerges’ (Saldanha, 2006, s.18).  

Å nærme seg «rase» som et sosiomaterielt fenomen, handler om og også 

inkludere materialitet i tenkning rundt hvordan «rase» konstitueres. Altså å 

tenke på «rase» som noe som konstitueres i sammenstøt mellom både dis-

kurser og materialitet, både kultur og natur, både sosialt konstruerte «rase»-

forståelser og fenotyper, og hvordan dette materialiserer seg (jf. Barad, 

2008). «Rase» er noe og «hvithet» er noe, og vi trenger å adressere «rase» 

som effekter av ontologiske immanente prosesser. Hva Saldanha (2006) 

forstår som en re-ontologisering av «rase» og hva Rai (2012) omtaler som 

‘race racing’ er eksempler på strategier som gjør dette. Om jeg vender tilba-

ke til vignetten fra togturen116 tenker jeg nå at det ikke bare er hvilke diskur-

ser «hun» har tilgjengelige som deltar i hendelsen, men en samhandling mel-

lom disse og sjalet, hennes egen lyse hud, minner fra tidligere erfaringer, 

lyden av togsvillene som passerer taktfast, fargene på klærne, alderdom, og 

den overfylte kupeen. Og at dette, sammen, er «rase». Og hva «rase» gjør, er 

                                                      
115 Saldanha (2006) bruker mange sider og innganger for å synliggjøre hvorfor det å tenke på 

«rase» som sosialt konstruert ikke er nok. Og han gjør dette på en svært gjennomarbeidet 

måte. Jeg kan umulig vise til alle de gode poengene han tar opp her og også andre steder, men 

jeg vil anbefale de som vil gå inn i dette nærmere og lese hans artikkel fra 2006.   
116 Som for øvrig, lenge etter at jeg erfarte hendelsen, kan produserer nye støkk i meg. Ek-

sempelvis da jeg ble kjent med at Franz Fanon i en av hans kjente tekster beskriver en  ‘tog-

passasje’ der et «hvitt» barn peker på han og sier «Se, en neger!» (Saldanha, 2006, s. 10). 
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blant annet å differensiere mellom «hun» selv og kvinnen, å kategorisere 

dem som forskjellige, men også å produsere en kroppslig opplevelse av fast-

låsthet. Vignetten illustrerer en kroppsliggjøring av «rase», og jeg har ikke 

lenger like trang til å tenke på hendelsen som en episode der et subjekt ad-

skilt fra omverdenen diskriminerer. Nå framstår den mer som en hendelse 

som hjelper meg å tenke på hvordan «rase» blir til117.  

Hames-Garcías (2008) argumenterer at å tenke rundt rasemessige identite-

ter (i denne avhandlingen foretrekker jeg å bruke subjektivitet118) kan være 

nyttig, produktivt og endringsskapende. Men, i kontrast til andre som er opp-

tatt av rasemessig subjektivitet er han særlig interessert i det politiske poten-

sialet som ligger i en substansiell redegjørelse av subjektiviteters materielle 

virkelighet. For å gjøre dette foreslår også han å forstå kultur og biologi 

sammen119, og hans bidrag slik jeg tenker på det, er at han diskuterer hvordan 

en nymaterialistisk teori om «rase» kan støtte opp under det å kunne ekspe-

rimenter med rasemessig subjektivitet120 (s. 308). Og dette poenget tenker jeg 

at er umåtelig sentralt i en prosessuell ontologi, som er hva nymaterialisme 

er. For om de heterogene komponentene i «rase»-hendelser (som den på 

toget) kan gjøre at en rasemessig differensiering materialiseres/dukker opp, 

hvilke andre ting kan de samme komponentene produsere (Hames-García, 

2008; Lim, 2010; Saldanha, 2006, s. 23)? Noe som har inspirert meg til og 

utforske hvordan jeg kan tenke på hvordan «hvite» barnehagelæreres rase-

messige subjektivitet konstitueres.   

                                                      
117 Samtidig kan jeg tenke at rasisme er det «rase» fører til under bestemte vilkår (Saldanha, 

2013). 
118 Jeg viser til Alcoff (2000) sin artikkel for en diskusjon rundt begrepene subjektivitet versus 

identitet. 
119 Relasjonen mellom biologi og det sosiale diskuteres eksempelvis også i biomedisinske 

praksiser hvor det uttrykkes et fravær av tilfredsstillende teoretiseringer av relasjonen mellom 

det biologiske og det sosiale (Epstein, 2004). 
120 Hames-García tar i bruk den feministiske fysikeren Karen Barad og hennes teori om agen-

tisk realisme i sin tilnærming til rasemessige identiteter. Dette gjør han for å kunne diskutere 

«rase» uten å eliminere biologi og kropp. Han ønsker å gå bortenfor både en utelukkende 

biologisk forståelse av «rase» og bortenfor en utelukkende sosialkonstruktivistisk forståelse 

av «rase». En forutsetning for at dette kan være produktivt, skriver han, er at vi forstår biologi 

som gjensidig konstituert sammen med kultur, og at vi forstår biologi som mindre bestem-

mende enn hva det ofte blir tatt for å være. I Inngang 7 synliggjør jeg at forståelser av «rase» 

nettopp har pendlet mellom disse to tilsynelatende uforenelige ytterlighetene. Hames-García 

foreslår at en sentral dimensjon av hva «rase» er og hvordan det virker, er en konsekvens av 

interaksjonen mellom sosiale ideologier om rase og synlige menneskelige forskjeller (som 

fenotypiske trekk).  
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Overgang til én fortelling om et dataarkiv  

I den neste inngangen, forteller jeg en alternativ historie121. En annen versjon 

enn jeg hittil har presentert om hvordan jeg nærmet meg studiens problem. 

Her forteller jeg om erfaringer som i økende grad begynte å oppta meg, og 

som jeg inspirert av Saldanha og andre etter hvert begynte å tenke på som 

«rase»-hendelser. Fra og med denne inngangen viser jeg hvordan jeg begyn-

te å eksperimentere med ulike teoretiske tråder i relasjon til det å skape et 

dataarkiv, og hvordan de på ulikt vis virket inn i hvordan jeg kunne gjøre 

metodologi. Og også i avgrensningen av problemet jeg ønsket å eksperimen-

tere i forhold til. Et viktig element i eksperimenteringen er at jeg tar ut-

gangspunkt i egne kroppslige erfaringer med «rase», for så og utforske hvor-

dan det er mulig å tenke på subjektivitet som konstituert i disse erfaringene. 

Som tidligere nevnt har også jeg, som en som har traversert et tidlig barn-

dom landskap som barn, ungdom, profesjonsutøver, mor, barnehagelærerut-

danner, og som en med synlige (foranderlige) fenotyper (nå lys hud, glatt 

mørkt hår, begynnende rynker, lys blå øyne), kjent i kroppen og med krop-

pen at «rase» er virksom. Samtidig har jeg, om jeg posisjonerer meg som 

profesjonsutøver, i liten grad hatt noen verktøy som har hjulpet meg å ords-

ette slike «rase»-hendelser. Hva jeg presentere i den neste inngangen er 

hvordan jeg på et snirklete vis begynte å finne fram til et sett med begreper 

som gjorde det mulig å tenke på «rase»-hendelser som noe produktivt.  

 

                                                      
121 Jeg vil presisere at alt jeg skriver i denne avhandlingen gjøres ut fra spesifikke lokasjoner i 

en virkelig verden. Spivak (1996) peker på at historie-begrepet alltid rommer en fortelling 

med en forteller – ’history is a storying’ (s. 26). Dette er imidlertid ikke noe som vektlegges i 

alle vitenskapelige tilnærminger og framstillinger (jf. Haraways ‘God trick’, 1988). Historie-

fortelling kan imidlertid også knyttes til makt, og til hvem som har vært/er i posisjon til å 

fortelle. For som Tuhiwai Smith (1999) skriver: historie er ’mostly about power’ (s.34). Noe 

jeg mener er interessant i det kunnskapsfelt barnehagelandskapet er, hvor noen fortellinger ser 

ut til å bli fortalt oftere enn andre (eksempelvis harmoniske fortellinger om hvordan anner-

kjennelse og toleranse bidrar til sosialt likeverd). En historie, i Tuhiwai Smiths og Spivaks 

forståelse, vil aldri være en objektiv beskrivelse av noe som har skjedd. Det finnes alltid en 

alternativ historie til historien. Poenget mitt her er å understreke at jeg er klar over at historien 

om prosessen i dette arbeidet er ’a storying’ og ikke historien, og at den aldri kan være fri fra 

aspekter av makt. I følge Deleuze (1988b, s. 60) er det imidlertid mulig å være våken overfor 

makt, ved å tenke på hvordan makt produseres og ikke bare hvor den kommer fra. Og dette 

har jeg forsøkt å ta med meg i denne skriftliggjøringen av utforskningen av «hvite» barneha-

gelæreres relasjon til «rase». 



 59 

Inngang 2: Én fortelling om hvordan et 
dataarkiv ble til 

Underveis i studien, som i starten hadde en ullen interesse for å tenke nytt 

om barnehagelæreres etiske yrkesutøvelse i «et flerkulturelt samfunn», ble 

jeg mer og mer opptatt av livet. Og med det, mindre og mindre opptatt av å 

begrense meg til bestemte områder som kunne være aktuelle i forhold til 

denne tematikken (eksempelvis institusjonell praksis eller styringsdokumen-

ters artikuleringer av profesjonalitet). Når jeg tenker på prosessen i etterkant, 

vil jeg si at det oppsto et engasjement for erfaringer i mitt eget hverdagsliv 

som kroppslig opplevdes som å ha stagnert i en labyrint jeg ikke kom ut av. 

Erfaringer som jeg ikke (enda) hadde et komplekst nok språk til å tenke på 

som produktive, men som likevel opplevdes som interessante å vikle seg inn 

i for å tenke nytt om profesjonsutøvelse. Denne «situasjonen» bød imidlertid 

på utfordringer. For hvordan kunne disse erfaringene brukes i kunnskaps-

produksjon om profesjonalitet? Og hvordan, i sjangeren vitenskapelig ar-

beid, gripe an noe som er til stede som flyktige kroppslige fornemmelser? 

Hvilken metodologisk tilnærming kunne være anvendbar for og «ta tak i» 

disse erfaringene, og hvilken virkelighetsforståelse var det disse «bitene» av 

livet krevde? I denne inngangen skriver jeg om denne uryddige prosessen. 

Jeg forsøker å skissere hvordan interessen for livet skjøt fart, hvordan jeg 

samlet på et broket materiale i det jeg omtaler som et dataarkiv122, og hvor-

dan jeg strevde med å nærme meg dataarkivet for å skape transformativ 

kunnskap om «hvite» barnehagelærers relasjon til «rase».  

Tidlige tenkninger om å gjøre forskning 

Hovedsakelig å engasjere seg med erfaringer i eget hverdagslig liv, slik jeg 

opplever at de «bare skjer», var noe jeg hverken valgte eller våget å gi meg 

hen til i studiens gryende start. Tematisk sett var jeg opptatt av alternativer 

til den rådende mangfoldstenkningen i barnehagefeltet, som jeg opplevde at 

ikke rystet nok i de maktstrukturene som finnes i samfunnet og i institusjo-

nelle praksiser, og som også virker gjennom profesjonelle subjekter (som 

                                                      
122 Jeg er inspirert av Davies og Davise (2007, s. 34) når jeg har valgt å bruke termen dataar-

kiv. 



 60 

meg selv). Metodologisk sett var jeg opptatt av hvordan jeg sammen med 

subjekter i en barnehage, kunne utforske alternative etiske profesjonspraksi-

ser i «et flerkulturelt samfunn», gjennom en form for etnografi. Ønsket om å 

prøve ut en kollaborativ metodologisk tilnærming med barn og personalet i 

en barnehage, var noe som kom av erfaringer jeg hadde fra en studie jeg 

nylig hadde arbeidet med123 (Andersen, 2002), og som jeg omtalte som en 

postmoderne etnografi (jf. Denzin, 1997) I denne fikk postkolonial teori 

virke som det sentrale teoretiske perspektivet (jf. Ghandi, 1998; Said, 1978; 

Viruru, 2001)124.  

Til tross for forsøk på refleksivitet125 under dette tidligere feltarbeidet, i 

representasjoner av data og i framskriving av analyser av data i den avslutte-

de studien, og at jeg hadde nyttiggjort meg av teorier som utfordrer makt, 

posisjonalitet og dominerende diskurser, kjente jeg imidlertid i ettertid en 

voksende usikkerhet i forhold til den metodologiske tilnærmingen jeg hadde 

hatt126. Særlig var jeg kritisk til om den opplevdes som dekoloniserende for 

involverte subjekter i studien. Og om «alles stemmer» egentlig hadde fått 

komme til uttrykk, slik tekster om etnografi i det barndomssosiologiske feltet 

«lover» (Fraser, Lewis, Ding, Kellett, & Robinson, 2004; James, 2001; 

James & Prout, 1997). Var det egentlig de involvertes stemmer som var re-

presentert i den etnografiske teksten jeg hadde ferdigstilt? Det var som om 

noe skurret i det jeg hadde gjort. Og etter hvert begynte jeg å tenke på det å 

performere etnografisk arbeid, som noe som kunne være enda tettere knyttet 

sammen med de teoretiske perspektivene jeg hadde involvert meg med.  

Jeg begynte å tenke at «å sette i arbeid» postkolonial teori i prosessene 

med å lese/teoretisere data (slik jeg hadde gjort i den tidligere studien), ikke 

nødvendigvis gjorde at hele den metodologiske prosessen skapte dekolonise-

rende muligheter for subjektene i en forskningsstudie (Andersen, 2005). De 

metodiske strategier jeg hadde benyttet meg av for å konstruere data (logg-

bok, deltakende observasjon, samtaler, innsamling av artefakter og skriftlige 

dokumenter), var i tråd med tradisjonelle etnografiske metoder (Hammersley 

                                                      
123 Og av sammenstøt med andres forskning (eksempelvis Lenz Taguchi, 2000). 
124 Som førskolelærere gjennom flere år har jeg erfart, i og med kroppen, hvordan barnehagers 

pedagogiske praksiser (som også jeg var en del av) kan diskriminere/kolonisere familier som 

kommer til barnehagen. Med dette som bakgrunn gjorde jeg i 2001-2002 en mindre etnogra-

fisk studie i en barnehage der mange familier hadde «minoritetsbakgrunn» (Andersen, 2002). 

I teoretiseringer av data fra dette feltarbeidet hentet jeg særlig inspirasjon fra postkolonial 

teori, noe som muliggjorde lesninger som fikk fram at, til tross for idealer i styringsdokumen-

ter om likeverd, inkludering og toleranse, bidrar diskurser i norske barnehager til å konstruere 

og opprettholde skiller mellom «etnisk norske» og «etniske minoriteter».  
125 I den nevnte studien forsøkte jeg å være refleksiv i relasjon til hvordan kunnskap ble pro-

dusert og hvordan min lokasjon (kjønn, etnisitet, alder, sted) deltok i hele forskningsprosessen 

(Pillow, 2003a). Jeg sier mer om refleksivitet senere i denne inngangen. 
126 Jeg tror jeg her opplevde noe som er nært opp til hva Lather (2007) skriver om som tap, 

eksempelvis tap av troen på forskerens refleksivitet som en sikker vei ut av representasjonens 

begrensninger (s. 12).  
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& Atkinson, 2007), men jeg hadde også inkludert noen personlige fortelling-

er for å synliggjøre hvordan jeg som forsker også var innvevd i den kulturen 

jeg utforsket (Denzin, 1997). I forhold til det framtidige tenkte feltarbeidet, 

var det ikke slik at jeg nå ikke vurderte å benytte meg av liknende strategier 

for å gjøre en etnografisk undersøkelse127. I stedet begynte jeg å drømme om 

hvordan jeg kunne gjøre dem på andre måter. Jeg hadde altså ingen klar ide 

om hvordan etnografi kunne gjøres på andre måter, og klarte heller ikke helt 

å artikulere hvorfor jeg jeg hadde begynt å tenke i de baner jeg gjorde. I et-

tertid tenker jeg at denne trøblingen av hva jeg hadde gjort og famlingen 

etter hva jeg kunne gjøre, delvis kan forklares med at jeg gjennom fordyp-

ning i postkolonial teori hadde blitt vevet inn i kritikk av vestlig epistemolo-

gi (Ghandi, 1998; Said, 1978; Spivak, 1988). At det jeg strevde med å artiku-

lere var et ønske om å arbeide mot hva Spivak omtaler som ‘epistemic vio-

lence’128 (1988, s. 280), i hele forskningsprosessen (også i tiden etter at en 

slik prosess var offentliggjort). 

Etnografi når inspirert av postkolonial teori, men også 
av feministiske poststrukturelle epistemologier? 

Jeg var altså sterkt inspirert av postkolonial teori da jeg skulle konstruere en 

ny studie. Men også tekster som posisjonerer seg innen en feministiske post-

strukturell åre bidro til hvordan jeg etter hvert begynte å tenke om etnografi 

(og profesjonsutøvelse) (eksempelvis Abu-Lughod, 1991; Lather & 

Smithies, 1997; Lenz Taguchi, 2004; Reed-Danahay, 1997b; Reinharz, 

1997; Rhedding-Jones, 1995; St. Pierre & Pillow, 2000b; Visweswaran, 

1994; Weedon, 1997). Særlig inspirert disse meg til å tenke at det å skrive 

fram forskerens selv i den etnografiske prosessen har betydning. Jeg ble også 

opptatt av at en forsker kommer til feltet med ulike selv, at flere selv også 

skapes i feltet (og i hverdagslivet), og at selv-skriving kan være en måte å 

synliggjøre dette på (Reinharz, 1997). Reed-Danahay (2001) skriver at det å 

                                                      
127 Etnografi opplevdes fra begynnelsen av som den beste måten å nærme seg den komplekse 

tematikken som jeg var opptatt av; barnehagelæreres etiske yrkesutøvelse i «et flerkulturelt 

samfunn». At jeg ikke hadde noen klare forskningsspørsmål i begynnelsen av forskningspro-

sessen pekte også mot etnografi som en aktuell tilnærming, da det er svært vanlig for etnogra-

fiske arbeider at det som er interessant stiger frem i forskningsprosessen (Hammersley & 

Atkinson, 2007; Rhedding-Jones, 2005b, s. 73). Selv om jeg også før PhD-studien kjente til 

kritikk av etnografi i relasjon til barn (Viruru & Cannella, 2001), opplevde jeg at det fantes 

muligheter for å gjøre etnografi annerledes. Blant annet kjente jeg til etnografiske arbeider 

som viste at etnografi også var åpen for en ‘karnevalskhet’ (Atkinson, Coffey, Delamont, 

Lofland, & Lofland, 2001, s. 2), noe jeg opplevde at de epistemologiske spørsmålene jeg etter 

hvert stilte meg krevde. 
128 Spivak har hentet denne termen fra Foucault, og hun bruker den for å rette oppmerksomhet 

mot hvordan kunnskap også kan utøve vold, altså vold som virker gjennom selve tanken.  
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vise fram seg selv (og andre) som individer gjennom fotografier, livshistorier 

og autobiografiske tekster ikke er helt uvanlig for etnografiske arbeider. Men 

at det å skrive fram mer intime avsløringer om seg selv som forsker i forsk-

ningsprosessen (og i livet ellers), og hvordan disse selvene blir til, som oftest 

har vært sett på som tabu. Og det var nettopp dette mer intime jeg oppfattet 

at mange av de nevnte forskerne skrev fram, og som var hva jeg ble inspirert 

av129. Men også en tydelighet i forhold til posisjonalitet og dets sammenheng 

med selvets (forskerens) erfaringer (Abu-Lughod, 1991; Scott, 1992). Med 

Abu-Lughod (1991) sine ord bidrar selv-skriving til å synliggjøre at ‘every 

view is a view from somewhere and every act of speaking a speaking from 

somewhere’ (1991, s. 141). Abu-Lughod uttrykker også at de fleste antropo-

loger aldri har vært helt overbevist om vitenskapens ideologi, og at de lenge 

har stilt spørsmålstegn ved eksempelvis verdien av objektivitet. Likevel me-

ner hun å spore en uvillighet i mange etnografiske tekster til å eksaminere 

implikasjoner for situertheten av hva forskeren «vet», altså hvor hun/han vet 

fra130.  

Interessen som flere forskere innen en feministisk poststrukturell åre viser 

for å dokumentere selvet i forskningsprosessen, kan spores til representa-

sjonskrisen innen kvalitativ forskning131. I forbindelse med denne vendingen 

kom refleksivitet på banen som et slags svar på hvordan gjøre etnografi når 

troen på objektive representasjoner av det som er «der ute», og/eller av «den 

andre», har mistet sin uskyld (Clifford & Marcus, 1986; Denzin, 1997; 

Reed-Danahay, 1997a). I følge Guillemin og Gillam (2004, s. 274) er re-

fleksivitet ‘a process of critical reflection both on the kind of knowledge 

produced from research and how that knowledge is generated’. Refleksivitet 

gir slik jeg forstår det rom for mer intime detaljer og refleksjoner om selvet i 

forskningsprosessen og hva selvet erfarer i sitt hverdagslige liv, enn hva som 

tradisjonelt har vært vanlig. Å skrive kritisk om egne erfaringer/minner som 

en del av forskningen kan altså relateres til forsøk på refleksivitet i kvalitativ 

forskning. Og denne trenden mot refleksivitet i etnografi er influert av både 

postmodernisme og feminisme (Reed-Danahay, 2001)132.  

Men hva mer kan det å skrive fram selvet gjøre? Reinhartz (1997, s. 20) 

foreslår at selv-skriving ‘releases us from the epistemological tension 

                                                      
129 Det kunne være små glimt av følelser i en vignett, en åpenhet om kompleksiteter som 

oppstår i en forskningsprosess eller et ullent savn etter noe annet i en vitenskapelig prosess. 
130 Abu-Lughod (1991) mener at posisjonalitet er en tematikk kvinnelige- og ‘halfie’-

antropologer ikke så lett kan unngå å forholde seg til, fordi de selv ofte opplever å stå på 

«skiftende grunn». Hun definerer ‘halfies’ som ‘people whose national or cultural identity is 

mixed by virtue of migration, overseas education, or parentage’ (s. 139). 
131 ‘The crisis of representation’ forstås som en sentral vending for kvalitativ forskning, en 

vending som kan tidfestes til midten av 1980-tallet men som fortsetter å være aktuell for 

nåtidens kvalitative forskere (Denzin & Lincoln, 2000). 
132 I feministiske tekster er et jeg ofte svært sentralt gjennom hele skriveprosessen (Lykke, 

2010, s. 165-166). 
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between unreflexive positivism, on the one hand, and navel gazing, on the 

other’, to ytterpunkter som har vært diskutert innen samfunnsvitenskapen i 

relasjon til debatter om representasjon og om den økende bruken av selv-

refleksivitet i akademisk skriving (Pillow, 2003a; Reed-Danahay, 1997a). En 

annen feministisk forsker, Perreault (1995, s. 33), mener at det å skrive ned 

egne kroppslige reaksjoner, tanker og hverdagslige erfaringer som antas å ha 

relevans for en studies tematikk og den kulturelle konteksten den gjøres i, 

handler om å sette ord på erfaringer som i tradisjonell forskning (og i peda-

gogisk praksis, min anmerkning) ofte unnslipper ‘the grasp of silence’. Hun 

skriver at dette er fortellinger som ‘had a voice, but no public listener’ 

(Perreault, 1995, s. 33). Slik jeg forstår det mener hun at dette er historier 

som også er viktige i forskning, men som tradisjonelt sett ikke har blitt opp-

fattet som interesante i den vitenskapelige tradisjonen. I møte med disse og 

andre kom jeg på sporet av en tradisjon som åpnet opp for også å engasjere 

seg med flyktige kroppslige erfaringer jeg gjorde meg i et utstrakt hverdags-

liv, ikke bare med refleksjoner i relasjon til en avgrenset forskningsprosess. 

Om selv-skriving i en feministisk poststrukturell tenkning 

Å skrive fram selvet som en del av en etnografi, slik jeg ble inspirert til, er i 

midlertidig ikke en uproblematisert metodologisk strategi. Også feministiske 

arbeider har deltatt i debatter der det har blitt diskutert om det å skrive fram 

forskerens selv i forskningsprosessen er et bærekraftig svar i forhold til prob-

lemene knyttet til representasjon (Lather, 2007; Scott, 1992; St. Pierre & 

Pillow, 2000b). Særlig har forskere som posisjonerer seg i en feministisk 

poststrukturalistisk strømning stilt spørsmål ved hva selv-skriving kan være i 

en tenkning der selvet ikke forstås som stabilt og helhetlig, altså i en tenk-

ning bortenfor et humanistisk selv (eksempelvis de Freitas & Paton, 2009; 

Gannon, 2007). For mens det humanistiske selvet hviler på opplysningsti-

dens idealer i forhold til ‘coherence, centering, singularity, authencity’, vekt-

legger en post-humanistisk forståelse av selvet ‘fragmentation, multiplicity, 

contingency and partiality’ (de Freitas & Paton, 2009, s. 484). Poststruktu-

relle perspektiver åpner for en forståelse av at subjektiveringsprosesser fore-

går i samspill med sosiale strukturer og diskurser, og videre en forståelse av 

hverdagshendelser som viktige steder hvor diskurser konstruerer og rekonst-

rueres (Davies, 2004; Lenz Taguchi, 2000).  

Et svar på hva selv-skriving i denne tenkningen kan være, er at selv-

skriving retter det refleksive blikket mot diskurser for å vise at forskeren er 

virvlet inn i subjektiveringsprosesser (Davies, et al., 2004; Davies & 

Gannon, 2006; Guillemin & Gillam, 2004; Pillow, 2003a). Dette kan forstås 

som det og forflytte seg bortenfor individualiserte versjoner av subjektet, og 

mot subjekter-i-relasjon og subjekter-i-bevegelse (Davies & Gannon, 2006). 

Selv-skriving blir da et slags verktøy for å få øye på hva det er som gjør at 

jeg ser det jeg ser eller erfarer det jeg erfarer. Inspirert av dette så jeg det nå 
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som en etisk og politisk dimensjon gjennom hele studien å stille spørsmåls-

tegn ved hvordan jeg selv opplevde å subjektiveres, og hvordan dette virket 

inn i forskningsprosessen. Og selv-skriving ble en måte for meg å praktisere 

dette på133. 

Hittil har jeg forsøkt å vise hvordan flere teoretiske tråder, har vært frukt-

bare for en veving av denne studiens metodologi. Og i denne prosessen opp-

daget jeg at det er flere koplinger mellom postkolonial teori, poststruktura-

lisme og feminisme (Harding, 2006; Strega, 2005; Visweswaran, 1994)134. 

Gandhi (1998, s. 54) skriver eksempelvis at postkolonialisme er avledet fra 

poststrukturalismens anti-humanisme, og dennes forståelse av vestlig makt 

som et symptom på vestlig epistemologi135. Og St. Pierre og Pillow (2000a, 

s. 2) skriver at både feminisme og poststrukturalisme har, på like og ulike 

måter, arbeidet for å forstyrre ‘foundational ontologies, methodologies, and 

episteologies’. Jeg forstår da det de omtaler som «grunnleggende» som nært 

opp til det Ghandi (1998) omtaler som vestlig (opplysningstidens) epistemo-

logi. Innvevd i disse tekstene ble jeg inspirert til å spørre hvordan jeg kunne 

utfordre faren for å repetere vestlig epistemologi? Hvordan jeg kunne gjøre 

forskning på andre måter? Og også hvordan jeg kunne, slik Spivak advarer 

mot (i Ghandi, 1998, s. 55), unngå å havne i strømmen av ‘marginalitetsstu-

dier’ som ikke har virkelig politisk effekt?136 Som en forsker som i norsk 

sammenheng ofte posisjoneres som «majoritet», og som blant annet ønsket å 

tenke en profesjonsutøvelse bortenfor marginalisering av subjekter som ofte 

blir posisjonert som «minoritet» i et barnehagefaglig landskap, følte jeg meg 

faretruende nær å bli fanget opp av denne strømmen137. 

                                                      
133 Jeg kommer tilbake til selv-skriving senere i denne inngangen. Både hva det var jeg skrev 

ned og mer utdypende hvordan jeg strevde med å tenke med dette materialet sammen med 

andre typer materiale. 
134 Jeg har valgt og ikke å utlede dette i noen stor grad her. Se de nevnte referansene for teks-

ter som tar opp likheter og forskjelligheter og hvordan de på mange måter ønsker å utfordre 

det samme vestlige «hvite» mannlige tankegodset. 
135 Vestlig epistemologi bygger på opplysningstidens epistemologi, også forstått som moder-

nismen. Denne utgår fra et subjekt som er autonomt, rasjonelt, nøytralt, enhetlig og som eksis-

terer adskilt fra dets kontekst. Kort sagt søker poststrukturalisme og forskyve arven etter 

opplysningstiden gjennom å utfordre fundamentale dikotomier i vestlig epistemologi, eksem-

pelvis at subjektet kan vite noe om et objekt som det er adskilt fra (Strega, 2005). Postkolonial 

teori er avledet fra denne måten å nærme seg virkeligheten. 
136 ‘Marginalitetsstudier’ forstår jeg her som studier som er opptatt av om og eventuelt hvor-

dan «minoriteters» identiteter, kulturer, erfaringer, språk og praksiser marginaliseres, og 

hvordan dette kan utfordres. Spivak og andre (eksempelvis Strega, 2005, s. 212-214) utrykker 

en skepsis mot om alle disse studiene kommer menneskers liv til gode. 
137 Denne opplevelsen kan relateres til hva Lather (2004) skriver om at «hvite» kvinner som 

teoretiserer «svarte» kvinners erfaringer har blitt sett på som ‘theory-hunters’, og kritisert for 

å ha en ‘hva kan vi gjøre for dem’-innstilling. Noe som reproduserer koloniale forhold. Å 

uttale seg på andres vegne er altså problematisk. Alcoff (2009) diskuterer også denne proble-

matikken, og hun skriver at og tre til side, slik at ‘less privileged’ kan snakke for seg selv er 
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…og av (feministiske) dekoloniserende og kritiske 

perspektiver? 

Underveis fant jeg fram til en åre innen den kvalitative metodologilitteratu-

ren der betegnelser som ‘decolonizing methodologies’, ‘critical social 

science’, ‘black feminist thought’, ‘indigenous methodologies’, ‘endarkened 

feminist epistemologies’ og ‘bordeland epistemologies’ ofte er viklet sam-

men138. Også denne har vært en viktig «samtalepartner» i denne studien. 

Denzin, Lincoln og Tuhiwai Smith (2008), forstår denne strømningen som et 

forsøk på å konstruere dekoloniserende og kritiske metodologier139. Noen av 

karakteristikkene ved denne ansamlingen av metodologier er at de er tydeli-

ge i forhold til å ville gjøre forskning som er politisk, etisk, transformativ, 

utrettende og deltakerorientert, og at de framstår som ‘unruly, disruptive, 

critical, and dedicated to the goals of justice and equity’ (Denzin & Lincoln, 

2008, s. 2). Felles for dem er et engasjement for og dekolonisere vestlige 

epistemologier, og å kritisere og demystifisere hvordan vestlig vitenskap og 

moderne akademia har vært (og er) en del av ‘the colonial apparatus’ 

(Denzin & Lincoln, 2008, s. 2; Tuhiwai Smith, 1999).   

For en enkelt forsker kan dette innebære og utfordre arven etter opplys-

ningstidens epistemologier og ontologier, ved å gjøre forskning på andre 

måter (Strega, 2005). Noe som, slik jeg forstår det, mer eller mindre etterla-

ter forskere til selv og utforske hvordan metodologi kan gjøres. For i denne 

strømmen finnes ikke lenger noen mal eller steg-for-steg prosedyre. Dette, 

tenker jeg, gjenlyder det den feministiske forskeren Lather (2007, s. 9) skri-

ver om hvordan gjøre forskning når en situerer seg innen ‘postfoundational 

thought’. Noe jeg oppfatter at åren jeg her snakker om også gjør. I en slik 

tenkning, skriver hun, er forskeren epistemologisk situert som nysgjerrig og 

uvitende, heller enn en som vet og som er «ekspert»; det er en ‘methodology 

of «getting lost»’ (2007, s. 9). Da jeg støtte på disse perspektivene ble min 

opplevelse av at famlingen jeg var midt i hadde politiske dimensjoner, styr-

ket.  

                                                                                                                             
’an extension or application of privilege, not an abdication of it’ (s. 129). Å ikke skulle ut-

trykke seg fra en «majoritets»-posisjon kan også være uetisk (jf. Spivak, 1988). 
138 Disse betegnelsene er hentet fra et spekter av tekster (Anzaldúa, 1987; Blauner & 

Wellmann, 1973; Brown & Strega, 2005; Cannella & Lincoln, 2007; Cannella & Lincoln, 

2009; Cannella & Viruru, 2004; Collins, 2000; Denzin & Giardina, 2007; Dillard, 2000; 

Harding, 1998; Mohanty, 2003; Swadener & Mutua, 2007; Swadener & Mutua, 2008; 

Tuhiwai Smith, 1999), som på mange måter går ut fra tenkning som er overlappende med 

postkolonial teori, men også med feministiske (poststrukturelle) epistemologier. 
139 Denzin, Lincoln og Tuhiwai Smith (2008) bruker ‘kritiske- og urbefolkningsmetodologier’ 

som en samlebetegnelse for denne metodologiske åren, mens Pillow (2003b) bruker betegnel-

sen ‘race-based methodologies’. Siden jeg ikke helt klarer å skille denne åren fra hva post-

strukturelle feministiske studier har bidratt med for å ‘work the ruins’ av vitenskapens grunn-

leggende konsepter (St. Pierre & Pillow, 2000a), har jeg valgt å sette feministisk i parentes 

foran denne betegnelsen.  
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Hva arbeidene innen (feministiske) dekoloniserende og kritiske perspek-

tiver tilbyr i relasjon til metodolog, er i følge Pillow (2003b, s. 183) et epis-

temologiske skifte ‘in how we know what we know, how we come to believe 

such knowledge, and how we use it in our daily lives’, og de reiser også 

spørsmål vedrørende ‘who could be a “knower”, what counts as knowledge, 

and what the purpose of research and knowledge production are or 

should/could be’? Denne strømningen interesserer seg slik jeg forstår det, 

med å bryte med hierarkier som forteller oss hvem som kan vite noe, hva 

som regnes som kunnskap, på hvilke måter kunnskap kan produseres, og hva 

forskning skal gjøre. Det at kritiske personlige narrativer er en sentral sjang-

er i samtidens dekoloniserende og kritiske metodologier (Denzin & Lincoln, 

2008, s. 13), utfordrer eksempelvis vestlige epistemologiers ide om hva som 

«regnes» som kunnskap. Og også vestlige epistemologiers ide om at hvor du 

er posisjonert når du «vet» noe som forsker, ikke behøver å redegjøres for140.  

Sammenstøtet med denne strømningen satte i gang mange nye tanker og 

spørsmål i forhold til den framtidige forskningsprosessen. Inspirert av Can-

nella og Viruru (2004, s. 146), spurte jeg meg for eksempel om forskning 

slik det vanligvis konseptualiseres i den vestlige verden i dag, noen gang kan 

bevege seg bortenfor det å kolonisere mennesker? Om vi kan arbeide med 

barn og voksne som ikke har forskningsbakgrunn, og likevel sørge for at all 

forskning vi gjør på deres vegne er i samarbeid med dem? Og om jeg som 

forsker noen gang kan «snakke på vegne av» andre (la andres stemmer bli 

hørt)? Jeg fant også næring til å tenke mer rundt de spørsmålene jeg allerede 

hadde begynt å formulere før sammenstøtet. Blant annet i forhold til hvordan 

jeg, til tross for antropologiens «bad name» i historien med tanke på koloni-

sering141, kunne nærme meg studiens tematikk via en etnografi-inspirert til-

nærming142. Hvordan jeg kunne gjøre etnografi annerledes? En ny dimensjon 

var at jeg nå tenkte mye på hvordan jeg kunne arbeide ‘on a more equal foo-

ting’ (Swadener & Mutua, 2007, s. 193) med subjektene i institusjonen jeg 

håpet å tilbringe tid i. Men jeg tenkte også mye på om dette var nok, med 

tanke på å skulle ‘alter the exploitative relationship which research imposes’, 

slik dekoloniserende tilnærminger har som mål (Blauner & Wellmann, 

1973:323; Cannella & Viruru, 2004; Tuhiwai Smith, 1999). Ville det å sam-

arbeide være nok i forhold til en annen etikk som jeg nå også hadde begynt å 

tenke konturene av?  

                                                      
140 Om jeg forsøker å plassere denne åren i forhold til vitensparadigmer (jf. Lather, 2007, s. 

164-165) vil jeg si at den beveger seg på tvers av en kritisk og poststrukturell tilnærming. 

Blant annet fordi den engasjerer seg med sosial ulikhet samtidig som den forsøker å dekonst-

ruere modernitetens mange binariteter. 
141 Antropologi som disiplin er bygget på det historisk konstruerte skillet mellom vesten og 

ikke-vesten (Abu-Lughod, 1991, s. 139). 
142 Hvordan arbeide med ‘the ruins of  ethnography’ (Lather, 2007, s. 9)? 
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Et lite dytt mot en annen etikk 

De nevnte trådene bidro også til at jeg begynte å lengte etter å praktisere en 

etikk i forskningsprosessen som lå bortenfor en som begrenser seg til på 

forhånd formulerte etiske retningslinjer (eksempelvis samtykke, anonymitet 

og sletting av datamateriale) (Knight, Bentley, Norton, & Dixon, 2004). 

Altså bort fra kun å tenke på ‘procedural ethics’ og mot også å tenke på 

‘ethics in practice’ (Guillemin & Gillam, 2004). En mulig etikk i praksis kan 

være å vise en ekstrem vilje til å lytte, til å være ydmyk og til forsiktighet i 

hele forskningsprosessen (Denzin & Lincoln, 2008, s. 15). Men jeg forsto 

det også som etikk at jeg underveis i prosessen skulle skrive ned hverdagsli-

ge personlige erfaringer som opptok meg, og som jeg tenkte på som interes-

sante for tematikken. Inspirert av feministiske forskere valgte jeg ikke å be-

grense disse nedskrivninger til å være relatert til bestemte steder, men å skri-

ve ned «alt» som på en eller annen måte «tok tak i meg». Jeg skrev også ned 

mer intime og «tabu» fortellinger (jf. Perreault, 1995; Reed-Danahay, 2001). 

Og dette hjalp meg også å komme i gang med den etnografiske undersøkel-

sen før jeg hadde kommet i et samarbeid med mennesker i en institusjon. 

Jeg tenkte også mye på hvordan jeg kunne bruke språket mitt annerledes i 

relasjon til den tematikken som opptok meg. Vevet inn i en (feministisk) 

dekoloniserende og kritisk metodologisk tenkning. kjente jeg på en motstand 

mot ideen om å gi stemme til «den andre»143. Noe som kan relaters til at jeg 

nå veldig sterkt opplevde at bruken av binariteter som privilegert/upriviligert 

og majoritet/minoritet hadde mistet sin uskyld (Lather, 2008; Otterstad & 

Bustos, 2005)144.  Dette ramsto som en etisk knute i en kunnskapsproduser-

ende prosess der tematikken var profesjonspraksis i «et flerkulturelt sam-

funn», og der forskningen var igangsatt av et subjekt som ofte posisjoneres 

som «majoritet» i norsk kontekst (jeg). Pillow (2003b, s. 188) skriver at det å 

arbeide med og mot språkets begrensninger, slik jeg tenker at jeg hadde be-

gynt å gjøre, er en måte for ‘race-based methodologies’145 og retenke hvor-

dan vi oppfatter at vi vet det vi vet, som igjen bidrar til en annen etikk i 

forskning.  

                                                      
143 Som er en vanlig tenkning innen etnografisk tradisjon (Viruru & Cannella, 2001). 
144 Her ser jeg koplinger til hva Stuart Hall forsøker og hanskes med etter det han forstår som 

slutten på en ’mechanistic antiracism’ (Wright, 2003). Hall ønsker et brudd med ideen om at 

vi kan gjøre antirasisme via kategoriene «svart» og «hvit» fordi han mener de begrenser oss til 

å tenke på alle «svarte» som offer og «hvite» som undertrykkere, og som igjen leder oss til å 

tenke at det finnes en smidig løsning som gjør slutt på rasisme (s. 210) og deres sosiale og 

materielle konsekvenser. Dette er i tråd med kritisk multikulturalisme som hevder at en liberal 

multikulturalisme leder oss til å tro at om vi bare kommer over ens så går alt bra (Sleeter & 

Bernal, 2003). 
145 ‘Race-based methodologies’ jf. Pillow (2003b) oppfatter jeg som det samme som den 

strømningen som Denzin, Lincoln og Tuhiwai Smith (2008) omtaler som ‘kritiske- og urbe-

folkningsmetodologier’. 
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Og med disse tenkningene beveget jeg meg mot en forskningstilnærming 

der samarbeid med subjekter i en barnehage under hele forskningsprosessen 

sto sentralt, der selv-skriving146 sto sterkt, og der jeg som forsker ikke gikk ut 

fra at jeg kunne vite noe om «andre» (eller å tro at jeg kunne gi stemme til 

«andre») på bakgrunn av kortvarige møter med subjekter i en institusjon 

(Tuhiwai Smith, 1999; Visweswaran, 1994). Jeg beveget meg slik fra å tenke 

på etnografiske representasjoner som ‘partial truths’ (Clifford, 1986) til å 

forstå disse som ‘positioned truths’ (Abu-Lughod, 1991, s. 142). Og jeg for-

sto at selv-skriving kunne være til hjelp for å synliggjøre dette.  

Jeg hadde også begynt å trøble skillelinjene mellom ‘selves and others’ 

slik feministisk vitenskapsteori har hatt tradisjon for å gjøre (Abu-Lughod, 

1991; Visweswaran, 1994). En av mange feminister som har inspirert meg i 

så henseende, er Abu-Lughod (1991) med sin utforskning av hvordan femi-

nister og forskere med transnasjonale erfaringer, gjennom måten de praktise-

rer antropologi, forstyrrer nettopp skillet mellom «selv» og «andre». I Wri-

ting against culture147 tenker hun gjennom hvordan slike forstyrrelser gjør 

det mulig og reflektere rundt de politiske effektene av denne distinksjonen, 

og også hvordan disse gjør det mulig å overveie verdien av det konseptet hun 

mener at dette skillet avhenger av; kultur. Hennes utgangspunkt er at kultur 

opererer i en antropologisk diskurs som ikke kan unngå å bære med seg ‘a 

sense of hierarchy’ (Abu-Lughod, 1991, s. 138). Men, hvordan arbei-

de/skrive mot kultur (og hierarkier) og likevel å fortsette å skrive etnografis-

ke tekster?148 Og fantes det noen strategier som i det minste kunne legge 

hindringer i veien for å videreføre en form for hierarkisering, som i mitt pro-

sjekt absolutt lå potent («hvit»-«svart»/majoritet-minoritet/voksen-

barn/forsker-yrkesutøver)? I ettertid, med Davies og Davies (2007) sine ord, 

tenker jeg at jeg strevde med å gjøre forskning bortenfor ‘the pitfalls of cate-

gorization, of liberal humanism, and of realism’ (s. 1144), noe jeg ikke visste 

om eller hvordan kunne være mulig å få til. Bare at jeg ikke ville slutte å 

streve med det. 

                                                      
146 Som nevnt er kritiske personlige historier en sjanger som ofte brukes i kritiske og dekolo-

niserende metodologier, og selv-skriving er en strategi mange inne feministisk poststruktura-

lisme har tatt i bruk.  
147 En respons på en klassiker innen antropologi og etnografiske studier; Writing culture 

(Clifford & Marcus, 1986). 
148 Dette kan kanskje virke som en selvmotsigelse siden etnografi er en tilnærming der kultur 

er helt sentralt. 
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Hva var det som skulle være utgangspunktet for en 

kollektiv utforskning? 

Om forskning skal kunne være politisk (jf. dekoloniserende og kritisk forsk-

ning), må den også være politisk i forhold til noe. Til noe vi tenker at, om det 

gjennomgår en form for transformasjon, kan bidra til økt sosialt likeverd. I 

tidlige forsøk på å innsnevre hva som var problemet jeg gikk ut fra (hva jeg 

ville utforske) i relasjon til barnehagelæreres etiske yrkesutøvelse i «et fler-

kulturelt samfunn», var jeg som nevnt gjennomfarget av nylige lesninger av 

postkolonial teori. Men, også av spede lesninger av tekster innen hvithets-

studier (Allen, 2004; Bonnett, 1996; Fine, Weis, Powell, & Mun Wong, 

1997; Frankenberg, 1993; Goldstein, 2001; McIntosh, 1988)149. Og begge var 

ekstremt produktive for meg i tenkning rundt hva jeg til tider opplevde at 

«skurret» ved de eksisterende perspektivene på hvordan barnehagelærere 

kan praktisere pedagogikk i «et flerkulturelt samfunn». Som «hvit» opplevde 

jeg å få tilgang på et vokabular for å forstå mer rundt at jeg i min tid som 

førskolelærer, til tross for at jeg så på meg selv som opptatt av toleranse og 

respekt for det som var «annerledes» (språk, kultur, hudfarge), hadde kjent 

på en utilstrekkelighet. En utilstrekkelighet i forhold til hvordan jeg kunne 

utfordre pedagogiske praksiser (som jeg selv var en del av) som av og til 

plutselig «slo bena under meg», og som etterlot meg i en slags tilstand der 

jeg kjente at noe var problematisk. Jeg klarte imidlertid ikke å artikulere hva 

det var. Ei heller hvordan jeg kunne gjøre noe med det problematiske. I pot-

skolonial teori og hvithetsstudier fant jeg også verktøy til å tenke på dette 

problemet som klebret til historie og diskurser i samfunnet.  

Å lese de nylig nevnte tekstene gjorde meg nysgjerrig på om det kanskje 

var de begrensede begrepene jeg hadde tilgjengelig for tenkning, som deltok 

i denne utilstrekkeligheten? Det var for eksempel ingen som tidligere hadde 

satt meg på sporet av å tenke på hvithet som deltakende i profesjonsutøvelse. 

Og jeg hadde aldri hørt noen nevne kolonisering i relasjon til pedagogisk 

praksis før jeg leste Viruru (2001) sin bok150 i forbindelse med den tidligere 

nevnte studien. Til tross for at barnehagefeltet har hatt perspektiver for å 

tenke på pedagogikk i «et flerkulturelt samfunn» siden 1980-tallet151, opp-

levde jeg at det var mye arbeid som gjensto med tanke på sosialt likeverd. 

Og med tanke på å utvikle et vokabular som barnehagelærere kan tenke med 

i relasjon til profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt samfunn». Selv om jeg 

enda ikke klarte å artikulere hvordan jeg kunne fortsette og «presse på» og 

tenke videre ut fra de problematiske praksisene i barnehagefeltet som flere 

                                                      
149 Som et teoretisk og analytisk verktøy retter hvithet seg, kort sagt, mot kritisk å undersøke 

hvithet som en umerket rasial posisjon og hvordan den har blitt til (Garner, 2007). Les mer i 

Inngang 6. 
150 Boken har tittelen Early childhood education: Postcolonial perspectives from India. 
151 Se introduksjonen. 
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allerede hadde pekt på (Andersen, 2002; Otterstad & Becher, 2000; 

Rhedding-Jones, 2001), hjalp særlig lesninger av teoretiseringer av hvithet 

meg å avgrense studien til en nisje jeg forsto som hvithet i barnehagelæreres 

pedagogiske praksiser.  

En uventet utfordring dukker opp – var det for følsomt? 

Det var denne nisjen jeg nå ønsket å tenke noe i forhold til, på en politisk, 

etisk og transformativ måte, sammen med subjekter i en barnehage. Og dette 

tenkte jeg at kunne gjøres gjennom at subjektene i barnehagen og jeg, sam-

men utforsket praksiser som «snublet» eller opplevdes som trange (men tøy-

elige) og/eller også det motsatte. Min hovedoppgave som forsker i denne 

prosessen, hadde jeg tenkt, var å introdusere denne nisjen, å hjelpe til å or-

ganisere hvordan vi kunne utforske dette underveis i en prosess, å bidra med 

mulige teorier/begreper som kunne utvide, utfordre og kanskje også trans-

formere våre tenkninger, og også skrive en avhandlingstekst fra prosessen 

(med de teoretiseringer som en akademisk tekst krever). I mine framstøt for 

å komme i kontakt med noen å samarbeid med prøvde jeg å være tydelig på 

at dette var noe jeg selv ikke hadde en klar ide om hva dreide seg om, eller 

hva det skulle bli, men at denne nisjen var noe jeg selv opplevde som verdt 

og utforske152.   

Til tross for flere forsøk, viste det seg imidlertid ikke å være så enkelt å 

komme i et samarbeid med en barnehage. Eksempelvis inngikk jeg tidlig i 

stipendiatperioden en avtale med en barnehage jeg kjente til, der svært 

mange familier, og noen ansatte, hadde transnasjonale erfaringer153. Dette 

gjorde at jeg tenkte på denne barnehagen som et særlig fruktbart sted å være. 

Avtalen ble gjort etter at jeg hadde presentert mine tanker for styrer, som jeg 

oppfattet at var svært interessert i og utforske «hvithet» (hun var selv 

«hvit»). Før et allerede planlagt studieopphold i USA på seks måneder til-

brakte jeg to uker i denne barnehagen (i denne perioden skrev jeg refleksjo-

ner jeg gjorde meg i en elektronisk notatbok og jeg samlet på teks-

ter/tegninger/dokumenter som ble gitt meg), og vi avtalte at arbeidet skulle 

fortsette etter USA-oppholdet154. En måned før hjemkomsten valgte barneha-

                                                      
152 Se vedlegg 3 for informasjonsbrev til deltakere som jeg henvendte meg til underveis.  
153 Og ulike fenotypiske trekk, selv om dette var noe jeg enda ikke forsto som sentralt. 
154 Under studieoppholdet i USA fikk jeg via bekjente kontakt med en muslimsk skole hvor en 

av klassene var en førskoleklasse (K1). Barnas alder i denne gruppen tilsvarer barnehagealder 

i en norsk utdanningskontekst. Her hospiterte jeg en halv dag i uken i 22 uker, og førskolelæ-

reren i klassen ga muntlig samtykke til å bruke våre samtaler og andre nedskrivninger om 

hennes praksis som data i prosjektet. Jeg førte nøye loggbok etter hver dag jeg hadde vært der, 

og tok også en del bilder av interiøret/eksteriøret der klassen oppholdt seg. Jeg tenkte på dette 

materialet som mulig å veve sammen med data fra en norsk barnehage, men på grunn av 

utfordringer knyttet til de amerikanske etiske retningslinjene for forskning valgte jeg etter 

hvert bort å ta i bruk disse dataene.  
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gen imidlertid å trekke seg fra samarbeidet, noe som ble framlagt av den nye 

styreren (som posisjonerte seg som muslim) som var komme til. I ettertid har 

jeg tenkt på om valget om å trekke seg kan ha vært en motstandsmanøver 

mot en form for andregjøring, som absolutt er en av fallgruvene i dette 

forskningsfeltet (barnehagepraksiser i «et flerkulturelt samfunn») (Otterstad, 

2007). Kanskje var det en motstandshandling fra styreren for å beskytte lo-

kalsamfunnet som barnehagen var en del av, noe som kan tenkes på som en 

motstand mot å bli objektifisert (Collins, 2000). For hvorfor skulle en barne-

hage, eksplisitt valgt ut for dens antall av barn og voksne med transnasjonale 

erfaringer, være noe annet en nølende til hva en «hvit majoritetsforsker» 

ville skrive etter noen måneder på besøk?  

Senere gjorde jeg ytterligere to forsøk på å initiere en kollaborativ ut-

forskning i en barnehage, denne gangen uten å fokusere på om mange av 

subjektene der hadde transnasjonale erfaringer. Heller ingen av disse førte til 

et lengre samarbeid155. Å konstruere data sammen med personalet i en peda-

gogisk institusjon, var altså noe jeg arbeidet for å få til i flere omganger i 

løpet av prosjektet, uten at dette ble den endelige tilnærmingen156. I ettertid 

har jeg dvelt noe ved hvorfor det ble en utfordring å komme inn i en barne-

hage med et prosjekt som var formulert rundt «hvithet». Et mulig svar kan 

være at dette var en tematikk som opplevdes som for tabu for mange. I gjen-

nomgangen av hva vi allerede vet om «hvite» pedagoger157, kommer det fram 

at mange har liten eller ingen erfaring med å tenke på seg selv som «hvite». 

Og heller ikke med hvordan denne posisjonen eventuelt kan virke inn i pe-

dagogiske praksiser. Kanskje ble det for følsomt og/eller ubehagelig å skulle 

ta del i en utforskning som mange av de ansatte antakelig ikke hadde et 

språk for å artikulere?  

I den forbindelse kjennes det viktig å uttrykke at jeg, gjennom hele pro-

sjektperioden, selv har kjent på en tilstedeværelse av tabuhet. Og også en 

usikkerhet i forhold til hva det å snakke om hvithet i tidlig barndom kan 

gjøre. Gjentatte ganger undret jeg meg over om jeg var på «feil spor», og om 

dette prosjektet ville kunne spinne i retninger der diskriminering ikke forstyr-

                                                      
155 En barnehage kom jeg i kontakt med via kanaler på min arbeidsplass. Jeg tilbrakte et par 

dager i denne barnehage, i samtaler med styrer og på besøkende på alle avdelingene, samt at 

jeg deltok på en foreldrekveld. Imidlertid ble styreren, som jeg tenker på som en slags «vok-

ter» for hvem som får sette i gang prosjekter i en barnehage, rammet av sykdom rett etter 

dette. Og ingen andre der ønsket å fortsette det jeg hadde samtalt med styrer om, men enda 

ikke formalisert. Før jeg utelukkende valgte å lene meg til en annen metodologisk tilnærming 

til studiens tematikk, gjorde jeg et siste forsøk på å komme i et samarbeidsforhold, og denne 

gangen valgte jeg å gå via barnehageadministrasjonen i en kommune. En barnehage svarte 

positivt på min henvendelse, og jeg fikk legge fram prosjektet for de pedagogiske lederne på 

et møte. Etter en del kommunikasjon fram og tilbake, med ekstra spørsmål fra personalet, ble 

det besluttet at de ikke ønsket å delta likevel. 
156 Selv om jeg i studien ikke bruker data fra noen av de tre barnehagene, vil jeg likevel takke 

alle som har vist interesse for dette prosjektet. 
157 Se Inngang1. 



 72 

res, eller til og med «hardner til»? Altså ikke bidrar til transformasjon. Så, 

om det var slik at tematikken framsto som for følsom for ansatte i de barne-

hagene jeg var i kontakt med, er dette på ingen måte en fremmed tanke for 

meg. Og kanskje var det mine egne uhåndgripelige bekjentskaper med denne 

tabuheten som virket inn i at jeg, til tross for at det å komme i et samarbeid 

ble en utfordring, ikke klarte og slippe den uklare følelsen jeg hadde av at 

utforskning av hvithet kunne være et produktivt spor. Men hvordan kunne 

jeg gjøre dette om jeg ikke skulle være i en barnehage?  

Skifte av metodologi og en innsnevring mot «rase» 

Da jeg bestemte meg for å tenke om igjen om metodologi, hadde jeg allerede 

ganske mye materiale som jeg forsto som data. I tråd med tradisjonell etno-

grafi hadde jeg fra studiens start, gått bredt ut og samlet på «alt» som fram-

sto som interessant for utforskningen av problemet jeg hadde begynt å sirkle 

rundt (Hammersley & Atkinson, 2007, s. 3). «Kriteriene» jeg skapte for å 

samle på noe, var at det skulle ha forbindelsestråder til problemet. Hva som 

hadde forbindelsestråder ville være en subjektiv vurdering, men jeg forsøkte 

å åpne heller enn å begrense. Jeg bestemte også at det jeg samlet på skulle 

«finnes» i et landskap der det kunne tenkes at mange («hvite») barnehagelæ-

rere, barn og/eller foreldre beveger seg i sitt hverdagslige liv. Som «hvit», 

tidligere førskolelærer og som forelder til barn i barnehageal-

der/barneskolealder opplevde jeg at jeg daglig beveget meg i et slikt land-

skap; det var i dette jeg levde hverdagslivet. Jeg hadde også mange minner 

fra å bevege meg i et slikt landskap, eksempelvis som barn, ungdom, ung 

voksen, førskolelærer og mor, og dette var jeg også åpen for å arkivere. Jeg 

tenkte at deler av det jeg samlet på eller skrev ned kunne brukes som en form 

for dokumentasjon på én «hvit» barnehagelærers trøbling med hvithet i dette 

landskapet. Dette kunne brukes som en støtte i det å reflektere rundt hva som 

finnes i det bredere sosiale landskapet og hva som kan virke inn i konstruk-

sjoner av hvithet i barnehager.  

Eksempler fra materialet jeg hadde samlet på så langt er politiske sty-

ringsdokumenter og andre sentrale utgivelser for barnehager i Norge 

(Gjervan, 2006; KD, 2006, 2007b, 2007-2009), oppslag i media (Greek, 

2005; Gullestad, 2004; Khazaleh, 2006; Naghavian, 2006; Partapuoli, 2008; 

Sætre, 2008), populærkultur og litteratur for barn (Grønsund & Kruse, 1998; 

Sjögren, 2007; Wilson & Letterman, 2004)158, biografiske tekster (Bandehy, 

2003; Norderhaug, 2004), romaner (Hussain, 1986; Khemiri, 2003; Smith, 

2000), informasjonsmateriell om barnehager (Reed, 2006), diverse aktuell 

                                                      
158 Deriblant animasjonsfilmer og tegnefilmer vist på norsk barne-tv som jeg enten kjøpte 

eller tok opp digitalt, og billedbøker for barn,  
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statistikk159, reklame og tekster fra høyere utdanning160. Under følger tre ek-

sempler fra dette materialet. Det første er en reklame for yoghurt publisert i 

bladet Foreldre & Barn i 2007:  

 

Reklame for youghurt, 2007 

Det andre eksempelet et sitat fra en fagbok som er brukt på flere barnehage-

lærerutdanninger: 

Mye tyder på at barn med flerkulturell bakgrunn har større problemer med å 
utvikle sosial kompetanse og lære sosiale ferdigheter enn barn fra majoritets-
kulturen (Vedeler, 2007, s. 97) 

 
Det siste eksempelet er to utsnitt fra biografien Saynab – min historie: 

Vi hadde lest noen sider i historieboka på skolen om sult og slaveri. Vi var 
flaue over å være afrikanere og følte at vi ikke hadde noe å vise til som vi 

                                                      
159 Funnet på Statistisk sentralbyrå sine nettsider. 
160 Innleveringstekster (49 i alt) skrevet av ni masterstudenter i en modul hvor multikulturali-

tet var temaet (disse fikk jeg skriftlig samtykke til å bruke). Men også studieplaner og pen-

sumlitteratur på videreutdanninger og fordypninger i flerkulturell pedagogikk på bachelor 

nivå, og mer generelt pensumlitteratur for bachelorutdanninger som kvalifiserer for arbeid i 

barnehage.  
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kunne være stolte av. De fleste av oss gikk rundt og skjemte oss over å være 
afrikanere  
 
Vi lærte om afrikanske prinser og prinsesser, om svarte oppfinnere og om be-
rømte svarte kvinner og menn. Vi lærte å bli stolte afrikanere, og det var som 
en åpenbaring for meg (Norderhaug, 2004, s. 119). 
 

I tråd med forståelser av etnografi etter representasjonskrisen, vevet sammen 

med feministiske poststrukturelle akademikeres interesse for selv-skriving 

og sammenstøt med åren jeg har presentert som (feministiske) dekolonise-

rende og kritiske metodologier, hadde jeg også skrevet ned svært mange 

personlige notater i en elektronisk notatbok. Disse baserte seg på erfaringer 

jeg gjorde meg i mitt hverdagslige liv, som jeg på en eller annen måte opp-

levde eller kjente kroppslig at hadde tråder til studiens tematikk. Under føl-

ger et eksempel på en vignett161 som er skrevet på bakgrunn av den elektro-

niske notatboken: 

Hun er på en av kaffebarene i eget nabolag. Det er den tiden på morgenen da 
det verste rushet har lagt seg og lokalene plutselig får et stille drag over seg. 
For å få med seg etterdønningene av mennesker på vei et sted, har hun satt seg 
i nærheten av vinduet for å betrakte livet i trikkegaten. I en storby, ironisk 
nok, er det mulig å lage seg slike isolerte lommer og samtidig vite at det anta-
kelig ikke kommer noen som vil forstyrre. Bak disken hører hun et spørsmål 
bli stilt: «Savner du Estland?» «Jeg drar på besøk», svarer en annen stemme. 
Stemmene eies av to unge mannlige kollegaer som med en beroligende hur-
tighet arbeider med kaffebønner, glass og metall. «Snakker mammaen din 
også… …dere snakker ikke russisk?», er neste spørsmål. «Jo», svarer den 
andre. Hun vender ansiktet innover i lokalet, mot stemmene bak disken. Han 
som stiller spørsmålene er slående vakker med sitt nesten svarte hår, en smal 
og forsiktig krummet neserygg, og lysebrune varme tone i huden. Hun skjøn-
ner at han lærer opp han som svarer på spørsmålene. Hun betrakter dem mens 
hun nyter den varme drikken hun har mellom hendende, og tar seg i å legge 
merke til at den vakre mannen snakker norsk uten aksent. 

 

Å bruke vignetter i forskningssammenheng er ikke nytt, hverken innen kvali-

tativ forskning generelt eller i forskning i tidlig barndom. I følge Graue og 

Walsh (1998) er vignett en tekstform som har i seg muligheten til å tydelig-

gjøre overfor lesere, temaer eller spørsmål som forskeren mener er av betyd-

                                                      
161 Jeg har valgt å kalle notatene, som jeg senere «fiksjonerte», for vignetter. I manus for 

teaterproduksjoner og i poesi er en vignett en kort impresjonistisk scene som fokuserer på ett 

bestemt øyeblikk eller som forsøker å gi en tydelig fornemmelse av en karakter, en ide, en 

setting eller et objekt. Slik jeg ser det gir vignett-begrepet rom for en mer usystematisk fram-

skriving av noe enn hva narrativ-begrepet gir, fordi det i vignett-sjangeren ikke legges vekt på 

konvensjonelle strukturer som gjerne finnes i fortellertradisjoner innen eksempelvis teater og 

litteratur. Det trenger for eksempelvis ikke være en bestemt progresjon i en vignett, ei helle en 

begynnelse, en midt og en slutt, noe jeg tenker er i tråd med en anti-humanistisk subjektfor-

ståelse. Inspirert av andre som skriver fram selvet i vignetter har jeg valgt å skrive i tredje 

person (Davies & Gannon, 2009; Stewart, 2007). 
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ning. En vignett i kvalitativ forskning kan fungere som ’a photo with blurred 

edges’ (Grbich, 2007, s. 214). Den kan også fungere som et øyeblikksbilde 

av en setting eller en erfaring som, når en leser involverer seg med den, kan 

gi en følelse av «å være der» (Graue & Walsh, 1998). Vignetter kan være 

transkripsjoner av en digitalisert dialog mellom barn og voksne i en institu-

sjonell setting, en beskrivelse av et sted og en atmosfære basert på loggbok-

notater, eller også en lengre tekst hvor både forskerens observasjoner i en 

situasjon og forskerens erfaringer i situasjonen er føyet sammen (Blaise, 

2013; Lim, 2010; Vasconcelos, 2010). Vignetter kan også i en og samme 

tekst ha ulike sjangre, og de kan «bli til» på bakgrunn av svært forskjellig 

data som eksempelvis minner, intervjuer og selv-skriving (se eksempelvis 

Chaudry, 2009). Vignettene i denne studien tar utgangspunkt i selv-skriving 

fra erfaringer og minner som jeg hadde notert i en elektronisk loggbok, og 

jeg blander ofte sammen en beskrivelse av et sted/atmosfære og egne erfa-

ringer og spørsmål i situasjonen. 

Som jeg forsøker å vise med vignetten over162, skrev jeg ned egne erfa-

ringer i mitt hverdagsliv som «hvit» i «et flerkulturelt samfunn», og som 

mange kanskje ikke tenker på som knyttet til et tidlig barndom landskap. 

Årsaken til at jeg valgte å gjøre dette var at jeg forsøkte å være svært åpen 

for alt som kunne være interessant for å tenke nytt om «hvite» barnehagelæ-

rere og etisk profesjonspraksis. Men, også vignetter fra situasjoner som var 

mer barnehage-nære fikk plass blant de personlige notatene: 

Nok en tilvenning i barnehagen, også denne gangen som mor. Det er allerede 
noen år siden hun selv hadde ansvar for å ta i mot nye barn og foreldre i bar-
nehager. De har satt seg på gulvet i et av grupperommene som er adskilt mot 
det store rommet med glassvegger og glassdør, og der noen har satt fram en 
boks med små dukker laget av hardplast, plastmøbler og klær med borrelås. 
Dukkene forestiller barn, og alle er uten klær der de ligger tett omslynget med 
fargesterkt utstyr. En positiv følelse sprer seg i henne når hun registrerer at al-
le de fem dukkene har forskjellige hudfarger. Jenta hun sitter sammen med på 
gulvet har lys hud og blondt hår, akkurat som hun hadde selv da hun var barn. 
Jenta strekker hånden mot boksen og tar ut den lyseste dukken. Og deretter 
dukken med asiatiske trekk i ansiktet. «De andre kan du få være», sier jenta. 
Hun finner fram dukken som har mørkest hudfarge av de fem og sier høyt at 
den vil hun være. Dukken har lange øyevipper og sort kort krøllete hår. «Jeg 
tror det er en jente», sier hun høyt. Datteren griper etter den som tegn på at 
hun vil ha den også. Etter litt sier jenta at dukken med den mørke hudfargen er 
solbrent. «Nei», plumper det ut av henne, «hun har brun hud». «Ja», svarer 
jenta, «men jeg sa at vi leker at den er solbrent». «Ok», sier hun, mens hun 
kjenner at hun, på sine egne vegne, egentlig ikke er helt fornøyd med denne 
samtalen. Hun vet ikke helt hvorfor. Kanskje hadde hun håpet på en sjanse til 
å snakke om hudfarger på en måte som kunne hjelpe datteren å unnslippe og 
bli dratt inn i diskrimineringsmønstre hun vet finnes rundt dem begge? Men 
hvordan gjøre det, uten å bare reprodusere dem?  

                                                      
162 Og også vignetten om toghistorien i Inngang 1.  
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Et siste eksempel på en vignett er basert på et minne jeg har notert i den 

elektroniske notatboken: 

Hun kan kjenne det i kroppen enda når hun tenker på det. Til tross for alle 
årene som har gått. Hun var 15 og på besøk på en skole der søsteren hennes 
arbeidet som lærer. Skolen lå i en landsby utenfor Harare i Zimbabwe. Den 
overveldende velkomsten elevene ga henne, og moren som også var med, 
murrer i kroppen som noe uforløst. Det var applaus. Var det ikke litt for mye 
applaus? Det var sang. For mye sang? Mange elever med mørk hudfarge, bare 
henne, moren og søsteren med lys hudfarge. Og en elev med albinisme. Det 
husker hun også. En kroppslig ukomfortabelhet var det som hadde dukket opp 
i henne under all oppmerksomheten, var det ikke? Hvorfor kunne hun ikke 
snakke om dette til noen? Ikke da. Ikke senere heller. Og hvorfor dukker dette 
minnet stadig opp? 

 

Jeg lar dette materiale (illustrasjoner fra en billedbok og fra et temahefte, 

samt vignettene) få stå som eksempler på hva jeg allerede hadde av empiri 

da jeg begynte å søke etter en alternativ metodologi. En prosess som etter 

noe famling163 endte opp med en interesse for autoetnografi164. Før jeg gjør 

rede for denne tilnærmingen som jeg lot meg inspirere av i den videre pro-

sessen med å samle data i et arkiv, vil jeg imidlertid si noe om at denne ven-

dingen gjorde at jeg kjente en trang til å stoppe opp litt. Og med dette stop-

pet, oppsto også mitt mer spesifikke engasjement med «rase». Et begrep jeg 

tidligere ikke hadde tenkt på som interessant i relasjon til det jeg opplevde 

som problematisk ved den rådende mangfoldstenkningen, men som fra da 

ble et av studiens sentrale begreper.  

«Rase» rundt meg og egne erfaringer med «rase» 

Som mulig å se av tittelen på avhandlingen er «rase» et sentralt begrep i 

denne studien. Men det var ikke gitt at det skulle bli slik. Til tross for begre-

pets slektskap med hvithetsstudier og postkolonial teori framsto ikke «rase» i 

begynnelsen som et konsept jeg kunne tenke med, eller som kunne bidra til 

kunnskapsproduksjon om etisk profesjonsutøvelse i relasjon til hvithet i bar-

nehagepedagogers yrkesutøvelse. Retrospektivt kan jeg tenke at dette delvis 

skyldtes en mangel på språk for å tenke på «rase» som noe produktivt, og 

også at «rase» i norsk kontekst framstår som en svært tabu tematikk165. Når 

                                                      
163 Blant annet brukte jeg mye tid på å tenke på om jeg kunne/ville plassere meg innenfor en 

tilnærming som kalles bricolage (Berry, 2006; Kincheloe, 2001, 2005; Kincheloe & Berry, 

2004; Miller, 2000).  
164 I norsk og svensk sammenheng kjente jeg ikke til så mange arbeider som tok i bruk denne 

tilnærmingen da jeg gikk inn for det, men jeg har registrert at det har dukket opp flere de 

senere årene (eksempelvis Ekeli, 2013; Johansson, 2013; Ørbæk, 2013). Jeg viser derfor til en 

bredere internasjonal diskusjon når jeg snart sier noe om autoetnografi.  
165 Jf. introduksjonsdelen og Inngang 1.  
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jeg nå opplevde at jeg måtte stoppe opp litt, og som en følge av det forsøkte 

å tenke gjennom om jeg kunne bruke noe av empirien jeg allerede hadde (og 

som hadde vokst i alle retninger) videre i prosessen, begynte jeg å legge 

merke til hvordan store deler av materialet jeg hadde så ut til å engasjere seg 

med (mulige) rasemessige kategorier som «norsk» og «minoritet». Og gjen-

nom flere gjennomganger av materialet, og spede forsøk på å tenke gjennom 

hva jeg hadde samlet på (for hva var det egentlig?), begynte jeg å skimte at 

også fenotyper var svært «til stede» i mye av materialet. Særlig fenotyper 

som mørk hudfarge, brune øyne og mørkt hår. 

Det var nærmest som om jeg hadde samlet på data der «den andre», og da 

ofte i mening mennesker med andre fenotypiske trekk enn meg selv (men 

også «andre» kulturer, eller hvor gikk egentlig grensen?), var representert i 

terrenget tidlig barndom som jeg traverserte. Og også episoder der «den 

andre» ble til i møter meg i det samme terrenget (eksempelvis i vignetten fra 

kafeen). Dette overrasket og overrumplet meg på en forstyrrende måte fordi 

«den andre» var en kategori, og også et skille (mellom selvet og «den 

andre»), jeg hadde vært og fremdeles var opptatt av å dekonstruere. Var det 

slik at jeg, til tross for utvidet kunnskap om perspektiver som søker å utford-

re diskriminering166, fremdeles var fanget i en repetisjon av noe jeg ville bort 

fra? Samtidig hadde jeg mange ganger tidligere kjent på hvordan også jeg, 

gjennom diskurser som er tilgjengelige for meg, er skrevet inn i og skriver 

meg inn i diskriminerende praksiser. I mine tidligere, og nå tentative, forsøk 

på å utfordre dette hadde jeg imidlertid ikke viet oppmerksomhet til fenoty-

per. I stedet hadde jeg vært opptatt av hvordan språket/diskurser skaper skil-

ler mellom eksempelvis «norsk» og «minoritet». Og med også opprettholder 

en form for hvithet. Nå begynte jeg å lure på om dette var nok for å tenke 

nytt om profesjonsutøvelse? Kanskje var det nødvendig å vie ekstra opp-

merksomhet til «rase»? Og kanskje kunne autoetnografi være en metodologi 

som ville være produktiv for og utforske «rase»?  

Mot en poststrukturell autoetnografi om «hvite» 
barnehagelæreres relasjon til «rase» 

Jeg lot som nevnt meg inspirere av autoetnografi da jeg på et tidspunkt opp-

levde det som nødvendig å vurdere en annen tilnærming enn etnografi. Jeg 

erfarte at denne tilnærmingen åpnet opp noe i det materialet jeg allerede 

                                                      
166 Helt siden ungdomstiden har jeg engasjert meg mot rasisme og diskriminering. I førskole-

lærerutdanningen på midten av 1990-tallet ble jeg opptatt av hvordan «det flerkulturelle» var 

en del av en førskolelæreres arbeidsdag. Jeg har flere års erfaring som pedagog i barnehager 

der et mangfold av språk, «raser», etnisiteter, livssyn, kulturer pågikk samtidig, og i et hoved-

fagsstudie fordypet jeg meg i hvordan «det flerkulturelle» kom til uttrykk i pedagogisk praksis 

(Andersen, 2002). 
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hadde samlet på. Samtidig kjentes ikke det å la seg inspirere av autoetnografi 

i den videre prosessen med å skape empiri jeg kunne tenke med og fra, som 

et stort skifte for meg. Noe som resonnerer med at autoetnografi ofte forstås 

som en blanding av autobiografi og etnografi som både inneholder elementer 

fra vitenskap og kunst167, og som en tilnærming som både engasjerer seg med 

å skrive (graphy) om selvet (auto) og kultur (ethno) (Ellis, 2004; Reed-

Danahay, 1997a; Visweswaran, 1994). Denne forståelsen minnet om hva jeg 

allerede var i gang med å gjøre; jeg skrev ned personlige hverdagslige erfa-

ringer i en elektronisk notatbok og samlet på et broket materiale fra ulike 

«steder» jeg traverserte. Dette materialet planla jeg å bruke som utgangs-

punkt for teoretiserende skriving. 

I likhet med feministisk poststrukturell metodologi, er autoetnografi en 

respons til den tidligere nevnte debatten om representasjon og det økende 

fokus på refleksivitet i ulike tekstgenre (Burnier, 2006; Reed-Danahay, 

1997a). Også her er situerthet viktig, og autoetnografi forstås som en tilnær-

ming hvor forskeren studerer og skaper mening på bakgrunn av eget liv, 

egne levde erfaringer, og konteksten det spiller seg ut i (Ellis, 2004; Holman 

Jones, 2005; kumar, 2014; Reed-Danahay, 1997a). Det er slik en tilnærming 

som hvisker ut konvensjonelle skiller mellom selvet og samfunnet, og mel-

lom det objektive og det subjektive (Reed-Danahay, 1997a)168. Enkelte me-

ner også at autoetnografi er en variant av det feministiske slagordet ‘the per-

sonal is political’ (Holman Jones, 2005; Pelias, 2004). I tråd med dette skri-

ver Reed-Danahay (1997a, s. 4) at autoetnografi involverer muligheter for ‘a 

rewriting of the self and the social’. Autoetnografi utgår altså fra at den har i 

seg potensialer for å skape endringer for både den som skriver og lesere av 

den ferdige teksten, noe som har paralleller til (feministiske) dekoloniseren-

de og kritiske metodologier (Denzin & Lincoln, 2008; Visweswaran, 1994) 

169.  

                                                      
167 Det har ofte elementer av litterære sjangre i seg, noe som for meg hadde gjenklang i hvor-

dan jeg forsto det å skrive vignetter.  
168 Mol (2008) utrykker at å skrive om et «jeg» kan forstås som å flytte det som ofte ansees 

som privat (det jeg opplever som tabu eller intimt) ut i det offentlige (i en avhandling som alle 

kan lese). Men at det også kan forstås som å gjøre om skriving, fra å være en offentlig ting til 

å være noe privat. Og, tenker jeg, kanskje også kan det bryte ned skillet mellom det som 

ansees som privat og det som ansees som offentlig/profesjonelt. I introduksjonen til en anto-

logi hvor døtre og mødre skriver sammen fra sine liv som mødre, døtre, pedagoger og aktivis-

ter, foreslår O'Brien & Swadener (2006) at det å skrive kritiske autoetnografiske fortellinger 

er nyttig for å stille spørsmål ved den ofte dikotomiske måten å forstå relasjonen mellom selv 

og samfunn, og også personlig og profesjonell. Å skrive om selvet kan altså være en strategi 

for å skrive bortenfor skillet mellom offentlig/profesjonell og privat (Visweswaran, 1994). 
169 Med referanser til Alexander skriver kumar (2014) at forskjellen mellom autobiografi og 

autoetnografi er at autoetnografi handler om å skape mening fra en autobiografisk fortid (s. 

130). kumar bruker termen ‘performance autoethnography’ om hva han gjør, og selv om jeg 

ikke har valgt å bruke denne termen her mener jeg at det jeg gjør er overlappende med kumars 
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Ut fra interessen for autoetnografi som tilnærming, og nysgjerrigheten i 

forhold til hvordan «rase» så ut til å være til stede i materialet jeg allerede 

hadde, snevret studien fra dette seg inn til å engasjere seg med «hvite» bar-

nehagelæreres relasjon til «rase». For med stoppet, og vendingen mot auto-

etnografi, var det dette som nå framsto som et problem jeg ville og kunne 

utforske nærmere170. Som en overgang til hvordan jeg arbeidet videre vil jeg 

nevne at autoetnografi er tatt i bruk av flere i deres tumling med «rase» 

(kumar, 2010; Lee, 2008; McCarthy, 2006; Spry, 2008; Weems, 2007), og 

også mer spesifikt i utforskning av hvithet og «hvit» subjektivitet 

(Gustafson, 2007; Magnet, 2006; Mazzei, 2008; Pennington, 2007; Warren, 

2001a). Å lese disse arbeide ga meg mot til å fortsette å engasjere meg med 

det jeg opplevde som et ukomfortabelt og utrygt terreng uten noen klar hori-

sont. 

Autoetnografi når det ikke er noe stabilt selv 

Den største forskjellen jeg opplevde ved et skifte fra etnografi til autoetno-

grafi, var at auto (selvet) nå fikk en større plass enn hva jeg opprinnelig had-

de tenkt. I denne sammenheng vil jeg trekke fram at det i autoetnografi som 

er inspirert av poststrukturelle tenkninger, hele tiden er en spenning mellom 

et ønske om å skrive om selvet (jf. mer tradisjonell autoetnografi og annen 

refleksiv skriving) og det å vite at det ikke finnes noe stabilt selv som kan 

skrives fram (jf. poststrukturelle teorier om selvet) (Kaufmann, 2011b). De 

senere årene har flere, empirisk og teoretisk, forsøkt og utforske denne spen-

ningen (de Freitas & Paton, 2009; Jackson & Mazzei, 2008; Reinertsen, 

2009), men uten å forlate interessen for selv-skriving.  I mine forsøk på å 

vikle meg inn og ut av autoetnografi og forståelser av selvet, har jeg imidler-

tid særlig latt meg inspirert av Reed-Danahay (1997a). Hun uttrykker at au-

toetnografi er en sammensmelting av postmoderne etnografi der det å gi en 

realistisk beskrivelse av en kultur på bakgrunn av observasjon fra en objektiv 

posisjon har blitt stilt spørsmål ved, og en postmoderne autobiografi der 

ideen om et stabilt og avgrenset selv ikke lenger er gjeldende (Reed-

Danahay, 1997a, s. 2). Jeg forstår hennes definisjon som svært nært opp til 

de forståelsene av hvordan gjøre etnografi når inspirert av postkoloniale, 

poststrukturelle og dekoloniserende perspektiver, som jeg allerede hadde 

begynt å gjøre meg da jeg var på utkikk etter en alternativ tilnærming. For 

jeg hadde ikke tenkt på meg selv som en som gjorde observasjoner «hektet» 

                                                                                                                             
forståelse av ‘performance autoethnography’. I korthet peker performativitet mot å skape nye 

muligheter gjennom å gjøre (gjennom eksempelvis skriving). 
170 Og kanskje ville et tydeligere skifte bort fra å fokusere på «den andre», bidra til å se glimt 

av egen hvithet heller enn «den andre» sin ikke-hvithet (Mazzei, 2007, s. 5)? 
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av fenomenet jeg var interessert i, og jeg hadde også installert meg i den 

samme subjektforståelsen (anti-humanistisk)171.  

Noe jeg videre mener er viktig å si noe om i relasjon til den sistnevnte 

subjektforståelsen, er at jeg tidlig opplevde det som en utfordring å skulle 

analysere/teoretisere på grunnlag av nedskrevne erfaringer (selv-skriving) 

jeg som forsker har/har hatt172, og også hvordan jeg kunne kople dette sam-

men med materialet som ikke var av så personlig karakter (eksempelvis ar-

tikler fra aviser og reklame). Et spørsmål som stadig vendte tilbake var 

hvordan jeg kunne forstå de nedskrevne erfaringene i denne subjektforståel-

sen? Hva var det jeg hadde skrevet ned? For igjen å presisere er selvet, i en 

poststrukturell tenkning som jeg på dette tidspunktet plasserte meg innen, 

ikke noe som er stabilt og på forhånd, men noe som konstitueres gjennom 

diskurser og kulturelle praksiser (St. Pierre & Pillow, 2000a). Selvet kan i 

denne tenkningen altså ikke skilles fra diskurser og kultur173. 

En som har vært til særlig hjelp i forhold til de nevnte spørsmålene er 

Scott (1992). Hun utforsker hvordan vi kan forstå erfaring i vitenskapelige 

arbeider, om vi ikke er fornøyd med å tenke på erfaring som et grunnlag for 

våre forklaringer på et fenomen (eksempelvis profesjonsutøvelse) eller et 

autoritativt bevis (siden det er noe som er observert eller følt og derfor sant?) 

som kunnskap kan produseres fra. Scott ber oss revurdere hvordan vi forstår 

erfaring og dets relasjon til subjektivitet, noe jeg tenker er sentralt for hvor-

dan jeg forsto/forstår deler av den empirien jeg engasjerer meg med i stu-

dien. Om erfaring skriver Scott: ‘it is not individuals who have experience, 

but subjects who are constituted through experience’ (1992, s. 26). Og hun 

oppfordrer oss å spørre hvordan selvet er produsert, altså å forsøke å forklare 

våre erfaringer, framfor å ta et individs eksistens som en selvfølge. Scott 

uttrykker videre at det ikke er mulig og tegne opp noe klart skille mellom 

erfaring og språk (1992, s. 34). Hun utyper dette ved å si noe om relasjoner 

mellom subjektivitet og erfaring, og mellom det individuelle og kollektive: 

Subjects are constituted discursively, experience is a linguistic event (it 
doesn’t happen outside established meanings), but neither is confined to a 
fixed order of meaning. Since discourse is by definition shared, experience is 
collective as well as individual. Experience is a subject’s history. Language is 

                                                      
171 Selv om Reed-Danahay ikke bruker betegnelsen selv, forstår jeg hennes konseptualisering 

av autoetnografi som nært opp til det flere omtaler som poststrukturell, dekonstruktiv eller 

performativ autoetnografi (de Freitas & Paton, 2009; Jackson & Mazzei, 2008; Reinertsen, 

2009; Spry, 2011; Visweswaran, 1994).  
172 Konstant spurte jeg meg eksempelvis hva jeg kunne gjøre med et autoetnografisk datama-

teriale og hva slags kunnskap det kunne produsere om «hvite» barnehagelæreres relasjon til 

«rase». 
173 Noe som igjen, i tråd med poststrukturell tenkning, handler om å holde fast ved at hver-

dagslige erfaringer deltar i konstituering av subjektivitet. 
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the site of history’s enactment. Historical explanation cannot , therefor, sepa-
rate the two (Scott, 1992, s. 34). 

 

Å historisere erfaring, eller å teoretisere selv-skriving, handler i følge Scott 

om både å tenke om et subjekts erfaringer, men også om et samfunns kollek-

tive erfaringer. Det sosiale og det personlige er overlappende i forhold til 

hverandre, samtidig som begge varierer i relasjon til tid (Scott, 1992). På 

denne måte problematiserer Scott erfaringsbegrepet. Hun tar det ikke for gitt 

og hun tar i betraktning kryssende diskurser som skaper/influerer våre erfa-

ringer (Berry & Warren, 2009). Noe som jeg mener kan koples sammen med 

hvordan Griffin og Braidotti (2002) tenker seg at «hvite» kan utfordre hvit-

heter som opprettholder rasialisering på problematiske måter:  

by learning to view our subject positions as racialized white people, we can 
work towards antiracist forms of whiteness, or at least antiracist strategies to 
rework whiteness’ (s. 234).  

 

Jeg tenker ut fra dette at jeg, gjennom selv-skriving, dokumenterer en form 

for selvet i dets blivelse (Perreault, 1995; Richardson & St. Pierre, 2005). En 

konstituering av en «hvit» barnehagelærers (men også forsker, lærer og mor) 

relasjon til «rase». En form for komposisjon som ikke kan sees adskilt fra 

diskursive prosesser eller fra det å skrive (Perreault, 1995, s. 33; Scott, 

1992). Selv-skriving har i en slik forståelse i seg et potensiale for og utforske 

hvordan subjekter konstitueres. Noe jeg, inspirert av Scott (1992), forstår 

som klistret til det å forklare erfaringer som en måte å utforske «hvite» bar-

nehagelæreres relasjon til «rase». For mine (jeg er «hvit») relasjoner til 

«rase», slik de kom til uttrykk i personlige notater fra ulike erfaringer, er 

ikke bare mine individuelle erfaringer. De er også kollektive. Og slik sett 

vedrører de også alle barnehagelærere, ikke bare «hvite».  

På konstant utkikk etter noe «rase»-aktig – et heterogent 

dataarkiv fortsetter å bli til 

Til tross for vendingen i forhold til metodologisk tilnærming, og en skjerpet-

het i forhold til hvilket problem jeg ville utforske, kunne jeg som nevnt bru-

ke det materialet jeg allerede hadde samlet inn i det jeg forsto som et dataar-

kiv. Men jeg ønsket også å fortsette å samle på artefakter og å skrive ned 

aktuelle erfaringer. Med det nye vokabularet som autoetnografi tilbød, og at 

jeg opplevde å ha avgrenset meg til en varhet i relasjon til «rase», forsto jeg 

det som både politisk og nødvendig å dokumentere enda flere erfaringer 

(Reed-Danahay, 1997a; Spry, 2011). Samtidig våget jeg nå å stole mer på at 

det å skrive ned kroppslige erfaringer kunne være fruktbare i vitenskapelig 

sammenheng. For som Spry (2011, s. 502) så fint uttrykker det er performa-
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tiv autoetnografi174 konstruert ‘in the agency of telling, of the telling body, in 

the critical assignment of language to experience’. Utover i studien ble jeg 

altså mer og mer interessert i livet slik jeg erfarte at det foldet seg ut i det 

landskapet jeg traverserte, men også minner fra tidligere erfaringer. Minner 

som dukket opp og koplet seg til nåtidige erfaringer. 

Minnearbeid er et begrep for en strategi brukt i feministisk forskning 

(Berg, 2004, 2008; Davies & Gannon, 2006; Haug, 2009; Onyx & Small, 

2001). Som med de fleste metodiske strategier finnes ulike måter å gjøre 

minnearbeid på, noe jeg ikke vil utdype her. Jeg vil likevel kort sitere Haug 

(2009) som skriver at minnearbeid ikke handler om å lete etter en sannhet 

om hvordan noe egentlig skjedde, i stedet skriver hun: 

we are trying to do two things: to find out how we actively conform with ex-
isting power relationships; and also, where in the past there are ‘sparks of 
hope’ (s. 538) 

 

Slik jeg forstår det handler det om å få øye på dominerende strømninger vi 

alle er en del av (kollektive minner for eksempel), men også om å skape noe 

annet ved å analysere minner. Minnearbeid har tidligere blitt brukt som en 

metodisk strategi i norsk kontekst i relasjon til hvithet (Berg, 2004, 2008). 

Berg (2008) forteller her om deres175 erfaringer med minnearbeid som en 

måte og utforske hvithet på, og også som en strategi for å fokusere på ‘the 

practices of scientific knowledge production processes’ (s. 215). Gjennom 

analyser av minnene fant de at: 

a clear picture evolves of a reticence towards expressions and articulations of 
whiteness as an unmarked position. Silent avoidance, passivity, and guilt fig-
ure prominently in our memories (Berg, 2008, s. 219) 

 

I en annen artikkel mener de å finne spor i minnene av hva de har kalt ‘taus 

forlegenhet’ (Berg, 2004). Og dette er også viktig kunnskap i relasjon til 

hvithet. Inspirert av dette arbeidet tillot jeg også minner å være del av data-

arkivet. Dette var minner som kjentes i kroppen og som kom inn i bevissthe-

ten uten at jeg forsøkte å lete dem opp. Hva jeg samlet på var altså kroppsli-

ge erfaringer og minner som opplevdes som «rase»-aktige «innhankinger», 

og som jeg enda ikke kunne forklare hvordan kom til eller ebbet ut, men som 

etterlot et slags utydelig avtrykk i meg176. For det var som at det i dette inten-

se, måtte finnes noe av betydning.  

                                                      
174 Spry bruker performativ autoetnografi, men jeg forstår dette som nært opp til poststruktu-

rell og/eller dekonstruktiv autoetnografi. 
175 De var to forskere, og den andre forskeren var Kirsten Lauritsen. 
176 Etter hvert prøvde jeg meg også på å artikulere disse «rase»-aktige innhankingene som 

rasialiserende prosesser som oppsto i meg og med meg på utallige steder og i uventede øye-

blikk i mitt hverdagsliv.  
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Slik jeg forsøker å eksemplifisere med vignetter og andre typer data i den 

foregående og i denne inngangen, har jeg gjentatte ganger erfart å bli «tatt 

inn» i kroppslige-mentale tilstander som jeg opplever som «betente», størk-

nede eller uforløste i relasjon til slik jeg (rasjonelt sett?) tenker at jeg ønsker 

å leve i «et flerkulturelt samfunn». I tilstander som bare skjer til tross for 

utvidet kunnskap om perspektiver som vil utfordre diskriminering. I tilstan-

der som bare kommer mot deg etter sammenstøt med omverdenen. Jeg har 

valgt å sitere McCarthy (2006) for å si noe utdypende om hva jeg mener at 

jeg gjorde i den videre utforskningen og hvorfor:  

I write to seek our racial knowledge in places other than the controlled study, 
or the omniscient intent to organize the field of race relations theory, or the 
ethnographic excursion into the colonized life of the Other. I seek out new 
places: in the realms of popular culture, in the realms of literature, in the 
realms of imagination, in the realms of the filmic fantasy, and in the quiet ag-
onism of postcolonial self-exploration and self-understanding (s. 258) 

 

I likhet med McCarthy ville jeg skape kunnskap fra nye steder. Steder hvor 

jeg beveget meg i mitt hverdagslige liv. Jeg har derfor samlet data på tvers 

av domener som ikke nødvendigvis forstås som relevant for utdannings-

forskning, og jeg har interessert meg for kroppslige erfaringer som utfordrer 

meg.  

Ofte var det imidlertid materialer eller artefakter som utløste kroppslige 

reaksjoner som jeg oppfattet som «rase»-aktige. Hva jeg gjorde var derfor å 

også å plukke jeg med meg brosjyrer i butikker, fotografere steder som satte 

noe i gang i meg, og jeg tok imot ting som venner og kollegaer hadde kom-

met over og som de mente kunne være interessant for mitt prosjekt (dvd’er, 

bøker, avisartikler, internett-lenker). Jeg skrev ned tanker og spørsmål som 

ble til gjennom sammenstøt med ulike typer media, jeg tok opp ting som ble 

sendt på tv (dokumentarer, debattprogram, intervjuer, tegnefilmer) og så 

animerte filmer rettet mot barn177. Jeg leste og samlet på flere romaner, avis-

artikler og debattinnlegg, nettsider, politiske tekster, barnehagefaglige teks-

ter og akademiske tekster. Jeg samlet på leker fra restaurantkjeder og cd’er 

for barn. Jeg observerte, lyttet, luktet, kjente etter, snakket og skrev. Skrive 

gjorde jeg ofte. Etter faglige seminarer, etter togturer, etter innkjøp av gaver 

til barnebursdager, etter samtaler, etter at et minne plutselig hadde dukket 

opp i en eller annen sammenheng. Den eneste begrensningen jeg satte for 

hva som kunne bli data og altså havne i det jeg har kalt et arkiv, var at det på 

                                                      
177 Denzin (2001) hevder at vi, for å forstå forhold som kan knyttes til «rase», må inkludere 

media og det han kaller ’the cinematic racial order’ (s. 244). Han refererer til en Nordameri-

kansk kontekst når han sier at størsteparten av befolkningen forstår rangering av «raser» 

gjennom samspill med et komplekst og fragmentert medielandskap. Denzin uttrykker effekter 

av medielandskaper slik: ’these landscapes shape and define society’s discourses about race 

and race relations’ (s. 247).  
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en eller annen måte skulle oppleves av meg som interessant for å tenke på 

«hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase».  

Jeg tenker i ettertid at jeg var på en slags konstant utkikk etter noe «rase»-

aktig i et uoversiktlig terreng. Noe kom jeg plutselig over mens andre ting 

fant jeg fordi jeg lette. Jeg vil si at jeg arbeidet ut fra en intens interesse for 

alle bitene av livet som vanligvis ikke framstår som relevante i dominerende 

perspektiver på profesjonsutøvelse i «det flerkulturelle», og det kan beskri-

ves som en arbeidsprosess der prosjektet var i kroppen hele tiden178. Dette 

«rase»-aktige var noe som nærmest ulmet og glødet bortenfor det jeg hadde 

språk for å artikulere, men jeg forsøkte likevel så godt jeg kunne og doku-

mentere det. Mye ble dokumentert med tekst, men jeg dokumenterte også 

«selvet» via genre som fotografi, musikk og artefakter som nettsider (jf. 

Pink, 6.9.2013).  

Før jeg kort skal si noe rundt at jeg i dataarkivet også har en tekstliggjø-

ring av en samtale med to «hvite» mødre, vil jeg vise til litteratur som støtter 

hvordan denne studien kan sies å krysse ulike terreng og også disipliner. For 

en forståelse som utpeker seg innen mye av litteraturen om hvordan forske 

på «rase», er nettopp at dette bør skje på tvers av faglige territorier og disip-

linære grenser (eksempelvis Bulmer & Solomos, 2004; Goldberg & Essed, 

2002; Gunaratnam, 2003). Goldberg og Essed (2002, s. 11) mener eksem-

pelvis at disiplinære verktøy er utdaterte. Og de forslår å bryte begrepsmes-

sige og metodologiske barrierer ved å bevege seg mellom disipliner og geo-

grafiske steder, og mellom kjønn og forskjellige befolkningsgrupper. «Rase» 

er for komplisert til at vi kan begrense oss til ulike skott om vi vil forsøke og 

konseptualisere kunnskap om dette fenomenet (Goldberg & Essed, 2002; 

Gunaratnam, 2003). Slik jeg forstår dette krever dette en forståelse av fors-

keren som noe annet enn ekspert eller den som vet, fordi det er et umulig 

prosjekt å ha oversikt over alt som skjer eksempelvis i sosiologiens eller 

medievitenskapens domener. I denne studien kommer en tverrdisiplinaritet 

blant annet til uttrykk ved at data er samlet på og nedtegnet uten restriksjoner 

i forhold til hvilket felt de «tilhører».   

En samtale med to «hvite» mødre 

Underveis i studien opplevde jeg gjentatte ganger å tvile på at et dataarkiv 

basert på dokumentasjoner av ulne kroppslige erfaringer med «rase» og ut-

trykk jeg mente å kunne kople til noe «rase»-aktige i min traversering i et 

hverdagslig landskap, ville være nok som data. Som en effekt av dette, valg-

te jeg på et tidspunkt å forsøke å komme i kontakt med andre «hvite» mødre 

                                                      
178 Materialet i arkivet er samlet inn over en periode på rundt åtte år. Se vedlegg 4 for en liste 

over materialet jeg samlet inn til det heterogene arkivet. I tillegg kommer den akademiske 

litteraturen som jeg også forstår som deltakende i det som for meg framsto som klebret til 

«rase».  
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som kunne ha interesse for rasemessig diskriminering i relasjon til barndom 

og barnehage. Jeg kjente på en trang til å ha noen å tenke sammen med om 

hvithet og rasemessig diskriminering, og kanskje jeg også ville «sjekke» om 

andre opplevde liknende strømninger og krefter i relasjon til diskriminering? 

En interesse for å samtale med andre «hvite» mødre (jeg er også mor), var 

derfor også knyttet til en forestilling om at «rase» er noe som sirkulerer i 

diskurser i samfunnet. Etter kort tids arbeid med å snakke med noen om det-

te, var jeg heldig å få kontakt med to mødre, begge med barn i barnehage. 

Videre i teksten referer jeg til disse to som Inger og Maria179.  

Grunnen til at jeg tenkte det ville være interessant å snakke med nettopp 

disse mødrene var at jeg på dette tidspunktet i studien tenkte på dem som 

«hvite» i relasjon til hudfarge, at de begge hadde barn i barnehagealder med 

menn som jeg ut fra hudfarge tenkte på som «svarte». Og jeg tenkte at de i 

kraft av denne situasjonen hadde noen konkrete erfaringer som kunne bidra 

til tematikken i min studie. Gjennom samtaler180 med mødrene fikk jeg vite 

at de begge er født i et nordisk land. Fedrene til barna er født og oppvokst i 

to ulike afrikanske land, og begge flyttet til Norge i voksen alder. Begge 

barna er født i Norge, og de har mørkere hudfarge enn mødrene og lysere 

enn fedrene. Interessen for å snakke med de to kvinnene utgikk også fra en 

interesse for om de, i kraft av å ha barn med forskjellig hudfarge fra dem 

selv, hadde gjort seg noen tanker om det å være «hvit» i Norge, å være 

«hvit» mor til et barn med mørkere hudfarge enn dem selv, og om det å leve 

med og oppdra barn som ikke har den samme hudfargen som dem selv har 

gitt dem noen tanker om «rase». Samtalen skjedde hjemme hos Maria en 

kveld da ingen av barna eller fedrene var til stede. Under samtalen drakk vi 

te rundt et bord i stuen hennes181. Jeg hadde ingen ferdige spørsmål med 

meg, men hadde gjennom epost forsøkt å si noe om hva jeg tenkte at samta-

len kunne sirkle rundt182. Jeg hadde blant annet nevnt begreper som hvithet 

og hudfarge. 

Også andre har tatt i bruk liknende samtaleform som strategi for å skape 

kunnskap om hvordan «hvite» forholder seg til «rase» (Best, 2003; 

Frankenberg, 1993; Fredriksen, 2001; Mazzei, 2007). Flere av disse rappor-

terer om utfordringer ved å få «hvite» mennesker til å snakke om hvithet og 

                                                      
179 Dette er pseudonymer. Jeg har videre i teksten også erstattet barnas egentlige navn, to i alt, 

med pseudonymene Signe og Sebastian. Jeg kom i kontakt med Inger først, via bekjente. Det 

var hun som foreslo at også Maria kunne være med på samtalen. Inger og Maria kjente hver-

andre godt fra før, og de hadde delt erfaringer med å ha barn med afrikanske fedre før. Både 

Inger og Maria er profesjonsutdannet.  
180 Jeg bruker her samtaler som begrep for kommunikasjon mellom mødrene og meg både 

ansikt til ansikt og via e-post. Jeg hadde én lengre samtale med mødrene ansikt til ansikt og 

noen få epost-utvekslinger. 
181 Diktafonen jeg tok opp samtalen med, viser at samtalen varte i omtrent tre timer. I ettertid 

ble den transkribert av meg. 
182 Se vedlegg 2 for utdrag fra epost-utveksling mellom oss. 
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diskriminering. Best (2003), som selv er «hvit», forteller eksempelvis i en 

artikkel om et intervju hun gjorde med Mary, en «hvit» kvinne på hennes 

egen alder som arbeidet i en klesbutikk. I intervjuet stiller Best indirekte og 

direkte spørsmål om viktigheten av «rase» i Mary sitt arbeid i butikken. Ma-

ry svarer etter hvert at hun ikke vil delta i konstruksjonen av rasede stereoty-

per, og i ettertid tolker Best dette som at det ikke fantes et diskursivt rom der 

de kunne møtes som to «hvite» kvinner, og at dette medførte til at intervjuet 

gikk i vranglås. Hun forklarer dette slik: 

this is because two different articulations of whiteness collided within the con-
text of this interview. Both of us struggled, although differently, around what 
it meant for us as two White women to authorize ourselves to speak about 
race. Importantly, for her to speak about race meant speaking about «others» 
and not about herself (2003, s. 905) 

 

Jeg opplevde ikke en liknende situasjon under den samtalen vi (Inger, Marie 

og jeg) hadde, men jeg kan heller ikke si at vi hadde den samme forståelsen 

av hvithet eller «rase». Noe som heller ikke var mitt fokus. Imidlertid tenker 

jeg at denne samtalen, som et slags sidesprang i den autoetnografiske under-

søkelsen, hjalp meg å tenke på at «rase» pågår både i barnehager og i sam-

funnet for øvrig, og at det har effekter. Under følger ett utdrag fra samtalen. 

Her forteller Inger og jeg til Maria om et barne-tv program vi nylig har sett 

på NRK med tittelen Detektivklubben (Özkal Lorentzen, 2008): 

 

Camilla: Da tenkte jeg at der var det… …det er det mest, hvis jeg skal si «fler-

kulturelle» barne-tv jeg har sett. Der var det alle mulige farger, du så det også i klær 

og du hørte det i språk, og det var liksom ikke om noe «norsk», sånn som Blåfjell
183

. 

Inger: Samtidig som de ikke la noe vekt på at dette her skal liksom ikke være 

norsk heller, ja for det kan jo også bli litt sånn svett synes jeg, hvis de aldri snakker 

om forskjelligheten, men at den liksom bare er der. 

Camilla: Ja, det var på en måte mye mer. Det var liksom en annen form på det, 

du hørte det i musikken som var lagt inn. Og hun hovedpersonen, hun hadde bak-

grunn fra Sør-Amerika. Hun hadde nemlig en bestemor inni et bilde. Og da bestemo-

ren snakket så var det norsk med spansk aksent, og det synes jeg også var befriende 

å høre på. 

Inger: Det stemmer det. Han som spilte faren snakket også med veldig sterk Sør-

amerikansk aksent. 

                                                      
183 En annen norsk-produsert serie for barn som er blitt vist flere ganger ved juletider. 
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Hvordan nærme seg det heterogene datamaterialet? 

Jeg har alt nevnt at jeg ved flere tilfeller opplevde tvil, usikkerhet og utford-

ringer knyttet til metodologi. Noe jeg på sett og vis følte meg forberedt på 

etter å ha lest og lest tekster som muligens kunne hjelpe meg å utfordre vest-

lige epistemologier184. Og jeg skal nå gjøre rede for nok en utfordring185. 

Denne er knyttet til hvordan jeg skulle nærme meg det heterogene materia-

let. Og kanskje særlig de delene av materialet der jeg hadde dokumentert 

kroppslige tilbakevendende erfaringer med at «jeg», med livet, stadig ble 

«hanket inn» i flyktige og komplekse tilstander186 hvor noe «rase»-aktig vir-

ket å være på spill. Underveis i prosessen opplevde jeg nemlig at den mest 

nærliggende måten å lese data på, for den vitenstradisjonen jeg hadde plas-

sert meg i helt fra begynnelsen av studien, kjentes «fattig». At det her var 

noe som gikk tapt. Og at jeg fremdeles ville videre. Det var som om det var 

noe bortenfor som jeg ikke kunne nærme meg med denne tilnærmingen.  

Det opplevdes som at de lesningene jeg gjorde på et vis repeterte det som 

var kjent for meg; at det språket som er tilgjengelig for barnehagelærere 

deltar i konstituering av profesjonalitet i «et flerkulturelt samfunn». Og jeg 

opplevde dette språket som problematiske og til dels kvelende. Jeg hadde 

også funnet at det er stille rundt «rase» i disse diskursene. Utgangspunktet 

for studien var at jeg ikke lenger klarte med selvfølgelighet å bruke begreper 

som etnisk norsk, minoritetsspråklig, ressurs, kultur og anerkjennelse, og at 

jeg lengtet etter å tenke nytt om det å arbeide i barnehagen i et komplekst 

samfunn. Og jeg tenker nå at denne ulne igangsetteren på et vis handlet om 

en lengt etter et annet språk som igjen kunne konstituere en annen profesjo-

nalitet. Men de preliminære lesningene svarte ikke helt til den situasjonen 

jeg ville bortenfor. 

Jeg har valgt å ikke gi plass her til disse tidlige lesningene187, men heller 

kort si noe om forståelsen min av hvordan slike lesninger gjøres og hvorfor. 

Flere forskere som posisjonerer seg innen poststrukturelle perspektiver teo-

retiser det postmoderne ved å ta i bruk diskursive tilnærminger som eksem-

pelvis dekonstruksjon (Burman & MacLure, 2005; Rhedding-Jones, 1995). 

Om å gjøre dekonstruktive lesninger av datamateriale skriver Rhedding-

Jones (1994): ‘in deconstructive reading we read not at the level of text but 

at the level of discourse, and this involves bringing into play our own subjec-

                                                      
184 Jf. Lathers (2007, s. 9) ’methodology of «getting lost»’. 
185 Det var også mange flere utfordringer, men jeg har kun valgt å gi plass i teksten til de jeg 

mener er helt sentrale for fortellingen om hvordan studien ble til. 
186 Med tilstander mener jeg en opplevelse av endring i meg, som jeg hadde ikke initierte selv. 

Som i den tidligere nevnte toghistorien hvor jeg plutselig speidet etter kvinnens medreisende 

(se Inngang 1). 
187 Ingen av lesningene jeg forsøkte meg på ble skrevet helt ut som en tekst, og jeg valgte å 

ikke bruke tid og plass på dette utover i arbeidet ettersom det var andre tilnærminger som etter 

hvert opptok meg mer. 
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tive understandings’ (s. 40). Og i dette er det implisitt at de diskurser som 

spores i et empirisk materiale er tett sammenvevet med forskeren som sub-

jekt, noe som også vanligvis poengteres slik Rhedding-Jones her gjør. I en 

slik tilnærming representerer ikke data en objektiv virkelighet der ute (data 

er ikke en representasjon av virkeligheten). Det vil derfor ikke finnes én sann 

lesning av materiale, men flere. Derfor brukes også multiple lesninger som 

en strategi i denne tilnærmingen.  

En diskursiv tilnærming i empirisk poststrukturell forskning er opptatt av 

språk, diskurser og makt, og forskere som tar i bruk denne tilnærmingen 

fokuserer fortrinnsvis på hvordan ‘subjects emerge through discursive po-

wer’ (Søndergaard, 2002, s. 189). Altså hvordan subjekter blir til, konstruert, 

i sin sammenveving med maktutøvende diskurser. Dette gjør de fordi subjek-

tet, som allerede nevnt, innen poststrukturelle perspektiver forstås som de-

sentrert, ustabilt, og som sosialt konstruert gjennom diskurser (Lenz 

Taguchi, 2004). Identitets- og subjektiveringsprosesser og sosiale kategorier 

som kvinne, minoritet og/eller barn er særlig av interesse når forskere de-

konstruerer kulturell produksjon av mening(er) (Weedon, 1997). I korte 

trekk inkluderer dekonstruktive metodologier det å lokaliserer dominerende 

diskursive praksiser eller ‘storylines’ i de data forskeren har tilgang til fra 

hennes/hans posisjoneringer (Søndergaard, 2002). Fokuset er på prosesser 

hvor subjektet konstitueres188. 

Det var noe som gikk tapt i lesningene 

For å forklare nærmere dette med at noe gikk tapt, noe som gjorde at jeg 

begynte og vurdere et alternativ til den virkelighetsforståelsen jeg hittil had-

de posisjonert meg i, vender jeg meg først til en artikkel av Kaufman (2010). 

Her utforsker hun hvordan ulike analyser av narrativer fra en studie om 

transseksualitet og kjønn, kan muliggjøre det å frigjøre sosialt kjønn fra hete-

ronormativitet, og samtidig muliggjøre at den konkrete kroppen som narrati-

vene utgår fra, ikke viskes ut. Det er altså representasjon, på bakgrunn av 

analyser av data, som er det kritiske temaet for Kaufmann. I artikkelen er 

Kaufmann på utkikk etter en form for representasjon som dekonstruerer he-

terogene diskurser som begrenser transkropper, men som også hedrer det 

individuelle kroppslige mennesket. Triggeren for hennes interesse er en kon-

kret hendelse hvor Jessie, en selv-identifisert mann-til-kvinne transseksuell 

som Kaufmann har gjort biografiske intervjuer med, brister i gråt når hun 

leser den ferdige studien av narrative konstruksjoner av kjønn basert på que-

er teori. Jessie uttrykker at Kaufmann, i den akademiske teksten, har slettet 

den identiteten hun har jobbet med hele livet for å bygge opp. Hvem er jeg 

                                                      
188 Eksempler på produktive spørsmål i en slik tilnærming er: ‘How are pedagogues spoken 

into existence? Through which discursive processes do they emerge, and in what kind of 

contexts?’ (Søndergaard, 2002, s. 189). 
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hvis du tar dette fra meg?, spør Jessie (s. 104). Hendelsen gjør at Kaufmann 

spør seg selv hvordan hun kunne ha representert Jessie annerledes, og på en 

måte som dekonstruerer kjønn uten at det gjøre på bekostning av Jessie sine 

kroppslige erfaringer. For å utforske hvordan dette er mulig analyserer hun 

Jessies narrativer ved hjelp av fire representasjonsmoduser av transseksuali-

tet189.  

I likhet med Jessie opplevde jeg at det i de dekonstruktive lesninger jeg 

forsøkte meg på underveis i relasjon til noe av materiale, var noe som uteble. 

Et av de sentralene spørsmålene Kaufmann (2010) stiller er om vi som fors-

kere velger fortellingen eller kroppen når vi representerer et fenomen eller 

problem (s. 113)? Å velge kroppen i analyser av dataarkivet er problematisk 

fordi jeg utgår fra et vitensperspektiv hvor det ikke er en ren Camilla (eller 

noe rent subjekt) å finne og heller ingen essensiell Camilla å representere 

(Kaufman, 2010). Å velge fortellingen opplevdes imidlertid også som pro-

blematisk, fordi fortellingen alene gjør at kroppen, de virkelige kroppslige 

erfaringene jeg har forsøkt å dokumentere, smuldrer bort. Kaufmann (2010) 

forsøker å vikle seg ut av dilemmaet knyttet til å måtte velg mellom fortel-

lingen og kropp. Dette begrunner hun med at en binær distinksjon mellom 

kropp og narrativ minsker mulighet for ‘transrepresentasjon’ (s. 113). Mins-

ker muligheten for å komme bortenfor representasjon, slik også jeg utforsker 

i denne studien190. 

Jeg hadde videre en følelse av at jeg fremdeles «vasset» rundt i de samme 

diskursene som jeg opplevde at holdt meg på plass i en blindvei i forhold til 

hvordan tenke nytt om profesjonsutøvelse i barnehage i «et flerkulturelt sam-

funn». Og i de samme dikotomiene. Att jeg ikke bidro til noe nytt som ville 

endre noe, noe som ikke var i tråd med (feministiske) dekoloniserende og 

kritiske metodologiers ønske om virkelige endringer. Altså ble jeg betenk-

som rundt hvilke effekter slike analysestrategier har for menneskers virkeli-

ge liv. Hos Jones and Jenkins (2008) fant jeg noe å hekte meg på når det 

gjaldt hva som kan gjøres mulig i tenkning om «hvite» barnehagelæreres 

relasjon til «rase» om det materielle (kroppslige erfaringer) får komme fram 

i analyser av data, og også i forhold til å forstå hvordan sosialkonstruktivis-

tiske lesninger skiller seg ut fra det de kaller en tilkopling til en ‘post-

interpretive empiricism’ (s. 125). Jones og Jenkins (2008) utfordrer nemlig 

multiple lesninger ved å stille spørsmålstegn ved hvilke effekter disse har i 

samfunnsvitenskapelig forskning. Slik jeg forstår det stiller de seg kritisk til 

                                                      
189 De fire er ‘hermaphroditic, sex, gender misalignment, queer, and material emodiment’ 

(Kaufmann, 2010). Ingen av representasjonsmodusene muliggjør imidlertid det Kaufmann er 

på utkikk etter. I analyser ut fra de fire modusene ser det enten ut til at heteronormativitet 

opprettholdes eller at Jessie som en person blir visket ut ved at hun reduseres til en kjede av 

meningsbærende forbindelser (s. 112). 
190 Der jeg jeg artikulerer formålet med studien, i introduksjonen, skriver jeg at det blant annet 

er å tenke på «rase»-hendelser som noe bortenfor representasjon. 
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endringspotensialet som finnes i det å gjøre multiple lesninger, noe jeg også 

gjør.  

Multiple lesninger er i følge Jones og Jenkins (2008) en populær metodo-

logi innenfor pedagogikk og nærliggende fagområder hvor forståelser av 

«mangfold» og «flerkulturelle» utforskes. De hevder at multiple lesninger: 

have become the liberal solution to difficult tensions and differences exposed 
in social research. This inclusive and equitable approach allows everyone to 
have a say and everyone to be partly right – thereby neatly addressing modern 
desires for democracy and equity (2008, s. 131) 

 

Men, skriver de, denne tilnærmingen forsøker ikke å skape ontologiske 

vanskeligheter (noe jeg forstår som endringer), gjennom påstanden om at det 

finnes flere «faktiske» virkeligheter (Jones & Jenkins, 2008, s. 134). Men-

nesker som opplever effekter av «rase», skriver de videre, har imidlertid ikke 

tid å miste. Og som et alternativ foreslår de, i likhet med Kaufmann (2010), 

at også materialitet (eksempelvis virkelige kroppslige erfaringer) må tas med 

i analyser, i tillegg til å lokalisere diskurser. Jones og Jenkins (2008) påpeker 

at deres alternative ‘post-interpretive’ tilnærming til virkeligheten aksepterer 

de grunnleggende argumentene for konstruktivisme, som går ut fra at inter-

pretasjon er et nødvendig utgangspunkt for å tenke på hvordan mennesker 

erfarer virkeligheten (2008, s. 135). Men, de ønsker samtidig å aktualisere 

det materielle i en forflytning som tar på alvor begjær for det virkelige. Eller 

begjær for at forandring skal være virkelig og ikke et objekt for enkelte i 

form av et intellektuelt spill hvor utfordringen er kompleksitet og multiplisi-

tet (s. 135). Min tankereaksjon på dette er at det kan tenkes at det er for risi-

kabelt ikke å engasjere seg med materialitet i interpretasjoner jeg gjør av 

mine data. Mot slutten av artikkelen stiller Jones og Jenkins stiller to spørs-

mål som jeg opplever som produktive for min studie: ’what thinking is made 

possible by materialization’ og ’what might be materialization’s effects in 

thought’? (2008, s. 139). Og det er dette jeg forsøker å vikle meg ut og inn 

av i de videre inngangene, der en teoretisk eksperimentering vil være hoved-

fokus. 

Overgang til en annen forståelse av virkeligheten 

Jeg åpnet denne inngangen med å si at det underveis i denne studien, oppsto 

et gryende engasjement for livet slik jeg erfarte det. Og jeg avsluttet den med 

å utrykke at jeg strevde med å finne et vitenskapelig vokabular for å nærme 

meg dataarkivet analytisk. Interessen for livet utfordret på mange måter den 

virkelighetsforståelsen jeg tidligere hadde arbeidet med for akademisk for-
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mål191. Og det var som om det var noe jeg ikke berørte da jeg prøvde ut en 

diskursiv tilnærming.  Jeg satt igjen med følelsen av at jeg ikke hadde beve-

get på noe som kunne hjelpe meg å tenke noe nytt om barnehagelæreres 

profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt samfunn». Dette, kombinert med at jeg 

hadde begynt å lese tekster i en nymaterialistisk åre, gjorde at jeg øynet at 

den virkelighetsforståelsen jeg til da hadde tatt utgangspunkt i, ikke var «rys-

tende» nok for det problemet jeg utforsket192. Og videre at en nymaterialis-

tisk ontologi kunne være et produktivt alternativ. 

Inspirert av Kaufmann (2010), Jones og Jenkins (2008) og flere193, og et-

ter hvert også studier av «rase» som utfordrer rådende perspektiver (disse 

gjorde jeg rede for mot slutten av Inngang 1), fant meg etter hvert i en situa-

sjon hvor jeg opplevde det som et etisk grep og engasjere meg med en meta-

fysisk posisjon der de kroppslige «rase»-aktige erfaringene muligens kunne 

forklares på andre måter? Jeg valgte derfor på et tidspunkt å gi full oppmerk-

somhet til denne alternative åren194. Og det var via denne at jeg begynte å 

involvere meg med Deleuze og Guattaris (1977, 1987) begjærsfilosofi. For i 

denne dukket det opp et språk og en forståelse av virkeligheten hvor det 

«rase»-aktige jeg hadde arkivert fikk være noe annet enn representasjoner av 

diskurser, og samtidig fungere som nullpunktet for skapelse av nye forståel-

ser av profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt samfunn». I neste inngang pre-

senterer jeg begreper fra Deleuze og Guattaris filosofiske univers, samt at 

jeg utforsker hvordan disse kan settes i arbeid i det jeg har valgt å omtale 

som en nymaterialistisk vitensåre. Og som en leser vil oppdage, krever dette 

et språklig hamskifte195. 

 

                                                      
191 Jeg har tidligere arbeidet innenfor det jeg forstår som en sosialkonstruksjonistisk åre innen 

samfunnsvitenskapene. 
192 Se også siste del av Inngang 1. 
193 Multiple lesninger blir av flere kritisert for dets mangel på muligheter for forandring 

(eksempelvis Lenz Taguchi, 2012; Pacini-Ketchabaw, 2010). 
194 Dette var noe jeg måtte ta et valg i forhold til. Til tross for at en vending mot et annet 

vitensperspektiv ville innebære mye lesing og mye ekstra tid, opplevde jeg det som politisk og 

etisk nødvendig og gjøre dette ekstra arbeidet. 
195 Braidotti sier i et intervju at vi ønsker å konfrontere den komplekse situasjonen vi befinner 

oss i (‘advanced capitalism’) i dag, må akseptere at vi ikke lenger kan arbeide med et normalt 

språk som vi har arvet fra fortiden (Braidotti, 2014). Hos Deleuze og Guattari har jeg finnet et 

vokabular som jeg mener er verdt å prøve ut, for å utvide våre måter å tenke på i forhold til 

etisk profesjonsutøvelse i barnehagen.  
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Inngang 3: En maskinisk forståelse av 
virkeligheten 

Colebrook (2002, s. 1) åpner en av sine bøker med setningen: Hvorfor 

Deleuze? Hennes umiddelbare svar er at dette er et spørsmål Deleuze selv 

kunne ha stilt, fordi han forsto livets196 kraft som kraften til å utvikle proble-

mer eller spørsmål. I en Deleuzisk virkelighetsforståelse framsetter livet 

spørsmål, og organismer, celler, maskiner og lydbølger forstås som reaksjo-

ner på livets problematiserende kraft. Og spørsmål i filosofi, kunst og viten-

skap er en forlengelse av ‘the questioning power of life’ (s. 1, kursiv i orgi-

nal). Som nevnt i forrige inngang ble jeg i studien mer og mer interessert i 

livet slik jeg kroppslig erfarte det, men jeg vil legge til, også i spørsmålene 

dette produserte. Spørsmål som med Deleuze (og Guattari) kan forstås som 

nettopp livets problematiserende kraft. Eksempelvis: Hvordan kan disse 

erfaringene forklares? Kan de «rase»-aktige erfaringene være av betydning 

for å tenke nytt om etisk profesjonsutøvelse? Deleuze og Guattari sin forstå-

else av virkeligheten er årsaken til at hovedvekten av begrepene i min filoso-

fisk-teoretiske verktøykasse er hentet fra tekster de har skrevet197. Denne 

inngangen er mitt utvidede, men ikke fullstendig, svar på ‘Hvorfor Deleuze?’ 

i relasjon til denne studien. Imidlertid vever jeg også med tråder fra en bre-

dere metafysisk vitensåre som kalles nymaterialisme. Hva jeg presenterer 

videre er sentrale begreper for det teoretiske eksperimentet denne studien 

kan karakteriseres som, som en tilnærming for å tenke nytt om etisk profe-

sjonsutøvelse i barnehagen.  

Deleuze og Guattari i relasjon med en bredere akademisk åre 

Deleuze og Guattari har hatt stor betydning for en nyere metafysisk198 åre 

som blant annet går under navnet nymaterialisme (Dolphijn & van der Tuin, 

                                                      
196 Og med det mente han alt liv, ikke bare menneskelig liv (Colebrook, 2002). 
197 Og fra tekster Deleuze har skrevet alene. 
198 Metafysikk er tradisjonelt sett en forgrening innen filosofi som er opptatt av å gi generelle 

forklaringer på hva virkeligheten består av, hvordan den er organisert og hvordan den virker. 

Vestlig metafysikk har særlig vært opptatt av å undersøke hvilke kategorier av ting som finnes 

i verden og hvilke relasjoner de har til hverandre, men også til aspekter av virkeligheten som 

ikke kan observeres eller måles (som Gud) (Stevenson, 2005, s. 11). Metafysikk gikk i følge 
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2012, s. 73)199. Denne intellektuelle orienteringen beskrives som en kultur-

teori som ikke prioriterer det mentale framfor materialitet, eller kultur fram-

for natur. Å prioritere det mentale (det vi tenker eller persiperer) framfor 

materialitet (kroppslige pre-perseptuelle reaksjoner, sanser), og kultur 

(språk, tegn) framfor natur (fenotyper, duftmolekyler) er ‘a transcendtalizing 

gesture’ i tråd med humanistisk og dialektisk tenkning (Dolphijn & van der 

Tuin, 2012, s. 97). Nymaterialisme derimot, er tenkning som utforsker en 

ontologisk-epistemologisk-metodologisk-etisk posisjon (Alaimo & Hekman, 

2008a)200 bortenfor den transendentale og humanistiske (dualistiske) tradi-

sjonen som ser ut til å hjemsøke vestlig kulturteori (Dolphijn & van der 

Tuin, 2012, s. 48). Dolphijn og van der Tuin (2012) skriver at:  

The transcendental and humanist traditions, despite being manifold, are con-
sistently predicated on dualist structures. New materialists open up the para-
doxes inherent in those traditions by creating concepts that traverse the fluxes 
of matter and mind, body and soul, nature and culture, and opens up active 
theory formation (s. 86) 

 

Nymaterialisme åpner opp den transcendentale tradisjonen ved å skape kon-

septer som krysser den pågående strømmen av dualistiske strukturer (natur-

kultur, tenkning-væren, subjekt-objekt, språk-virkelighet, tenkning-væren, 

mikro-makro), som er så sentral for (post)moderne tenkning i tilnærminger 

til sosiale fenomener.  

 En viktig kraft for og re-tenke den tradisjonelle dualismen og slik åpne 

opp for nytenkning, finner nymaterialisme i immanensfilosofi/monistiske 

perspektiver201 (Dolphijn & van der Tuin, 2012, s. 85). Immanens uttrykker 

menneskers sameksistens med verden. At alt som er rundt oss deltar i pro-

duksjonen av det å være til i en konstant flyt. Vi blir kontinuerlig til i proses-

ser hvor mennesket ikke står i sentrum, og effektene har både med vaner, 

tilfeldigheter og kreativitet å gjøre (Lenz Taguchi, 2010, s. 15). Deleuze og 

                                                                                                                             
van Inwagen (2010) på syttenhundretallet fra, i Aristoteles forståelse å henvise til ‘det som 

ikke forandres’, til et oppbevaringssted for filosofiske problemer som ikke kunne klassifiseres 

på andre måter (ikke etikk, ikke epistemologi, ikke logikk). På omtrent samme tid ble ordet 

’ontologi’ oppfunnet. 
199 I følge Dolphijn og van der Tuin (2012) var Rosi Braidotti og Manuel DeLanda først ute 

med å bruke neo-materialisme eller nymaterialisme om en kulturteori som ikke vektlegger 

kultur alene, men som fokuserer på hva Donna Haraway kaller ‘naturecultures’ (s. 93). Dette 

skjedde siste halvdel av 1990-tallet. Andre betegnelser som blir brukt om liknende tenkning 

på tvers av disipliner er post-konstruksjonisme (Lykke, 2010), feministiske materialismer 

(Alaimo & Hekman, 2008b), agentisk realisme (Barad, 2007), ny-empirisme (Clough, 2009) 

og ANT (actor network theory) (Law, 2004). 
200 Flere uttrykker at etikk er en viktig komponent i denne vitensåren (eksempelvis Braidotti, 

2006b; Dolphijn & van der Tuin, 2012; Grosz, 2013b; Lenz Taguchi, 2010), noe som har 

bidratt til at jeg interesserer meg denne tenkningen. 
201 Eksempelvis Deleuze og Guattari, men også Spinoza og Bergson som har vært sentrale for 

deres filosofiske arbeid (Colebrook, 2002; Duffy, 2006; Smith & Protevi, 2011). 
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Guattari tilbyr en immanensfilosofi202 med sin framskriving av blant annet 

sammensetningsbegrepet, et begrep som er svært sentralt for denne studien.  

Sagt på en annen måte interesserer nymaterialisme seg for en ontologisk 

posisjon som har en affirmerende innstilling til verden i dens blivelse (hvor-

dan virkeligheten og/eller livet materialiserer seg), i en forståelse der livet 

ikke består av lukkede systemer (Colebrook, 2002, s. 4). Ontologi handler 

kort sagt om det som er. Og i en immanent tenkning er, i følge Mol (2002, s. 

6), ontologier ‘brought into being, sustained, or allowed to wither away in 

common, day-to-day, sociomaterial practices’. Det som er, er noe som 

kommer til, som opprettholdes, eller som visner bort i hverdagslige sosioma-

terielle praksiser. I Deleuze og Guattaris filosofi er ontologi et spørsmål om 

å skape og ikke om å oppdage (eller avsløre) (May, 2005). Noe som har trå-

der til et annet viktig aspekt ved denne nye kulturteorien; at den framstår 

som et kreativt alternativ til kritikk (Braidotti i Alaimo & Hekman, 2008a; 

Dolphijn & van der Tuin, 2012, s. 14; Latour, 2004). Dette igjen, resonerer 

med Deleuze sin forståelse av filosofers arbeid som det å skape nye konsep-

ter, og forskeres arbeid som det å skape noe nytt heller enn å avslø-

re/avdekke (Deleuze, 2001b)203.  

Denne nyere akademiske åren går altså ut fra en ontologisk posisjon som 

omskriver hele den vestlige tradisjonelle måte å tenke på (Dolphijn & van 

der Tuin, 2012, s. 13). Og materialitet, hvordan fenomener materialiserer seg 

(jf. Barad, 2008), har en helt sentral plass her. Tiainen (2007) skriver at i en 

nymaterialistisk tenkning revurderes betydningen av materialitetens ontolo-

giske status, eksempelvis i analyser av kultur, makt og subjektivitet (s. 150). 

Og Alaimo og Hekman (2008a) mener at den materielle vendingen utfordrer 

en dikotomi som mange ukritisk har omfavnet, til tross for at de har enga-

sjert seg med postmodernisters påstand om at de avviser alle dikotomier; 

dikotomien språk/virkelighet (s. 2). Noe de relaterer til at postmodernister 

har et ukomfortabelt forhold til ‘the concept of the real or material’ (Alaimo 

& Hekman, 2008a, s. 2). Som May (2005) uttrykker det, kan det i mange 

såkalt postmoderne tekster spores en unnvikenhet i forhold til å snakke om 

det som er. 

Nymaterialisme muliggjør derimot å vikle seg inn i og bortenfor denne 

dikotomien, og å skape et språk for eksempelvis å snakke om hvordan sosia-

le fenomener som hvithet eller rasemessig diskriminering både er kultur og 

natur, og også hva det er. I denne studien handler ikke en vending mot mate-

rialitet om å glemme hvordan språket deltar i konstruksjon av virkeligheten, 

                                                      
202 Deleuze og Guattaris begjærsfilosofi går også under navnet immanensfilosofi. I introduk-

sjonen gjorde jeg noe rede for Deleuze og Guattaris interesse for begjær og koplet dette til 

begrepet sammensetning. Jeg kommer tilbake til sammensetnings-begrepet senere i denne 

inngangen. 
203 I tråd med dette ønsker jeg med denne studien ikke å begrense meg til å legge fram en 

analyse av at det er stille rundt «rase», og så reflektere kritisk over dette. Jeg vil også aktivt 

skape alternative virkeligheter. 
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men at jeg med denne vendingen også kan inkludere levde kroppslige 

«rase»-erfaringer, kroppslig praksis (som vaner «jeg» er del av) og biologisk 

substans (som fenotyper) når jeg utforsker hvordan jeg kan tenke på «hvite» 

barnehagelæreres relasjon til «rase» (Alaimo & Hekman, 2008a, s. 4). 

Dolphijn og van der Tuin (2012, s. 91-92) sier det så sterkt at vi trenger ny-

materialisme fordi i hendelser, i selve livet, er det materielle og det diskursi-

ve umulig å skjelne fra hverandre. 

Dette er på linje med Deleuze og Guattari når de uttrykker at ontologi ik-

ke handler om å oppdage noe om verden, basert på transcendentale ideer 

(1987). Og at det eksisterer bare positiv forskjellighet og nye begynnelser 

(Olkowski, 1999, s. 44). Eller som de selv skriver: ‘all we know are assem-

blages’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 25). Og med nettopp denne lille set-

ningen, åpner de døren til en helt annen måte å nærme seg verden på enn den 

som dominerer i vestlig vitenskap; en immanensfilosofi som utfordrer det de 

selv kaller ‘state thought’
204

. Eksempler på kunnskapstradisjoner som kan 

innlemmes i ‘state thought’ er strukturalistisk kunnskapsfilosofi der kompo-

nenters relasjoner i strukturer og hvordan strukturer gjør erfaring mulig er 

sentralt205, fenomenologi der erfaring er en sikker grunn for kunnskap, og 

også Hegeliansk dialektikk der negasjon er sentralt206 (og som har muliggjort 

å definere begjær som noe knyttet til mangel) (Braidotti, 2011; Colebrook, 

2002; Lenz Taguchi, 2013; Leonard & Moulard, 2012; Olkowski, 1999). I 

Deleuze og Guattari sin filosofi finnes ingen strukturer med en begynnelse 

eller slutt, klare avgrensninger eller en negasjons-logikk. Det finnes kun 

sammensetninger207, og disse blir til ‘through the entanglement of materiality 

and meaning in the widest sense of the word’ (Dolphijn & van der Tuin, 

2012, s. 91-92).  

Sentralt i nymaterialisme er også et engasjement for hvilke effekter denne 

ontologisk-epistemologisk-metodologisk-etiske posisjonen kan ha for fram-

tidig produksjon av virkelighet (Dolphijn & van der Tuin, 2012). Av den 

grunn brukes også begrepet prosessontologi om nymaterialismens forståelse 

av virkeligheten (Braidotti, 2006a, 2011). Hva en affirmerende innstilling 

gjør mulig, er at forskere (og profesjonsutøvere) kan forlate transcendentale 

                                                      
204 ‘State thought’ eller ‘state philosophy’ er et annet ord for en representasjonstankegang som 

har karakterisert vestlig metafysikk siden Plato (Massumi, 1987). 
205 For eksempel benekter Saussures lingvistikk muligheten for det virkelige (Dolphijn & van 

der Tuin, 2013, s. 133). 
206 Det kan også passe her og nevne at Hegels dialektikk har hatt innvirkning på hvordan 

vestlig filosofi forstår forskjellighet, nemlig at forskjellighet er noe som trer fram i form av 

opposisjon (May, 2005, s. 53). Forskjellighet utforskes imidlertid hos Deleuze ut fra en mo-

nistisk filosofi, noe som muliggjør et annet forskjellsbegrep som ikke definerer forskjell som 

avvik fra det som er likt, identisk eller det samme (Pihl, 2012). Braidotti kaller denne logik-

ken (forskjellighet som opposisjon) som ‘logic of the same’ (Braidotti, 2002, s. 2). I stedet er 

Deleuze interessert i ‘difference in it self’ (May, 2005, s. 21) og hva det kan produsere. 
207 Jeg har delvis redegjort for sammensetningsbegrepet i introduksjonen, men vil fortsette å 

gjør dette utover i denne inngangen, samt sette det inn i en sammenheng.  
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forklaringer om «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase» (som å respek-

tere og anerkjenne forskjellighet), men også den humanistiske vitenstradi-

sjonen hvor dualismer står sterkt («hvit»-«svart», majoritet-minoritet). Det 

som kan skimtes når transcendentale forklaringer og dualismer forlates, er 

det som blir til (igjen og igjen og igjen) uten intensjon i heterogene relasjo-

ner (Massumi, 1992). En ontologi i prosess, eller en mobil virkelighet. Slik 

jeg forstår det åpner Deleuze og Guattaris immanensfilosofi for en form for 

filosofi og vitenskap som er virkelighetsskapende i politisk forstand (trans-

formere virkeligheten). Noe jeg nærmest sultet etter, etter å ha kjent smaken 

av muligheter for å tenke bortenfor representasjon i tilnærminger til dataar-

kivet (jf. eksempelvis Kaufmann, 2010).    

Som en avsluttende kommentar til forholdet mellom Deleuze (og Guat-

tari) og nymaterialisme, lener jeg meg til Braidotti som uttrykker at radikale 

epistemologier (særlig innen feminisme) har bidratt til hvordan Deleuze 

forstås og brukes i vitenskapelige arbeider i dag. I et nyere intervju sier hun: 

‘No Deleuze without materialist feminists’ (Dolphijn & van der Tuin, 2012, 

s. 28). Med dette forstår jeg at hun sier at Deleuze og Guattaris filosofi ikke 

er en tenkning som virker av seg selv, men at den må settes i arbeid i rela-

sjon til noe og noen. Og, at mange feminister særlig har gjort dette. Til sist er 

det også verdt å nevne at det finnes en tilsvarende metafysikk i arbeider som 

interesserer seg for liknende re-konseptualiseringer innen naturvitenskapene 

(Alaimo & Hekman, 2008a). Et eksempel er Barads agentiske realisme som 

ikke henter sitt «stuff» fra Deleuze og Guattari, men fra fysikeren Niels Bohr 

(Barad, 2007)208. Et annet eksempel er Haraway med sin framskriving av ‘the 

cyborg’209 (Haraway, 2004). Når Dolphijn og van der Tuin (2012) bruker 

termen nymaterialisme inkluderes alle disse strømningene210.  

Transcendental empirisme 

Jeg har tidligere fortalt om hvordan jeg gikk fram for å skape et empirisk 

materiale, og hvilke vitensforståelser som støttet meg i denne prosessen.  Jeg 

har også sagt noe om at diskursive lesninger som analytisk verktøy ikke opp-

levdes som en rettferdig tilnærming, i relasjon til dette materialet eller pro-

blemet jeg var interessert i. Det var som om noe unnslapp og stoppet opp på 

                                                      
208 Innen tidlig barndom, og innen studier om subjektivitet og/eller «rase» finnes det arbeider 

som lener seg tungt på Barads teori (Hames-García, 2008; Palmer, 2010) og eller på både 

Barad og Deleuze og Guattari (Lenz Taguchi, 2010; Sandvik, 2013). Lenz Taguchi introdu-

serte Barad for feltet tidlig barndom. 
209 Som er en hybrid av natur og kultur. 
210 Jeg benytter meg hovedsakelig av Deleuzeoguattariske begreper sammen med feministiske 

arbeider innen denne brede åren. Dette utelukker imidlertid ikke å hente inspirasjon fra les-

ninger av ekempelvis Barad og/eller Haraway. I mitt arbeid er jeg sterkt inspirert av tekster 

som kombinerer begreper fra Barad og Deleuze (eksempelvis Lenz Taguchi, 2010, 2012). 
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en gang når jeg tenkte på subjektet som konstituert gjennom erfaringer, i en 

forståelse der erfaringer forstås som diskursive hendelser (jf. Scott, 1992). 

Det var som om en diskursiv tilnærming ikke bidro i stor nok grad til å tenke 

noe nytt, og med det, heller ikke tilbød en produktiv tilnærming til dataarki-

vet. Trangen etter mer bevegelse fant ikke hva den higet etter. Det var som 

om jeg var fastnet i et et mønster.  

Inspirert av Kaufmann (2010), Jones og Jenkins (2008) og en bredere 

nymaterialistisk åre kan jeg nå artikulere at det var som om det virkelige jeg 

hadde erfart med/i kroppen (det «rase»-aktige som gjorde at jeg puttet noe i 

et dataarkiv), ble redusert til produkter av diskurser. Og med det forsvant 

muligheten til eksempelvis å tenke på etterdønningene av lukten til en pap-

pas parfyme i barnehagegarderoben en tidlig morgen (duftmolekyler som 

treffer sanseceller) som deltakende i produksjon av erfaringer, og dermed 

også i konstituering av hvithet og rasemessig subjektivitet. Og også mulighe-

ten for å bruke slike «rase»-erfaringene som drivkraft til å skape noe annet, 

eller å tenke på dem som noe mer enn en representasjon av noe. Forklaring-

en på dette problemet kan relateres til at det i en diskursiv tilnærming til 

virkelighet og erfaring, utelukkende er språk og diskurser som forstås som 

virksomme (jf. Scott, 1992). Som nevnt tidligere kan imidlertid livet forstås 

som en sammenvikling av diskurser og materialitet (Dolphijn & van der 

Tuin, 2012). Spørsmålet for meg er om en annen virkelighet kan skimtes, om 

jeg nærmer meg dataarkivet med Deleuze og Guattaris forståelse av virke-

ligheten211, som et teoretisk eksperiment?  

Som en grunn for denne eksperimenteringen, mener jeg det er interessant 

å vite noe om hvordan Deleuze forstår erfaring og dets relasjon til kunnskap, 

om hvordan dette henger sammen med Deleuze og Guattaris begjærsfilosofi, 

og ikke minst hvordan subjektivitet kan forstås i en slik immanent ontolo-

gi212. Dette vil derfor være to hovedtråder som jeg følger videre i denne inng-

angen og i den neste. 

Å flykte fra transcendens for å skape bevegelse fra erfaring 

Sentralt i Deleuze sitt arbeid finnes, i følge Hickey-Moody og Malins 

(2007), et pågående symbiotisk forhold mellom filosofi og sosial empirisme. 

Dette, skriver de, er fordi Deleuzes filosofiske «system» er avhengig av for-

bindelser til det sosiale landskapet for å holdes i live, og visa versa trenger 

det sosiale landskapet filosofi for at det kan åpnes opp og holdes i bevegel-

se213. Renold og Mellor (2013) uttrykker noe av det samme når de fremhever 

                                                      
211 Samt konsepter i den bredere nymaterialistiske åren. 
212 Alle disse spørsmålene har en direkte relasjon til studiens to forskningsspørsmål. 
213 Jeg tenker det er verdt å nevne at Deleuze «jager» en annen gren av filosofihistorien enn de 

som kanskje er mer kjent i det vestlig utdanningsvitenskapelige feltet, som eksempelvis Des-
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at Deleuze og Guattaris imperativ er å åpne opp det sosiale feltet for beve-

gelse og for prosessuell kreativitet. Noe jeg som sagt lengtet etter i relasjon 

til profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt samfunn». Denne interessen for be-

vegelighet og kreativitet som jeg oppfatter som så sentralt hos Deleuze og 

Guattari, mener Renold og Mellor (2013) at kan føre oss inn i nye spørsmål 

og forståelser i forhold til både gamle og nye virkelige og politiske anliggen-

de. Slik jeg forstår det åpner systemet for å interessere seg for det som er, 

men samtidig krever det av oss også å tenke nytt fra/med dette. Noe som kan 

knyttes til affirmasjon, bevegelse og kreativitet. Men altså, hvordan forstår 

Deleuze og Guattari menneskers erfaringer i et sosialt landskap? Og hva kan 

dette gjøre med hvordan jeg kan nærme meg de dokumenterte kroppslige 

«rase»-erfaringene på måter som kan skape bevegelse?  

Deleuze har selv beskrevet sin filosofi som transcendental empirisme 

(1991)214. Et av hans viktigste poeng i så henseende er at han forsto transcen-

dental empirisme som et problem215, og i sin tenkning utfordrer han tran-

scendental filosofi som søker å forklare erfaringer på bakgrunn av noe forut 

for det empiriske (materielle erfaringer) (Colebrook, 2002). Transcendens er 

kort forklart det som er bortenfor eller utenfor det som er. En opplagt form 

for transcendens er sannhet, at vi har en forestilling om at det finnes en me-

ning eller sannhet som venter på å bli avslørt eller tolket (Barad, 2008; 

Colebrook, 2002, s. 71)216. Transcendentalfilosofene (eksempelvis Kant) 

hevdet at vi bare kunne erfare det vi allerede hadde begreper for, og et annet 

eksempel er Subjektet217. Subjektet framstår da som adskilt fra det empiriske, 

                                                                                                                             
cartes, Kant, Hegel og Sartre. Noen av de Deleuze er mest inspirert av er Spinoza, Bergson, 

Nietzsche, Whitehead, Leibniz og Hume. 
214 I introduksjon til Empiricism and subjectivity (Deleuze, 1991) kommer det fram at det ikke 

bare var Deleuze som i datidens franske klima var opptatt av empirisme og søken etter et 

annet fundament å tenke ut fra som, i motsetning til transendental filosofi, er åpen for rhizho-

matiske koplinger. Imidlertid var det ingen som matchet Deleuzes dyktighet til å gripe fatt i 

denne interessen og å gjøre den om til ‘a war machine against the verities and the evidences 

constituting the object of the famous [conscious] phenomenological gaze’ (s. 4). Deleuze 

transformerte med denne krigsmaskinen fenomenologi til en ontologi av intense krefter, utvi-

dede former og sammenfolding av disse kreftene og formene (Deleuze, 1991, s. 4-5). 
215 I introduksjonen til Pure immanence: Essays on a life (Deleuze, 2001a) skriver Rajchman 

at Deleuze tidlig søkte etter en forståelse av empirisme som skilte seg fra en klassisk defini-

sjon som eksempelvis: ‘all our ideas can be derived from atomistic sensations through a logic 

of abstraction and generalization’(s. 9).  
216 Deleuze og Guattari (1987) skriver om denne formen for transcendens som en europeisk 

sukdom, som ‘interpretosis’, og de hevder at interpretosis er en sykdom ‘of the earth or the 

skin, in other words, humankind’s fundamental neurosis’ (s. 127). I Colebrooks (2002) les-

ning av Deleuze og Guattari skriver hun at interpretosis er ‘a Western disease that traces all 

becoming back to some origin’ og at dette er typisk for en vestlig representasjonslogikk (s. 

134).  
217 I transcendental tenkning transcenderer (eksisterer forut for som i et hierarki) både Gud og 

det menneskelige subjektet den materielle verden. 
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fordi det i denne tenkningen eksisterer forut for eksempelvis hvithet eller 

«rase»218.  

Deleuze (og Guattari) utforsker imidlertid en empirisme som kan flykte 

fra transcendens, eller det han forstår som det som har blitt det vi tenker ut i 

fra (den tradisjonelle vestlige filosofien)(Deleuze & Guattari, 1987). Og med 

det, fra en ‘inhuman’ filosofi (Colebrook, 2002, s. 69). Empirisme, slik den 

ble fremstilt i den Kantianske tradisjonen, formulerer Deleuze slik: ‘the 

theory according to which knowledge not only begins with experience but is 

derived from it’ (Deleuze, 1991, s. 107). Han hevder videre at tradisjonell 

empirisme fungerer som et lukket system hvor erfaring og kunnskap assimi-

leres gjennom allerede etablerte kategorier (som Subjektet). Effekten av en 

tradisjonell empirisme er skapelsen av en fundamental struktur hvor kunn-

skap begrenses (Drolet, 2004). Et slags lukket system der ingenting nytt kan 

tenkes.  

Så tidlig som i sitt essay om Humes219 filosofi, tilbyr Deleuze en alternativ 

definisjon av erfaring:  

experience is succession, or the movement of separable ideas, insofar as they 
are different, insofar as they are separable. We must begin with this experi-
ence. It does not presuppose anything else and nothing else precedes it (1991, 
s. 88) 

 

I denne forståelsen er ikke erfaring noe som forklares ut fra allerede eksiste-

rende begreper (som Subjektet). Erfaring er serie. Det er ideers bevegelse. 

Erfaring forutsetter ingenting og ingenting kan rangeres foran erfaring. Og, 

skriver Deleuze, vi må begynne med erfaring for å forstå hvordan virkelighe-

ten blir til (Colebrook, 2002, s. 82; Deleuze, 1991, s. 92-93). Noe som slik 

jeg forstår det er noe annet en representasjons-tankegang, der bevegelse og 

immanens ikke er vektlagt220. «Rase»-erfaringene jeg har dokumentert kan, 

installert i en transcendental empirisme, forstås som en bevegelig serie av 

separate ideer. Og disse forutsetter ikke et subjekt («meg»). Deleuze benytter 

altså empirisme-begrepet for å tenke på livet og dets produksjon, men i en 

                                                      
218 I en slik filosofi er mennesket plassert i sentrum for alt væren. Det er menneskene som 

konstituerer verden og gir den form og uttrykk gjennom eksempelvis språk og arkitektur 

(Lenz Taguchi, 2010, s. 43), og det menneskelige subjektet kan forstå verden ut fra en privile-

gert posisjon (Hultman & Lenz Taguchi, 2010).    
219 David Hume (1711-1776) var en skotsk filosof og historiker. 
220 Olkowskis (1999, s. 14) midlertidige definisjon av representasjon er ‘the hierarchical 

ordering of categories that produce an objectified state of affairs’. Som en påminning er studi-

ens formål blant annet å presentere et antall begreper som gjør det mulig å tenke på «rase»-

hendelser som noe bortenfor representasjon. Filosofi- og vitenskapshistorisk sett, har flere 

tenkere problematisert hierarkiserende skiller mellom virkelighet og språk, og også mellom 

natur og menneske. Og med det, forsøkt å lage andre modeller for tenkning enn de som opp-

rettholder disse skillene. Deleuze henter sin inspirasjon fra flere av disse (eksempelvis Spino-

za, Bergson og Hume). 
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tenkning der ingenting har et forankringspunkt utenfor seg selv (Colebrook, 

2002). En Deleuziansk transcendental empirisme kritiserer ideen om at det 

finnes en substans bakenfor det at krefter virker sammen, en substans som er 

forut for persepsjon. Og tilbyr samtidig en empirisme som gjør at vi kan 

involvere oss (som forskere eller barnehagelærere) i en temporalitet som 

alltid starter opp igjen midt i. I relasjoner som ikke baseres på identifikasjon 

og gjenkjennelse, men på sammenstøt med det nye.  

I forordet til Dialogues II (2002) uttrykker Deleuze at han alltid har følt 

seg som en empirist, og at dette samsvarer med det å være en pluralist. Han 

skriver at dette samsvaret springer ut fra to karakteristikker221: 1) det abstrak-

te forklarer ikke, men må forklares og 2) målet er ikke og re-oppdage det 

evige eller universelle, men å lete etter de tilstander hvor noe nytt produse-

res222. Deleuze skaper med sin empirisme en filosofi som ikke er opptatt av å 

avsløre illusjonen om transcendens i vestlig tenkning, slik Foucault gjorde, 

men å se det positive i oppfinnelser som Gud, Væren, Sannhet, og Subjektet 

(Colebrook, 2002). Om tenkning kan gjøre seg til slave av noe stort og uten-

for som for eksempel Subjektet, forteller ikke dette oss at det er noe produk-

tivt, positivt og frigjørende ved det å tenke?, spør Colebrook (2002, s. 71). 

Kan vi ikke skape nye måter å tenke på, på samme måte som filosofi allerede 

har skapt noen måter på tenke på? 

Empirisme, skriver Deleuze (2002), starter derfor med en helt annen vur-

dering enn det å lete etter prosessen hvor abstrakte begreper uttrykkes (ek-

sempelvis subjektivitet, hvithet eller rasemessig diskriminering). Hva den 

begynner med er å analysere ‘the states of things, in such a way that non-pre-

existent concepts can be extracted from them’ (Deleuze & Parnet, 2002, s. 

vii)223. I relasjon til de dokumenterte «rase»-erfaringene, skaper dette en stør-

re «frihet». I denne empirismen trenger jeg ikke å skulle si om disse eksem-

pelvis er representasjoner av rasemessig diskriminering, eller av hvordan 

hvithet konstrueres/dekonstrueres. Jeg kan faktisk forlate forestillingene som 

jeg har vært vant til å tenke ut i fra (som rasemessig diskriminering, hvithet, 

majoritet, minoritet, men også forestillingen om at det er et skille mellom 

kultur og natur). 

                                                      
221 Deleuze sin forklaring er her sterkt inspirert av matematiker of filosof Alfred North Whi-

tehead (1861-1947), noe han også er eksplisitt om. 
222 Deleuze setter dette opp mot såkalte rasjonalistiske filosofier hvor oppgaven med å forkla-

re er gitt til det abstrakte, og hvor det abstrakte forstås som realisert i det konkrete. For tenke-

re posisjonert i en rasjonalistisk filosofi er startposisjonen abstrakte begreper som eksempelvis 

Gud, Væren, Sannhet og Subjektet. Den som tenker leter så etter prosessen hvor dette abstrak-

te begrepet uttrykkes i en verden som tilpasses begrepets betingelser (denne prosessen kan 

eksempelvis være kunnskap eller historie) (Deleuze & Parnet, 2002). I en slik posisjon er 

begrepene forut for virkeligheten, og denne posisjonen er ekvivalent med det Foucault be-

skrev som den vestlige tenkningens tradisjon, der tenkning er underlagt transcendens. 
223 For Deleuze er ‘the states of things’, hvordan virkeligheten er, kvalitative multiplisiteter 

eller relasjonelle enheter (Semetsky, 2003). Dette kommer jeg straks inn på. 
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Å innta en forskerposisjon som Deleuzisk empirisist for å analysere hvor-

dan ting er, har altså i seg potensiale for å skape nye forestillinger fordi slike 

analyser ikke utelukkende utgår fra abstrakte forestillinger224. Slik jeg tenker 

på det er det nettopp den Deleuzianske empirismens interesse for tingenes 

tilstand som muliggjør skapelsen av nye (og nye og nye) forstillinger. Som 

Deleuze og Guattari (1994, s. 48) selv skriver: ‘empiricism knows only 

events and other people and is therefore a great creator of concepts’. Og med 

denne forståelsen av empirisme, opplever jeg å kunne skape en kopling mel-

lom problemet jeg støtte på i det sosiale landskapet jeg traverserte, de 

kroppslige «rase»-erfaringene jeg dokumenterte, og muligheten for å tenke 

nytt om etisk profesjonsutøvelse i barnehager i «et flerkulturelt samfunn». 

For å skape denne koplingen trenger jeg imidlertid å zoome nærmere inn på 

Deleuzeoguattaris begjærsfilosofi og utforske hva denne tilbyr studiens 

etiske og politiske engasjement. 

Begjærsfilosofi som kilde til teoretisk eksperimentering 

Som nevnt i tidligere innganger utgår Deleuze og Guattari fra en forståelse 

av begjær som produksjon. Begjær er i deres tenkning ikke relatert til mang-

el, og derfor heller ikke til noe vi som mennesker begjærer (vil ha) (Deleuze 

& Guattari, 1977, s. 25)225. Det er slik jeg forstår det noe annet enn en funk-

sjon av foreløpige behov eller mål, og må heller tenkes på som en kraft 

(Bogue, 1989, s. 89). Deleuze og Guattari selv beskriver begjær som en pro-

sess som produserer noe (1987, s. 170); en produksjonsprosess. Massumi 

(1992, s. 192), i sin håndbok til Capitalism and schizophrenia226, beskriver 

begjær som ‘the process of becoming’. En prosess som jeg har oversatt til 

blivelsesesprosess eller bare blivelse227. Hva som produseres eller blir til i 

denne produksjonsprosessen, er virkelig. Og det er samtidig virkelighet. 

Deleuze og Guattari (1977, s. 26) skriver: ‘If desire produces, its product is 

                                                      
224 Jeg kommer mer inn på dette i Inngang 5-8. 
225 Begjær er ‘essentially unconsciouss’ skriver Bouge (1989, s. 89), og har derfor ingen 

relasjon til negasjon eller personlig identitet. Begjær er utelukkende immanent. 
226 Anti-odipus fra 1972 er Deleuze og Guattaris første samarbeidsprosjekt, og her setter de i 

arbeid et slags angrep på hele det psykoanalytiske prosjektet (jf. Freud) (Bogue, 1989). I 

denne sporer de begjær som mangel til Platons begjærslogikk, som de hevder tvinger oss til å 

velge mellom begjær som produksjon eller ervervelse (Deleuze & Guattari, 1977, s. 25). De 

fortsetter dette arbeidet i A thousand plateus fra 1980, og disse kan derfor leses sammen som 

volum 1 og 2 av verket Capitalism and schizophrenia (Deleuze & Guattari, 1977, 1987). I 

disse skriver de fram en tenkning som utfordrer marxismens vektlegging av det materielle og 

samtidig en vei ut av en vektlegging av språk og det mentale. 
227 Mange oversetter ‘becoming’ med tilblivelse. Jeg har valgt å bruke blivelse da det for meg 

i større grad konnoterer en prosess uten noen begynnelse eller avslutning, noe jeg mener at 

Deleuze og Guattaris konsept ‘becoming’ uttrykker. Senere har jeg funnet at blivelse brukes i 

den danske oversettelesen av A thousand plateaus fra 2005. 
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real. If desire is productive, it can be productive only in the real world and 

can produce only reality’. Dette oppfatter jeg som et uttrykk for «grunnen» i 

en immanent ontologi. 

Hva jeg oppfatter at Deleuze og Guattari tilbyr med sin konseptualisering 

av begjær, er en løselig måte for å nærme seg uventede og uforutsette ven-

dinger i menneskeheten og historien (Tuck, 2010). Som eksempelvis hvor-

dan det kan ha seg at alt ikke går som (vi mennesker har) planlagt i forhold 

til hvordan få en slutt på diskriminering. Til tross for strategier mot ulike 

former for diskriminering og rasismer i det norske samfunnet generelt, og 

mer konkret i utdanningsinstitusjoner, utsettes mange for rasisme(r) og/eller 

rasemessig diskriminering228. De tilbyr også et verktøy for å nærme seg at 

mennesker handler på måter som ikke stemmer over ens med deres intensjo-

ner, og at de med det på et vis svikter seg selv. Eksempelvis at jeg på et tog 

plutselig befinner meg i en slags sorteringsprosess229, som jeg intensjonelt 

sett ikke vil gjøre. Slik jeg forstår det, tilbyr de en filosofi eller snarere et 

bilde for tenkning som muliggjør å nærme seg virkeligheten i all dens 

kompleksitet, og ikke minst å engasjere seg politisk med den230. Noe som var 

viktig allerede fra begynnelsen av denne studien, og som fikk ny glød i 

sammenstøt med forskere som ønsker å konstruere dekoloniserende og kri-

tiske metodologier (Denzin & Lincoln, 2008). Og de vender stadig tilbake til 

det nomadiske231 som et bilde for denne tenkning, noe jeg skal komme tilba-

ke til mot slutten av denne inngangen. 

En tråd jeg begynte å spinne med allerede i introduksjonen og i Inngang 

1, var konseptet maskinisk sammensetning (Deleuze & Guattari, 1987). Dette 

er et sentralt konsept i Deleuze og Guattaris begjærsfilosofi, og jeg vil her 

plukke opp denne i tråden igjen og utforske hva dette tilbyr de spørsmål jeg 

begynte å stille meg/livet stilte (eksempelvis: Hvordan kunne de kroppslige 

«rase»-aktige erfaringene jeg hadde dokumentert forklares?). Samtidig vil 

                                                      
228 Se Inngang 1 og 2, og også 7. 
229 Se vignett i Inngang 1. 
230 I introduksjonen til A thousand plateaus (Deleuze & Guattari, 1987) skriver de fram et 

bilde for tenkning (‘image of thought’) som de kaller ‘the rhizome’, og de gjør her også rede 

for rhizomets karakteristikker. De samme karakteristikkene gjelder for verden, skriver de (s. 

12), for det som er. I følge Massumi er A thousand plateaus et forsøk på å konstruere ‘a 

smooth space of thought’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. xiii). Tenkning og væren kan imidler-

tid ikke adskilles i en monistisk forskjellsfilosofi, noe som får store konsekvenser for forsk-

ning som henter begreper fra Deleuze og Guattaris begjærsfilosofi. Noe jeg tar opp utover i 

avhandlingen. Flere bruker Deleuze og Guattaris rhizome-begrep svært aktivt i sine vitenska-

pelige arbeider, men jeg har valgt å engasjere meg mer med begrepet assemblage og begreper 

jeg har blitt opptatt av gjennom min utforskning av assemblage. Det er imidlertid det samme 

bilde av tenkning jeg tegner opp når jeg her utforsker det jeg har valgt å omtale som begjærs-

filosofi. 
231 De bruker blant annet konsepter som ‘nomadic thought’, ‘nomadic science’, ‘nomadolo-

gy’, ‘nomadic writing’, ‘nomadism’, ‘nomad war machine’ og så videre gjenneom hele A 

thousand plateaus (Deleuze & Guattari, 1987). 
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jeg vikle meg inn i det jeg oppfatter som tilstøtende konsepter. I en studie av 

Deleuze og Guattaris filosofi uttrykker Bogue (1989) at det i ideen om virke-

ligheten som blivelsesprosesser, finnes tre sentrale komponenter: begjærs-

maskiner, Body without Organs (BwO) og nomadisk subjekt (1989, s. 91). 

Inspirert av Bouge vil jeg berøre nettopp disse tre komponentene videre i 

denne inngangen, og mer eller mindre mellom linjene forsøker jeg også å 

definere dem i relasjon til denne studien (jf. Colombat, 1991). Og med det, 

også vise hva de gjør med studiens problem. Det er en svært filosofisk-

teoretisk del leseren vil støte på videre i denne inngangen. Til det vil jeg si at 

det er en fortettet utgave av prosesser jeg selv har deltatt i, og som inspirerte 

meg til å begi meg i kast med det jeg etter hvert forsto som en politisk ekspe-

rimentering med utgangspunkt i et virkelig sosialt landskap.  

Det finnes kun sammensetninger… 

I A thousand plateaus utrykker Deleuze og Guattari at ‘all we know are as-

semblages’, og at det kun finnes maskiniske sammensetninger av begjær og 

kollektive sammensetninger av uttrykk (1987, s. 25)232. Et utsagn jeg opplev-

de som temmelig fremmed da jeg først begynte å nærme meg det, samtidig 

som det var noe vibrerende ved det som gjorde at jeg likevel «måtte» under-

søke det nærmere. I mine etter hvert gjentatte sammenstøt med Deleuze og 

Guattaris tekster, ble nettopp dette utsagnet for meg en inngang til deres 

virkelighetsforståelse og en katapult for hvordan jeg kunne bruke utvalgte 

konsepter i deres ontologi i relasjon til mitt problem. For, etter hvert begynte 

jeg å tenke på mitt problem som en sammensetning; sammensetningen «hvi-

te» barnehagelæreres relasjon til «rase», noe som satte i gang bevegelse i 

relasjon til hvordan jeg kunne nærme meg «rase»-erfaringene og resten av 

det heterogene materialet i arkivet. Og med det åpnet også muligheten for å 

tenke politikk på en annen måte i forhodl til rasemessig diskriminering i 

tidlig barndom. 

Hva jeg tilbyr her aller først, er en begynnende lesning av konseptet sam-

mensetninger eller begjærs-maskiner, med vekt på det maskinis-

ke/produksjon. Til tross for dette konseptets uklarhet (Bogue, 2007; 

Coleman & Ringrose, 2013a), forsøker jeg deretter både å utvide og zoome 

mer inn på forestillingen om sammensetning. I teksten arbeider jeg parallelt 

med hva som «kommer til syne» når jeg eksperimenterer med å nærme meg 

«hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase» som sammensetning. Altså hva 

dette gjør for studiens problem233. I tråd med min forståelse av at denne av-

                                                      
232 Jeg kommer nærmere inn på disse to sammensetningene om litt. 
233 I likhet med andre konsepter i Deleuze og Guattaris univers, uttrykker sammensetning en 

hendelse framfor en essens (Deleuze, 1995). Jeg nevner dette her for å antyde hvorfor det kan 

kjennes så utfordrende å skulle holde fast ved og forklare Deleuzeoguattariske konsepter, slik 

en vestlig vitenskapelig tradisjon dytter meg mot å skulle gjøre i en avhandlingstekst. Imidler-
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handlingen er en teoretisk eksperimentering med sterke bånd til et virkelig 

sosialt landskap, har den videre filosofiske-teoretiske delen slik også et sterkt 

metodologisk aspekt som blir fulgt tettere opp i de kommende inngangene. 

Dette samsvarer med hva Dolphijn og van der Tuin (2012, s. 115) forstår 

som et ‘double move’ i nymaterialisme, som i korthet består i at nymateria-

lisme både angår ontologi og metodologi. 

Maskiner, slik de fleste av oss vanligvis tenker på dem, kombinerer av-

hengige deler i et hele som enten fungerer effektivt eller som går i stykker 

(Bogue, 1989). De produserer noe, men om de bryter sammen stopper de å 

produsere. Begjærs-maskiner derimot, slik de skrives fram hos Deleuze og 

Guattari (1977, s. 31) virker bare når de går i stykker og ved kontinuerlig å 

gå i stykker. Noe jeg oppfatter som et sentralt poeng for å tenke med en be-

gjærsfilosofi. I det påfølgende sitatet skriver Bogue (2007) noe mer oppkla-

rende om det jeg forstår som en pågående nedbrytnings-og-på-samme-tid-

produksjons-prosess, som er hva virkeligheten er og gjør på samme tid i en 

begjærsfilosofi. Om sammensetninger (begjærs-maskiner), som jeg oppfatter 

som et ontologisk og epistemologisk begrep, skriver han:  

Desiring-machines … …break down as they function, and their breakdown is 
constantly fed back into their functioning. Nor are assemblages exactly things. 
They are also processes of perpetual self-construction. The French 
agencement, translated as “assemblage”, can mean both an arrangement of 
things and the act of arranging those things. An agencement thus is not just an 
assemblage of things, but also a process of “agencing”, just as a circuit of de-
siring-machines is a “machining” of machines, an active bringing-into-
existence of its own circuitry (Bogue, 2007, s. 145). 

 

Begjærs-maskiner (sammensetninger) er altså evigvarende selv-

konstruerende åpne prosesser som hele tiden går i stykker, og der det istyk-

kergåtte tas opp i den videre produksjonen som aldri er identisk med noe 

som har vært. Hva denne maskiniske virkelighetsforståelsen tilbyr så langt er 

å kunne tenke på «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase» som et sam-

mensatt og relasjonelt fenomen, og som en pågående selv-konstruerende 

omorganiseringsprosess som hele tiden er i forandring. For ytterligere og tre 

inn i denne logikken, vil jeg videre komme inn på Deleuze og Guattaris for-

ståelse av forskjellighet, noe jeg var så vidt inne på i en fotnote der jeg skrev 

om Deleuze sin opposisjon mot Hegels dialektikk. Forskjellighet har slik jeg 

forstår det en ekstremt viktig plass i deres begjærsfilosofi, men forskjellighet 

er i deres konseptualisering tuftet på en helt annen forståelse enn den som 

                                                                                                                             
tid er ikke Deleuze og Guattari opptatt av hva eksempelvis sammensetning betyr, men heller 

hva det kan gjøre: ‘Does it work? What new thoughts does it make it possible to think? What 

new emotions does it make it possible to feel? What new sensations and perceptions does it 

open in the body?’ (Massumi, 1987, s. xv-xvi).  
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vanligvis slår inn når vi (i vestlig tenkning) forholder oss til forskjellighet234. 

Om en tar denne på alvor, mener jeg det vil kunne rokke kraftig ved hvordan 

profesjonsutøvere i barnehagen utøver pedagogikk for sosialt likeverd og 

mot diskriminering (jf. KD, 2013).  

…som er en radikal konseptualisering av multiplisitet 

Konseptet sammensetning tilbyr en svært radikal forestilling av multiplisitet, 

eller forskjellighet (Haggerty & Ericson, 2000)235. I denne forestillingen av 

multiplisitet, mingles heterogene elementer kontinuerlig sammen i forskjel-

lige mer eller mindre faste relasjoner som likevel aldri er de samme. Sagt på 

en annen måte kan en maskinisk sammensetning forstås som en prosess der 

heterogene elementer kommer sammen og der forbindelser kontinuerlig bry-

ter sammen og kopler seg sammen i nye relasjoner236. En multiplisitet237 har i 

følge Deleuze og Guattari ikke noe objekt eller subjekt ‘only determinations, 

magnitudes, and dimensions that cannot increase in number without the mul-

tiplicity change in nature’ (1987, s. 9). Bennett (2010), i sammenheng med 

sin interesse for sammensetningers agentskap238, skriver at selv om proto-

medlemmer (de heterogene elementene i en sammensetning) i  seg selv har 

vitale krefter, vil en sammensetning virke på måter som overgår hver av de 

enkelte delenes agentskap (s. 24)239. I sammensetninger virker proto-

medlemmer sammen, de gjør at noe skjer, og det er denne «sammenheten» 

som produserer og skaper effekter. Med dette antyder Bennett at også ikke-

menneskelige (materielle) elementer virker inn i agentskap, noe som er et av 

de sentrale karakteristikkene ved nymaterialisme (Dolphijn & van der Tuin, 

2012).  

 Dette, skriver Deleuze og Guattari (1987, s. 27-28), er en og’ets logikk, 

fordi det i denne tenkningen er særlig hva som er i mellom som er interes-

sant. Eller sagt på en annen måte, er det forbindelsene (og…og…og) som er 

interessante, det som gjør det mulig for noe å komme sammen i en skapende 

relasjon. Slik jeg forstår det er det her, i midten, at de politiske og kreative 

                                                      
234 Allerede i introduksjonen til A thousand plateaus blir leseren gjort oppmerksom på bilder 

av tenkning som preger den vestlige filosofien, men som i følge Deleuze og Guattari aldri har 

nådd en forståelse av forskjellighet (Deleuze & Guattari, 1987). 
235 Det kunne også vært mulig å bruke begrepet mangfold her, men siden utgangspunktet for 

studien er at jeg ikke var fornøyd med de mangfoldsperspektivene jeg allerede kjente til i 

tidlig barndom, ønsker jeg heller å bruke multiplisitet og forskjellighet. Dette kan, sånn jeg 

tenker på det, hjelpe meg ‘å forsøke være en fremmed i eget språk’ (Deleuze & Guattari, 

1987; Steinnes, 2011, s. 208).   
236 Som en rhizome uten begynnelse eller slutt, der nye utløpere kontinuerlig skyter ut i alle 

retninger. 
237 Deleuze og Guattari insisterer på å behandle forskjellighet/multiplisitet som et substantiv.  
238 Altså hva de gjør/produserer. 
239 En hver sammensetning er satt sammen av ulike diskret sammensetninger, det jeg her 

inspirert av Bennett kaller ‘proto-medlemmer’. 
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potensialene i en begjærsfilosofi alltid er til stede (jf. Deleuzes interesse for å 

skape framfor å oppdage). En sammensetning er i følge Deleuze og Guattari, 

‘this increase in the dimensions of a multiplicity that necessarily changes in 

nature as it expands its connections’ (1987, s. 9). Og som jeg var inne på i 

forhold til det maskiniske, karakteriseres sammensetninger nettopp av at den 

er konstant underlagt forvandling (Deleuze & Guattari, 1987, s. 90). Den 

virker altså ikke som i en tenkning om kausalitet: fordi x så y, og heller ikke 

på bakgrunn av lover om likhet eller nytte. Men, mer som i en smitte-

tenkning, altså en tenkning om hvordan virus spres240 (Massumi, 1992, s. 

192).  

Inspirasjonen til en annen konseptualisering av multiplisitet (eller for-

skjellighet) finner Deleuze (alene og sammen med Guattari241) blant annet i 

Bergsons filosofi og multiplisitets-begrep (Deleuze, 1988a; Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 533)242. Hva Bergson med sitt multiplisitetsbegrep i korthet 

forsøker å gjøre, er å forene de to motsettende elementene kontinuitet og 

heterogenitet243 (Leonard & Moulard, 2012), med vekt på bevegelse 

(Coleman, 2008). For å gjøre dette utvikler han begrepet duration, eller va-

righet. Varighet hos Bergson omtales som en kvalitativ multiplisitet, som 

betegner en ‘unfolding of difference in time’ (May, 2003, s. 147). En kvali-

tativ multiplisitet er alltid heterogen og midlertidig, og for Bergson er den 

også ubeskrivelig (Leonard & Moulard, 2012)244. Den er per definisjon alltid 

blivende, noe som innebærer at en multiplisitet (som kan være noe så for-

skjellige som verden, profesjonalitet eller hud) er ‘fundamentally dynamic’ 

(Coleman, 2008, s. 111). Det må ikke forstås slik at eksempelvis profesjona-

                                                      
240 Virus kan reprodusere seg uavhengig av cellers kromosoner og kan infisere alle typer 

cellulær organismer. Når et virus kommer i kontakt med en mottakelig celle kan den bli opp-

tatt i cellen og overta kontrollen over cellens stoffskifte slik at mer virus produseres 

(http://no.wikipedia.org/wiki/Virus og https://snl.no/virus%2Fbiologi, besøkt 5.3.2015). 
241 I A thousand plateaus nevnes multiplisitet som én av deres ontologis prinsipper (Deleuze 

& Guattari, 1987, s. 8). 
242 Henri Bergson (1859-1941) var på sin tid en svært anerkjent filosof. Deleuze bidro til 

fornyet interesse for hans filosofi med boken Bergsonism (1988a), og han innså med dette 

arbeidet at Bergsons viktigste bidrag til filosofi var hans ide om multiplisitet (Leonard & 

Moulard, 2012). 
243 I boken Time and free will går Bergson til angrep på Kants ide om at frihet hører til en 

verden utenfor tid og rom, og Bergson mener at Kant har misforstått tid og rom i en slags 

miks med det resultatet at vi må forstå menneskelige handlinger som bestemt av naturlige 

årsakssammenhenger. Bergson tilbyr en delt respons til Kants ide. På den en siden, for å 

definere bevissthet foreslår Bergson å differensiere mellom tid og rom. På den andre siden, 

gjennom differensieringen definerer han ‘the immediate data of consciousness’ som midlerti-

dig. Eller sagt med andre ord, som ‘the duration’ (Leonard & Moulard, 2012). 
244 I ‘the duration’ er det ‘no juxtaposition of events; therefore there is no mechanistic causali-

ty. It is in the duration that we can speak of the experience of freedom’ (Leonard & Moulard, 

2012). På grunn av begrenset plass går jeg ikke mer inn på varighet her, men henviser til 

Bergsonism (Deleuze, 1988a, s. 31-32). Her utforskes også begrepene ‘difference in degree’ 

og difference in kind’ nærmere. 

http://no.wikipedia.org/wiki/Virus
https://snl.no/virus%2Fbiologi
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litet, i bevegelse, forandrer seg fra å være en fast ting til å bli en annen fast 

ting. Bevegelse er det som konstituerer eller karakteriserer profesjonalitet. 

Hva profesjonalitet er, er bevegelse. Profesjonalitet er alltid blivende 

(Coleman, 2008; Grosz, 2005a).  

En kvalitativ multiplisitet står i motsetning til en kvantitativ multiplisitet 

som kan karakteriseres som homogen og spatial, og som kan representeres 

med et symbol (eksempelvis 42)245. Deleuze og Guattari (1987, s. 534) skri-

ver at Bergson brakte to veldig ulike typer forskjellighet fram i lyset: en som 

kan karakteriseres som ‘qualitative and fusional, continuous’ (kvalitativ), og 

en som er ‘numerical and homogeneous, discrete’ (kvantitativ). De legger 

også til at ‘matter goes back and forth between the two’ (kursiv i orginal, 

1987, s. 534)246, noe som for meg er eksempel på Deleuze og Guattaris hånd-

tering av stabilitet og ustabilitet i livet.  

Grosz (2005a) skriver at Deleuze oppfattet Bergson som kanskje den 

største teoretikeren av forskjellighet, og at ‘Deleuzian difference is Bergso-

nian’ (s. 5, kursiv i orginal). Forskjellighet hos Bergson, og derfor også 

Deleuze, er ikke er et konsept som er bundet opp til enheter, uavhengige ting 

eller tid247. Forskjellighet er det som karakteriserer selve virkeligheten248, 

som igjen kan karakteriseres som strømning av tid. Forskjellighet hos 

Deleuze, forklarer Colebrook (2002, s. 122), er imidlertid ikke ‘a power 

within time; it is the power of time itself’, og det eneste som ikke forandrer 

seg med tiden er forskjellighet og tiden selv. Deleuziansk varighet (som jeg 

forstår som det samme som Deleuziansk forskjellighet), forklarer Parr 

(2005), er intens like mye som den er kreativ. Varighet er ‘the movement of 

time that marks the force of life’ (Parr, 2005, s. 58). Dette kan hektes på det 

jeg skrev helt innledningsvis i denne inngangen, om at Deleuze forstår livets 

kraft som kraften til å utvikle problemer. Noe Deleuze affirmerer og forstår 

som positivt. For i dette ligger også alltid potensialer for forandring. «Over-

satt» til denne studien; i de tabu «rase»-aktige kroppslige erfaringene finnes 

potensialer for andre blivelser. For forandring. 

Multiplisitet hos Deleuze er en monistisk forskjellighet, som er noe annet 

enn forskjellighet i en dualismetenkning. I en dualisme-tenkning arbeides det 

fra en grunn der virkeligheten forstås ut fra parvise uforenelige fenomener 

eller konsepter (som kropp og tenkning). Denne kan uttrykkes med termen 

forskjellig-fra-det-samme249, og kan også basere seg på en idé om forskjel-

                                                      
245 Les mer om numerisk multiplisitet i Deleuze og Guattari (1987, s. 532-537). 
246 ‘Matter’ refererer til materialiseringsprosesser, prosesser der fenomener/virkelighet blir til. 
247 For en gjennomgang av Aristoteles forståelse av forskjellighet, som er den Deleuze forsø-

ker å skape alternativer til og som han blant annet finner inspirasjon til Bergsons varighet, se 

Olkowski (1999, s. s. 15-26). 
248  Deleuze og Guattari bruker også begrepene ‘fields’ eller ‘planes’ om virkeligheten (Grosz, 

2005a). 
249 (Stagoll, 2005b) 
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lighet som variasjon over det samme over tid (Stagoll, 2005b)250. I en monis-

tisk tenkning forstås forskjellighet som en blivelsesprosess. Noe som kan 

uttrykkes med termen forskjellighet-i-seg selv, som betegner unikheten im-

plisitt i tings partikularitet og øyeblikket de unfanges (Stagoll, 2005b, s. 75). 

Her eksisterer det ikke noe bak eller forut for forskjellighet. Deleuzes for-

skjellighet pågår på innsiden av en ting, et øyeblikk eller persepsjon (Stagoll, 

2005b), og dette tilbyr en helt annen grunn å tenke fra og med (Dolphijn & 

van der Tuin, 2012). Der er viktig å legge til at, selv om jeg her tegner opp to 

ulike grunner å tenke fra, så kan dualisme produseres i en monistisk ontologi 

(Dolphijn & van der Tuin, 2012, s. 161). Samtidig er dualismer aldri fast-

grodde i en slik ontologi. I denne tenkningen er det altså mulig å skape måter 

å tenke bortenfor dualisme og transcendens (jf. Colebrook, 2002, s. 71).  

I relasjon til rasialisering kan en monistisk forskjellighet tilby en helt an-

nen metodologi for å tenke nytt om etisk profesjonsutøvelse i barnehagen. 

Nettopp fordi denne bygger på en helt annen virkelighetsforståelse eller on-

tologi. I relasjon til det konkrete problemet i denne studien, opplever jeg at 

multiplisitetsbegrepet tilbyr en frigjøring fra det å skulle overvinne hvithet, 

rasemessig diskriminering og rasialisering ved hjelp av universell termer. 

Termer som er ment å virke på måter som gjør at forskjeller likestilles, ut-

jevnes eller forstås som ressurser. Eksempler på slike universelle termer 

finnes i de tidligere nevnte mangfoldsperspektivene, der det å anerkjenne, 

tolerere og respektere hverandres forskjellighet er det som tilbys barnehage-

lærere som transcendentale verktøy. Denne alternative og radikale forskjells-

logikken (og…og…og) muliggjør en tenkning bortenfor en grunn som star-

ter med en dualismetenkning og dennes kvantitative multiplisiteter. Som 

majoritet-minoritet, norsk-innvandrer eller «hvit»-«svart». Den grunnen som 

tilbys i stedet, er en pågående utfolding av forskjellighet (May, 2003). Med 

det kan også noe annet skapes251. 

Bergson og Deleuze sin forskjellsforståelse genererer blant annet at vi kan 

«få øye på» enda flere variasjoner enn hva vi vanligvis tenker at «rase» (eller 

kultur eller identitet) kan være (Grosz, 2005a). Den gjør at vi kan forlate den 

tradisjonelle filosofiens jakt etter stabile identiteter (som: Hvem er minori-

tet? eller Hva er diskriminering?), og med det hjelper den oss å få øye på det 

ustabile, spillerommene og uendelig kreativitet (May, 2003). Den tillater oss 

også å være mer abstrakt og mer konkret enn hva en representasjonstanke-

                                                      
250 Denne forskjellsforståelsen går ut fra at det finnes en sammehet som en slags base som 

variasjon kan observeres opp mot. Forskjellighet blir her et relativt mål for det som er samme, 

et produkt av sammenlikning, og det vedrører eksterne relasjoner mellom ting (Stagoll, 

2005b).  
251 Jeg kommer mer konkret tilbake til hva som kan skapes og hvordan utover i avhandlings-

teksten. 
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gang gjør (Olkowski, 1999)252. Det er installert i en slik forståelse at Cole-

brook (2013, s. 36) uttrykker at: 

The problem with racism is not that it discriminates, nor that it takes one natu-
ral humanity and then perverts it into separate groups. On the contrary, racism 
does not discriminate enough. 

 

Posisjonert i en sosialkonstruksjonistisk tenkning, som jeg tidligere tok i 

bruk for å nærme meg dataarkivet, framstår en slik uttalelse som obskur. 

Mens nå, i en sammensetningslogikk (MacLure, 2013a), oppleves den som 

en åpning mot det andre jeg lengtet etter. Installert i denne tenkningen er det, 

i stedet for å tenke på «rase»-erfaringene jeg har dokumentert som ulike 

representasjoner av rasemessig diskriminering eller av hvithet, mulig å tenke 

noe bortenfor. Jeg kan tenke på de dokumenterte «rase»-erfaringene som en 

serie av tusenvis av ørsmå hvitheter som alle er forskjellig. Ikke forskjellig 

fra en slags opprinnelig enhet, og heller ikke variasjoner over noe som eksis-

terer på forhånd, men som singulariteter253 eller en serie av unike partikulære 

ting. Og i dette finnes et potensiale for å engasjere seg med forutsetningene 

for erfaringene, mellomrommene, eller enda mer presist forutsetningene for 

virkelig erfaring (Deleuze, 1988a, s. 23) (jf. Deleuzes empirisme). Og med 

det, også å engasjere seg med kvalitative multiplisiteters framtidige blivelser.  

Som en overgang til å knytte dette til en mer detaljert utforskning av bli-

velsesprosesser, vil jeg nevne at maskiniske sammensetninger involverer 

multiplisiteter av flere slag (Bogue, 1989, s. 92; Spindler, 2013), som hele 

tiden trenger inn i hverandre. Eksempelvis menneskelige, sosiale og tekniske 

(Deleuze & Guattari, 1987, s. 40). Uttrykt enda mer konkret i relasjon til 

denne studien, kan eksempler på multiplisiteter være begreper om mangfold 

(eksempelvis minoritet/majoritet), minner, et sjal over et hode, inkluderings-

politikk, lyder, hjemmesider, melanin, historie, en bevegelse, en kroppslig 

følelse og en barnehages praksis. Sammen danner disse ‘at any give mo-

ment’ en enkelt maskinisk sammensetning, og i følge Deleuze og Guattari er 

vi (mennesker) alle fanget opp i en slik sammensetning (1987, s. 41). Og det 

jeg gjør i denne studien er å utforske en (for formålet) avgrenset maskinisk 

sammensetning: «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase».  

                                                      
252 Denne prosessontologien er mer abstrakt enn statiske strukturer som bygger opp under 

representasjon, og med det er den ikke bare opptatt av hvordan eksempelvis «hvithet» produ-

seres, men heller undertrykking og dominans slik de ontologisk blir til. Men også mer konkret 

eller partikulær fordi den ikke er interessert i å diskutere identiteter eller samfunn, men foku-

serer på spesifikke praksiser, som denne hvitheten her og nå, denne opplevelsen av rasialise-

ring, og dette såkalte «jeg» (Olkowski, 1999, s. 2). 
253 Singularitet tillater subjektet og oppfattet verden som både uendelig liten og uendelig (T. 

Conley, 2005) 
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Virkeligheten som en jevn organisering av båndfrie 

strømninger… 

Sammensetninger i en Deleuzeoguattarisk tekning, er del av et selvorganise-

rende åpent system som produserer virkelighet på det de omtaler som imma-

nensplanet254. Immanensplanet er allerede eksisterende båndløse strømninger 

(eller krefter). Faktisk begynner hele deres virkelighetsforståelse med denne 

forestillingen om strømninger (Colebrook, 2006, s. 129)255 som hele tiden 

forandrer seg: ‘We may say of the pure flow that it is abstract yet real; ideal 

yet effective; absolute yet «differentiated»’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 

240). Deleuze og Guattari nevner både semiotiske strømninger, materielle 

strømninger og sosial strømninger. Hva sammensetninger gjør i dette selv-

organiserende systemet er å gripe inn i de ulike uorganiserte strømningene 

samtidig (Deleuze & Guattari, 1987, s. 25). Sammensetninger etablerer for-

bindelser mellom multiplisiteter som trekkes ut av strømningene. I sammen-

setninger kommer altså deler fra de ulike strømningene sammen i en meta-

morfoseliknende relasjon. Virkelighet i en begjærsfilosofi kan derfor tenkes 

på som en kontinuerlig skapelsesprosess med uendelige antall nye begynnel-

ser (Massumi, 1992).  

Til tross for at denne maskiniske virkelighetsforståelsen kan framstå som 

hakkete og rotete, da det er en prosess som hele tiden starter opp i midten, 

oppfatter mennesker verden som noenlunde stabil og forutsigbar. For å refe-

rere til dette fenomenet (denne stabiliteten) introduserer Deleuze og Guattari 

begrepet ‘stratification’ (1987, s. 45). Strata er lag og stratifisering har med 

lagdannelse å gjøre256. Innen geologi forstås et stratum som ‘et plateformet 

                                                      
254 Også kalt ‘the Earth – the Deterritorialized, the Glacial, the giant Molecule’ (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 45) eller også ‘plane of consistency’. På dette immanens- eller konsistens-

planet er det ikke noe skille mellom materialitet og diskurser. Ikke noe ved det er overrasken-

de, skriver de, for det virkelige skillet mellom materialitet og diskurser kommer bare til syne 

sammen med lagene, og er også forskjellig for hver gang (Deleuze & Guattari, 1987, s. 157-

158). ‘Content is not a signified nor expression a signifier; rather, both are variables of the 

assemblage’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 101). 
255 Andre begreper som brukes er rhizome og dette står i kontrast til bildet av tenkning med 

utgangspunkt i treet eller en rot (Deleuze & Guattari, 1987). 
256 Deleuze og Guattari bruker ofte begreper fra andre disipliner enn filosofi som en dimen-

sjon ved det å motsette seg lukkede systemer. I platå 3 bruker de blant annet begreper fra 

geologi (noe også tittelen antyder, 10,000 B.C.: The geology of morals (Who does the earth 

think it is?), eksempelvis strata og stratifisering. Strata er flertallsformen av stratum, som 

betyr lag eller dekke. Forøvrig hentyder tittelen The geology of morals også til at Deleuze og 

Guattari er inspirert av Friedrich Nietzsche og hans bok On the genealogy of morals (utgitt i 

1887). Og også at Deleuze og Guattari har en link til Foucault og hans interesse for genealogi. 

Foucault var nemlig svært inspirert av Nietzsche i sin forståelse av genealogi (Foucault, 

1984). I et av essayene i Two regimes of madness (2001) elaborerer Deleuze hvordan han 

forstår noen av Foucaults mest sentrale begreper, og han lager her en sterk link mellom 

Foucault sin ide av historiske formasjoner og strata. Foucault og Deleuze var begge inspirert 

av Nietzsche, og Deleuze var igjen svært inspirert av Foucault (Stivale, 2005). 
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bergartslegeme som ved sine geologiske eller geofysiske egenskaper skiller 

seg fra lagene over og under’ (Sigmond, Bryhni, & Jorde, 2013, s. 213). Det 

kan være et sedimentert lag av steiner og jord som er mer eller mindre beve-

gelige og porøse. I samme åndedrag som de introduserer dette, uttrykker de 

at dette fenomenet i mange tilfeller er fordelaktig, og i andre tilfeller ufor-

delaktig. Stratifisering (som prosess) er blant annet fordelaktig fordi denne 

tilbyr livet og materialiseringer et minimum av struktur og stabilitet i dets 

blivelse (de Beistegui, 2010). Som en grunn for alt liv. Men, stratifisering 

kan også begrense og hindre mulige blivelser, noe jeg skal forklare nærmere 

om litt.  

‘Habit’ eller vane er et annet begrep jeg har støtt på hos forskere som ten-

ker med blant annet Deleuze og Bergson (Grosz, 2013a; Massumi, 1992, 

2009; Reynolds, 2004)257, og som jeg mener kan relateres til denne regule-

ringen (og samtidige kontinuerlige omorganiseringen) av strømninger som 

pågår i sammensetninger (og som samtidig er sammensetningen)258. I denne 

filosofiske tradisjonen er vane en fundamental kreativ kapasitet, som produ-

serer muligheten for stabilitet i et univers der forandring og bevegelse er 

grunnleggende. Vane har også med tid å gjøre. Reynolds (2004) skriver at 

Deleuzes ‘habitual time’ har med ‘the living present’ å gjøre; vane er nåti-

dens tid. Videre betegner vane en måte å organisere levde regulariteter, øye-

blikk av sammenheng og repitisjon, i en virkelighet der absolutt ingenting 

repeteres (Grosz, 2013a). Vane, hos Deleuze, addresserer derfor problemet 

med at forskjellighet og repitisjon ikke er det motsatte av hverandre, men at 

begge er innvevd i den andre (Reynolds, 2004). Noe som er sentralt i 

Deleuze og Guattaris begjærsfilosofi. Grosz (2013a) skriver at vane er et 

anker for de som affirmerer vedvarende forandring, slik Bergsons varighet 

og Deleuziansk forskjellighet innebærer. Samtidig er vane eller stratifisering 

forutsetningen for læring og ny kunnskap (Grosz, 2013a).  

I denne studien opplevde jeg stratifiseringsbegrepet som produktivt for å 

kunne forklare det «rase»-aktige som begynte å oppta meg i løpet av studien. 

Dette kroppslige som dukket opp, som gjentok seg, uten at det var helt det 

samme (det skjedde på gaten i møte med en gruppe unge gutter, i sammen-

støt med en nettside, da jeg kjente lukten av parfyme). For å synliggjøre mer 

konkret hva forestillingen om stratifisering gjorde for mitt problem, vil jeg 

nå gjøre nærmere rede for stratifiseringsbegrepet og dets sammenheng med 

det jeg forstår som en jevn organisering av strømninger. Med dette forsøker 

                                                      
257 Vane har i denne tenkningen ikke noe å gjøre med et Subjekt som kommer forut for vane. 
258 Omtales også som forgreininger, men ‘there are knots of arborescence in rhizomes, and 

rhizhomatic offshoots in roots’ (Deleuze og Guattari, 1987, s. 22), eller stratifiserte eller slette 

områder  
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jeg å understreke viktigheten av å forstå at produksjon av en viss stabilitet er 

(også) noe som pågår i begjærsproduksjon259.  

I følge Deleuze og Guattari har sammensetninger en horisontal og en ver-

tikal akse (1987, s. 97-98). Den horisontale aksen håndterer to segmenter, en 

av ‘expression’ og en av ‘content’. Content og expression er begreper 

Deleuze og Guattari bruker for å snakke om deler i de organiske og formløse 

strømningene som virkeligheten består av (Bogue, 1989, s. 126)260, og som 

ikke på noen måte er hierarkisk rangert. De er begreper for diskursive (ex-

pression) og materielle (content) elementer på immanensplanet. En sammen-

setning er derfor alltid et samspill der kollektive sammensetninger av uttrykk 

(‘expression’) og maskiniske sammensetninger (‘content’) deltar (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 48-50)261. Deleuze og Guattari forklarer at kollektive sam-

mensetninger av uttrykk omhandler ’acts and statements, of incorpreal trans-

formations attributed to bodies’262, og at maskiniske sammensetninger om-

handler ‘bodies’, ‘action and passion, an intermingling of bodies reacting to 

one another’ (1987, s. 97-98)263. Kollektive sammensetninger av uttrykk 

peker på at vi som mennesker er situert i strømninger av språk, uttalelser og 

handlinger som eksisterer forut for oss, og som virker inn i begjærs-

produksjon ved at de fyller vår underbevissthet med nasjonale historier, my-

ter og diskurser264. Maskiniske sammensetninger peker på hvordan sammen-

setninger er i relasjon med hverandre og konstituerer hverandre (Larval 

                                                      
259 I en av sine tekster beskriver Deleuze virkeligheten som et terningkast: ‘ontology is the 

dice throw, the chaosmos from which the cosmos emerges’ (Deleuze, 1994, s. 249). Men, selv 

om virkeligheten ikke kan forutsies (liksom vi ikke kan vite hvilket tall et terningkast gir), 

organiseres den seg på måter som gjør at vi mennesker oftest likevel oppfatter at den har en 

form for varighet eller stabilitet. Noe som kan relateres til stratifisering, eller vane. ‘The 

opposite of chance… …is habit’ (Massumi, 1992, s. 58). Hva som holder strømningene sam-

men er et spørsmål om jevnhet (consistancy), ‘the “holding together” of heterogeneous ele-

ments’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 357). 
260 Inspirasjon til å bruke de lingvistiske kategoriene ‘content’ og ‘expresssion’ (Deleuze & 

Guattari, 1987), henter Deleuze og Guattari fra den danske lingvisten Louis Hjelmslev (1899-

1965). Disse skrives særlig fram i platå 3. Kategoriene brukes på en så vid måte at de opphø-

rer å fungere lingvistisk, og omgjøres til fysiske begreper. Content og expression blir til kate-

gorier for å forstå artikulasjonen av og organiseringen av materie (Bogue, 1989, s. 126).  
261 Disse to sammensetningene omtales også som‘«discursive multiplicities» of expression 

and «nondiscursive» multiplicites of content’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 74). 
262 Kollektive sammensetninger av uttrykk refererer ikke til individuelle uttrykk (Lecercle, 

2002, s. 156). Slik jeg leser det forstyrrer begrepet forståelsen av tegnsystemer eller menings-

bærende systemer (som bilder, lyder, språk, ting), som rene lingvistiske informasjons- og 

kommunikasjonssystemer, eller som representasjoner. Immaterielle transformasjoner er hen-

delser som for eksempel forvandlingen av en person (sammensetning) fra tiltalt til domfelt 

under en rettsak (Deleuze, 1988b).  
263 Som nevnt tidligere har Deleuze og Guattari uttrykt at det kun eksisterer maskiniske sam-

mensetninger av begjær og kollektive sammensetninger av uttrykk. Se i A thousand plataues 

for en mer detaljert forklaring på relasjonen mellom disse (Deleuze & Guattari, 1987, s. 99).  
264 Lorraine (2005, s. 153) skriver at kollektive sammensetninger av uttrykk kan sammenlik-

nes med Michel Foucaults diskursive systemer. 
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Subjects, 2011, 20. februar). I en nymaterialistisk ontologi eksisterer det som 

nevnt ikke et skille mellom diskurser og materialitet, mellom språk og virke-

lighet, eller mellom kultur og natur (Dolphijn & van der Tuin, 2012). Mate-

rialiseringen av fenomener forstås i stedet som en pågående sammenblan-

ding av disse, og alle fenomener er derfor sosiomaterielle265. Og det er dette 

Deleuze og Guattari uttrykker når de snakker om sammensetningers horison-

tale akse. Ut fra dette kan de «rase»-aktige erfaringene i studiens arkiv, nå 

forstås som en serie av sosiomaterielle fenomener, eller en serie singularite-

ter, der diskursive og materielle elementer viklses sammen. 

Den vertikale aksen kan knyttes til konseptet strata, som kort forklart kan 

forstås som lag som gir form til virkeligheten. Deleuze og Guattari skriver at 

lagene ‘consist of giving form to matters, of imprisoning intensities or lock-

ing singularities into systems of resonance and redundancy’ (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 45). Lagene gir form til de båndfrie strømningene, og gjør 

dem om til systemer som har med resonans og overflødighet å gjøre. Strata, 

forklarer Deleuze, er historiske formasjoner ‘both empirical and positive’ 

som er laget av ‘words and things, seeing and speaking, the visible and utter-

able, planes of visibility and fields of legibility – content and expression’ 

(Deleuze, 2001b, s. 247). Stratifisering betegner som nevnt dannelsen av lag, 

og stratifiseringens to elementer er materielle strømninger og diskursive 

strømninger (Deleuze, 2001b, s. 248). Lagene kommer alltid minst i par, 

skriver Deleuze og Guattari (1987, s. 45), og i relasjon til denne studien gjør 

det meg produktiv å forstå profesjonalitet som et lag, og «rase» som et annet 

lag. Videre er det mellom lagene at sammensetninger arbeider, at de er og 

produserer på en og samme tid. Det er her sammensetningen jeg utforsker; 

«hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase», er og gjør. 

Men, hvordan virker lagene i relasjon til sammensetninger? Det korte sva-

ret er at de kontrollerer. Deleuze og Guattari skildrer lagene som svarte hull 

som forsøker å ta tak i og holde på alt som kommer innenfor deres rekkevid-

de (1987, s. 45). De uttrykker videre at hvert lag ’exhibits phenomena consti-

tutive of double articulation’(Deleuze & Guattari, 1987, s. 45). Om dobbel 

artikulasjon skriver de: 

The first articulation chooses or deducts, from unstable particle-flows, meta-
stable molecular or quasi-molecular units (substances) upon which it imposes 
a statistical order of connections and successions (forms). The second articula-
tion establishes functional, compact, stable structures (forms), and constructs 

                                                      
265 Jeg har valgt å bruke sosiomateriell som et begrep for å vektlegge den monistiske filoso-

fien som blivelsesprosesser forstås som i en prosessontologi. Andre som bruker sosiomateriell 

som et begrep for å snakke om ontologi som sammenvikling av sosiale og materielle elemen-

ter er Mol (2002) og Saldanha (2006, 2007). Andre måter å uttrykke det samme på i andre 

årer av nymaterialismen er ‘naturecultures’ (Haraway, 2003) og ‘material-discursive’  (Barad, 

2007). 
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the molar compounds in which these structures are simultaneously actualized 
(substances)’(Deleuze & Guattari, 1987, s. 46)  

 

I den første artikulasjonen kombineres ustabile partikkelstrømninger fra se-

miotiske strømninger, materielle strømninger og sosial strømninger, slik at 

de utgjør former. Dette kan forstås som en regulert form for blivelse som de 

båndløse strømningene utsettes for266. Den andre artikulasjonen skaper mer 

stabile former hvor blivelsesprosesser aktualiseres. Dobbel artikulasjon er 

altså den prosessen som konstituerer lag267. Og hvert lag må forstås som en 

dobbel artikulasjon av materielle og diskursive elementer (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 80). Sagt på en annen måte, det er summen av artikulasjo-

nene som bidrar til produksjon av struktur og stabilitet på immanensplanet, 

altså at verden framstår som delvis stabil i menneskers (og andre levene ve-

seners) liv.  

Hva er så forholdet mellom stratifisering og de båndløse strømningene 

som er immanensplanet? Bortsett fra at lagene henter sine elementer fra im-

manensplanet, og at de også kontrollerer (jf. dobbel artikulasjon)? Og hvilke 

forståelser og (nye) tanker kan dette forholdet sette i gang i meg, om jeg 

kopler dem til den fastheten jeg tidligere har forklart at jeg ikke fant veier ut 

av? Hva er relasjonen mellom disse to tilsynelatende motsettende modus av 

virkelighet? Hva er deres relasjon til sammensetningskonseptet? Massumi 

(1992) hjelper meg å forstå dette noe mer når han sammenlikner Deleuze og 

Guattari sin forståelse av virkeligheten med levende celler. Han skriver at 

verdens eksistens, akkurat som levende cellers eksistens, er et uttrykk for en 

konstant innfoldingsprosess eller sammentrekning av en tilfeldig utside som 

bare delvis kan kontrolleres. Og at:   

The world is stable only to the extent that the strata working in concert can 
regularize their infolding of chance; it is stable only within certain limits. The 
strata can envelop chance but not abolish it, confine it but not banish it 
(Massumi, 1992, s. 53) 

 

Stratifisering er altså et Deleuzeoguattarisk konsept som refererer til hvordan 

båndfrie diskursive og materielle strømninger danner formasjoner (lag) og 

hvordan disse aktualiseres (Deleuze & Guattari, 1987). Med andre ord, 

produksjon av virkelighet. ‘Stratification is the creation of the world from 

chaos, a continual, renewed creation’, skriver Deleuze og Guattari (1987, s. 

553). Og virkeligheten, som en pågående sosiomateriell blivelsesprosess, 

                                                      
266 Former impliserer en kode, eller ‘modes of coding and decoding’, og er slik en form for 

regulering (Deleuze & Guattari, 1987, s. 46).  
267 Hver artikulasjon har en kode og en terratorialitet og derfor består begge artikulasjonene 

av både substans og form. Det er imidlertid i den andre artikulasjonen at fenomener som 

konstituerer en overkoding produseres ’in particular that phenomena of centering, unification, 

totalization, integratin, hierarchization, and finalization’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 46). 
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holdes delvis stabil av lag som har blitt til over tid. Eksempelvis «rase», om 

en tenker seg det som et lag, som har blitt til og forandret seg over de siste 

500 årene (Hames-García, 2008). Imidlertid er det alltid til stede en form for 

ustabilitet og tilfeldighet i blivelsesprosesser, noe som kommer til uttrykk 

når Deleuze og Guattari skriver at det er ‘an illusion to think that structure is 

the earth’s last word’ (1987, s. 46)268. Virkeligheten, i Deleuzeoguattarisk 

tenkning, til tross for en viss stabilitet, overflømmer også alltid alle struktu-

rer. Noe jeg skal zoome inn på via konseptet Body without Organs, som er 

en annen sentral komponent i Deleuze og Guattaris begjærsfilosof (jf. 

Bogue, 1989). 

…som på samme tid overgår organiseringen 

Body without Organs (BwO)269 er det nest siste konseptet jeg vil ta opp, før 

jeg nærmer meg hvordan subjektivitet kan forstås i denne virkelighetsforstå-

elsen. Og med det, også et svar på det ene av studiens to forskningsspørsmål; 

hvordan det er mulig å forstå subjektivitet som produsert i sosiomaterielle 

«rase»-hendelser. Deleuze og Guattari introduserer BwO allerede i sitt første 

samarbeidsprosjekt (Deleuze & Guattari, 1977), men jeg holder meg hoved-

sakelig til slik det skrives fram i A thousand plateaus (Deleuze & Guattari, 

1987)270. I følge Bouge (1989) er BwO et av Deleuze og Guattaris mest unn-

vikende begreper (s. 92), men for meg fungerer det kanskje som det mest 

politiske til tross for dette. For i eksperimenteringen med å vikle meg inn i 

potensialer for endring og nytenkning, opplever jeg BwO som ekstremt 

fruktbart.  

Som et første innspill i en begynnende redegjørelse for BwO vil jeg si at 

kropp (body), slik jeg forstår det, er overlappende med konseptet sammen-

setning (assemblage). I svensk sammenheng har Spindler (2013) oversatt 

Body without Organs med Kropp uten Organer, men jeg har her valgt å be-

holde den engelske oversettelsen. Videre forstår jeg det slik at BwO har en 

sterk forbindelse til ideen om stratifisering. I A thousand plateaus skriver 

Deleuze og Guattari at stratifiseringens overflate er en mer kompakt eller 

komprimert versjon av strømningene mellom to lag (1987, s. 45). De skriver 

at:  

The surface of stratification is a machinic assemblage distinct from the strata. 
The assemblage is between two layers, between two strata; on one side it fac-
es the strata … …the other side faces something else, the body without organs 
or plane of consistency (Deleuze & Guattari, 1987, s. 45) 

                                                      
268 Deleuze og Guattari omtaler eksempelvis lagene som ekstremt mobile (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 553). 
269 Deleuze og Guattari bruker forkortelsen BwO, og det gjør også jeg videre i teksten. 
270 Body without organs er en frase Deleuze har hentet fra Antonin Artaud (Bogue, 1989; 

Deleuze & Guattari, 1987). Antonin Artaud (1896-1948) var en fransk forfatter og skuespiller. 
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I min lesning av dette sitatet forstår jeg det slik at stratifiseringens overflate 

er en sammensetning, og at denne pågår mellom to lag. De to lagene jeg 

avgrenser meg til er som nevnt stratifiseringer av profesjonalitet og stratifi-

seringer av «rase». Videre forstår jeg det slik at en sammensetning vender 

seg både mot lagene og mot noe annet; BwO. Lagene er som nevnt forma-

sjoner og aktualiseringer av materialitet og diskurser (content og expres-

sion), og produkter av en slags sedimenteringsprosess (dobbel artikulasjon). 

De er en form for organisering av konsistensplanet. BwO derimot, er konsis-

tensplanet (eller immanensplanet), og her eksisterer det ingen skiller mellom 

menneskelige, sosiale og tekniske multiplisiteter. Konsistensplanet, eller 

også BwO, er flommende strømningene som virkeligheten alltid allerede 

består av, før den organiseres. Forklart med en språklig stil som en leser vil 

støte på hos Deleuze og Guattari, er BwO:  

not a scene, a place, or even a support upon which something comes to pass. It 
has nothing to do with phantasy, there is nothing to interpret. The BwO causes 
intensities to pass; it produces and distributes them in a spatium that is itself 
intensive, lacking extension. It is not space, nor is it in space; it is matter that 
occupies space to a given degree – to the degree corresponding to the intensi-
ties produced. It is nonstratified, unformed, intense matter, the matrix of in-
tensity, intensity=0, but there is nothing negative about zero, there are no neg-
ative or opposite intensities. Matter equals energy. Production of the real as an 
intensive magnitude starting at zero (1987, s. 169) 

 

I sitatet beskrives BwO som ikke-stratifiserte og uformede intense strøm-

ninger, og som et ekstremt stort antall intensiteter som fungerer som et null-

punkt for produksjon av virkelighet271. BwO snakkes her om via et mangfold 

av termer, noe også Spindler (2013) sin forståelse av BwO gir uttrykk for. 

Spindler skriver at Deleuze og Guattari272 bruker BwO som en bærende ide 

for ‘såväl motstånd som blivande, risk och nödvändighet’ (2013, s. 115). Og 

videre at BwO er en kropp som hele tiden overstiger sin egen grense. Som 

yter motstand mot begjæret men som samtidig overskrider organisasjonens 

(sammensetningen) determinerende form, og gjennom det, åpner for ytterli-

gere blivende (Spindler, 2013, s. 114).  

Som en oppsummering: en sammensetning vender seg mot to sider. Mot 

lagene som stabiliserer, og mot BwO som hele tiden overstiger og løser opp 

                                                      
271 I flere av tekstene jeg har lest underveis har jeg støtt på begrepet ‘flat ontology’ 

(eksempelvis Bryant, 2011) og ideen om en utflating av virkeligheten (Hultman & Lenz 

Taguchi, 2010; Jackson & Mazzei, 2012). Slik jeg forstår det peker dette mot en monistisk 

metafysikk der det som er, er én utglattet strømning som samtidig er forskjellig. Der det ikke 

eksisterer noen hierarkier, og der alt er i en jevnbyrdig relasjon med hverandre. Når Deleuze 

og Guattari skriver at intensitet = 0 refererer de til denne utflatetheten som er immanenspla-

net, eller de båndfrie strømningene.   
272 I A thousand plateaus. 
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sammensetningen. Selv om sammensetningene dras mot lagene (lagene for-

søker å få tak i alt som kommer innen rekkevidde), forsøker de samtidig 

også å motsette seg dette (en dobbel bevegelse). Ingen organisering er full-

stendig sedimentert (Malins, 2004, s. 87), og struktur er som nevnt ikke jor-

dens siste ord (Deleuze & Guattari, 1987, s. 46). Det som skapes i dette ma-

skineriet (og som også er virkeligheten, produksjon og produkt er det sam-

me), kan forstås som en form for organisering som er så åpen at nye kop-

linger kan oppstå, men samtidig også så lukket at hvert organ opprettholder 

sin funksjon så lenge proporsjonene mellom bevegelse og hvile, strømninger 

og avbrudd er de samme (Spindler, 2013). Spindler (2013) omtaler denne 

organisasjonen som en fastholdt kroppslighet.  

Det er verdt å nevne at Deleuze og Guattari (1987) også bruker begreper 

som linjer273 (lines of articulation, lines of flight) og territorier (territories, 

deterritorialization, reterritorialization) når de skriver om sammensetningers 

organisering, og også begreper som har med fart å gjøre (slowness, accelera-

tion). Disse er delvis overlappende med begrepene stratifisering og BwO. 

Jeg introduserer likevel disse så vidt her fordi jeg kommer til å plukke opp 

noen av disse senere, og jeg gjør det gjennom å sitere Deleuze og Guattari 

(1987) slik de bruker dem for å si hva som konstituerer en sammensetning:  

lines of articulation or segmentary strata and territories; but also of lines of 
flight, movements of deterritorialization and destrafication. Comparative rates 
of flow on these lines produce phenomena of relative slowness and viscosity, 
or, on the contrary, of acceleration and rupture. All this, lines and measurable 
speeds, constitutes an assemblage (s. 4) 

 

En sammensetning konstitueres av strømninger (krefter) med varierende 

hastighet, og disse pågår på artikulasjonslinjene (strataene) og fluktlinjene 

(BwO). Noe som produserer mer (seige bevegelser, lukket organisering) 

eller mindre (hurtige oppløsende bevegelser, åpen organisering) stabile fe-

nomener. Linjene deltar slik i opprettholdelse av sammensetningers grenser 

og i deres oppløsning (Spindler, 2013). Som en avslutning på redegjørelsen 

for maskinisk sammensetning vil jeg poengtere at, fordi sammensetninger 

vender seg mot både strataene og BwO på en og samme tid, er sosiomateriel-

le blivelser (begjærsproduksjon) og BwO to tilstander av det samme feno-

menet. En sammensetning er derfor en multiplisitet som virker i ett øyeblikk 

og er en null-intensitets substans det neste (Bogue, 1989). Den produserer 

stabilitet og forskjellighet på en gang (jf. vane). Så lenge proporsjonene mel-

lom bevegelse og hvile, strømninger og brudd, er de samme, opprettholdes 

en form for etablert kroppslighet (Spindler, 2013, s. 110). Altså en slags jevn 

organisering av virkeligheten. 

                                                      
273 Deleuzes ontologien kalles gjerne en bevegelig ontologi eller ‘an ontology of lines of 

flight’ (May, 2005, s. 137). 
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Noen organiseringer oppleves som for faste 

Som en motstand til en representasjonstenkning utforsker Deleuze og Guat-

tari, blant annet via sammensetningskonseptet, en forestilling om den sosiale 

verden (socius274) som selvorganiserende åpne materielle systemer. Eller 

som en eksponentielt voksende sammensetning (Tuck, 2010, s. 639). Virke-

ligheten består av mange slike små og store selvorganiserende systemer 

(sammensetninger), hvor det ikke er noen transcendentale organiserende 

agenter eller referanser til en styrende kilde som er på utsiden eller på for-

hånd av systemet (eksempelvis subjektet) (Smith & Protevi, 2011). I en slik 

tenkning oppheves distinksjonen mellom natur og menneske (Spindler, 

2013) og også mellom tenkning og livet (Colebrook, 2002), noe jeg skal 

utdype enda mer senere i denne og i de neste inngangene. Det jeg forsøker å 

få frem i den videre teksten, er hvordan jeg opplevde en maskinisk virkelig-

hetsforståelse som produktiv sammen med det jeg hadde arkivert som data. 

Eksempelvis dokumentasjoner av «rase»-aktige kroppslige erfaringer som 

opplevdes som uforklarlige og tabubelagte, og samtidig som blokkerte måter 

å leve på. Men også deres relasjon til alle andre typer data som eksempelvis 

en samtale med to mødre, tidligere forskning, avisartikler, politiske doku-

menter og vitenskapelige perspektiver.  

Spindler (2013, s. 110) skriver at til tross for at sammensetninger er et 

selvorganiserende åpent system som både konstituerer stabilitet og en pågå-

ende forskjellighet (hva Deleuze og Guattari kaller organismen), så kan disse 

under visse omstendigheter plutselig oppleves som en plage eller et fengsel. 

Dette kan relateres til det jeg tidligere skrev om at Deleuze og Guattari for-

står stratifisering som både fordelaktig og ufordelaktig. Jeg nevnte kort da at 

det fordelaktige kan relateres til at stratifiseringer tilbyr livet et minimum av 

struktur og stabilitet (de Beistegui, 2010). Deleuze og Guattari spør selv om 

det ikke er nødvendig å beholde et minimum av strata, ‘a minimum of forms 

and functions… …from which to extract materials, affects, and assembla-

ges?’ (1987, s. 289). Å være stratifisert, skriver de, er ikke det verste som 

kan skje. Det er langt farligere å forsøke og ødelegge lagene uten forholds-

regler (Deleuze & Guattari, 1987, s. 178)275. Og selv om jeg nå også forstår 

stratifisering som en kreativ plattform for å tenke nytt om profesjonalitet i 

«et flerkulturelt samfunn», var det den ufordelaktige dimensjonen av stratifi-

sering jeg først klarte å sette i arbeid i denne studien. 

Spindler beskriver denne ufordelaktige dimensjonen ved stratifisering 

som altså kan oppstå i begjærsproduksjon, som en form for kroppslighet som 

ikke lenger kobler seg i nye formasjoner av seg selv (Spindler, 2013, s. 109-

110). Som en sammensetning der BwO har gjort seg om til en mur, en full 

BwO hvor alle kroppens åpninger er tette slik at ingen ting kan passere. Det-

                                                      
274 ‘To code desire—and the fear, the anguish of decoded flows—is the business of the so-

cius’ (Deleuze & Guattari, 1977, s. 139). Se mer om ‘socius’ i Bogue (1989, s. 172). 
275 Noe jeg skal komme tilbake til i neste inngang. 
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te, skriver Spindler (2013, s. 110-111), er en kropp som vegrer seg for pro-

duksjon. Det er en sammensetning som holdes for stabil eller for fast av la-

gene. Av over-sedimenterte lag.  

Massumi (1992, s. 106-107) omtaler denne kroppsligheten som 

‘becoming-the-same’, som også er en produktiv prosess, men samtidig noe 

ganske annet enn ’becoming-other’. Becoming-other, eller andre-blivelse, er 

en kropp som hele tiden forandrer seg (blir forskjellig) etter hver som den 

kopler seg sammen med nye og nye sammensetninger i et uendelig voksende 

nettverk276. Installert i en sammensetningslogikk, tenker jeg at hele denne 

studiens utgangspunkt var nettopp en slik plagsom kroppslighet, en samme-

blivelse (som «jeg» også var en del av med min kropp, erfaringer og faglige 

kunnskap). At min opplevelse av at jeg var ‘stuck’ i forhold til hvordan ten-

ke om profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt samfunn», hadde noe med en 

sammensetning som vegret seg for produksjon277. Slik jeg forstår det har 

Deleuze og Guattari selv opplevd slike over-stratifiseringer i forhold til blant 

annet psykoanalyse og representasjonstenkningen som er så sterk i vestlig 

filosofihistorie (Deleuze & Guattari, 1987).  

Om sine utforskninger og eksperimenteringer mot andre bilder for tenk-

ning (og med det også virkeligheten) enn en representasjonslogikk, skriver 

de at de gradvis realiserte at BwO ikke er det motsatte av organene (multipli-

siteter som er deler i sammmensetninger) (Deleuze & Guattari, 1987, s. 175). 

At det ikke er organene som er kroppens fiende. Det er ikke de heterogene 

elementene i en sammensetning som gjør at den oppleves som en plage. Det 

er organismen, hva jeg forstår som organiseringen, som er kroppens fiende, 

forklarer de. Slik jeg forstår det står BwO heller i motsetning til organise-

ringen av organene (stratifisering av strømninger) (1987, s. 175). Og en or-

ganisering kan være en fiende fordi den, på konsistensplanet, skaper hierark-

iserende organiseringer og organisert transcendens. I sitatet under uttrykker 

Deleuze og Guattari seg om den problematiske organiseringen og dens pro-

duksjon:  

 
The organism is not at all the body, the BwO; rather, it is a stratum on the 
BwO, in other words, a phenomenon of accumulation, coagulation, and sedi-
mentation that, in order to extract useful labour from the BwO, imposes upon 
it forms, functions, bonds, dominant and hierarchized organizations, orga-
nized transcendences. The strata are bonds, pincers (Deleuze & Guattari, 
1987, s. 176) 
 

Organismen er et lag på BwO, som altså kan omtales som et akkumulerende, 

koagulerende og sedimenterende fenomen (som «rase» eller profesjonalitet). 

                                                      
276 Jeg kommer tilbake til andre-blivelse om litt. 
277 Sammensetningen jeg har avgrenset meg til er som tidligere forklart «hvite» barnehagelæ-

reres relasjon til «rase». 
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Og lagene, skriver de i sitatet over, fungerer som spor, eller klør278. Noe som 

hentyder på at de forsøker å gripe fatt i og å holde på alt det som kommer 

innenfor deres rekkevidde. I en maskinisk virkelighetsforståelse kan det at 

jeg i enkelte sammenhenger (i mitt hverdagsliv) opplever at jeg blir «hanket 

inn» i tilstander jeg tenker på som «rase»-aktige erfaringer, beskrives som et 

sedimentert fenomen som er i relasjon med en full BwO. Et fenomen, eller 

en fastholdt organisering, der båndløse strømninger blir utsatt for hierarkise-

rende organiseringer. Der lagene, for å trekke ut nyttig arbeidskraft fra BwO 

(konsistensplanet) pålegger det bestemte former og funksjoner. Der det ikke 

er åpent for fluktlinjer. Der «jeg» blokkeres. 

 Dette kan virke noe ullent, og kanskje det er fordi jeg forsøker å si noe 

om hvordan jeg forstår bruddstykker av hva Deleuze og Guattari har skrevet 

om begreper som multiplisitet, BwO og stratifisering, og samtidig hvordan 

disse virker i relasjon til mitt problem. Dette er imidlertid en del av min teo-

retiske eksperimentering, som også er en utflating av skillet mellom teori og 

metodologi. Noe som for meg, inspirert av Deleuze og Guattari (1987), 

handler om og utforske/skape merkelige relasjoner som ikke er eksakte, men 

likevel rigorøse. Som nevnt i introduksjonen åpnet Deleuze og Guattari for 

at deres filosofiske konsepter kunne tas i bruk i andre felt enn filosofi 

(Colombat, 1991; Stivale, 2005). Samtidig ga de ingen oppskrift på hvordan 

dette kunne gjøres, og de var heller ikke opptatt av hva konseptene deres 

egentlig betyr279. I stedet oppfordret de til å spørre om et konsept virker, i 

relasjon til det problemet den som vil eksperimentere med konseptet, har 

støtt på. Hvilke nye tanker gjør konseptet det mulig å tenke (St. Pierre, 

2004)?  

Som nok en ufullstendig illustrasjon på hva jeg opplever at de nevnte 

konseptene tilbyr meg, vender jeg meg til Shazia Sarwar sin fortelling fra 

sønnens innskrivningsdag (2010). Den jeg åpnet hele avhandlingsteksten 

med (og som også er data i mitt arkiv). I denne hendelsen er det, slik jeg kan 

tenke på den med konsepter fra en begjærsfilosofi, mange multiplisiteter 

(som både er diskursive og materielle) som kommer sammen og virker: et 

«Skjema for minoritetsspråklige», diskurser om barn med minoritetsbak-

grunn og innvandrere, en skranke, politiske føringer om utjevning, forvent-

ninger til første skoledag for en sønn, fenotyper, diskurser om norskhet, en 

bydels demografi, kolonihistorie, integreringspolitikk, rasialiserende diskur-

ser, en skolebygning, minner fra egen skoletid og…og…og…Og det som 

aktualiseres (skapes), og som for Sarwar oppleves som problematisk, er en 

                                                      
278 Deleuze og Guattari bruker et bilde av en hummer for å illustrere dobbel artikulasjon i 

platå tre. Tittelen for bildet er ’Double Articulation’, og tidlig i dette platået skriver de at ’God 

is a lobster, or a double pincer, a double bind’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 45). 
279 I Deleuziansk tenkning finnes aldri noen mening bak, og det er ikke interessant å søke etter 

hva et konsept egentlig betyr (St. Pierre, 2004). Mening er kraft (Massumi, 1992) og kraft er 

begjær (Bogue, 1989). 
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praksis der foreldre «med pakistansk utseende» som sier at deres barn ikke 

snakker andre språk en norsk, allikevel må fylle ut et skjema for minoritets-

språklige. En praksis som produserer ydmykelse i Sarwar. Og som både 

hekter seg på minner fra hennes egen tid som skolelev som nå blir til igjen 

på nytt, og som sammen med hendelsen på innskrivingsdagen virker inn i 

hvordan Sarwar og hele hennes familie kan bli «norske» i framtiden.  

Deleuze og Guattaris begjærsfilosof muliggjør altså å spore multiplisiteter 

som kommer sammen og produserer over-stratifiserte fenomener. Å spore 

hva som kommer sammen og virker på måter som oppleves som plagsomme, 

eller som fengsler. Den muliggjør også å tenke at disse er sosiomaterielle 

aktualiseringer som skjer bortenfor enkeltindividers intensjon. Og ikke 

minst, å affirmere disse som utgangspunkt for nye blivelser, for alternative 

aktualiseringer. Noe som kan koples tilbake til det jeg tidligere gjorde rede 

for i relasjon til Deleuzes forståelse av empirisme, som det å søke etter til-

stander der noe nytt produseres (Deleuze & Parnet, 2002). I interessen for 

den immanente virkeligheten, i strømningers kontinuerlige mer eller mindre 

stratifiserte aktualiseringer, finnes potensialer for andre aktualiseringer. For 

andre virkeligheter, for andre-blivelse.  

Jeg har til nå sagt noe om hvordan de hittil gjennomgåtte konseptene vir-

ker i relasjon til denne studiens problem, og jeg skal videre i avhandlingen 

vise mer konkret hvordan disse har hjulpet meg å skape bevegelse i den 

over-stratifiserte sammensetningen «hvite» barnehagelæreres relasjon til 

«rase», med utgangspunkt i hvordan det kroppslig kom til uttrykk med meg 

og i meg. Og hvordan de kan hjelpe meg å forstå subjektivitet som produsert 

i sosiomaterielle hendelser, som er ett av studiens forskningsspørsmål. Men 

før jeg gjør det er det en siste komponent jeg vil komme inn på. Tidligere i 

inngangen nevnte jeg at det i følge Bouge (1989, s. 91) er tre sentrale kom-

ponenter i Deleuze og Guattaris begjærsfilosofi. Jeg har hittil forsøkt å si noe 

om hvordan jeg forstår Deleuze og Guattaris begjærs-maskin og BwO, og 

også noe om hva disse konseptene gjør det mulig å tenke. Nå vil jeg vikle 

meg inn i det tredje, et nomadisk subjekt, som absolutt ikke må forveksles 

med den moderne ideen om Subjektet.  

… andre organiseringer åpner for andre-blivelse 

Slik jeg forstår Bouge (1989) har et nomadisk subjekt å gjøre med hva som 

produseres når begjær ikke er overstratifisert. Altså når begjær ikke kanalise-

res inn i for faste renner eller riller, noe som kan produsere samme-blivelse 

(jf. Massumi, 1992). Bouge skriver:  

The nomadic subject is a point of pure intensity traversing the grid of the body 
without organs, a mobile locus of becoming comingling identities as it mi-
grates from desiring-machine to desiring-machine. The nomadic subject traces 
a process of becoming other, becoming plant, animal, mineral (1989, s. 95) 
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Det nomadiske subjektet konseptualiserer slik jeg forstår av sitatet over, og 

av Deleuze og Guattaris framskriving av nomaden (1987, s. 419-421), av 

bevegelse og fart i sammensetninger. Eller hva Deleuze og Guattari også 

kaller andre-blivelse, som handler om å bryte ut av «gamle» vaner for på 

kreative måter ‘bring into being that which does not yet exist’ (Deleuze i 

Semetsky, 2011, s. 139). Dette er en nomadisk bane av blivelse, fra begjærs-

maskin til begjærs-maskin, som pågår i hva Deleuze og Guattari kaller ‘a 

smooth space’ (Deleuze & Guattari, 1987). ‘The nomad distributes himself 

in a smooth space’, skriver de (1987, s. 420), utenfor avgrensede territorier, 

på BwO. Som en påminnelse er BwO uorganiserte flommende strømninger 

som virkeligheten alltid allerede består av. Her omskrives territoriet i takt 

med nomadens vandringer, og alt land er hennes (Spindler, 2013). Distribu-

sjonen konstitueres av en serie av intensiteter, av fart, av fluktlinjer. Noma-

dens bane traverserer BwO, og det er her at intensiteter, eller fart, kan opp-

stå280.  

 Med nomaden, eller med en nomadisk tenkning, tilbyr Deleuze og Guat-

tari en tankemodell for produksjon av andre-blivelse. Som kan være produk-

tiv for å løse opp i stratifiseringer som produserer samme-blivelse, eksem-

pelvis at jeg gang på gang «hankes inn» i en tilstand der jeg kategoriserer på 

måter som kan virke beslektet med diskriminering. Nomadisk tenkning er en 

oppløsende-omvandlende metode, skriver Spindler (2013), som ikke nøyer 

seg med å sprenge hvordan trange sammensetninger er organisert (husk at 

det er organiseringen som er kroppens fiende). Men, som framfor alt kopler 

dem i nye sammensetninger. Nye mønstre, nye tankeformasjoner, utformer 

nye problemstillinger som igjen ligger åpne for å forvandles på nytt 

(Spindler, 2013, s. 169). I stedet for en tenkning som søker etter identiteter 

gjennom motsetninger og dikotomier (majoritet-minoritet, «hvit»-«svart», 

norsk-utenlandsk), er nomaden en modell for tenkning som kartlegger nye 

formeringer og nye livsmuligheter (Spindler, 2013). Det nomadiske subjek-

tet som konsept handler altså ikke om representasjon eller gjenkjennelse 

(Dolphijn & van der Tuin, 2012), men åpner for at det alltid finnes alternati-

ver til blivelser som oppleves for faste; andre-blivelse. 

Overgang til subjektivitet i en maskinisk 
virkelighetsforståelse 

I denne inngangen har jeg vevet med tre hoved-tråder; relasjoner mellom 

nymaterialisme og Deleuze og Guattari, Deleuze sin transcendentale empi-

risme og Deleuze og Guattaris begjærsfilosofi. Hovedvekten har vært på 

                                                      
280 Deleuze og Guattari skriver at ‘the BwO causes intensities to pass; it produces and distrib-

utes them in a spatium that is itself intensive’ (1987, s. 169). 
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noen utvalgte begreper i Deleuze og Guattari sin begjærsfilosofi, eller hva 

jeg også kaller en maskinisk virkelighetsforståelse. I veveprosessen har jeg 

forsøkt og vise hvordan disse filosofisk-teoretiske konseptene, virker inn i de 

utfordringene jeg støtte på i forhold til å tenke på de dokumenterte «rase»-

aktige erfaringene som potensialer for å gå bortenfor en representasjonslo-

gikk. Altså hvordan begjærsfilosofi utfordrer en representasjonslogikk. Den-

ne inngangen er en del av den teoretiske eksperimenteringen som avhand-

lingen kan forstås som. Dette kommer til uttrykk ved at jeg parallelt med å 

gjøre rede for de tre trådene, forsøker å synliggjøre hva disse gjør når jeg 

setter dem i arbeid i relasjon til studiens interesse for å skape kunnskap om 

«hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase». I neste inngang vil jeg utforske 

hvordan subjektivitet kan forstås i en maskinisk virkelighetsforståelse, og 

med det også svare på et av studiens forskningsspørsmål. 
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Inngang 4: Subjektivitet i en maskinisk 
virkelighetsforståelse 

Et av forskningsspørsmålene for studien er: Hvordan er det mulig å forstå 

subjektivitet281 som produsert i sosiomaterielle («rase»)hendelser? Dette 

spørsmålet ble formulert etter at jeg begynte å tenke at sosialkonstruksjonis-

tiske perspektiver om subjektivitet ikke helt kunne forklare eller transforme-

re, de gjentakende kroppslige «rase»-aktige erfaringene som opptok meg282. 

Og også etter at jeg hadde støtt på nymaterialistiske arbeider som utforsker 

muligheter for en re-ontologisering av «rase». I disse arbeidene fant jeg som 

nevnt en interesse for ontologi, noe som åpnet for å engasjere seg med både 

språk/diskurser og kroppslige erfaringer/materialitet når en som forsker vil 

skape kunnskap om et fenomen (jf. Kaufmann, 2010). Denne ontologiske 

posisjonen utløste for meg også et potensiale for å forstå de «rase»-aktige 

kroppslige erfaringene som kreative nullpunkt for å tenke nytt om barneha-

gelæreres etiske profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt samfunn». I denne 

kunne erfaringene bli noe annet enn sørgelige eksempler på hvordan vi alle 

er så sammenvevd med «rase» på trange og begrensede måter. Jeg vil hevde 

at et mulig svar på forskningsspørsmålet allerede finnes mellom linjene i det 

jeg hittil har skrevet om Deleuziansk empirisme og Deleuzeoguattarisk be-

gjærsproduksjon. Likevel vil jeg i den videre teksten utforske et mer ekspli-

sitt svar på hvordan det er mulig å forstå subjektivitet som produsert i sosio-

materielle hendelser. I den forbindelse utvider jeg studiens begrepsmessige 

verktøykasse med konseptene individuasjon, affekt og hendelse.   

Det er fra erfaring at subjektet produseres 

Å tenke på hvordan subjektivitet konstitueres med konsepter fra Deleuze og 

Guattari kan umiddelbart virke fåfengt siden en maskinisk virkelighet (jf. 

Deleuzes empirisme) ikke har noe subjekt, eller noen annen form for organi-

serende midtpunkt. Begjær mangler ingenting, skriver Deleuze og Guattari, 

imidlertid er det subjektet som mangler i begjær, eller begjær som mangler et 

                                                      
281 Og med dette også profesjonalitet. 
282 Og som jeg hadde dokumentert på varierende måter (vignetter, fotografier, artefakter). 
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fast subjekt (1977, s. 26)283. Det eneste subjektet, i følge Deleuze og Guattari, 

er begjæret som passerer fra en kropp til en annen (jf. begjærsfilosofien jeg 

allerede har presentert) og som hele tiden ødelegger et kunstig enhetlig ego: 

The only subject is desire itself on the body without organs, inasmuch as it 
machines partial objects and flows, selecting and cutting the one with the oth-
er, passing from one body to another, following connections and appropria-
tions that each time destroy the factitious unity of a possessive or proprietary 
ego (1977, s. 72) 

 

Likevel er spørsmål vedrørende subjektivitet og subjektivering hele tiden til 

stede som en undervannskygge i flere av Deleuze (og Guattari) sine tekster 

(Spindler, 2013). Ikke ut fra en moderne ide om Subjektet hvor subjektet 

eksisterer forut for erfaringer og derfor er noe vi tar for gitt284, men ut fra en 

interesse for det immanente. Og ut fra en forståelse av virkeligheten som 

sammensetningers pågående utvidelse av relasjoner på/med båndfrie strøm-

ninger.  

For å vikle meg mer inn i hvordan subjekter formes i en Deleuzeoguatta-

risk filosofi vil jeg vende meg til Deleuzes ide om erfaring en gang til. Før 

det vil jeg imidlertid kort minne om hvordan jeg i Inngang 2 gjorde rede for 

hvordan Scott (1992) forstår erfaring. Scotts (1992) sentrale poeng er at sub-

jektet ikke eksisterer forut for erfaring, men konstitueres gjennom erfaringer. 

Scott forstår erfaringer som språklige/diskursive hendelser. Og disse, skriver 

hun, er like mye kollektive som de er individuelle siden diskurser er noe 

mennesker per definisjon deler. Subjektet konstitueres gjennom språkli-

ge/diskursive hendelser, og subjektivitet kan derfor forstås som en språk-

lig/diskursiv prosess. Denne forståelsen var svært produktiv for meg i en 

tidlig fase av studien, da jeg strevde med å forstå sammenhenger mellom 

erfaringer og subjektivitet/profesjonalitet. Men, som nevnt tidligere, var det 

«noe» som unnslipper dette perspektivet; hvordan også materialitet deltar i 

konstituering av rasemessig subjektivitet (Hames-García, 2008).  

Hvordan Deleuze forstår erfaring har jeg berørt tidligere285. Her skrev jeg 

fram hvordan Deleuze forstår erfaring som en serie bevegelser, og jeg nevnte 

hans insistering på at vi må begynne med erfaring om vi skal forstå hvordan 

virkeligheten blir til (Deleuze, 1991). Hva denne empirismen tilbyr er i følge 

                                                      
283 Noe jeg forstår som en kritikk av Hegels dialektikk og av Kants forståelse av erfaring. I 

moderne filosofi, fra Descartes via Kant og til Hegel, har virkeligheten blitt det vi mennesker 

måler oss selv og våre grenser opp mot, eller noe som speiler det vi ikke er (Grosz, 2005b, s. 

132). Se også tidligere i denne inngangen der jeg skriver om Deleuzes forståelse av erfaring. 
284 Som i Descarets kjente ‘cogito’ – ‘jeg tenker derfor er jeg’. Subjektivitet er i denne tradi-

sjonen etablert ved å argumentere at alle sannheter og virkeligheter vi kjenner til kommer til 

oss gjennom erfaringer. Vi kan tvile på disse sannhetene, men det er ingen tvil om at det 

finnes et subjekt som erfarer og som kan tvile. Som tenker. Subjektet i denne filosofiske åren 

(etter Guds død) er derfor ikke noe det stilles spørsmål ved (Colebrook, 2002, s. 72). 
285 I Inngang 3, hvor jeg utforsket Deleuziansk empirisme. 
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Colebrook (2002, s. 81) at vi ikke lenger tenker på erfaring som gjort av 

subjekter. Erfaring er ikke lenger ‘an individual property’ (Semetsky, 2005, 

s. 91). De «rase»-aktige erfaringene jeg har dokumentert er i en slik forståel-

se ikke gjort av meg som et bevisst og intensjonelt subjekt adskilt fra begjær, 

men kan heller forstås som ‘experiential event[s]’ (Semetsky, 2005, s. 92). 

Colebrook (2002, s. 74) skriver at det med Deleuze og Guattari er mulig å 

tenke at erfaringer er en strøm av liv, eller en strøm av affekter og persepter, 

og at ingenting eksisterer adskilt fra dette. Persepter er ikke persepsjonens 

object slik det tradisjonelt forstås men ‘packets of sensations and relations 

that live on independently of whoever experience them’ (Deleuze, 1995, s. 

127). Persepsjon, slik Deleuze forstår det, er ‘non-passive contiunual moul-

ding, driven and given by affect’ (Colman, 2005a, s. 13). Og affekt, eller 

intensitet som Deleuze og Guattari også bruker for å omtale affekt, omhand-

ler den forandringen eller variasjonen som oppstår når sammensetninger 

(kropper) støter sammen eller kommer i kontakt med hverandre (Colman, 

2005a)286. 

Det finnes altså ikke noe subjekt (eller noen annen væren) som står på ut-

siden og persiperer det som pågår i strømningene. Det som finnes er i stedet 

en multiplisitet av erfaringer ‘from which any being or idea is effected’ 

(Colebrook, 2002, s. 87, kursiv i orginal). Erfaring er derfor ‘a-subjective 

and impersonal’ (Semetsky, 2005, s. 91), samtidig som at det er fra slike 

erfaringer at vi skaper et bilde av oss selv som subjekter. Colebrook (2002) 

forklarer dette nærmere i sitatet under: 

There is perception, and it is from this perception that subjects are formed. 
This perceiver can then go on to form an image of itself as an ‘I’ in relation to 
some outside or transcendent world. Any truth or transcendence, any ground 
from experience, is always an event of experience. We do not begin as sub-
jects who then have to know a world; there is experience and from this expe-
rience we form an image of ourselves as distinct subjects (s. 74) 

  

Deleuze og Guattari forstår erfaringer som det miljøet som muliggjør en 

sammensetnings kapasitet ‘to affect and be affected’ (Semetsky, 2005, s. 

91), altså å skape produktive maskiniske forbindelser. Og dette miljøet er 

immanensplanet (Colebrook, 2002, s. 89).  

I likhet med all annen virkelighet i en maskinisk virkelighetsforståelse, 

eksisterer altså ikke «jeg» forut for eller adskilt fra de båndløse strømninge-

ne virkeligheten består av. «Jeg» aktualiseres gjennom maskiniske sammen-

setninger av begjær og kollektive sammensetninger av uttrykk (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 25). «Jeg» blir til gjennom begjærsproduksjon der diskur-

sive/sosiale (expression) og materielle (content) elementer på immanenspla-

net deltar. «Jeg» er en tilstand av konstant blivelse, eller som Deleuze og 

Guattari skriver: ‘the self is only a threshold, a door, a becoming between 

                                                      
286 Jeg skal si noe mer utdypende om affekt om litt.  
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two multiplicities’ (1987, s. 275). «Jeg» er en sammensetning (Kaufmann, 

2011b) (jf. alt vi vet er sammensetninger). Subjektivitet i en maskinisk virke-

lighetsforståelse, konstitueres altså i en serie sosiomaterielle hendelser. Noe 

som skiller seg fra forestillingen om at mennesker kan reflektere over et 

«jeg» som er adskilt fra omgivelsene (Semetsky, 2003), og også selvet som 

produsert utelukkende gjennom diskursive hendelser (jf. Scott).  

Et omvandrende oppløst selv 

Dette er et merkelig subjekt, skriver Deleuze og Guattari (1977), som blir til 

og gjenfødes som et biprodukt av sammensetningers maskiniske produksjon. 

Det er et subjekt uten en fast identitet:  

wandering about over the body without organs, but always remaining periph-
eral to the desiring-machines, being defined by the share of the product it 
takes for itself, garnering here, there, and everywhere a reward in the form of 
a becoming or an avatar, being born of the states that it consumes and being 
reborn with each new state (Deleuze & Guattari, 1977, s. 18) 

 

Subjektet er ikke i sentrum, som i en antroposentrisk tenkning (Hultman & 

Lenz Taguchi, 2010), men i periferien. I sentrum av denne virkelighetsfor-

ståelsen finnes maskinen, mens subjektet er ‘forever decentered, defined by 

the states through which it passes’ (Deleuze & Guattari, 1977, s. 20). Det er 

derfor et oppløst selv i konstant blivelse vi har med å gjøre i en maskinisk 

virkelighetsforståelse. Et distribuert subjekt (Lorraine, 2005). Hos Deleuze 

og andre som følger en annen filosofisk linje enn opplysningsfilosofenes for 

å tenke om relasjoner mellom mennesker og materialet, forstås ikke virke-

ligheten som «den andre», som ‘the binary double, of the subject, the self, 

embodiment, or conciousness’(Grosz, 2005b, s. 132). Virkeligheten er i 

stedet ‘the resource for the subject’s being and enduring’ (Grosz, 2005b, s. 

132). Noe som tilbyr en annen forståelse av hvordan subjektivitet konstitue-

res enn eksempelvis perspektiver der virkeligheten er et produkt av språk 

(Alaimo & Hekman, 2008a). 

Min interesse for hvilke muligheter som kan skapes i det å tenke nytt om 

subjektet i relasjon til denne studiens tematikk, er noe jeg finner støtte til hos 

Braidotti (2006b) der hun blant annet opptatt av hvordan det er mulig å for-

skyve hvithet i europeisk kontekst. Hun skriver at utfordringen ligger i og 

destabilisere hegemoniske og ekskluderende maktrelasjoner i hjertet av det 

dominerende subjektets identitetskonstruksjoner (eller subjektivitet). Dette 

kan likevel skje, foreslår hun, gjennom ‘rhizomic intervensjons’ (Braidotti, 

2006b, s. 69). Og hun utdyper med at hvis vi skal bevege oss bortenfor ‘a 
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sosiology of travel’287 og ‘the breast-beating of critical thinkers crushed by 

white guilt’288, så må vi arbeide ut fra en forståelse av subjektet som omfatter 

forandring i de dype strukturene (2006b, s. 69). Dette kan inkludere dekon-

struksjon, og også å utfordre at noen identiteter forstås som undertrykte (mi-

noriteter, kvinner) gjennom å vende maktrelasjoner på hodet (counter-

identity). Men, det må også inkludere kreativitet289. Rhizomatiske interven-

sjoner krever en omdirigering av identiteter ut fra en annen grunn, en grunn 

som kan gjøre rede for multiple tilhørigheter ut fra en idé om et ikke-enhetlig 

subjekt. Sosiologiske variabler (som etnisitet, «rase» og kjønn), foreslår 

Braidotti, ‘need to be supplementet by a theory of the subject that calls into 

question the inner fibres of the self’  i arbeidet mot ekskluderende maktrela-

sjoner (Braidotti, 2006b, s. 69). Dette, skriver hun, inkluderer å interessere 

seg for begjær, men også en evne og et mot til å opprettholde multiple tilhø-

righeter i en kontekst som belønner likhet (Sameness) og enveis tenkning. 

Og det er dette jeg eksperimenterer mot i de neste inngangene.  

Individuasjon, affekt og hendelse 

Til tross for at jeg allerede har gitt ett svar på forskningsspørsmålet om 

hvordan subjektivitet kan forstås som produsert i sosiomaterielle hendelser, 

vil jeg på tampen av denne inngangen introdusere de Deleuzeoguattariske 

konseptene individuasjon, affekt og hendelse som et slagst utvidet svar. Eller 

som en kile som bidrar til bevegelse. Jeg forstår det slik at disse konseptene, 

selv om de på et vis er overlappende med å forstå at subjektet formes fra 

erfaringer, er produktive for å kunne tenke mer intenst på de kreative aspek-

tene ved Deleuze og Guattaris begjærsfilosofi290. Og da spesielt i forhold til 

de stratifiseringene som kjentes som et fengsel. Jeg opplever også at de hjel-

per meg å zoome inn på mikro-øyeblikk i sammensetningen «hvite» barne-

hagelæreres relasjon til «rase». Jeg starter med individuasjon291 som i en 

begjærsfilosofi adresserer den motstridende sameksistensen av multiplisite-

ters kontinuerlige intensive metamorfoseliknende prosess, og distinkte enhe-

                                                      
287 For eksempel sosiologiske undersøkelser av forflytningshistorier (migrasjon). 
288 Hun refererer slik jeg forstår det til at det ikke er nok å være kritisk og å fastne i skyld.  
289 Også Hames-García (2008) støtter denne tenkningen med det han kaller ‘creative racial 

identity projects’ (s. 331). 
290 Som en påminning er studiens formål er blant annet å presentere et antall begreper som 

gjør det mulig å tenke på «rase»-hendelser som noe bortenfor representasjon. Filosofi- og 

vitenskapshistorisk sett har flere tenkere problematisert hierarkiserende skiller mellom virke-

lighet og språk, og mellom natur og menneske, og med det forsøkt å lage andre modeller for 

tenkning enn de som opprettholder disse skillene. Deleuze og Guattari henter sin inspirasjon 

fra flere av disse (eksempelvis Spinoza, Bergson, Nietzsche og Hume). 
291 Individuasjon er et begrep som ofte refererer til utviklingen av et selv eller en individuali-

tet. Men som med mange andre konsepter som Deleuze og Guattari skaper i sin filosofi, er det 

gjort mer bevegelig enn i tradisjonell tenkning.  
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ter (Boundas, 2005a). Noe som kan relateres til det jeg tidligere har forklart 

om at sammensetninger på en og samme tid vender seg mot lagene og BwO.  

Individuasjon – en tilstand av permanent variasjon 

I likhet med all annen produksjon av det som er kan subjektivitet som nevnt 

forstås som en maskinisk sammensetning, eller som Semetsky (2003) fore-

slår, som en kvalitativ multiplisitet. I en Deleuziansk forskjellighetsforståel-

se innebærer dette noe annet enn å forstå subjektivitet ut fra identiteter vi 

allerede kjenner til, slik som «kvinne», «hvit», «majoritet», «tomboy», «fe-

minin», «høy», «mor» og/eller «profesjonell»292. Subjektivitet, utdyper Se-

metsky (2003, s. 213), forutsetter ikke identitet men produseres i en indivi-

duasjonsprosess som alltid allerede er kollektiv eller «befolket»293. Denne 

prosessen pågår på immanensplanet (som er båndløse semiotiske, materielle, 

og sosial strømninger), som en linje eller bane som på uryddig og delvis 

tilfeldig vis traverserer BwO.  

Individuasjon er videre i en tilstand av permanent variasjon, en slags 

‘promise of becomings’ som umuliggjør å forutsi hva en individuasjon kan 

bli (Boundas, 2005a, s. 132). Og dette, forklarer Deleuze og Guattari (1987, 

s. 287), er en form for individuasjon som er forskjellig fra ‘that of a person, 

subject, thing, or substance’. En årstid, en vinter, en sommer, en time, en 

dato har eksempelvis en perfekt individualitet som ikke mangler noe, uttryk-

ker de videre (s. 288). Og termen de reseverer denne formen for individua-

sjon, er ‘haecceity’ (1987, s. 287)294. Vi må bli klar over at vi er  ‘haecceties’, 

oppfordrer Deleuze og Guattari; ‘a set of nonsubjectified affects’, for med 

det kan vi opphøre å være subjekter og bli hendelser i sammensetninger som 

er uatskillelige fra en time, en årstid, en atmosfære, et liv (1987, s. 289). 

Individuasjon konseptualiserer slik jeg forstår både sammensetningers aktua-

liseringer, men også potensialer for andre-blivelse. Og her passer det å beve-

ge seg til affekt og hendelse. 

                                                      
292 I poststrukturell tenkning er det ikke uvanlig å utforske hvordan språket/diskurser opprett-

holder og skaper slike identiteter. I denne forståelsen er også subjektet multippelt og forander-

lige, noe som innebærer at vi kan delta i flere identitetsprosesser samtidig og at de er i kon-

stant bevegelse. 
293 Individuasjon (i motsetning til identitet) ‘does not pass into a form and is not affected by a 

subject’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 291). 
294 ‘Haecceities’, forklarer Deleuze og Guattari, består utelukkende av relasjoner av bevegelse 

og hvile mellom molekyler eller partikler, og deres kapasitet til å inngå i andre relasjoner 

(1987, s. 288). Videre har en haecceity hverken en begynnelse eller en slutt, en opprinnelse 

eller et bestemmelsessted, men er alltid ‘in the middle’(s. 290). Den er ikke laget av punkter 

men av linjer, den er en rhizome (s. 290) 
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Affekt – pre-perseptuell intensitet som skaper relasjoner  

Affekt er et konsept jeg allerede har berørt, men da under termen intensi-

tet295. Eksempelvis har jeg forklart at en sammensetnings organisering stadig 

utsettes for intensiteter som skaper forbindelser med andre sammensetninger, 

og med det, forandringer i allerede pågående sammensetninger (Colman, 

2005a; Spindler, 2013). Det er derfor mulig å tenke at begjær «drives» av 

affekt (Braidotti, 2008, s. 184-185). Hva som er nytt i denne delen av av-

handlingsteksten er at jeg kort vil si noe om affekt i relasjon til subjektivitet. 

Som en start henvender jeg meg nok en gang til Colebrook (2002) der hun 

forklarer hvordan livet og det å være menneske forstås i en begjærsfilosofi:  

Life is a dynamic swarm of affects, of interactions, encounters or purely ma-
chinic connections and productions. It is from affect distinct beings are 
formed. A body makes certain affective connections...[and] 
These……connections create what it is to be human (Colebrook, 2002, s. 61) 

 

Livet (eller virkeligheten) er en dynamisk sverm av affekter, interaksjoner 

eller sammenstøt, skriver Colebrook i sitatet over. Som er det samme som 

maskiniske forbindelser og produksjoner. Og, det er fra affekt at distinkte 

‘beings’ (individuasjoner eller haecceities) formes, også subjekter. Altså 

«drives» også subjektivitet av affekt. Å være menneske skapes eksempelvis 

via forbindelser og endringer mellom og i sammensetninger som celler, 

vann, historie, en nasjon, gener, klima, et minne, en berøring, en fenotype, 

en kategori, en praksis (jf. ‘all we know are assamblages’), som åpner for 

andre og andre og andre… og… og… og… sammensetninger; konstant og 

delvis stabil andre-blivelse (jf. vane).  

Spinks (2001) forstår affekt som en form for sammentreff som en modus 

av blivelse (eller individuasjon) må passere for å kunne opprettholdes eller 

skapes, noe som korresponderer med Colmans (2005a) beskrivelse av affekt 

som ‘a transistory thought or thing that occurs prior to an idea or perception’ 

(s. 11). Det er noe pre-perseptuelt som oppstår på terskelen mellom tenkning 

og ikke-tenkning, noe som skjer utenfor menneskers kontroll, men som vi 

samtidig allerede tar del i. Affekt er slik jeg forstår det noe som er mellom 

båndløse strømninger og aktualiseringer av disse. 

Det er videre viktig å få fram at affekt i denne tenkningen ikke en person-

lig følelse eller karakteristikk, men ‘the effectuation of a power of the pack 

that throws the self into upheaval and makes it real’ (Deleuze & Guattari, 

1987, s. 265). Affekt framstår derfor som en intensitet som ikke forutsetter 

selvbevissthet men som skaper selvet igjen og igjen. En slags effektuering av 

                                                      
295 Deleuze og Guattari omtaler ofte affekt som intensitet, eller ‘continuum of intensities’ 

(1987, s. 179). 
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immanensplanet der selvet kastes inn i en omveltning for så å aktualiseres296. 

Dette er noe vi som mennesker, om vi tillater oss det, kan registrere. Cole-

brook (2002) uttrykker eksempelvis at affekt er noe intenst som skjer med og 

på tvers av mennesker: 

Affect is intensive because it happens to us, across us; it is not objectifiable 
and quantifiable as a thing that we then perceive or which we are conscious. 
Affect operates on us in divergent ways, differing in kind – the light that caus-
es our eye to flinch, the sound that makes us start, the image of violence 
which raises our body temperature’ (s. 39). 

 

Stewart (2007, s. 1) skildrer affekter som krefter som kommer «til syne» i 

oss mennesker ‘as habit or shock, resonance or impact’. Og hun skriver at 

det kan oppleves som om noe kaster seg selv sammen i et øyeblikk, som en 

hendelse eller en fornemmelse. Eksempler på affekter jeg har berørt tidligere 

i teksten er hendelsen på toget der «jeg» ubevisst kategoriserer en kvinne 

som å tilhøre en gruppe, og den fornemmelses av plutselig å bli ikke-norsk 

slik Sarwar (2010) beskriver i kronikken jeg innledet avhandlingsteksten 

med. Affekt, eller intensitet, er kort sagt alle mellom-rommene som mulig-

gjør en pågående aktualisering av virkeligheten (Boundas, 2005a).  

Hendelser har både en aktualisert og en virtuell dimensjon 

Virkeligheten, slik Deleuze og Guattari forstår den, inkluderer imidlertid 

også et annet aspekt som pågår samtidig som den aktualiserte; en virtuell 

dimensjon. Denne dimensjonen er overlappende med den metamorfoselik-

nende prosessen som jeg tidligere nevnte at pågår parallelt med at distinkte 

enheter produseres i individuasjon (jf. Boundas, 2005a)297. Individuasjon 

inkluderer altså både virkelighetens aktualiserte og virtuelle aspekter. Noe 

Deleuze (og Guattari) omfavner med konseptet hendelse298, et begrep jeg har 

brukt mange ganger allerede i avhandlingsteksten, uten egentlig å forklare 

dets kraft i denne studien. Jeg bruker det også i forskningsspørsmålene, der 

jeg peker på sosiomaterielle hendelser som av interesse for subjektivitet og 

                                                      
296 Som nevnt tidligere er erfaringer (i Deleuziansk forståelse) det miljøet som muliggjør en 

sammensetnings kapasitet til affekt (Semetsky, 2005), og slik jeg forstår det er erfaring det 

samme som immanensplanet. Det er også her på immanensplanet at affekter distribueres 

videre, at de koples sammen med andre intensiteter, og blir individuasjoner (Nielsen, 2001, s. 

133). Eller mer eksakt, ikke-personlige individuasjoner eller ikke-individuelle singulariteter, 

som er hva Deleuze interesserte seg for, framfor et enhetlig selv eller jeg (Spindler, 2013, s. 

127). Og denne linjen eller banen uttrykker det samme som det nomadiske subjektet, eller 

andre-blivelse. 
297 Som igjen er overlappende med at sammensetninger både vender seg mot lagene og BwO. 
298 Individuasjon og hendelse er slik jeg forstår det mer eller mindre overlappende konsepter, 

som igjen er familiære med konseptene sammensetning og affekt. 
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profesjonalitet. Denne «bevisste skjødesløsheten» vil jeg imidlertid bøte på 

her.  

I et dagligdags språk tenker vi gjerne på en hendelse som noe som har 

skjedd. Eller som et plott med en begynnelse, en midtdel og en slutt (Jones, 

2013). Hos Deleuze finnes imidlertid en mer åpen og bevegelig konseptuali-

sering av hendelse, der hendelser ikke er noe som skjer med ting eller perso-

ner, men gjennom dem (Williams, 2009)299. Dette er i tråd med en forståelse 

av virkeligheten der subjektet ikke er i sentrum, og heller ikke adskilt fra 

virkeligheten. Videre konseptualiserer Deleuze (og Guattari) med sitt hen-

delses-begrep, prosesser hvor noe blir til (Patton, 2010). Deleuzes hendelser, 

skriver Stagoll (2005c), kan forstås som en indikator for blivelser og et ut-

trykk for de produktive potensialer i kreftene som hendelser oppstår fra. De 

har hverken en begynnelse eller en avslutning, men er alltid midt i. Relasjo-

nen mellom hendelse og blivelse er at blivelse beveger seg gjennom en hen-

delse, og hendelse kan sies å representere en produktiv flyktig intensitet 

(Stagoll, 2005c). 

Sagt på en annen måte har hendelser et ambivalent forhold til tid, ved at 

de har forbindelser til både fortid, nåtid og framtid (Jones, 2013). På den ene 

siden inntreffer hendelser på et mer eller mindre bestemt tidspunkt i historisk 

tid; Chronos (Patton, 2010). Dette er båndfrie strømningers aktualiseringer 

eller individuasjoner. På den andre siden kan det være vanskelig å angi nøy-

aktig et helt spesifikt øyeblikk hvor en gitt hendelse foregår. Dette er fordi 

hendelsens uaktualiserte del, ‘the pure event-ness of the event’, hører til en 

helt annen forståelse av tid; Aion (Patton, 2010, s. 91). Deleuze og Guattari 

skriver om Aion som ‘the time of the pure event or of becoming’ (1987, s. 

290), og i følge Patton (2010, s. 96) er ‘pure event’ den delen av alle hendel-

ser som slipper unna aktualisering; den virtuelle dimensjonen. Den aktuali-

serte delen av hendelser er ‘the now of our becoming’ (Deleuze & Guattari, 

1994, s. 112), mens den virtuelle delen er ‘real without being actual’ 

(Deleuze & Guattari, 1987, s. 104). En hendelse har slik alltid både en aktua-

lisert og en uaktualisert del (virtuell). Og disse kan forstås som to gjensidig 

utelukkende, og samtidig til sammen tilstrekkelige, karakteristikker av virke-

ligheten (Boundas, 2005b). 

Men, hva har hendelse med subjektivitet å gjøre? I et intervju med Toni 

Negri300 uttrykker Deleuze at han forstår hendelser og subjektivering som 

mer eller mindre den samme tingen (Deleuze, 1995, s. 176). Noe som reso-

nerer med det jeg tidligere var inne på da jeg redegjorde for at subjektet for-

                                                      
299 Deleuze er inspirert av Stoikerne når han skriver fram en konseptualisering av hendelse, 

eller det engelske ‘event’ (Patton, 2010, s. 85; Stagoll, 2005c). Dette kommer til uttrykk når 

Deleuze og Guattari skriver om ‘incorporeal transformations’ (immaterielle forvandlinger), 

som ekvivalent med hendelser (Patton, 2010, s. 111). Olkowski skriver at hendelser er ‘incor-

poreal events at the surface of bodies’ (1999, s. 217). 
300 Nålevende politisk filosof. 
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mes fra erfaring. Som også nevnt da, uttrykker Colebrook at ‘any ground 

from experience, is always an event of experience’ (2002, s. 74), og dette 

støtter meg i å forstå de «rase»-aktige erfaringene jeg samlet på som «rase»-

hendelser. Som ‘experiential event[s]’ (Semetsky, 2005, s. 92). Eller mer 

presist, aktualiserte deler av en serie hendelser, som også kan tenkes på som 

blivelse. Som samtidig er «meg» og «min» blivelse. Siden en hendelse imid-

lertid alltid også har en uaktualisert dimensjon, finnes det allerede i disse 

«rase»-hendelsene en virtuell virkelighet, et ‘productive potential of the for-

ces from which it arose’ (Stagoll, 2005c). I hendelses-konseptet finnes derfor 

politiske potensialer. Men, skriver Deleuze, for å skape noe nytt må vi først 

tro på verden og motstå kontroll (1995, s. 176). Og hvordan dette mer kon-

kret kan gjøres vil jeg utforske i de neste inngangene. 

Hvorfor forstå subjektet/subjektivitet på nye måter? 

Å tenke på hva det er å være menneske og hva som konstituerer subjektivitet 

er ikke nytt. Ei heller å tenke på om det eksisterer et skille mellom det men-

neskelige og ikke-menneskelig, noe jeg oppfatter at Deleuze og Guattari 

vikler seg inn med deres begjærsfilosofi301. Hva det er å være menneske og 

hvordan mennesker blir til, er temaer som har interessert mange tidligere 

filosofiske strømninger. Et av de eldste filosofiske spørsmålene berører i 

følge O'Sullivan (2009, s. 156) nettopp dette: ‘er det mulig å være i verden 

men ikke utelukkende av den?’302. Slik jeg forstår dette tidløse spørsmålet, 

handler det om tenkning rundt menneskers forhold til virkeligheten, til det 

som er, eller til materialitet. Og den tradisjonelle vestlige filosofien med 

røtter til Descartes og Kant ville nok ha svart «ja» på det ovenfor nevnte 

spørsmålet. For i denne åren av filosofihistorien (opplysningstidens strøm-

ninger) hersket tidlig en ide om subjektet som selve betingelsen for historisk 

framgang, tenkning og rettferdighet.  

I denne ble menneskers evne til resonnement, selv-refleksjon og selvbe-

vissthet foreslått som middel for å overvinne byrdene som oppsto på grunn 

av uvitenhet og urettferdighet (Due, 2007, s. 17). Det som ble skrevet fram i 

opplysningstidens strømninger var altså et subjekt som kommer forut for 

tenkning og væren303. Et transcendentalt og rasjonelt subjekt som er adskilt 

                                                      
301 Eksempelvis utfordrer de den humanistiske (dualistiske) tradisjonen vedrørende forholdet 

mellom tenkning-materialitet, språk-virkelighet, subjekt-objekt og kultur-natur. 
302 Min oversettelse. 
303 Også omtalt som det humanistiske subjektet: ‘the thinking, self-aware, truth-seeking indi-

viduel (‘man’), who is able to master both ‘his’ own internal passions, and the physical world 

around him, through the exercise of reason’ (MacLure, 2013a, s. 167). 
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fra sine omgivelser304. Og dette har, slik jeg forstår det, blitt det vi (i vestlige 

filosofiers nedslagsfelt) tenker ut i fra (jf. Colebrook, 2002).  

Og kanskje er det nettopp derfor det kan oppleves så utfordrende å tenke 

at det ikke finnes noe subjekt forut for produksjon av virkelighet, slik 

Deleuze og Guattaris begjærsfilosofi utfordrer meg (og andre som vil ta den-

ne i bruk) å gjøre. Det er nesten som om en slik tenkning rokker for mye ved 

det jeg tar for gitt305. Og den svimlende tilstanden ideen om at det ikke finnes 

noe subjekt forut for virkeligheten setter meg i, synes jeg St. Pierre (2004) 

formulerer ekstremt godt med disse spørsmålene: 

Surely I exist ahead of language and apart from everything else in the world? 
Who/what am I if I am not that ‘I’? How does one think/live outside ‘I’? Why 
should one want to?’ (s. 290) 

 

Særlig er det siste spørsmålet etter min oppfatning helt sentralt. Deleuzes 

respons på det siste spørsmålet ville kanskje vært at vi muligens kan leve på 

andre måter, om vi forstår verden på andre måter (St. Pierre, 2004). Noe 

Deleuze og Guattari nettopp gjør med sin begjærsfilosofi, der virkeligheten 

er og maskineres på immanensplanet. Og i det henseende er det også mulig å 

spørre om hva det vil bety for etikk, når subjektet ikke lenger er virkelighe-

tens organiserende midtpunkt? Altså når det ikke lenger eksisterer et bevisst 

subjekt som gjør intensjonelle, rasjonelle og ansvarlige valg som så skaper 

en bedre verden.  

Et nytt konkret spørsmål for denne studien, slik jeg nå tenker på det, kun-

ne vært: Hva vil det bety for etisk profesjonsutøvelse om vi ikke lenger kan 

‘install or restore subjectivity as the foundtation of responsibility’306? (St. 

Pierre, 2004, s. 290). Og her er det virkelig at Deleuze og Guattaris begjærs-

filosofi skaper bevegelse i studiens problem. For selv om det å tenke med en 

virkelighetsforståelse der det ikke finnes et avgrenset subjekt kan oppleves 

som å miste «seg selv», er det er noe ved Deleuze og Guattaris avvisning av 

subjektet som utløser potensialer for hvordan tenke rundt barnehagelæreres 

relasjon til «rase». Og med det også muligheter for å tenke nytt om etisk 

profesjonsutøvelse307.  

Overgang til en annen fortelling om et «data»-arkiv 

Som jeg har nevnt flere ganger kan denne studien forstås som en teoretisk 

eksperimentering. Formålene med studien er og utforske hvordan det er mu-

                                                      
304 Eksempler på konkrete filosofer er Kant, Descartes og Hegel, og jeg har tidligere omtalt 

disses om transcendentalfilosofene. 
305 Arven etter opplysningsfilosofene er i meg og rundt meg over alt hvor jeg beveger meg. 
306 Slik opplysningsfilosofene/transcendentalfilosofene gjorde. 
307 Dette er del av formålet med studien. 
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lig å forstå sosiomaterielle «rase»-hendelser som deltakende i barnehagelæ-

reres konstituering av profesjonalitet, i relasjon til pedagogisk arbeid i tidlig 

barndom. I det ligger det at jeg, med konsepter fra Deleuze og Guattari og 

med inspirasjon fra nymaterialisme, eksperimenterer med hvordan forstå 

subjektivitet i en maskinisk virkelighetsforståelse. Dette mener jeg å ha ar-

beidet med hittil i avhandlingsteksten. Imidlertid har studien også sterke 

bånd til en sosial virkelighet, som på et vis kan sies å være representert i 

dataarkivet. Et delformål for studien er også å eksperimentere med begreper 

fra en maskinisk virkelighetsforståelse sammen med et empirisk materiale. 

Imidlertid krever dette først et gjensyn med metodologi. For installert i en 

maskinisk virkelighetsforståelse er det nå mulig og re-fortelle hva jeg har 

samlet på i et dataarkiv. Noe som videre åpner for en annen tilnærming til 

materialet enn den jeg tidligere forsøkte meg på. Studien er slik også en me-

todologisk eksperimentering, om det i hele tatt går an å snakke om et skille 

mellom teori og metodologi? 
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Inngang 5: Et metodologisk gjensyn 

I Inngang 2 redegjorde jeg for hvordan jeg samlet på materiale til det som 

etter hvert ble et svært heterogent dataarkiv. Mesteparten av dette ble samlet 

inn før jeg valgte å eksperimentere med begreper fra Deleuze og Guattari. 

Da jeg senere begynte og utforske hvilke bevegelser som kunne skapes fra 

denne prosessontologiske posisjonen, var jeg først og fremst opptatt av hva 

den kunne tilby med tanke på en analytisk tilnærming til arkivet. Men, etter 

hvert som denne tenkningen ble mer kjent for meg, begynte jeg også å fun-

dere på om og hvordan jeg kunne re-forklare det jeg allerede hadde gjort i 

prosessen med å skape et dataarkiv. Deler av denne funderingen presenterer 

jeg først i denne inngangen, som er et slags metodologisk gjensyn. Jeg gjør 

deretter rede for hva jeg fant produktivt i denne nye logikken med tanke på 

analytisk tilnærming til arkivet. Eksempler på begreper jeg tar opp i dette 

gjensynet er de metodologiske begrepene «rase»-hendelse og kartografi308. 

Dette er begreper som muliggjorde å tenke nytt om det jeg allerede hadde 

gjort og hva jeg kunne gjøre videre. Tråden jeg vever med her berører hvor-

dan forskere kan skape kunnskap om fenomener i et sosialt landskap når 

inspirert av Deleuzeoguattarisk tenkning og/eller en bredere nymaterialistisk 

åre. Inngangen kan derfor forstås som et innspill til hvordan være forsker i 

en maskinisk virkelighetsforståelse.  

Et nytt forsøk… hva gjorde jeg? 

Da jeg begynte å samle på ting til et etnografisk dataarkiv var jeg sterkt in-

spirert av feministisk poststrukturelle-, dekoloniserende- og kritiske episte-

mologier. Da jeg opplevde at det virket for ømtåelig å forske i/med en bar-

nehage i relasjon til hvithet, valgte jeg etter hvert å gjøre en autoetnografi-

inspirert studie. Som nevnt samlet jeg over flere år på svært heterogene data 

som på en eller annen måte kroppslig kjentes som interessant for å skape 

kunnskap om «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase». Inspirert av flere 

tenkte jeg på det jeg gjorde som en intuitiv måte å dokumentere hvordan 

«rase» var i arbeid rundt meg, og også selvet i dets blivelse (Perreault, 1995; 

Richardson & St. Pierre, 2005) i relasjon til «rase». Dette var innrammet av 

                                                      
308 Å si at de utelukkende har fungert som metodologiske begreper for denne studien, er ikke 

riktig, men det er deres metodologiske potensialer jeg løfter fram i denne inngangen. 
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min daværende forståelse av rasemessig subjektivering som et produkt av 

diskurser. Med konsepter fra Deleuze og Guattari og en nymaterialistiske 

metafysikk, kan jeg nå imidlertid artikulere dette på litt andre måter.  

Jeg var på utkikk etter affektive sammenstøt 

Virkeligheten i Deleuzeoguattarisk tenkning er en form for et åpen selvorga-

niserende system som er mer eller mindre stabilt, og samtidig i konstant 

bevegelse. Å produsere kunnskap om eller snarere med en slik verden, kre-

ver tilnærminger som kan være oppmerksom på verden som mobil og på 

hvordan også metodologier er involvert i frembringelsen av verden (Cole-

man & Ringrose, 2013). Et viktig poeng i relasjon til vitenskap er virkelighe-

tens relasjon til tenkning, og i dette tilfellet hvordan samfunnsvitenskapelige 

forskere kan tenke noe om sosiale fenomener i en mobil virkelighet. For 

hvordan kommer en slik virkelighet til uttrykk? Hvordan kan forskere regist-

rere dette? Hva er relasjonen mellom tenkning og en maskinisk virkelighet? 

Spindler (2013, s. 101) skriver at tenkning og hendelser tar plass i og på 

kroppen. Kroppen er der alle konfrontasjoner og møter utspiller seg, det er 

overflaten hvor livets hendelse skjer, rister seg inn og skaper sprekker og sår. 

Det er der hvor bruddstykker hele tiden omformer kroppens aktuelle konsti-

tuering til noe annet. Tenkning og blivelse kan derfor ikke skilles fra hver-

andre, skriver hun. De er i en uatskillelig relasjon med hverandre. Slik jeg 

forstår det, krever dette en helt annen vitenskapelig tilnærming enn en der 

forskeren observerer/tenker om verden på avstand. Noe jeg mer og mindre 

intuitivt har forsøkt og eksperimenter med i denne studien.  

Også Colebrook (2002) skriver at Deleuze insisterer på at verden ikke 

finnes utenfor tenkning, og den venter derfor heller ikke «der ute» på å bli 

representert. Vi kan altså ikke skille det å tenke om verden fra verden selv 

(Colebrook, 2002, s. 26)309. Og det var kanskje en utvisking av skillet mel-

lom tenkning og virkelighet som pågikk da jeg intuitivt (men også inspirert 

av feministiske forskere) begynte å samle på dokumentasjoner av ting som 

skjedde i mitt hverdagsliv, som jeg registrerte i kroppen som en fornemmel-

se eller tranghet i relasjon til «rase» og etisk profesjonsutøvelse. I en filmati-

sert samtale mellom Deleuze og Parnet310, forteller Deleuze om hvordan han 

forsøker å være ‘on the lookout’ for affektive sammenstøt (Deleuze, et al., 

2011). Affekter, slik Stewart (2007) forstår det, er ’the varying, surging ca-

                                                      
309 Og nettopp en slik utvisking av skillet mellom tenkning og livet åpner opp for en nomadisk 

tenkning, som er noe annet enn statstenkning. I nomadiske områder kan tankene bevege seg 

rundt uten å følge på forhånd bestemte mønstre eller stier. Slike områder er glatte, uten hind-

ringer, og tillater tankene å bevege seg uten begrensninger. Statsområder kan karakteriseres 

som furete, fylt av riller og spor. I statsområder må tenkning bevege seg i disse rillene, noe 

som begrenser hva det er mulig å tenke og hvordan det er mulig å leve. Disse områdene kan 

derfor forstås som stratifiserende (Deleuze & Guattari, 1987).  
310 En fransk journalist og student av Deleuze. 
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pacities to affect and be affected that give everyday life the quality of a con-

tinual motion of relations, scenes, contingencies and emergences’(s. 2). Af-

fekter er ting som skjer, de er virkelighetens aktualiseringer slik de kommer 

til uttrykk i våre (forsker)kropper, og som finner veien til tenkning samtidig 

som de også setter virkeligheten i videre bevegelse (Stewart, 2007, s. 2).  

Affekters betydning ligger i intensitetene de skaper i oss mennesker og i 

hvilke tanker og følelser de muliggjør. Som konsept muliggjør affekt å åpne 

opp for flere registre enn vi vanligvis bruker i forskning, og med det å kunne 

tenke på hvordan bestemte sammensetninger ‘impact on our bodies in ways 

that are non-conscious’ (Hickey-Moody & Malins, 2007, s. 8). Noe jeg opp-

lever som svært produktivt i relasjon til de tidligere uforklarlige «rase»-

aktige erfaringene, om jeg nå tenker på disse som affektive sammenstøt. 

Affekt muliggjør altså at verdens i dens blivelse, sammenstøt mellom krop-

per og hva det er å være menneske, kommer innen rekkevidde for oss som 

forskere. Slik jeg forstår det muliggjør et engasjement for affekt å komme 

«tettere på» virkeligheten slik den forstås i en prosessontologi. Men hvordan 

mer konkret «få tak på» affekter? Hvordan «hekte seg på» verden i dens 

blivelse? 

Installert i en maskinisk virkelighetsforståelse kan én måte og re-

formulere hva jeg gjorde, være at jeg i prosessen utviklet en form for varhet. 

En slags åpen tilstedeværelse i verden som muliggjorde at jeg, akkurat som 

Deleuze, etter hvert ustanselig var på utkikk etter affektive sammenstøt. 

Sammenstøt som hadde forbindelsestråder til et territorium som var begren-

set til å ha med etisk profesjonsutøvelse i tidlig barndom i «et flerkulturelt 

samfunn» å gjøre. Med Deleuze (2011) sine ord vil jeg si at jeg med denne 

åpenheten og varheten for affektive sammenstøt, beveget meg på terskelen 

mellom tenkning og ikke-tenkning i mine anstrengelser for å samle på hvor-

dan virkeligheten kom til uttrykk. Eller sagt på en annen måte, jeg samlet på 

hendelser og transformative øyeblikk i relasjon til problemet jeg etter hvert 

avgrenset til å tenke på som «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase» 

(Deleuze & Guattari, 1987). Med kunnskap om affekt vil jeg si at jeg forsøk-

te og registrere hvordan «jeg» som sammensetning, hele tiden utsatte meg 

for og ble utsatt for affekt; for transformasjon. Og hvordan jeg hele tiden var 

en del av en blivelsesprosess jeg ikke kunne kontrollere.  

Disse affektive sammenstøtene som jeg arkiverte kan karakteriseres som 

materielle og relasjonelle. Jeg kjente dem i kroppen, og jeg opplevde at noe 

som jeg ikke hadde kontroll over «hanket meg inn» (noe skjedde eksempel-

vis i/med meg i en butikk en ettermiddag i relasjonen mellom «meg» og en 

reklamebrosjyre for ull klær)311. Dette var ting som ikke eksisterte på forhånd 

av relasjonene. Jeg bruker her ting framfor objekter om data som jeg arkiver-

te etter slike «innhankinger» (og som jeg samlet på på ulike måter: en rekla-

                                                      
311 Jeg beskrev denne følelsen av å bli hanket inn allerede i Inngang 2, men da uten å ta i bruk 

hva slags «forklaring» en maskinisk virkelighetsforståelse kan tilby. 
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mebrosjyre, et fotograf av et sted, en vignett), som en følge av at jeg oppfat-

ter at det er en ontologisk distinksjon mellom ting og objekter (Bernstein, 

2009; Semetsky, 2003)312. Tingen (the thing), uttrykker Grosz (2005b) er 

ressursen for subjektets varighet. Tingen er ‘the provocation of the nonliv-

ing, the half-living, or that which has no life, to the living, to the potential of 

life’ (s. 131). Det er vår måte å forholde oss til en verden vi ikke kan domi-

nere over, men som vi er innviklet i. Tingen, skriver hun videre, er ‘what we 

make of the world’ heller enn hva vi finner i verden, den er:  

the compromise between the world as it is in its teaming and interminable 
multiplicity. …and the world as we need it to be or would like it to be – open, 
amenable to intention and purpose, flexible, pliable, manipulable, passive, a 
compromise between mind and matter, the point of their crossing one into the 
other. It is our way of dealing with the plethora of sensations, vibrations, 
movements, and intensities that constitute both our world and ourselves, a 
practical exigency, indeed perhaps only one mode, not a necessary condition, 
of our acting in the world (Grosz, 2005b, s. 133-134)  

 

Tingen er kompromisset mellom virkeligheten slik den er og hvordan vi 

trenger og ønsker at den er, og kanskje den eneste måten for oss å handle i 

verden på, foreslår Grosz over. Bernstein (2009) hjelper meg også å forstå 

bedre hva som skiller objekter fra ting, når han skriver at forskjellen ligger i 

at ‘things hail’ (2009, s. 73). De byr opp til dans313, og de gjør det iherdig og 

konstant: 

when we are alone and in groups, when we think about them and when we do 
not, when we respond obediently and when we resist, when we individually or 
collectively accept the invitation to dance, refuse it, accept but improvise new 
steps, or renegotiate, deconstruct, or explode roles of leader and follower 
(Bernstein, 2009, s. 73) 

 

Tingen anroper oss, og dette «Hei, du der!», krever en kroppslig respons. 

Ved å svare på et anrop, interpelleres individet inn i subjektivitet, argumen-

terer Bernstein videre. Noe som samsvarer med min redegjørelse for subjek-

tivitet som produsert i sosiomaterielle hendelser. For interpellasjon oppstår 

ikke bare eller hovedsakelig gjennom verbale krav, men gjennom sammen-

støt i den materielle verden314, gjennom danser mellom mennesker og ting 

(Bernstein, 2009, s. 73). Poenget jeg her forsøker å få frem er det ikke var 

«meg» som et intensjonelt (forsker)subjekt, som en forsker separert fra en 

                                                      
312 Dette kan relateres til en ontologi (som Deleuze og Guattaris) som utfordrer skillet mellom 

subjekt og objekt (se Law, 2000; Mol, 2008). Og jeg har i en tidligere inngang likestilt ting 

med virkeligheten, og virkeligheten med kvalitative multiplisiteter (begjær). 
313 Et objekt blir en ting når det inviterer en person til dans (Bernstein, 2009, s. 70). 
314 Denne forståelsen av interpellasjon skiller seg på denne måten fra Althusser sin (Bernstein, 

2009). 
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død virkelighet som avgrenset hva som «kvalifiserte» som data for studien. 

Eller heller, når noe ble data. Jeg kunne ikke vite på forhånd hva eller når 

noe jeg ville bli anrop i min interesse for å dokumentere det jeg etter hvert 

har kalt «rase»-hendelser. Men altså, når det inntrådte, når jeg kjente det i 

magen eller på annet vis i kroppen, arkiverte jeg det i et dataarkiv.  

Som nevnt tidligere kan affekt komme til uttrykk i menneskers kropper 

som en vane, som et sjokk, eller som en påvirkning (Stewart, 2007), og det 

var disse jeg tillot meg å forstå som interessante å dokumentere. Tradisjonelt 

sett har ikke slike hendelser, som vi ikke kan registrere med sanser som syn 

og hørsel vært tillagt viktighet i samfunnsvitenskapelige sammenhenger. De 

har tvert imot vært avvist med begrunnelser som at de er uinteressante og 

mindre betydningsfulle for kunnskapsutvikling (MacLure, 2013a, 2013b). 

Men slike uobserverbare hendelser som vanskelig lar seg forklare på rasjo-

nelle måter (eksempelvis å svare på hvorfor de skjer) kan, installert i be-

gjærsfilosofi, affirmeres og settes ord på. Og med det forstås som en kilde, 

eller snarere nullpunktet, for skapelse av noe nytt. Hva Deleuze kaller ‘pe-

ople to come’ (Bogue, 2011). Skapelsen av noe nytt kan knyttes til den vir-

tuelle dimensjonen av hendelser, noe jeg snart kommer til. Først vil jeg imid-

lertid, som en slags støtte for hva jeg har redegjort for her, referer til andre 

som har forsøkt å utvikle strategier for hvordan skape kunnskap om en mobil 

virkelighet. Og med disse prøve meg på enda noen re-formuleringer av 

hvordan jeg nærmet meg virkeligheten. 

Flere innen den nymaterialistiske åren har utforsket hvordan 

nærme seg en mobil virkelighet 

Inspirert av Braidotti (2006) kan en annen måte å forklare hvordan jeg hektet 

meg på verden i dens blivelse, være at «jeg» åpnet «selvet» for sammenstøt 

med utsiden. Som en oppfriskning konseptualiserer blivelse ‘the continual 

production of (or ‘return’) difference immanent within the constitution of 

events’ (Stagoll, 2005a, s. 26), som også er hva virkeligheten er i en prosess-

ontologi. Braidotti (2006b) foreslår at en forsker kan fange denne forskjells-

produksjonen gjennom å bli nomadisk. Å bli nomadisk, skriver hun, har å 

gjøre med å tømme «selvet» som en måte å åpne det opp for sammenstøt 

med utsiden. Og hun refererer til forfatteren Virginia Wolf som en hjelp til å 

få tak på hvordan vi kan gjøre dette som forskers-subjekter: 

The artists ‘eye’ captures the outside world by making itself receptive to the 
totality of an assemblage of elements, in an almost geographical or carto-
graphic manner, like the shade of the light at dusk, or the curve of the wind. In 
those moments of floating awareness when rational control releases its hold, 
‘Life’ rushes on towards the sensorial/perceptive apparatus with exceptional 
vigour. This onrush of data, information, affectivity, is the relational bond that 
simultaneously propels the self out of the black hole of its atomized isolation 
and disperses it into a myriad of bits and pieces of data imprinting or impres-
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sions. It also, however, confirms the singularity of that particular entity which 
both receives and recomposes itself around the onrush of data and affects 
(Braidotti, 2006b, s. 145) 

 

Det handler om å gjøre seg mottakelig for alle elementene i en sammenset-

ning, gjennom en tilstand av flytende bevissthet der rasjonell tenkning ikke 

lenger er hva som kontrollerer. Og sentralt for denne prosessen, legger 

Braidotti til, er en tilsynelatende fraværende oppmerksomhet eller en flyten-

de sensibilitet som er porøs mot utsiden og som vår kultur har kodet som 

feminin (2006b, s. 146). Og jeg mener at denne måten å forholde seg til vir-

keligheten på til dels er dekkende for hva jeg har gjort315. Og med denne 

tilnærmingen vil jeg si at jeg åpnet for mer enn hva kvalitativ forskning tra-

disjonelt gjør.     

Bennett (2010, s. xii-xv) er også en forsker som har involvert seg med 

hvilke metoder som kan være passende om vi som forskere ønsker å skape 

kunnskap om en bevegelig immanent virkelighet316. Hun har svart på denne 

utfordringen gjennom å være villig til å teoretisere ‘events (a blackout, a 

meal, an imprisonment in chains, an experience of litter) as encounters 

between ontologically diverse actants’, aktanter317 som er både menneskelige 

og ikke menneskelige (s. xiv). Og dette oppfatter jeg som overlappende med 

Deleuze og Guattaris sammensetningslogikk. Videre foreslår Bennett at det 

krever ‘a cultivated, patient, sensory attentiveness’ til ikke-menneskelige 

krefter utenfor og inni den menneskelige kroppen (s. xiv), om vi ønsker å si 

noe om virkeligheten fra denne ontologiske posisjonen. Inspirert av Bennett 

vil jeg si at jeg har vært villig til å interessere meg for hverdagslige og flyk-

tige hendelser i denne studien. Og at jeg over tid utviklet en slags forfinet 

sensorisk oppmerksomhet for slike hendelser. Eksempler på hendelser er en 

intens kroppslig opplevelse på flyet da jeg hjalp en mann med afrikanske 

fenotypiske trekk med bagasjen, det noe som skjedde etter å ha inhalert spor 

av en fars parfyme i garderoben på en barneskole, og det flyktige som oppsto 

et øyeblikk en dag da jeg så på et klesplagg i trappen hjemme). Disse kan 

forstås som affektive sammenstøt hvor flere aktanter er aktive.  

                                                      
315 De som har lest Virginia Wolf sine tekster (eksempelvis Mrs Dalloway) vil kjenne igjen 

denne måten å forholde seg til verden på. I litterær sammenheng kalles denne sjangeren 

‘stream of consciousness’, og er en form for modus som søker å beskrive de mangfoldige 

tanker og følelser som passerer i sinnet 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stream_of_consciousness_%28narrative_mode%29 (besøkt 

28.12.2014). 
316 Noe om det hun har valgt å kalle ‘vibrant matter’. Og dette tenker jeg at handler om ikke 

bare å tenke på virkeligheten som en slags scene der livet utspiller seg, men at virkeligheten er 

agentisk. 
317 Aktantbegrepet henter Bennett (2010) fra Bruno Latour. I følge Bennet er en aktant ‘a 

source of action that can be either human or nonhuman; it is that which has efficacy, can do 

things, has sufficient coherence to make a difference, produce effects, alter the course of 

events’ (2010, s. viii). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Stream_of_consciousness_%28narrative_mode%29
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Bennett (2010) understreker at kapasiteten til å oppdage nærværet av 

upersonlige affekter krever at en er ‘caught up in it’ (s. xiv). Å være invol-

vert i, forstår jeg her i retning som å våge å være en situert og engasjert fors-

ker i hverdagsliges sammenstøt hun eller han selv er en del av. En som våger 

å åpne opp for noe mer eller annet enn det øyet ser, eller det vi umiddelbart 

gjenkjenner når vi bestemmer hva som er data318. En som er nær og opptatt 

av det hverdagslige. Noe som er i tråd med hva Dolphijn and van der Tuin 

(2012, s. 91-92) mener at nymaterialisme tilbyr, nemlig å studere de meta-

morfoseliknende prosessene virkeligheten består av ‘as they happen’ gjen-

nom formasjon av det materielle og diskursive/sosiale. Med Grosz (2005b, s. 

95) sine ord ville denne situertheten kunne beskrives som en ’affirmation of 

the sphere of practice and the lived’. Med Rai (2011, s. 314) sine ord vil jeg 

si at det er ‘embodied experiences’ i relasjon til «rase» i tidlig barndom jeg 

har dokumentert. Å nærme seg virkeligheten slik den er i en sammenset-

ningslogikk, er altså alltid avhengig av lokasjon. Og denne lokasjonen er 

aldri på utsiden av eller på avstand fra fenomenet som er av interesse, og den 

vil alltid være ufullstendig (Haraway, 1988; Mol, 2008). 

De nevnte forsøkene på å sette ord på strategier for å kople seg på virke-

ligheten når plassert i en prosessontologi, smelter slik jeg forstår det sammen 

med hva McLure (2011) mener er en ny form for empirisme; en ‘infra-

empirisme’. Og det nye med denne empirismen er at den i større grad gir seg 

i kast med materialitet. Denne nye empirismen er i følge McLure en infra-

empirisme fordi: 

it attends to sensations, forces, and movements beneath the skin, in matter, in 
cells, and in the gut. This kind of empiricism traces intensities of affect that 
move and connect bodies, subatomically, biologically, physically, and cultur-
ally. It does not privilege human interpretation or conscious perception, and 
the bodies that are animated by affect are by no means restricted to human 
bodies (2011, s. 999) 

 

Igjen tenker jeg at dette sammenfaller med hva jeg intuitivt gjorde, da jeg 

«tunet» meg inn i en mer åpen og oppmerksom relasjon med virkeligheten, 

som også skjøv et tenkende rasjonelt og sentrert subjekt til side. Og som en 

avsluttende kommentar tenker jeg at denne empirismen sammenfaller med 

Deleuzes transendentale empirisme, og dennes interesse for kvalitative mul-

tiplisiteter (Deleuze & Parnet, 2002). 

                                                      
318 Dette er i følge Bennett noe annet en demystifisering, som hun hevder er en svært vanlig 

praksis i kritisk teori. En demystifiserende praksis går i følge Bennett ut fra at det i hjerte av 

en hver prosess finnes et menneskelig agentskap som på diffuse måter har blitt projisert inn i 

tingene. Og en slik mistenksom form for hermeneutikk krever at teoretikere er konstant våken 

for tegn som avslører den hemmelige sannheten som ligger under den falske fremtreden av 

ikke-menneskelig agentskap. For å kunne si noe om ‘vibrant matter’, trenger vi imidlertid å 

utsette mistenksomhet og heller innta en mye mer åpen holdning (Bennett, 2010).  

 



 143 

Dokumentasjon av «rase»-hendelser 

Hendelse betegner sosiomaterielle prosesser der noe blir til (Patton, 2010). 

Og jeg forstår det slik at det er en sterk relasjon mellom affekt-begrepet og 

hendelses-begrepet. Hva jeg konkret mener at hendelses-konseptet mulig-

gjør, er å forstå affektive sammenstøt som bare én mulig aktualisering av 

blivelse. I mitt metodologiske gjensyn, nå utstyrt med begreper fra Deleuze 

og Guattaris begjærsfilosofi, mener jeg at det er mulig å tenke på store deler 

av arkivet som en dokumentasjon av ‘racial becoming’ (Rai, 2012) med 

meg. Altså hvordan «rase» ble aktualisert gjennom meg som et distribuert 

subjekt i det landskapet jeg traverserte319 (Williams, 2009). Et landskap som 

er relevant for mange barnehagelærere i Norge, ikke bare «hvite», og som 

strekker seg på tvers av skott mellom områder som musikk, arkitektur, litte-

ratur, profesjonsforståelser, politikk, media, film, materialer til lek i barne-

hage og tidsskrifter. Sagt på en annen måte kan arkivet nå tenkes på som en 

dokumentasjon av hvordan «rase» er ‘distributed across the boundary 

between person and world’ (MacLure, 2013a, s. 181). «Rase»-erfaringene 

jeg har dokumentert var heller av denne verden, og ikke i verden allerede 

eller utelukkende i meg. De kan forstås som den aktualiserte dimensjonen av 

immanente «rase»-hendelser. «Rase»-hendelse er slik et sentralt metodolo-

gisk konsept i denne studien320.  

Hendelser har som tidligere forklart et komplisert forhold til tid, og kan 

ikke forklares ut fra et tradisjonelt tidskonsept. «Rase»-hendelser åpner der-

for for at de dokumenterte hendelsene har forbindelser til et mangfold av 

tids-rom jeg allerede hadde traversert: som «hvit» jente født og oppvokst i 

Norge på 70- og 80-tallet, som en som ikke bærer noen synlige religiøse 

symboler, som en som snakker norsk uten aksent, som ungdom i en tid med 

hete debatter om innvandring, som blivende profesjonell på 90-tallet, som 

førskolelærer i barnehager i årene rundt tusenårsskifte, som forelder til «hvi-

te» barn i barnehagealder, som borger i et samfunn hvor romanifolket jages 

rundt, som en som drømmer om noe annet og…og…og321. I hendelses-

begrepet finnes altså både en fortid og en nåtid, men også en framtid. Og jeg 

oppfatter at «rase»-hendelser som et metodologisk konsept åpner for å kunne 

eksperimentere med hvilke andre aktualiseringer som kunne ha skjedd. Det-

te, skriver Patton (2010, s. 91), er ‘the pure event-ness of the event’ som bare 

kan tenkes med Aion. I denne tidsforståelsen trekkes hendelsens uaktualiser-

                                                      
319 Jf. Deleuze og Guattaris forståelse av subjektet. 
320 Tidlig i studien var jeg inspirert av Saldanha (2007) da jeg satte sammen dette begrepspa-

ret. Etter hvert som jeg sank dypere inn i Deleuze og Guattaris prosessontologi og dennes 

interesse for hendelse, valgte jeg å opprettholde dette på grunn av dets kreative dimensjoner. 
321 Noe som av og til kom svært konkret og materielt til uttrykk ved at minner dukket opp 

under min traversering i tidlig barndom og også i arbeidet med data. Og jeg lot derfor også 

minner være data, da de på en måte synliggjør hvordan fortid er en del av nåtiden.    



 144 

te del i to retninger samtidig, og spørsmålene Hva har akkurat skjedd og Hva 

kommer til å skje? stilles ustanselig (Patton, 2010).  

En viktig dimensjon er også at hendelses-konseptet aksepterer at livet ik-

ke folder seg ut eller blir til ut fra et intensjonelt subjekt. Subjektet hos 

Deleuze og Guattari er som nevnt et biprodukt av begjær (1977). Det var 

eksempelvis ingen bevisst handling å se etter hvem den eldre kvinnen i tog-

kupeen reiste sammen med, slik jeg har beskrevet i en av de tidligere presen-

terte vignettene. Det bare skjedde. Det var upersonlige affektive sammenstøt 

som skapte denne hendelsen. Samtidig var dette også «meg». Noe som leder 

over på å si noe om autoetnografi i denne virkelighetsforståelsen. Forsto jeg 

fremeldes det jeg hadde gjort som en metodologi inspirert av autoetnografi?  

En autoetnografi av «det som skjer»? 

Som nevnt ble jeg tidlig i studien inspirert av autoetnografi, en metodologi 

som åpner for politiske aspekter ved å fokusere på selvet (og ikke «den 

andre») og kulturen selvet blir til i. Jeg ble særlig inspirert av forskere som 

gjorde autoetnografi installert i perspektiver der det ikke finnes noe stabilt 

selv, og der det å skrive om tabu temaer forstås som politisk (Perreault, 

1995; Reed-Danahay, 1997b). Etter mine sammenstøt med en prosessonto-

logi har jeg også funnet fram til arbeider der det eksperimenteres med å gjøre 

autoetnografi i en prosessontologisk vitenskapsforståelse (Kaufmann, 2011a, 

2011b; Stewart, 2007, 2013; Wyatt & Gale, 2013)322. I disse arbeidene er det 

det immanente og «det som skjer» som er av interesse, noe som overskrider 

den tradisjonelle autoetnografiens fokus på relasjoner mellom selvet og kul-

tur. Slik jeg oppfatter det gir disse arbeidene ny form og er samtidig kritiske 

til autoetnografi. Og for meg har lesninger av disse tekstene banet vei for å 

kunne tenke på autoetnografi på nye måter, men også å holde på at jeg har 

gjort en form for autoetnografisk studie.  

I tråd med autoetnografi slik den kom til etter representasjonskrisen323, er 

også den nevnte klyngen forskere opptatt av skriving som politisk aktivitet. 

Skriving er ikke bare, skriving gjør, uttrykker eksempelvis Wyatt og Gaile 

(2013). Det forandrer hvordan ting er og hvordan vi ser verden. Wyatt og 

Gaile (2013, s. 302) forstår skriving ‘as tearing a line through stability’, og 

de foreslår skriving som en måte for å aktualisere nye sosiomaterielle blivel-

ser. Så snart vi skriver om erfaringer og historier slik de er, som affekter og 

hendelser, er det noe som forskyver seg, uttrykker de. Den sammensetningen 

selvet er løser seg opp, og ved å gjøre det oppstår nye fluktlinjer som er del 

                                                      
322 Disse kan tenkes på som en ny stemme i debatten om selv-skriving når det ikke finnes noe 

essensielt eller stabilt subjekt. Arbeidene dytter videre i forhold til hvordan tidligere forskere, 

særlig feministiske, har utfordret å skrive selvet (auto) etter representasjonskrisen og den 

språklige vendingen. 
323 Som jeg la fram i Inngang 2. 
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av en ny affekt som igjen stratifiserer verden «jeg» er i annerledes (Wyatt & 

Gale, 2013, s. 301). Også Davies og Davies (2007) har forsøkt å si noe om 

hva som skjer når de skriver ned og tenker med virkelige erfaringer i en pro-

sessontologi: ‘life continues to unfold in the accounting of it, and the account 

making is, in that sense, always a new event, a new experience’ (Davies & 

Davies, 2007, s. 1141). Å skrive gjør altså noe, noe også Deleuze og Guattari 

har uttrykt seg om: ‘Writing has nothing to do with signifying. It has to do 

with surveying, mapping, even realms that are yet to come’ (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 5). Ut av dette leser jeg at de peker på politiske potensialer 

ved skriving. 

De nevnte arbeidene har bidratt til min forståelse av hva autoetnografi kan 

skape, når selvet ikke forstås som adskilt fra omverdenen. I en maskinisk 

virkelighetsforståelse er ikke selvet lenget et individualisert selv (auto), men 

i stedet en pågående sammensetning (jf. Deleuze og Guattari). Vi er aldri 

enslige etnografer, skriver Wyatt og Gaile, men ‘bound up in changing, 

complex, multiple interconnections’ (2013, s. 301). Autoetnografi i denne 

forståelsen er derfor en praksis som opptrer på immanensplanet, og Wyatt og 

Gale (2013) foreslår ‘assemblage/ethnography’ som et mulig navn for en slik 

autoetnografisk praksis. Slik jeg forstår det, kaller de det en sammenset-

ning/etnografi ut fra forståelsen av subjektivitet som sammensetning.  

I min lesning av Wyatt og Gale sin tekst ble jeg imidlertid spesielt opptatt 

av hvordan de presenterer skriving om hverdagslige erfaringer (hva jeg kal-

ler hendelser) som en måte å ‘getting out of selves’, og hvordan de trekker 

linjer mellom Deleuzes interesse for å komme bort fra dualismer, Lathers 

interesse for å ‘getting lost’324 og Foucaults ide om å ‘get(ting) free of one 

self’ (Wyatt & Gale, 2013, s. 303). Uten at jeg skal forklare disse linjene 

fullt ut her, er de alle opptatt av å komme bort fra det selvet som ‘resists 

reflexivity, and the one that traps itself within the conventions and familiari-

ties of foundational knowledge and a unitary self’ (Wyatt & Gale, 2013, s. 

303). Noe jeg vil hevde at også jeg er.  

Jeg vil bort fra det «selvet» som minner farlig nær om et «diskrimineren-

de selv», «selvet» som av og til koder mennesker etter fenotypiske trekk 

(eller lukt, eller aksent) på måter jeg ikke vil, og det «selvet» som til en viss 

grad opprettholder klamme dikotomier som «norsk»-innvandrer325. Disse 

«selvene» som jeg ikke har klart å transformere nok med sosialkonstruksjo-

nistiske perspektiver som verktøy. Wyatt og Gale (2013) hevder at sammen-

setning/etnografi muliggjør å ‘getting out of selves’, da det å skrive om hen-

delser alltid vil forskyve noe, eller virke inn i de sammensetninger en forsø-

                                                      
324 Patti Lather er professor i USA, og hun har/har hatt stor innflytelse innen feministisk kvali-

tativ metodologi. Om ‘getting lost’, skriver hun i boken Getting lost (Lather, 2007). Jeg har 

også referert til dette i Inngang 2, der jeg jeg skriver om famlinger, ubehag og hindringer 

studien.  
325 Og alt det produserer. 
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ker å skrive om. Og med det vil sammensetningen endres. Å ‘komme ut av 

selvene’, understreker de, er derfor alltid også å ‘komme inn i’ noe annet 

(Wyatt & Gale, 2013, s. 308). 

Stewart (2007, 2013) er også en som har inspirert meg til å holde på at jeg 

har gjort en form for autoetnografi. Hun skriver at autoetnografi er å skrive 

fra ‘a place in which the world is reacting to something; it’s animated, inci-

ted, thrown together into something’ (Stewart, 2013, s. 660), og dette opple-

ver jeg som dekkende for de skriftlige notatene jeg gjorde. Men, også for 

mange av de andre sjangre av data jeg samlet på; som et fotografi, en nettsi-

de, en cd og en roman. Stedet der verden reagerer på noe kaller Stewart for 

‘ordinary affects’, og autoetnografi er et forsøk på å nærme seg slike intensi-

teter i hverdagslivet gjennom en ‘close ethnographic attention to pressure 

points and forms of attention and attachment’ (Stewart, 2007, s. 5). Stewart 

skriver i sitatet under om hvordan autoetnografi, når den ikke forsøker å 

temme en levende verden, kan: 

describe something’s qualities, trajectories, and duration or try to follow how 
things accrue or how they lose steam. In short, it can be a way to hone in on 
singularities in which things actually take place (Stewart, 2013, s. 661) 

 

På bakgrunn av dette, kaller hun denne tilnærmingen til verden for en auto-

etnografi av det som skjer. Og hun mener at denne varianten av autoetnogra-

fi er en mulig vei inn i en bredere og mer elastisk utforskning av hva som 

skjer med mennesker, hvordan krefter (affekter) støter sammen og hvordan 

sanseinntrykk sirkulerer og blir til, kollektivt (Stewart, 2013). Autoetnografi 

er å gjøre noe annet med teori og dets relasjon med erfaring, skriver Stewart, 

og kan beskrives som å presentere verden som en komposisjon av elementer 

som er kastet sammen til noe med tekstur, tetthet og kraft (2013, s. 659). 

Dette kan imidlertid både være risikabelt og kan også feile stort, skriver 

Stewart. Å gjøre autoetnografi på denne måten tilbyr altså ingen garantier i 

relasjon til kunnskapsproduksjon. 

Også Kaufmann (2011a, 2011b) utforsker det å skrive selvet når subjekti-

vitet forstås som haecceities eller pågående individuasjon (jf. Deleuze og 

Guattari). Kaufmann (2011b, s. 39) mener at individuasjoner, som altså ikke 

trenger å konstituere et subjekt men en hvilken som helst relasjon av intensi-

teter, er det samme som hendelser326. Videre understreker Kaufmann at 

haecceties ikke eksisterer i isolasjon, men inngår i relasjoner med andre 

haecceties eller sammensetninger. Ut fra denne forståelsen, i en artikkel der 

hun begrenser seg til og utforske haecceities av ‘wo/man in assemblages of 

anabolic-androgenic stereoids’, skriver hun derfor først fram deler av den 

større sammensetningen anabole-androgene steroider (portretter av idrettsut-

øvere i media, forskning, historie, helserapporter) for så å eksperimentere 

                                                      
326 Deleuze uttrykker det samme i et intervju (Deleuze, 1995). 
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med å skrive haecceties på denne sammensetningen (Kaufmann, 2011b, s. 

40). Dette synes jeg er interessant for hva jeg har gjort, fordi jeg også har 

samlet på ting i dataarkivet som inspirert av Kaufmann kan forstås som deler 

av den større sammensetninge «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase». 

Hun inspirerer meg også til å kunne skrive haecceities på denne. 

Men, hvorfor eksperimentere med å skrive haecceties?, spør Kaufmann 

(2011b) mot slutten av artikkelen, og med dette forsøker hun å tenke på mu-

lige etiske dimensjoner ved denne metodologien. Dette spørsmålet likner et 

spørsmål jeg har referert til tidligere327, men da stilt av St. Pierre (2004); 

hvorfor skal en forsøke å leve/tenke utenfor et «jeg»? Og St. Pierres svar er 

at vi ved å forstå verden på nye måter kanskje kan leve på andre måter. Sva-

ret til Kaufmann (2011b, s. 44), som i likhet med St. Pierre er inspirert av 

Deleuze og hans interesse for politikk, er at ‘it is work toward living less 

fettered’. Noe jeg lengtet etter da jeg våget å kjenne på de trange stratifise-

ringene av «mine» relasjoner til «rase». Å skrive fram en hacceity, forklarer 

Kaufmann (2011b) noe mer utfyllende, er et etisk utspill fordi hun ved å 

gjøre det forsøker å representere seg selv («me») forskjellig. En hacceity 

eller individuasjon favner som nevnt om både aktualiserte og virtuelle inten-

siteter. Hvordan hun forestiller seg på nye måter, vil virke direkte inn i hvor-

dan hun lever i denne verden, skriver hun (Kaufmann, 2011b). 

St. Pierre og Kaufmanns svar på hvorfor tenke/leve utenfor et «jeg» slik 

vi vanligvis forstår det, er på linje med Deleuzes tenkning der spørsmålet 

How might one live? aldri er langt unna (May, 2005). Deleuze sluttet nemlig 

aldri å spørre hvilke andre muligheter livet tilbyr oss, altså hvordan vi kan 

tenke på ting på måter som kan åpne for nye ‘regions of living’ (May, 2005, 

s. 3)328. Og denne affirmerende tilnærmingen trenger ikke å avgrenses til 

filosofiens verden, men kan også utforskes innen vitenskapen (Deleuze, 

2001b). I denne studien spør jeg eksempelvis: Hvordan kan jeg leve i en 

globalisert verden, hvordan kan jeg leve med «rase» på nye måter, og hvilke 

andre måter kan jeg tenke på etisk profesjonsutøvelse i barnehagen. Og dette 

er spørsmål som innehar liknende potensialer for ustanselig å tenke noe nytt 

(skape bevegelse). 

Inspirert av de nevnte tekstene og deres forståelser av hva autoetnografi 

kan gjøre, vil jeg holde på at det jeg har gjort er en form for autoetnografisk 

studie, en slags autoetnografi av det som skjer (jf. Stewart, 2013). Imidlertid 

har ikke jeg enda i avhandlingen, slik de nevnte tekstene gjør på ulike måter 

og som alltid er sterkt til stede om en tar i bruk Deleuzeoguattarisk tenkning, 

utforsket hvordan jeg kan skape bevegelse i «selvene» eller «rase»- hendel-

sene som opplevdes begrensende. Å skape bevegelse eller noe nytt, er noe 

                                                      
327 Mot slutten av Inngang 4 
328 Å spørre hvordan vi kan leve (i og med verden) er noe ganske annet enn å spørre ‘How 

should one live?’ slik oldtidens filosofer gjorde, eller ‘How should one act’ som var et spørs-

mål mer moderne filosofer som eksempelvis Kant stilte (May, 2005, s. 4). 
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som også vil være i tråd med forskere/filosofer i en nymaterialistisk åre som 

uttrykker at det er en forskjell mellom det å avsløre noe og å skape noe i 

relasjon til forskning (Colebrook, 2008; Deleuze, 2001b; Haraway, 2008; 

Jackson & Mazzei, 2012; Lenz Taguchi, 2012). Dette skal jeg derfor si noe 

om videre, og det er her jeg mer eksplisitt skriver om den analytiske tilnær-

mingen til studiens dataarkiv.  

Hvordan nærme seg hele det heterogene dataarkivet? 

Karakteristikker ved Deleuze og Guattaris begjærsfilosofi er at den har en 

positiv og affirmerende tilnærming til livet, og at den forstår virkeligheten 

som heterogen, mobil og alltid forskjellig. Plugget inn i denne, og inspirert 

av en bredere nymaterialistiske åre, kunne jeg skape en radikalt annerledes 

forståelse av hvordan og hva jeg hadde arkivert som data. Imidlertid var det 

først da jeg støtte på Deleuze og Guattaris (1987) forslag om å skape en 

BwO, at jeg fikk ideer til hvordan hele dataarkivet kunne virke sammen. Og 

også hvordan jeg med utgangspunkt i dette kunne eksperimentere videre for 

å tenke noe nytt. Eller sagt på en annen måte, hvordan jeg kunne involvere 

meg med både de aktualiserte og virtuelle dimensjoner av «rase»-hendelsene 

jeg hadde dokumentert. Jeg mener at begge disse må adresseres, om en tar 

begjærsfilosofiens politiske potensialer på alvor. Deleuze og Guattari (1987) 

foreslår kartografi som en tilnærming som tilbyr denne muligheten, og dette 

konseptet mener jeg er dekkende for hele den rigorøse, rasjonelle, ubeskrive-

lige, ulogiske, pragmatiske og livgivende metodologien i studien.  

Mot en annen analytisk tilnærming til «hvite» barnehagelæreres 

relasjon til «rase» 

Jeg har hittil i dette gjensynet formulert at jeg, installert i en maskinisk vir-

kelighetsforståelse, har dokumentert «rase»-hendelser slik de ble aktualisert 

i/med meg som et posisjonert subjekt («hvit», kvinne, tidligere førskolelæ-

rer, mor). Dokumentasjonenen inkluderte ikke bare selv-skriving (som ble til 

vignetter), men også andre former for data, som eksempelvis et skjermbilde 

av en nettside, et fotografi ev et sted, reklamer og litteratur. I sammenstøt 

med disse tingene329, i det landskapet jeg traverserte i hverdagen, opplevde 

jeg ofte at noe (relevant for mitt problem) kastet seg sammen som en hendel-

se eller fornemmelse (jf. Stewart 2007). Disse andre formene for data er 

derfor også dokumentasjoner på «min» blivelse gjennom «rase»-hendelser. 

Likevel er ikke alle data helt av samme art som hendelsene jeg koplet meg 

på ved å balansere på terskelen mellom tenkning og ikke-tenkning. Mange 

                                                      
329 Som ikke må forstås som objekter adskilt fra «meg», men som ting (Bernstein, 2009; 

Grosz, 2005b). 
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elementer arkiverte jeg ut fra en mer planlagt og rasjonell tilnærming. Ek-

sempelvis fulgte jeg med i aviser og lette i politiske dokumenter etter ting av 

relevans. Hvordan var «rase», hvithet eller anti-rasisme artikulert (eller ikke) 

i debatter i media og styringsdokumenter for barnehagelærere? Hvilke for-

ståelser av profesjonalitet finnes i det barnehagefaglige landskapet?330 Og 

noen ble også gitt til meg av andre som kjente til min studie. 

Disse «søkene» kunne også produsere intensiteter under huden, i celler og 

innerst inne i kroppen (MacLure, 2011). Men, jeg tenkte likevel på dem som 

annerledes fordi de kollektivt var tilgjengelig «der ute» (i kontrast til eksem-

pelvis vignettene basert på notatene jeg skrev etter affektive sammenstøt), og 

fordi jeg i større grad brukte intellektet da jeg arkiverte dem. Det var heller 

jeg som «fant» dem ut fra et allerede «justert blikk», i motsetningene til de 

intime affektive sammenstøtene som jeg aldri visste hvor og når ville opp-

stå331. Jeg strevde lenge med å tenke på hvordan jeg kunne nærme meg både 

de kroppslige «rase»-hendelsene og data som eksempelvis politiske doku-

menter, nettlenker gitt til meg av andre, og artik-

ler/kommentarer/debattinlegg i aviser. Hvordan begge disse to varianter av 

«data» kunne affirmeres som interessante for studiens problem. Men, også 

heterogeniteten i formen/uttrykket data hadde: eksempelvis lyd i form av 

musikk, en episode i en tv-serie, et fotografi av et sted, opptak av en samtale, 

skjermbilde av en nettside, en nedskrevet tekst, et avisinnlegg, et bedskrevet 

minne, en reklame i et blad, utfordret. Mange av elementene (både affektive 

og oppsøkte, og de ulike uttrykkene) opplevdes uforenelige i et tradisjonelt 

analytisk blikk, selv om jeg kroppslig opplevde at de alle hadde forbindelser 

til «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase». Jeg kunne bare ikke riktig 

forklare det helt.   

I mitt møte med noen få konkrete setninger i platå 6 i A thousand plateaus 

(1987), fant jeg imidlertid et språk som hjalp meg å uttrykke en sammen-

heng. I dette platået foreslår Deleuze og Guattari å lage en BwO som en 

måte å løse opp i for faste organiseringer. Og i setningene som jeg presente-

rer under, foreslår de en slags fremgangsmåte for dette:  

We are in a social formation; first see how it is stratified for us and in us and 
at the place where we are; then descend from the strata to the deeper assem-
blage within which we are held; gently tip the assemblage, making it pass 
over to the side of the plane of consistency. It is only there that the BwO re-
veals itself for what it is: connections of desires, conjunction of flows, contin-
uum of intensities. You have constructed your own little machine, ready when 
needed to be plugged into other collective machines (Deleuze & Guattari, 
1987, s. 178-179) 

                                                      
330 Disse kan forstås som deler i den større sammensetningen barnehagelærerprofesjonalitet i 

«et flerkulturelt samfunn». 
331 Deleuze og Guattari ville kanskje omtalt disse to måtene og «se» på som to typer 

‘lookouts’; ‘neer-seers and far-seers’ (1987, s. 221). 
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Hva disse setningene konkret åpnet for var et språk og en tenkning for å 

nærme seg hele arkivet. En tilnærming som ikke forsøkte å samle delene 

under en slags helhetlig logikk, og som kunne få frem relasjoner mellom 

elementer i en sammensetning; forskjellighet-i-seg selv. Setningene åpnet for 

at jeg kunne snakke om mulige immanente relasjoner, transversaler, som jeg 

kroppslig hadde erfart (Bogue, 2007). Jeg vil kort si noe om transversaler 

slik Deleuze forstår det før jeg kommenterer sitatet over. 

Transversaler, i Bogue (2007) sin lesning av Deleuze, er stier som sørger 

for kommunikasjon mellom det ukommuniserbare (s. 2). Videre dreier 

Deleuzes transversalitet-konsept seg om sammenhenger og relasjoner som 

oppstår i en immanent versjon av virkeligheten, og som skjærere på tvers av 

skott som vanligvis skiller verden inn i separate deler332. Deleuze og Guattari 

uttrykker på sitt av og til forvirrende vis, at en transversal linje egentlig er en 

deterritorialisernde linje (fluktlinje) (Deleuze og Guattari, 1987, s. 327). Noe 

som likevel ressonerer med at en transversal tilnærming til virkeligheten kan 

karakteriseres som en form for gjøren i en ‘anti-logos’ stil, der heterogene 

deler settes i kommunikasjon med hverandre gjennom et samlende utkikks-

punkt (Bryx & Genosko, 2005, s. 291, kursiv orginalt). Oversatt til denne 

studien er det samlende utkikkspunktet i en situert interesse for etisk profe-

sjonsutøvelse i barnehagefeltet hvor «rase» er i arbeid. Hva enn transversal 

tilnærming muliggjør er å skape forbindelser på tvers av elementer i dataar-

kivet, men uten å forsøke å føre delene sammen inn under en kausal logikk. 

Transversalitet i Deleuziansk tenkning, affirmerer i stedet delenes forskjel-

lighet og yter dem maksimal intensitet (Bogue, 2007, s. 2; Colebrook, 2002, 

s. 133). En utfordring kan være at denne metodiske, systematiske og samti-

dig åpne måten å tenke og gjøre på, bare kan begripes mens den pågår 

(Bouge, 2007, s. 5). Dette kompliserer hvordan transversaler kan 

(re)presenteres i en vitenskapelig tekst, noe jeg kommer mer inn på mot slut-

ten av inngangen.  

Men nå, tilbake til sitatet over om hvordan skape en BwO. Slik jeg leser 

det tilbyr Deleuze og Guattari her en måte å nærme seg sosiale fenomener 

eller sammensetninger som er organisert for stramt. For på denne måten å 

‘disarticulate, to cease to be an organism’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 

177). Som gjort rede for i Inngang 3 er det ikke organene, eller delene i en 

sammensetning som er problemet, men organiseringen (også kalt organis-

men) (Deleuze & Guattari, 1987, s. 175). Det er organiseringene som er 

                                                      
332 Deleuze (1972, s. 126) sammenlikner etableringen av noe enhetlig av det mangeartede 

med en togreise. Enheten av alt det vi ser gjennom vinduene på en togreise (de ulike stasjone-

ne, byene, naturen langs skinnene, lyset som skifter med vær og tid), skriver han, etableres på 

basis av en transversal, som er noe gjennomgående som vi aldri slutter å forfølge og noe som 

skjærer gjennom hele reisen uten å samle alt inn under «det samme». Transversaler gjengir 

også, samtidig som de skaper kommunikasjon mellom, de ulike stedene som passeres med 

maksimal intensitet (Bogue, 2007, s. 2). 
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BwO sin fiende, BwO sitt motstykke (s. 176). Alle sosiale fenomener er ‘a 

phenomenon of accumulation, coagulation, and sedimentation’ (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 176), og som nevnt tidligere er denne stabiliteten fordelak-

tig. Men, noen kjennes til tider for trange slik at vi opplever det å leve som å 

være i et fengsel eller som fasttjoret (Kaufmann, 2011b; Spindler, 2013). 

Den sosiale formasjonen jeg opplevde som for sedimentert var «hvite» bar-

nehagelæreres («min») relasjon til «rase».  

 I sitatet over foreslår Deleuze og Guattari altså en strategi for å løse opp i 

organiseringen. Det første vi kan gjøre, skriver de, er og finne ut hvordan 

sammensetningen som oppleves som en plage er stratifisert for oss, i oss og 

der vi er. Det produktive med nettopp denne setningen var at jeg med den 

kunne skape forbindelser mellom tilsynelatende adskilte komponenter i da-

taarkivet; de sporede affektive sammenstøtene og de mer tilsiktede søkene i 

det sosiale landskapet rundt meg. Jeg forstår det slik at deler av de dokumen-

terte aktualiseringene gir kunnskap om hvordan sammensetningen «hvite» 

barnehagelæreres relasjon til «rase» var stratifisert i/med meg. Mens andre 

deler av arkivet sier noe om hvordan profesjonalitet og «rase» var stratifisert 

rundt meg (eksempelvis i media, i vitenskapelige sammenhenger og i et bar-

nehagefaglig landskap), og på steder jeg traverserte over en gitt periode (mitt 

hverdagsliv)333. 

Installert i Deleuze og Guattari sin forståelse av sammensetninger, mener 

jeg at de dokumenterte affektive sammenstøtene kan forstås som maskiniske 

sammensetninger. Og, de andre varianter av data kan forstås som kollektive 

sammensetninger av uttrykk. Det er imidlertid viktig for meg å få fram at 

kollektive sammensetninger av uttrykk virker direkte inn i maskiniske sam-

mensetninger (Deleuze & Guattari, 1987, s. 7-8). Forholdet mellom disse 

strømningene er svært komplekst, og et sted skriver Deleuze og Guattari at 

de ikke lenger kan snakke om adskilte maskiner bare om typer av gjennom-

trengende eller sammenvevde multiplisiteter som på et hvert tilfeldig øye-

blikk gir form til en enkel maskinisk sammensetning (1987, s. 41). Dette 

skillet er derfor ikke tydelig eller endelig, men det var likevel produktivt å 

tenke på data på måten jeg beskriver her. For meg ble altså den første set-

ningen i sitatet om hvordan lage en BwO svært fruktbar i relasjon til hvordan 

nærme seg hele dataarkivet. Samtidig utløste det at jeg supplerte det allerede 

eksisterende dataarkivet med flere flere søk etter hvordan profesjonalitet var 

stratifisert rundt meg og på «steder» barnehagelærere i Norge beveger seg 

(kollektive sammensetninger av uttrykk). For dette henvendte jeg meg til 

klassiske forståelser av profesjon, aktuell forskning, faglitteratur og sty-

ringsdokumenter som jeg oppfattet som delaktig i diskursive strømninger 

relevante for barnehagelæreres etiske profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt 

samfunn»334. Resultatet av dette var at begge lagene som sammensetningen 

                                                      
333 Alle disse har forbindelser bakover i tid jf. kollektive sammensetninger av uttrykk. 
334 I Inngang 6 slår jeg opp et kart over disse stratifiseringene og noen motstrømninger. 



 152 

«hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase» arbeider mellom; profesjonalitet 

og «rase», fikk omtrent den samme rigorøse oppmerksomheten. 

 Videre i sitatet, der de kommer med innspill til hvordan løse opp i hvor-

dan virkeligheten organiseres, foreslår Deleuze og Guattari å bevege seg fra 

strataene og til den dypere sammensetningen der vi holdes (for) fast for så 

forsiktig å tippe sammensetningen over mot konsistensplanet. Som nevnt der 

jeg redegjorde for en maskinisk virkelighetsforståelse, vender sammenset-

ninger seg både mot lagene og mot konsistensplanet (BwO). Ved å tippe 

sammensetningen mot konsistensplanet, uttrykker Deleuze og Guattari, kan 

BwO vise hva den egentlig er; maskinisk begjær, pågående strømninger og 

kontinuum av intensiteter (1987, s. 179). Med andre ord: ‘the organic orga-

nization of the organs’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 176). Ved å tippe sam-

mensetningen kan slik jeg forstår det nye affekter oppstå, og med det nye 

blivelser. Blivelser som hele tiden var potensielt til stede i sammensetningen 

(virtuelle), men som på grunn av stratifiserte lag og tilfeldigheter ikke ble 

aktualisert335. BwO er ‘bundles of virtual affects’, utrykker Massumi (1992, 

s. 93), og ved å tippe sammensetningen over mot konsistensplanet kan slik 

jeg forstår det virtuelle affekter utløses. Noe som igjen kan utløse andre or-

ganiseringer, andre virkeligheter, andre-blivelser. Og dette kan knyttes tilba-

ke til forestillingen om forskjellighet som forskjellighet-i-seg selv. Forskjel-

lighet, om en forstår virkeligheten som en serie hendelser, eksisterer allerede 

i hendelsene som en parallell virtuell virkelighet. Det er denne forskjellighe-

ten BwO kan bidra til å sette fart på. 

Jeg har tidligere referert til Spindlers (2013, s. 108) forståelse av en sam-

mensetnings organisering. Hun skriver at en sammensetning hele tiden utset-

tes for nye krefter og intensiteter, samtidig som den er en fastholdt kropps-

lighet. I disse tilfellene er BwO ‘a component of passage’ (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 175), og med det en BwO som virker. Men, uttrykker 

Spindler, i noen tilfeller har BwO gjort seg om til en mur, noe som gjør at 

sammensetningen vegrer seg for produksjon (Spindler, 2013, s. 110-111). 

Det skaper mindre bevegelse i sammensetningen, som med det fastner i 

samme-blivelse (Massumi, 1992). Dette kan forklare den «stuckness» jeg 

kjente i kroppen; til tross for at organene (delene som kom sammen og vir-

ket) alltid var forskjellige i «rase»-hendelsene jeg dokumenterte, var det som 

om den noenlunde samme virkeligheten ble produsert igjen og igjen336. Som 

om organene organiserte seg til å produsere det samme igjen og igjen, til 

                                                      
335 Virkeligheten er en jevn organisering av strømninger, men det er alltid til stede elementer 

av tilfeldighet: ‘The strata can envelop chance but not abolish it, confine it but not banish it’ 

(Massumi, 1992, s. 53). 
336 Deleuze og Guattari (1987, s. 13) omtaler dette som en karakteristikk ved virkeligheten og 

de kaller den decalcomenia. Decalcomania er en artistisk prosess der et mønster eller bilde 

overføres fra en struktur til en annen. Teknikken med å male på et papir for så å presse arket 

med maling mot et nytt papir er et eksempel på en slik prosess. Bildet på det nye arket er ikke 

helt det samme, men det er likevel produsert på basis av det første. 
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tross for at det ikke var de samme delene som kommer sammen hver gang. 

Dette er også en kreativ og skapende prosess, imidlertid er det en produktiv 

aktivitet som holdes på et absolutt minimum for å unndra seg full stopp 

(Massumi, 1992). Og dette kan koples til vane, forstått som et nødvendig 

skjelett for aksjon/produksjon (Grosz, 2013a). I følge Grosz er vane:  

the elaboration of tendency, the production of potentiality, an orientation to 
minimize without eliminationg the efforts of senseation and the effect of ac-
tion (2013a, s. 223) 

 

Den virkeligheten jeg opplevde som repterende og trang, aktualiserte seg 

som vaneaktige mønstre der hierarkiserende og dualistiske kollektive sam-

mensetninger av uttrykk i relasjon til fenotyper, aksenter og diverse gruppe-

ringer (eksempelvis minoritet, majoritet, utlending, norsk, ikke-norsk, rom-

folk, undertrykt) så ut til å delta. Deleuze og Guattari (1987) skriver at i slike 

tilfeller er BwO gjort om til en organisme, det er BwO som er stratifisert (s. 

176). Og nettopp i slike sammenhenger kan det å skape en ny BwO være 

politisk, fordi det som nevnt kan løse opp for andre virkeligheter.  

Deleuze og Guattari har flere mer konkrete innspill til hvordan skape en 

BwO for sammensetninger som vegrer seg for produksjon. De er blant annet 

opptatt av forsiktighet og eksperimentering. Før jeg zoomer inn på dette vil 

jeg imidlertid argumentere for at metodologien i denne studien er en karto-

grafi. Nettopp fordi den både er engasjert med strategisk å undersøke strati-

fisering og andre-blivelse i relasjon til «hvite» barnehagelæreres relasjon til 

«rase». Som en intro kan kartografi beskrives som å lage kart som tegner 

opp konturene av intense prosesser (Bonta & Protevi, 2004), og med det 

henter jeg også inspirasjon fra mer geografi-inspirerte konsepter hos Deleuze 

og Guattari for å si noe om studiens analytiske tilnærming. 

Hele undersøkelsen er en kartografi 

Å artikulere hvordan jeg metodologisk arbeidet for å skape kunnskap om 

«hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase», var noe jeg opplevde som ut-

fordrende. Blant annet fordi jeg på ingen måte hadde fulgt noen metodolo-

gisk mal eller oppskrift for hvordan konstruere data, fordi jeg forsøkte å 

forklare forbindelser mellom tilsynelatende uforenelige deler i et dataarkiv, 

og fordi jeg hadde begynt å kjenne på vibrasjonene i hva som kunne skje om 

jeg tok utgangspunkt i dette rotete datamaterialet for å skape andre-blivelse. 

Imidlertid støtte jeg i prosessen på et konsept fra Deleuze og Guattari som 

jeg mener kan omfavne «hele» den teoretiske-metodologiske-utforsknings-

og-eksperimenterings-prosessen som avhandlingsteksten forsøker å presente-
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re; kartografi337. Inspirasjonen til å undersøke dette konseptet nærmere og ta 

det i bruk, har jeg hentet hos andre forskere som har benytte seg av dette i 

relasjon til metodologi, og alle disse har sterke bånd til nymaterialisme 

(eksempelvis Alvermann, 2000; Dolphijn & van der Tuin, 2012; Hickey-

Moody, 2013; Lenz Taguchi, kommer 2015; Lenz Taguchi & Palmer, 2014; 

Moulard-Leonard, 2012; Stewart, 2007)338. I A thousand plateaus (1987) 

bruker Deleuze og Guattari kartografi der de beskriver prinsipper ved det 

selvorganiserende systemet de utforsker som et bilde for tenkning, og som 

samtidig er karakteristikker ved virkeligheten339. Kartografi, slik jeg forstår 

det, er et av navnene for den tilnærmingen til en maskinisk virkelighet som 

Deleuze og Guattari foreslår. Noe som synliggjør hva jeg tidligere har skre-

vet om at deres filosofiske system er avhengig av relasjoner til et virkelig 

sosialt landskap, og visa versa (Hickey-Moody & Malins, 2007). Kartografi, 

slik jeg forstår det, «passer» til en maskinisk forståelse av virkeligheten, men 

kan også bare gjøres med utgangspunkt i virkeligheten.  

Sammen med begrepet kartografi opplever jeg at forestillingen om en ut-

flatet ontologi, som en immanent ontologi har blitt omtalt som, særlig kom-

mer til sin rett (Hultman & Lenz Taguchi, 2010; Jackson & Mazzei, 2012). 

En karttegner, i tradisjonell forstand, kan sies å arbeide på overflaten, og 

hun/han skaper gjennom sitt arbeid mulige virkeligheter ved å artikulere 

svært uforenelige fenomener (Dimitriadis & Kamberelis, 2006). Men, også 

begrepene ‘smooth space’ og ‘striated space’ som jeg så vidt og mer impli-

sitt har vært inne på340. Det er disse «områdene»341 Deleuze og Guattari hev-

der at vi, for å nærme oss en maskinisk virkelighet342, må spore og kartogra-

fere. Dette kommer jeg tilbake til om litt, etter å ha utdypet litt rundt konsep-

tene furede og utjevnede områder. Først, furede områder er som en overflate 

full av riller eller renner og kan tenkes på som et produkt av stratifisering 

(Bonta & Protevi, 2004; Deleuze & Guattari, 1987). Her organiseres tenk-

                                                      
337 Kartografi er tradisjonelt forstått som en vitenskap som kombinerer estetikk og teknikk for 

å lage og studere kart. Den bygger på en antakelse om at virkeligheten kan representeres på 

måter som effektivt kommuniserer romlig informasjon (Dimitriadis & Kamberelis, 2006). 
338 Siden det ikke finnes noen fasit for hvordan skape en kartografi, velger jeg ikke å utdype 

her hvordan andre har skapt en kartografi. Det er likevel verdt å nevne at Deleuze og Guattari, 

i A thousand plateaus (1987), kommer med flere hint om hvordan dette kan gjøres. 
339 Deleuze og Guattari tilbyr i introduksjonen til A thousand plateaus rhizomet som et alter-

nativ til en forståelse av virkeligheten basert på en tre-logikk, og det er her de først nevner 

kartografi (1987). Rhizomet er en måte og konseptualisere verden og tenkning på (Colman, 

2005b), og er slik jeg forstår det overlappende med en maskinisk virkelighetsforståelse. Se 

introduksjonen i A thousand plateaus (1987) for mer om rhizomet. 
340 I Inngang 3 kommer jeg inn på ‘smooth space’ da jeg gjør rede for forestillingen om et 

nomadisk subjekt, og tidligere i den samme inngangen gjør jeg grundig rede for stratifisering, 

som er tett koplet med ‘striated space’.  
341 Jeg skriver «område» i doble anførselstegn for å vise at dette på ingen måte er stabile 

områder, og også at de ikke kan skilles fra hverandre (Deleuze & Guattari, 1987). 
342 På måter som er politiske. 
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ning og virkelighet i et homogent landskap. Det holder seg stabilt, og kan 

forenklet sies å tendere mot kvantitativ forskjellighet og samme-blivelse. Et 

kultivert landskap med vannkanaler, veier og ulike innrammede produ-

skjonsmarker, eller en by med sineveinett og transportårer kan fungere som 

bilder på et furet område. Utjevnede områder derimot er uten renner, furer 

eller kanaler, og kan forstås som et heterogent landskap som kan sammen-

liknes med en ørken (Deleuze & Guattari, 1987). En ørken er alltid forskjel-

lig, den endrer seg i takt med vær og vind, og forenklet kan den sies å tende-

re mot en BwO som virker. Deleuze og Guattari bruker også termen noma-

disk område om dette fenomenet343. Et nomadisk område er i følge Deleuze 

og Guattari (1987, s. 422) et helt bestemt sted som ikke er begrenset, mens 

furede områder både er begrensende og begrenset. Begge disse områdemeta-

forene for tenkning og livet er, akkurat som stratifisering og det nomadiske 

subjektet, to sentrale og paralelle prosesser i en maskinisk virkelighetsfor-

ståelse. Kartografi tilbyr en vitenskapelig tilnærming som kan «tåle» denne 

kompleksiteten. 

Å spore og kartografere (et spørsmål om metode) 

Om jeg nå forstår «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase» som en sam-

mensetning, er en viktig faktor for hvordan jeg kan skape kunnskap om den 

at en av de mest sentrale karakteristikkene ved en sammensetning, at den i 

likhet med et kart har multiple innganger (Deleuze & Guattari, 1987, s. 14). 

Den er ‘open and connectable in all of its dimentions’, og kan tegnes på en 

vegg, skapes som et kunstverk og konstrueres som politisk handling (1987, 

s. 13-14). Den siste setningen referer slik jeg forstår det til kartografi som 

både skapende og politisk aktivitet. Framfor utelukkende å reprodusere tidli-

gere representasjoner av virkeligheten, produserer kartografi en organisering 

av virkeligheten (Dimitriadis & Kamberelis, 2006). Organiseringen kan be-

stå av heterogene deler (jf. en transversal tilnærming) (Bryx & Genosko, 

2005), eksempelvis både aktualiserte og virtuelle virkeligheter. Og den sist-

nevnte delen er mulig å involvere seg med fordi kartografering344 er fullsten-

dig orientert mot en eksperimentering i kontakt med virkeligheten. Lag et 

kart, oppfordrer Deleuze og Guattari, for deretter å legge til; ikke en sporing 

(1987, s. 13). En distinksjon jeg opplever som sentral. 
Før jeg kommer inn på denne distinksjonen er det viktig å si noe om valg 

av termer i relasjon til oversettelse, men også forståelse. I relasjon til karto-

grafi bruker Deleuze og Guattari både begrepene ‘map’ og ‘mapping’. De 

skriver blant annet at skriving har ingenting med meningsskaping å gjøre. 

Det har utelukkende med kartografering å gjøre, ‘even realms yet to come’ 

                                                      
343 Dette må forstås i sammenheng med et nomadisk subjekt som jeg skrev fram som en sen-

tral komponent i begjærsfilosofi i Inngang 3 (jf. Bouge, 1989). 
344 Å lage kart. 
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(1987, s. 5). Om ‘the map’ skriver de blant annet at det er en rhizome, og at 

den ikke reproduserer men konstruerer ubevisstheten345. Og videre at et kart: 

fosters connections between fields, the removal of blockages on bodies with-
out organs, the maximum opening of bodies without organs onto a plane of 
consistency (Deleuze & Guattari, 1987, s. 13) 

 

Kartet nærer altså forbindelser mellom virkeligheter, fjerningen av blokke-

ringer og full åpning av BwO i relasjon til konsistensplanet. Når jeg videre 

skriver om å kartografere handler det aller mest om å tegne opp og/eller 

spille inn i en virkelighetsproduksjon som enda ikke er aktualisert. Når jeg 

skriver om kartet tendererer det mot den siden av en sammensetning som 

vender seg mot BwO. Men, som nevnt gjentatte ganger er slike distinksjoner 

aldri absolutte eller gjensidig ekskluderende i Deleuzoguattarisk tenkning. 

Det er heller ingen ontologisk dualisme mellom her og der (den aktualiserte 

og virtuelle dimensjonen), mellom å spore og å kartografere (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 22). Det er en dobbel prosess, ‘a double action or mo-

vement’ (Lenz Taguchi, kommer 2015, s. 4). Likevel vil jeg videre behandle 

disse to separat for å kunne forklare kartografiens to prosesser, og jeg starter 

med å spore. 

Sporing i en maskinisk virkelighet kan tenkes på som en form for kopi av 

det som har vært, og som fungerer i samsvar med «genetiske» prinsipper; 

virkeligheten utvikler seg og reproduserer på basis av tidligere former346 

(Dimitriadis & Kamberelis, 2006; Martin & Kamberelis, 2013). Det er en 

slags repitisjon av verden fordi den følger (av pur vane) eksisterende stratifi-

serte strukturer i et furet område. Det er jordens vane, dens skapende kraft på 

minimumsbluss. Å spore slike mønstre, hevder Martin og Kamberelis 

(2013), er hva som vanligvis presenteres som funn i de fleste forskningspro-

sjekter. Sporinger av hvordan virkeligheten er artikulert. I relasjon til denne 

studien har jeg også arbeidet med å spore «mine» relasjoner til «rase», og 

også hvordan «rase» og profesjonalitet kom til uttrykk i barnehagefeltet og i 

det bredere samfunnet. Om jeg hadde vært fornøyd med å spore, kunne jeg 

ha stoppet der for så å tolke og teoretisere disse installert i perspektiver der 

eksempelvis hvithet, «rase» og/eller interseksjonalitet er fokus. Dette kan 

også fungere som en politisk aktivitet. I møte med begjærfilosofiens kreative 

aspekter, oppfattet jeg imidlertid at det fantes muligheter for politisk forsk-

ning som metodologisk beveget seg bortenfor sporing. Jeg hadde som nevnt 

erfaringer fra å gjøre dekonstruktive lesninger av et etnografisk materiale 

friskt i kroppen347. Selv om jeg kan si at dette beveget min forståelse av pro-

fesjonalitet i barnehagen i «et flerkulturelt samfunn» med stor kraft, og livet 

                                                      
345 Jeg forstår rhizome, slik det blir brukt her, som overlappende med et nomadisk subjekt. 
346 Deleuze og Guattari omtaler også sporing som ‘decalcomania’ (Deleuze & Guattari, 1987, 

s. 13).  
347 Se Inngang 2. 
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ellers, fortsatte virkeligheten å produsere «rasialiserende» repetitive sam-

mentrekninger med meg.  

Vi må imidlertid ikke slutte å spore, argumenterer Deleuze og Guattari. 

For har ikke multiplisiteter strata ‘upon which unification and totalization… 

…and subjective attributions take root?’, spør de retorisk (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 14). Massumi (1992) omtaler sporing som det å stoppe 

verden slik vi kjenner den, og han er tydelig på at denne aktiviteten er en 

forutsetning for å sette opp en ‘actual-virtual circuit’ som er avgjørende for 

en politisk forestillingsevne (Massumi, 1992, s. 103-104). Kartografi er et 

spørsmål om metode, skrive Deleuze og Guattari (1987) videre; ‘the tracings 

should always be put back on the map’ (s. 14, kursiv i orginal). Å spore er 

som å ta et fotografi eller et røntgenbilde, der en ved å isolere noe eller velge 

ut noe, fremkaller en modell av virkeligheten. Virkeligheten er da oversatt til 

et bilde. Det er altså ikke bildet som er virkeligheten (Deleuze & Guattari, 

1987), bildet er kun en representasjon av en stoppet verden på et gitt sted-tid. 

Sagt på en annen måte, å spore tydeliggjør dominerende diskursive og mate-

rielle krefter i relasjon til et fenomen, men de er ikke virkeligheten (jf. hen-

delsesbegrepet). Kartet derimot kan avsløre krefter som har blitt marginali-

sert eller totalt ignorert og/eller krefter som kan transformere eller omorgani-

sere virkeligheten på ulike måter (Martin & Kamberelis, 2013). Å sette spo-

ringer tilbake på kartet, handler om å performere ‘asignifying ruptures’ 

(Deleuze & Guattari, 1987, s. 10), som en måte å åpne for forskjellighet-i-

seg selv, tings/et fenomens kvalitative forskjellighet (Leonard & Moulard, 

2012)348. 

Som nevnt har kartografi med eksperimentering å gjøre. Og det er det jeg 

forstår at Deleuze og Guattari hinter mot, når de fremhever at sporinger alltid 

må settes tilbake på kartet. Jeg har tidligere skrevet at et kart er åpent og har 

uendelig mange forbindelser, og at dette er en av karakteristikkene ved en 

maskinisk sammensetning. På kartet (i maskinen), kan derfor produksjon av 

relasjoner mellom tilsynelatende uforenelige data konstitueres (Lenz 

Taguchi & Palmer, 2014) (jf. transversaler), slik at data kan bli til noe annet 

(MacLure, 2013a). Å sette sporingene tilbake på kartet, å plugge den inn i en 

maskinisk virkelighet, gjør at sporingene kan bli noe annet fordi det oppstår 

en form for relasjonalitet som går bortenfor en kasualitetstenkning. Som 

Alvermann (2000) skriver, eksperimentering kan produsere ‘how to move 

between things in ways that nullify beginnings and endings’ (s. 116). En 

teoretiker som arbeider med å kartografere skaper altså nye artikulasjoner fra 

(vanligvis) uforenelige fenomener (Dimitriadis & Kamberelis, 2006; Martin 

& Kamberelis, 2013), som aktualiserte og virtuelle dimensjoner av virkelig-

heten.  

Dette siste avsnittet kan koples til sitatet jeg presenterte litt tidligere i 

denne inngangen, hvor Deleuze og Guattari foreslår å tippe sammenset-

                                                      
348 Deleuze og Guattari lover imidlertid ikke success (1987, s. 10). 
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ningen forsiktig over mot konsistensplanet for å skape en BwO349. Å skape 

en BwO uttrykker slik jeg forstår det, den samme gjøringen som å sette spo-

ringen tilbake på kartet, noe som bare kan gjøres ved å eksperimentere. Å 

kartografere har med performativitet å gjøre, hevder Deleuze og Guattari, og 

kan kun utforskes ‘legwork’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 409), altså å gjø-

re. Det er derfor kun ved aktivt å eksperimentere at nye organiseringer av 

virkeligheten kan tilbys, noe som kan muliggjør andre-blivelse for både in-

divider og sosiale formasjoner (Martin & Kamberelis, 2013). I relasjon til 

hva jeg har gjort da jeg samlet data i et arkiv, er det nå mulig å forstå disse 

som strategiske og politiske sporinger350 av artikulasjoner av profesjonalitet 

og «rase». Med meg, rundt meg og de stedene jeg traverserte351. Men, hvor-

dan praktisk og konkret sette disse tilbake på kartet? Hvordan kartografere? 

Hvordan skape en BwO for samme-blivelser? 

Lag kart! Skap en BwO! Eksperimenter, men vær forsiktig!  

Den vanligste analytiske tilnærmingen i kvalitativ forskning er tolkning 

(MacLure, 2013a). Imidlertid foreslår Deleuze og Guattari å bytte ut tolk-

ning med eksperimentering (1987, s. 167)352. Og som allerede nevnt forstår 

jeg det å eksperimentere som en måte å sette sporinger tilbake på kartet. 

Eksperimentering gjør at vi kan slippe unna tolkning, som de tenker på som 

en form for territorialisering353 (Deleuze & Guattari, 1983). Begjæret etter å 

unngå tolkning er imidlertid ikke et begjær etter å være mot tolkning eller 

benekte det. Begjæret handler heller om å affirmere et alternativ som samti-

dig er utolkbart (Deleuze & Guattari, 1983, s. 13). For å utdype mer, i en 

sammensetningslogikk blir det uinteressant å lete etter entydigheter eller 

mening i dataene. Eller entydigheter i de sporede artikulasjonslinjer (Martin 

& Kamberelis, 2013). For, ‘these lines means nothing. It is an affair of car-

tography. They compose us, as they compose our map’ (Deleuze & Guattari, 

                                                      
349 De skriver også om å fabrikere en BwO (Deleuze & Guattari, 1987, s. 181), men jeg har 

valgt å holde meg til å skape en BwO. 
350 Vi bør kartografere virkeligheten, ikke intensjonelt og strukturelt, men strategisk og poli-

tisk, skriver Dimitriadis og Kamberelis (2006, s. 92).  
351 Disse kan som nevnt forstås som maskiniske sammensetninger og kollektive sammenset-

ninger av uttrykk. 
352 Deleuze og Guattari foreslår metoder for eksperimentering i flere platåer enn det sjette, 

blant annet i platå 7 hvor ‘faciality’ er et begrep som er mulig å arbeide med og i platå 10 

hvor ‘becoming’ er et sentralt begrep. Faktisk tilbyr A thousand plateaus hele veien hint for 

hvordan eksperimentere med de-regulerte strømninger, ideer og handlinger og de hele tiden 

nærværende forsøk på å binde dem, altså hvordan eksperimentere med de-sentrerte nettverk 

(Smith & Protevi, 2011). 
353 Å tolke er å begrense seg til et territorium. Tolkning reproduserer materialet det vurderer 

som tilfeller av koden (decalcomania). I Deleuzeoguattarisk tenkning omtales tolkning som 

kodifisering, eller territorialisering, og som et alternativ til tolkning foreslår de altså eksperi-

mentering (Deleuze & Guattari, 1987; MacLure, 2013a).  
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1987, s. 224). Jeg vil derfor si det så sterkt at installert i en prosessontologi 

så umuliggjøres en lete etter mening eller forklaringer på bakgrunn av spo-

ringer. 

Dette kan begrunnes med at mening i Deleuzeoguattarisk tenkning ikke er 

noe som allerede finnes der ute, og som vi kan avsløre om vi bare leter med 

de rette instrumentene (metodene). Mening er heller ikke å finne (represen-

tert) i dataene. I Deleuze og Guattari sin filosofi er mening kraft, eller snare-

re møter mellom krefter (Massumi, 1992, s. 10). Noe jeg også var inne på i 

Inngang 3 da jeg forklarte at Deleuze og Guattari forstår begjær som kraft og 

ikke en funksjon av foreløpige behov (Bogue, 1989). Mening, forklarer Mas-

sumi (1992), er ‘the contraction of difference and repetition in a self-

expiring expression’ (s. 20). Mening er begjærsproduksjon, blivelse, eller 

sagt på en annen måte; mening er andre-blivelse (Massumi, 1992, s. 16). Om 

jeg knytter dette til empiri forstår jeg det slik at det ikke finnes noen mening 

bak empirien, eller noen bakenforliggende forklaringer for de affektive 

sammenstøtene som oppsto med meg. Å spørre hva «rase»-hendelsene betyr 

er derfor ikke interessant i en maskinisk virkelighetsforståelse. 

Eksperimentering er altså fremgangsmåten Deleuze og Guattari foreslår 

for å sette sporinger tilbake på kartet; å skape en BwO. I sitatet under forsø-

ker de å tilby en mer detaljert forklaring på hvordan dette kan gjøres:   

Lodge yourself on a stratum, experiment with the opportunities it offers, find 
an advantageous place on it, find potential movements of deterritorialization, 
possible lines of flight, experience them, produce flow conjunctions here and 
there, try out continuums of intensities segment by segment, have a small plot 
of new land at all times (Deleuze & Guattari, 1987, s. 178) 

 

Slik jeg leser det handler dette om å skape bevegelse, og med det, aktivt 

delta i begjærsprosesser. Noe som i vitenskapelig sammenheng fordrer en 

annen måte å forholde seg til data på enn det som er vanlig354. Plasser deg på 

et lag355, skriver de, finn mulige fluktlinjer, erfar dem, produser forbindelser, 

segment for segment. Å eksperimentere, i Deleuzeoguattarisk tenkning, 

dreier seg altså om å prøve ut nye handlinger, metoder, teknikker og kombi-

nasjoner med stratifiseringer i en sammensetning, uten et spesifikt mål eller 

en slutt (Baugh, 2005). Og med det kan en sammensetnings mer gjennom-

hullede BwO skapes, og andre-blivelse effektueres. Men, og dette oppfatter 

jeg som viktig ‘one only desires as a result of an assemblage in which one is 

included’ (Deleuze & Parnet, 2002, s. 103). Dette vil derfor alltid være en 

situert eksperimentering. Sagt på en annen måte, å eksperimentere med 

«rase»-hendelser kan hekte oss av subjektiveringsøyeblikk som legger be-

slag på oss og som holder oss fast i en dominerende virkelighet.  

                                                      
354 Jeg sier noe mer om dette senere i denne inngangen. 
355 Lag er som redegjort for i Inngang 3 historiske formasjoner som blant annet er laget av ord 

og ting, å se og å snakke, det som kan sees og det som kan uttrykkes (Deleuze, 2001b, s. 247). 
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Det er så lett å forstyrre logikken, og vi gjør det hver dag, hevder 

Deleuze og Guattari. Men det må gjøres forsiktig, det er doseringens kunst 

som gjelder. Du gjør det ikke med en slegge, men med en veldig fin fil 

(Deleuze & Guattari, 1987, s. 177)356. Multiplisitet må altså lages, ‘not by 

always adding a higher dimension, but rather in the simplest of ways, by dint 

of sobriety, with the number of dimensions already available’ (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 7). Kapre et lite stykke nytt land (område/territorie) hele 

tiden, men spar på små rasjoner av subjektivitet, akkurat nok til å respondere 

på den dominerende virkeligheten. ‘Mimic the strata’, for du klarere ikke å 

nå BwO ved å destratifisere hemningsløst og uten kontroll, advarer de 

(Deleuze & Guattari, 1987, s. 178). Massumi (1992, s. 104-106) «oppskrift» 

på hvordan kartografere er å studere kamuflasje som en strategi for å etter-

ligne lagene fra innsiden, å lete etter hull i vaner ved forsiktig å smyge seg 

sidelengs gjennom hull og sprekker, for så å kaste kamuflasjen å med dette 

komme ut av identitet. 

Som nevnt tidligere er ikke det å forbli stratifisert det verste som kan 

skje. Det verste som kan skje er om du kaster lagene ‘into demented or sui-

cidal collapse’, noe som kan gjøre at de rammer oss med større tyngde en 

noen gang før (Deleuze & Guattari, 1987, s. 178). Denne advarselen er noe 

jeg tenker er ekstremt viktig for det problemet jeg utforsker. Deleuzes tran-

scendentale empirisisme tilbyr teoretisk verktøy for å slippe unna moderne 

subjektivitetsforståelsens ulike fengselsbygninger, hvor «rase» og kolonial-

isme er blant de mest grusomme og mest brutale (Nesbitt, 2013). Å ta sjan-

sen på at «rase» slår inn sterkere enn de allerede gjør, er noe jeg ikke er vil-

lig til. I den neste delen vil jeg, for å styrke argumentet for at analyse også 

må handle om å kartografere, vende meg til samtidige forskere som skriver 

om nettopp dette. 

Også nymaterialister er opptatt av å skape andre virkeligheter 

Kartografi er som nevnt noe mer enn sporing og noe annet enn tolkning, 

eller koding som det kan også kalles. Dette er noe ikke bare Deleuze og 

Guattari, men også nymaterialister flest er opptatt av å gå bortenfor 

(Dolphijn & van der Tuin, 2012). Koding kan kort beskrives om en prosess 

hvor forskere(n) forsøker å identifisere temaer eller kategorier som gjentar 

seg i et datamateriale, gi disse navn og/eller plassere dem i forhåndsdefinerte 

kategorier, og arrangere deres relasjon/brudd med hverandre (MacLure, 

2013a; Postholm, 2010). Det gjøres en form for tolkning av materialet som 

søker å redusere data-materialet slik at det kan bli mer håndterlig. I en slik 

tradisjonell tilnærming klassifiseres data i avgrensede temaer, og de 

                                                      
356 De nevner denne forsiktigheten også i deres første samskrevne verk:’How does one get 

through this wall, for it is useless to hit it hard, it has to be undermined and penetrated with a 

file, slowly and with patience, as I see it’ (Deleuze & Guattari, 1977, s. 136-137). 
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(ar)rangeres i et treliknenede system (forgreininger) (MacLure, 2013a, s. 

166). Å samle data inn under temaer og kategorier kan altså forstås som en 

form for reduksjon av kompleksitet for å skape mening om et fenomen 

(MacLure, 2013a, s. 165; Postholm, 2010)357. Det er en tilnærming som prio-

riterer det som er likt, det som oppfattes som samme. Og data (ar)rangeres ut 

fra dette prinsippet (dialektisk tenkning); forskjellig-fra-det-samme. 

 Karakteristisk for koding i en slik logikk er at den ikke tillater at ting (da-

ta) kan avvike eller oppløses fra noe det er for så å forme noe nytt, noe som 

kan relateres til en representasjonslogikk (MacLure, 2013a, s. 168-169). En 

slik tilnærming mestrer ikke ‘difference in itself – as movement, change and 

emergence’, skriver MacLure (2013a), og den åpner ikke opp for forand-

ringer i hastighet og intensitet (affekter) eller multiple og mobile forbindel-

ser mellom heterogene deler (s. 169). Videre, skriver hun, har koding en 

tendens til å «ta deg bort» fra dataene og deres detaljrikdom, kompleksitet og 

singularitet, og mot mer abstrakte kategorier og ideer. Dette er slik jeg for-

står det langt fra den Deleuzianske empirismen som starter med å analysere 

ting på måter som gjøre at ikke allerede eksisterende konsepter kan ekstrahe-

res fra dem (Deleuze & Parnet, 2002, s. vii). Ting i denne tenkningen, eller 

livet/virkeligheten/verden, er som nevnt tidligere kvalitative multiplisiteter 

eller relasjonelle enheter (Semetsky, 2003). Og det er her, i interessen for å 

gjøre noe mer enn å klassifisere og abstrahere, jeg oppfatter at det det kreati-

ve og politiske aspektet finnes i analytiske praksiser som utgår fra en sam-

mensetningslogikk.  

I en prosessontologi er det ingenting som er det samme. Alt er nye blivel-

ser fordi multiplisiteter (et sted, et minne, en flyktig fornemmelse idet øyet 

hviler på et ansikt) hele tiden oppløses i sammenstøt med hverandre, samti-

dig som de virker med i videre produksjon av virkelighet358. Derfor trenger 

også denne ontologien en helt annen analytisk tilnærming. Barad (2008) 

uttrykker imidlertid at bildet av vitenskap som «den store avsløreren» enda 

står sterkt i dagens vitenstradisjoner:  

the image of science as the great revealer persists… …But what make us think 
there is any secret to be told – secret to be revealed by science, or to remain 
concealed in a shroud of mystery? (s. 166).  

                                                      
357 En annen måte å redusere kompleksitet på er å begrense de arenaer empirien samles inn på 

(internett, utdanningsinstitusjon, en yrkesgruppe, en barnehage) og å begrense seg til typer 

empiri (samtaler, observasjoner, dokumenter). Den tilnærmingen jeg har hatt til hva som har 

blitt det empiriske materialet har vært ganske annerledes. Jeg har heller forsøkt å ønske 

kompleksitet velkommen ved å begrense så lite som mulig. Dette har ført til at jeg har arkivert 

store mengder heterogene data fra svært ulike maktproduserende felt (media, vitenskap, ut-

danning, hverdagshendelser og populærkultur). Et slikt heterogent materiale byr på utford-

ringer. Og for meg var som nevnt en av utfordringene knyttet til hva jeg skulle gjøre med alt 

jeg hadde arkivert. Hvordan skulle jeg analysere eller lese dem?  
358 Affektive sammenstøt er som oftest ubevisste, men som jeg har forklart kan vi som forske-

re interessere oss for dem. 
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Barad og andre bidragsytere til en nymaterialistisk intellektuell åre, har like-

vel teoretisert fram alternativer til dette bildet av vitenskap og tradisjonelle 

forestillinger om metodologi (klassifisering og tolkning). I stedet for å for-

klare fenomener i vår sosiale virkelighet, er nymaterialister framfor alt enga-

sjert i å skape alternative virkeligheter og å åpne opp for nye måter å vite 

(og å være) på (Jackson & Mazzei, 2012; Lenz Taguchi, 2012). Det er altså 

ikke klassifisering og forklaring det higes etter når metodologier for en ny-

materialistisk metafysikk utvikles, men nyskaping med virkelige politiske og 

transformative konsekvenser (Colebrook, 2008; Grosz, 2013b; Lenz 

Taguchi, 2012). Noe som kan relateres til at nymaterialisme som metafysikk 

tillater å studere sammensetninger ‘as they happen through… …the entan-

glement of materiality and meaning in the widest sense of the word’ 

(Dolphijn & van der Tuin, 2012, s. 91-92). Og med det kan vi også virvle oss 

inn i nye affektive sammenstøt for å sette fart i eller roe ned materialise-

ringer som plager oss. Å engasjere oss med andre-blivelse, og med det å 

bidra til å transformere framtidige sammenfiltringer av strømninger. Det er, 

som jeg nylig var inne på, her at en nymaterialistisk skapende analytisk til-

nærming vibrerer som sterkest.  

I sin Deleuze-influerte kritikk av koding som en klassifiserende analytisk 

praksis, har MacLure (2013a, 2013c) gitt det å interessere seg for andre-

blivelse i tilnærming til empiri et navn; ‘wonder’. MacLure (2013a) forstår 

forundring359 som en utro måte å praktisere koding på, og hun beskriver det 

som en prosess som affirmerer at ‘some things gradually grow, or glow, into 

greater significance than others, and become the preoccupations around 

which thought and writing cluster’ (s. 175). Dette krever slik jeg forstår det, 

at forskeren er våken for materialitet i prosesser med å arbeide med datama-

terialet. At hun/han er vár for affektive intensiteter som oppstår før det er 

mulig å plassere data i kategorier (ved hjelp av språk), men også etter. Noe 

tradisjonell koding på grunn av sin lingvistiske natur, ikke tillater (MacLure, 

2013a, s. 170). MacLure uttrykker det så sterkt at koding ignorerer sammen-

filtringen av heterogene elementer som språk, materialitet, ord og ting. Vide-

re vil jeg mer konkret si hvordan min nye forståelse av hva jeg hadde gjort, 

og hva jeg kunne gjøre videre i relasjon til metodologi, «satte i gang».  

Å spore og kartografere «hvite» barnehagelæreres 
relasjon til «rase» 

Kartografi er på et vis overlappende med Deleuziansk empirisme (Deleuze, 

1991, 2001a) og nyempirisme (Clough, 2009; MacLure, 2011, 2013b). Det 

                                                      
359 Min oversettelse av ‘wonder’. 
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er en tilnærming til virkeligheten som engasjerer seg med både diskur-

ser/språk og materialitet, både aktualiserte og virtuelle dimensjoner av virke-

ligheten (Deleuze & Guattari, 1987; Martin & Kamberelis, 2013), og både 

sporing og kartografering (Deleuze & Guattari, 1987). Inspirert av MacLure 

(2013a, 2013b, 2013c) kan kartografi360 tenkes på som en tilnærming som 

åpner for å eksperimentere med både orden, og uorden. Orden kan handle 

om å spore artikulasjoner som intellektuelt forstås som virksomme med den 

sammensetningen en vil skape kunnskap om. I denne studien har jeg avgren-

set meg til artikulasjoner av profesjonalitet og «rase». Å spore kan også 

handle om mønstre og nitidig arbeid med blyanten på en utskrift av et interv-

ju, eller en stadig omorganisering av data for å kople seg på materialet på 

flere måter (MacLure, 2013a, s. 181). Dette gjorde jeg gjentatte ganger i 

prosessen; på gulvet, i tankene/kroppen da jeg gikk tur, i plastmapper i en 

stor pappeske, og på en seng (se foto under). Ved gjentatte ganger å lese, se 

på, lytte til og berøre data, forsøkte jeg å skape en slags orden i det som på et 

vis framsto som umulig å ordne i «hjelpsomme» kategorier361. Dette gjøres 

for å få kunnskap om hvordan materialiseringen av et fenomen ‘has become 

extracted from particular events as to capture or “apprehend” a particular 

problem’ (Lenz Taguchi, kommer 2015, s. 4). Problemet jeg som nevnt 

«levde» var at «rase»-hendelser ble repetert i/meg, til tross for flere tilgjeng-

elige verktøy for å motarbeide disse (eksempelvis postkolonial teori, kritisk 

teori, dekonstruksjon, anti-rasisme). 

Å arbeide med uorden, å kartografere, som er den andre delen av den dob-

le bevegelsen jeg tidligere nevnte, opplevde jeg ikke så merkelig som det 

kanskje kan virke. Noe som må knyttes til at det i dette perspektivet ikke 

lenger finnes noe intensjonelt subjekt som står på utsiden av data ‘digging 

behind or beyond, or beneath it’ for å identifisere en høyere orden av me-

ning, temaer eller kategorier (MacLure, 2013b, s. 660). Også data (hvis vi 

lenger vil kalle det data362), ‘have their ways of making themselves intellig-

ble to us’, skrive MacLure (2013b, s. 660). Her forstås ikke forsker-subjekter 

som autonome agenter som nærmer seg data på avstand. En nymaterialistisk 

analytisk tilnærming er en sammenfiltring mellom data, forskerens personli-

ge-profesjonelle erfaringer og kunnskap, og teorier/konsepter (Jackson & 

Mazzei, 2012). I denne forståelsen kan data og data-analyse hele tiden bli 

noe annet, fordi det affirmeres at de nevnte elementene konstituerer hverand-

                                                      
360 MacLure bruker ikke kartografi-begrepet, men jeg mener at det hun skriver om er forenelig 

med slik jeg forstår kartografi.  
361 Jeg vil her nevne at det gjentatte ganger var som om flere av data-elementene ikke ville 

holde seg i kategorien jeg ordnet dem i, men «ropte» om også å legges i en annen. 
362 Det pågår en debatt om hvorvidt det er produktivt å fortsette å snakke om data i kvalitativ 

forskning (se eksempelvis special issue av International Journal of Qualitative Research, 

volume 26, issue 6, 2013). Selv om jeg er klar over denne, og kan leve meg inn i argumenta-

sjoner mot å fortsette å bruke «data», har jeg valgt ikke å utfordre dette begrepet i avhand-

lingsteksten. 
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re og med det skapes noe nytt (Jackson & Mazzei, 2012). Sagt på en annen 

måte, i en nymaterialistisk tenkning er begjærsproduksjonen som setter fart 

når forskere(n) og data/teori filtres sammen, av stor interesse (Jackson & 

Mazzei, 2012; MacLure, 2013b).  

 

Pågående omorganisering av data       Foto: Camilla Eline Andersen 

Inspirert av Deleuze og Guattari, og tenkning rundt ‘post-metodologi’363, 

utforsker også Jackson og Mazzei (2012) en metodologi som arbeider både 

innenfor og mot tolkning. Noe jeg forstår som nært opp til MacLures til-

nærming til data via eksperimentering med orden og uorden. Og med det 

utfordrer Jackson og Mazzei simplistisk behandling av data og analyse. Ek-

sempelvis tilnærminger som reduserer komplekse data til tematiske enheter 

som så tolkes uavhengig av kontekst og omstendighet. Gjennom å revurdere 

metodologi som baserer seg på tolkning, mener de å kunne unslippe ‘the 

representational trap’ og også utfordre hva de ber data om (Jackson & 

Mazzei, 2012, s. viii-ix). Blant annet ber de ikke data gi dem en bakenforlig-

gende forklaring på at noe skjer, ei å romme en eller flere betydninger. De er 

mer opptatt av hva som skjer når ulike elementer konstituerer noe nytt sam-

men med data, noe som kan tenkes på som en onto-epistem-ologisk kunn-

skapsproduksjon (Jackson & Mazzei, 2012). Og dette betyr at vi også forsø-

ker å lese data fra våre egne situerte og materialiserte forskerkropper (Lenz 

Taguchi, 2012). 

                                                      
363 De er inspirert av Patti Lather når de bruker denne termen. 
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Denne forståelsen av at data kan bli noe annet (igjen og igjen) i sammen-

støt med «meg», som altså inkluderer teori, konsepter, stemninger, erfaringer 

med å være «hvit» kvinne, og affekter som oppstår der og da, var etter hvert 

som jeg ga meg hen til denne logikken, ikke det som utfordret meg mest. Det 

jeg opplevde som svært utfordrende handlet mer om hvordan presentere 

sporingene jeg hadde gjort i en akademisk tekst; hvordan «mine» relasjon til 

«rase» som tidligere førskolelærer og nå barnehagelærerutdanner, var strati-

fisert i meg, rundt meg, og på stedene jeg traverserte over en gitt periode. 

Hvordan spenne opp min situerte sporing av de to lagene jeg oppfattet som 

mest sentrale for å skape kunnskap om studiens problem? Det fantes ikke én 

logisk måte å gjøre dette på, fordi et uendelig antall (re)presentasjoner virket 

mulige. Og ingen av disse var stabile. Hvordan kunne jeg presentere den 

blivelsesprosessen jeg hadde dokumentert? Imidlertid gjorde jeg etter hvert 

noen valg, som jeg ikke hevder var de eneste eller beste, men som kan sees 

på en form for eksperimentering med orden (MacLure, 2013a), eller å arbei-

de med/mot tolkning. 

Å (re)presentere sporinger og kartograferinger 

Ett av disse er at jeg har valgt og presentere små rasjoner av data (sporinger 

av stratifiseringer i/med meg og rundt meg) allerede fra den første side i 

avhandlingsteksten (Sarwars kronikk). Dette er et grep for å vise fram flere 

deler av det voluminøse, heterogene og komplekse dataarkivet, og å støtte 

opp om fortellingen om denne studien. Samtidig håper jeg å få fram at jeg tar 

på alvor det pågående symbiotiske forhold mellom filosofi og sosial empi-

risme, som finnes i Deleuzes arbeid (Hickey-Moody & Malins, 2007), og at 

empirisme alltid starter med hendelser (Deleuze, 1991). Et annet valg er at 

jeg har delt presentasjonen av sporingene inn i to innganger, én som konsen-

trer seg om stratifiseringer av profesjonalitet, og én som presenterer stratifi-

seringer av «rase»364. Og det tredje valget, som kanskje er aller viktigst å 

poengtere, er at jeg i disse to inngangene har forsøkt meg på en slags ordnet 

presentasjon uten rangering eller hierarkisering.  

Det jeg presenterer i de to neste gangene er en eksperimentell 

(re)presentasjon av sporede stratifiseringer (artikulasjonslinjer), som er 

‘centripetal, homogenizing, hierarchizing, and normalizing discourses and 

practices’ (Martin & Kamberelis, 2013, s. 671). En leser vil her møte på et 

utvalg stratifiseringer i kollektive sammensetninger av uttrykk vedrørende 

profesjonalitet og «rase». Noe Deleuze forstår som en ‘majoritarian mode’ 

av virkeligheten (Colebrook, 2002, s. 104) og som fungerer som en standard 

som deltar i subjektivering (Lorraine, 2005). ‘Majoritarian’ kan også forstås 

som en kulturell reproduksjon (Goodchild, 1996, s. 54), jf. lag og stabilitet. 

                                                      
364 Dette er de to neste inngangene. 
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Leseren vil også støte på sporinger av aktualiserte praksiser365; maskiniske 

sammensetninger eller affektive sammenstøt. Som tidligere nevnt viskes 

skillene mellom disse to typer sammensetninger ut i en maskinisk virkelig-

het.  

Inspirert av Deleuze og Guattari, kan det å spore stratifiseringer tenkes på 

som en strategi for å tenke ‘the past against the present’ (Deleuze, 2001b, s. 

246)366. Ikke som en ren nostalgia eller for å vende tilbake (til noe kjent), 

men som en interesse for ‘of a time to come’ (Foucault i Deleuze, 2001b, s. 

246). Sagt på en annen måte; som en strategi for å skape andre-blivelse. Det-

te kan forklares ved at, i sammenstøt mellom stratifiseringene, leserens 

kropp (personlige-profesjonelle erfaringer og kunnskap), samt konsepter jeg 

har presentert tidligere i avhandlingsteksten, kan immanente transversaler 

utløses. Transversaler som skaper en slags kommunikasjon mellom inngang-

ene og de heterogene delene i inngangene, og også de filosofiske-teoretiske 

konseptene jeg har presentert. Og med det kan nye artikulasjoner produseres. 

Å kartografere dominerende stratifiseringer har altså i seg potensialer for å 

skape noe nytt, som jo var noe jeg higet etter. Om noe nytt oppstår, og even-

tuelt hva, kan jeg imidlertid ikke forutsi, noe som er eksperimenteringens 

vesen. Derfor drives ikke denne intellektuelle åren av en interesse for me-

ningsskaping, men for om noe virker, hvordan det virker, hva som produse-

res (Jackson & Mazzei, 2012; Lenz Taguchi, 2012; Massumi, 1987; St. 

Pierre, 2004). 

Som nevnt forstår jeg kartografi som en tilnærming som også er interes-

sert i uorden; å kartografere. Dette kan dreie seg om å være åpen for imma-

nente transversaler og mulige virkeligheter som oppstår når en arbeider med 

sporingene. Men, inspirert igjen av MacLure (2013a), Lenz Taguchi (2012) 

og flere (Coleman, 2008; Jackson & Mazzei, 2012), opplever jeg at det å 

kartografere som en analytisk tilnærming kan gjøres enda mer aktivt. Uor-

den, skriver MacLure (2013a), er det som av og til oppstår mellom mønstre 

som språket vårt produserer. Som er utenfor vår bevissthet og kontroll som 

                                                      
365 Praksiser er her forstått som ‘places where what is said and done, rules imposed and rea-

sons given, the planned and the taken-for-granted meet and interconnect’ (Foucault, 2000, s. 

225). 
366 En slik sporing kan minne om Focaultdiansk genealogi. Genealogi som metode, slik 

Foucault (1984) presenterer det, skiller seg fra annen tradisjonell historisk forskning. Genea-

logi plasserer seg som en strategi som gjør det motsatte av å søke etter opprinnelser (Foucault, 

1984, s. 77). Å spore maskiniske relasjoner er også anti-genealogi, i følge Deluze og Guattari 

(1987, s. 12).  Et grunnleggende prinsipp for å forstå genealogi hos Foucault, er kritikken mot 

en historieforståelse som lineær med en tydelig begynnelse og slutt. Genealogi utfordrer slik 

den store myten om utvikling, som også har preget feltet tidlig barndom (Cannella, 1997), og 

introduserer i stedet et fragmentert historiebegrep. Genealogi ser historie som en serie av 

grener som formerer og sprer seg utover i det uendelige, som et rhizome. Mange grener leder 

ikke noen steder og å lete etter en logikk i hvordan grenene sprer seg er en bortkastet manø-

ver. 
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forskere (MacLure, 2013b). Eksempelvis som når en blir spesielt interessert i 

et data-element: 

such as a sarcastic comment in an interview, or a perplexing incident, or an 
observed event that makes you feel kind of peculiar. Or some point in the pe-
destrian process of ‘writing up’ a piece of research when something not-yet-
articulated seems to take off an take over, effecting a kind of quantum leap 
that moves the writing/writer to somewhere unpredictable (MacLure, 2013b, 
s. 660-661) 

 

Dette kan forstås som ‘an impossible (non) space that is completely other to 

the levels and structures of representation’ (MacLure, 2013a, s. 176). Og her 

kan i følge MacLure (2013a, 2013c) merkelige relasjoner oppstå, relasjoner 

som kan utnyttes til å skape uventede ontologiske effekter. Dette tilbyr data 

et annent potensiale enn ‘their capacity for mute surrender to the colonialist 

administration of social science’ skriver MacLure (2013c, s. 228), som er 

noe jeg har strevd med å komme bort fra i denne studien367.  

MacLure (2013a, 2013b, 2013c) forstår det å engasjere seg med uorden, 

og som jeg mener er overlappende med å kartografere, som å affirmere at 

noe i dataarkivet gløder og vokser som krystaller. Eller som ugress, som 

Deleuze og Guattari (1987) kanskje ville ha sagt. Og hun kaller dette for 

forundring. For å registrere forundring må vi slik jeg forstår det bevege oss 

utover en representasjonslogikk, vi må åpne opp for materialitet (jf. Lenz 

Taguchi, 2012). Om jeg kopler dette sammen med Deleuze og Guattari 

(1987) sitt forslag til hvordan skape en BwO, tenker jeg på data som gløder 

og skaper forundrung som en ‘advanteageous place’ i sammensetningen jeg 

forsøker å tegne et kart over (1987, s. 178). I arbeidet med ulike ordnende 

organiseringer var det flere av elementene i dataarkivet som forundret mer 

enn andre. Og fra disse vil jeg, som Deleuze og Guattari foreslår, eksperi-

mentere med å finne ‘potential movements of deterrotorialization’ og ‘pos-

sible lines of flight’ (1987, s. 178), for å skape denne tingens (representert 

ved en nettside og et fotografi) BwO. Dette oppfatter jeg som en mer pågå-

ende eller aktiv måte å interessere seg for uorden. Hvordan jeg mer konkret 

og abstrakt har gått fram får å gjøre dette, å skape en BwO for sporinger og 

med det forsøket å sette mer fart i andre-blivelse, vil jeg gjøre rede for etter 

at jeg har presentert sporinger av hvordan profesjonalitet og «rase» stratifise-

res368.  

                                                      
367 Se Inngang 2 der jeg skriver om interessen for dekoloniserende og kritisk forskning. 
368 Se Inngang 8. 
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Overgang til presentasjon av en kartografi over «hvite» 

barnehagelæreres relasjon til «rase»  

Hittil i avhandlingen har jeg presentert et utvalg filosofiske-teoretiske begre-

per som jeg opplever som produktive for denne studiens problem. Jeg mener 

at alle disse har den effekt at de forstyrrer hvordan vi kan gjøre metodologi, 

samtidig som de fôrer våre muligheter til og re-tenke relasjoner mellom ver-

den i dens blivelse og kunnskapsproduksjon. Å plugge seg inn i en forståelse 

av tenkning/væren som begjær og av subjektivitet som sosiomaterielle hen-

delser, må slik jeg forstår det få konsekvenser for hvordan jeg som forsker 

nærmer meg datamaterialet. Dette har jeg forsøkt å si noe om her i dette 

metodologiske gjensynet. I de neste inngangene prøver jeg ut noen av disse 

konseptene på studiens dataarkiv. Jeg starter med en ordnet presentasjon av 

hvordan profesjonalitet for barnehagelærere er stratifisert (MacLure, 2013a). 

Dette er en del av den eksperimenterende prosessen jeg har arbeidet med, der 

jeg i tråd med kartografi tegner opp et mulig sammenhengende landskap, 

med ulike elementer (Dimitriadis & Kamberelis, 2006). Kartografien presen-

teres over de tre neste inngangene, i Inngang 6 der sporinger av profesjonali-

tet presenteres, i Inngang 7 der sporinger av «rase» presenteres, og i Inngang 

8 der to utvalgte sporinger settes tilbake på kartet. Til en leser som begir seg 

forbi denne siden vil jeg si: Velkommen inn i en situert kartografi av sam-

mensetningen «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase»! Vær åpen for 

forbindelser og virkeligheter som oppstår med deg! Spor egne blivelser! Vær 

obs på mulige sprekker og hull, men…forsiktig… 
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Inngang 6: Sporinger av profesjonalitet 

De siste årene har det vært en intensifiering av innspill til hvordan barneha-

ger kan bidra til å realisere politiske mål for velferdsstaten, og til hva barne-

hagelærere må ha kunnskap om i relasjon til dette. I denne æraen har temaer 

fra profesjonsstudier for alvor inntatt det barnehagefaglige landskapet. I rela-

sjon til denne studiens problem forstår jeg det som produktivt å spore hvor-

dan en ‘majoritarian mode’ (Colebrook, 2002, s. 104) av profesjonalitet er 

artikulert i aktuell forskning, faglitteratur, i/med meg og i styringsdokumen-

ter for barnehagelærere. Sagt på en annen måte, å spore hvordan profesjona-

litet er stratifisert for meg og på stedene jeg beveger meg (jf. Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 178-179). Dette er interessant fordi stratifiseringer i en 

maskinisk virkelighet bidrar til at status quo opprettholdes (Martin & 

Kamberelis, 2013)369, og å spore artikulasjoner kan være del av en prosess 

for å trigge ukontrollerte fluktlinjer fra dominerende tenkninger (V. Conley, 

2005; Deleuze & Guattari, 1987, s. 117). I denne inngangen viser jeg en 

presentasjon av min situerte sporing av hvordan profesjonalitet for barneha-

gelærere er artikulert i nyere topografi og i en bredere vitenskapelig debatt. 

Jeg løfter også fram det jeg forstår som motstrømninger eller minoritetsper-

spektiver i profesjonalitets-territoriet jeg her kartograferer, og som kan ten-

kes på som deler av et subsystem som opererer parallelt med dominerende 

forståelser (V. Conley, 2005; Deleuze & Guattari, 1987). Mot slutten vier jeg 

oppmerksomhet til hvordan det å være barnehagelærer i «et flerkulturelt 

samfunn» er/har vært stratifisert. 

Nyere topografiske elementer 

I moderne tid er profesjoner forstått som nye sosiale produkter (Larson, 

1977). Selv om det er stor uenighet om hva som definerer en profesjon er 

begrepet gjennom tidene forsøkt gitt innhold ut fra flere teoretiske perspekti-

ver (Fauske, 2008). Overvekten av disse berører elementer som at yrkesut-

øvelse er knyttet til utdanning og spesifikk kunnskap, at yrket har oppnådd 

en profesjonell status i samfunnet, at yrket er organisert på en bestemt måte 

for å kunne ivareta oppgavene gitt av samfunnet, og at den formaliserte 

                                                      
369 Som nevnt trenger vi også en viss stabilitet, men det er problematisk når stabilitet oppleves 

som et fengesel. 
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kunnskapen må omsettes til praksis i samspill med skjønn og etiske vurde-

ringer (Molander & Terum, 2008). Dagens profesjoner er nært knyttet til 

samfunnet og dets institusjoner, og i den forbindelse ligger det som premiss 

en forventning om profesjonalitet som «god» utøvelse av kunnskap i tråd 

med institusjonenes samfunnsmandat. Profesjonsbegrepet er relativt nytt i 

barnehagefaglig sammenheng, men det er en klar stigende popularitet i bru-

ken av begrepet fra flere hold (Urban, 2010). Dette er synlig ved at fagfore-

ninger, politikere, forskere, forlag og utdanningsinstitusjoner for høyere 

utdanning har tatt i bruk profesjonsbegrepet og fylt det med innhold370. Det 

er slik jeg forstår det altså en økende tendens til at den kollektive gruppen 

barnehagelærere forstås som å utgjøre en profesjon.  

Økt politisk interesse for barnehagen 

Dette har en sammenheng med at barnehagen som institusjon de siste ti åre-

ne, har fått større oppmerksomhet i offentlige og politiske debatter over hele 

Europa (Urban, 2012; Urban, et al., 2011). I Norge har barnehagen i den 

samme perioden vært gjennom en begynnende barnehagereform, et politisk 

sceneskifte, og fra flere aktører har det blitt uttrykt økte forventninger om 

hva barnehagen skal være i dagens samfunn. De største forventningene ser ut 

til å komme fra politisk hold, gjennom reformer og utgivelser hvor barneha-

gen sees i sammenheng med ulike utfordringer i kunnskapssamfunnet, og 

også i sammenheng med andre utdanningsinstitusjoner under parolen ‘livs-

lang læring’ (KD, 2007a, 2007-2009, 2007-2010, 2008-2009a, 2010b, 

2011b, 2012b, 2012d, 2012-2013a). I løpet av de siste årene har den norske 

regjeringen innført maksimalpris for barnehageplass, oppnådd full barneha-

gedekning, delt ut midler til å bygge mange tusen nye barnehageplasser, og 

gitt lovfestet rett til barnehageplass for alle 1-5 åringer. Kunnskapsoversikter 

som viser hva slags forskning som gjøres og hvilke områder det trengs 

forskning på har blitt publisert (Alvestad, Johansson, Moser, & Søbstad, 

2009; Bjørnestad & Pramling Samuelsson, 2012; Borg, Kristiansen, & 

Backe-Hansen, 2008; Gulbrandsen, Johansson, & Dyblie Nilsen, 2002), og 

regjeringen har de siste årene økt bevilgningen til forskning om barneha-

ger371.  

                                                      
370 Som eksempler på noen av de siste rørelsene kan jeg nevne at Utdanningsforbundet har tatt 

initiativ til profesjonsetiske retningslinjer for lærerprofesjonen, det er blitt utgitt fagbøker for 

studenter og pedagoger hvor profesjonsbegrepet brukes, og en ny barnehagelærerutdanning 

(som tidligere het førskolelærerutdanning) er inne i sine første år (de første studentene på den 

nye Barnehagelærerutdanningen begynte høsten 2013). Denne sistnevnte reformen legger 

større vekt på profesjonalitet enn den foregående, ved at den aktivt tar i bruk begreper som 

‘profesjonsetisk refleksjon’, ‘profesjonsforståelse’ og ‘profesjonsutøvelse’ (KD, 2012b).  
371 Det siste kommer til uttrykk gjennom en mengde publikasjoner om «tilstanden» i norske 

barnehager (Andersen, et al., 2011; Bratterud, Sandseter, & Seland, 2012; Gotvassli, Haugset, 

Johansen, Sivertsen, & Nossum, 2012; Rambøll Management, 2010; Vassenden, Thygesen, 
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Denne intensifisering i forhold til interesse for det potensialet som muli-

gens finnes i barnehagen i velferdssamfunnet, kan spores til departements-

skiftet i 2006 da det politiske ansvaret for barnehagen ble gitt til det nylig 

opprettede Kunnskapsdepartementet. Samme år kom også ny Rammeplan for 

barnehagens innhold og oppgaver (KD, 2006) som avløste planen fra 1995 

(BFD), og i forbindelse med denne har krav til innhold og kvalitet økt be-

traktelig (KD, 2008-2009a). Barnehagen har også, etter departementsskiftet, 

blitt koplet til ideen om livslang læring og barnehagen som læringsarena har 

blitt tydeligere artikulert (Bleken, 2007; KD, 2008-2009a; Lindseth, 2009). 

Fra politisk hold kan det se ut som at barnehagen i økende grad forstås som 

et virkemiddel som skal bidra til inkludering, bedre skoleprestasjoner, fore-

bygging, sosial utjevning, og å redusere frafall i skolen (Andersen, 2012; 

Smedby, 2011; Urban, 2008). Et av de nyeste utspillene fra Kunnskapsde-

partementet er at hovedmålet for barnehagen er å ‘sikre alle barn et barneha-

getilbud av høy kvalitet’(KD, 2012a)372, og i 2013 kom en ny stortingsmel-

ding om framtidas barnehage som skal gi en ‘tydelig retning for barnehage-

politikken om kvalitet og innhold, personalets kompetanse og styringsutford-

ringer i sektoren’ (KD, 2012-2013b, s. 12).  

Særlig relevant for denne avhandlingens tematikk er det økende fokuset 

på kvalitet og dets sammenheng med personalets kompetanse. Dette er fordi 

ideer om den kompetansen personalet har eller «skal utvikle» kan sies å delta 

i opptegningen av profesjonens grenser, og bidra til dens videre stratifise-

ring. Ut fra det fortettede gløttet inn i hva som pågår i den politiske sfæren, 

er det ikke overilt å si at det er mange forventninger til barnehagelærere i 

den nåtidige konteksten. De forventes ikke bare å gi barn «en god start», 

men også å oppnå forhåndsbestemte resultater gjennom et systematisk peda-

gogisk tilbud (KD, 2010b). I en tid med økt interesse for barnehagen som 

institusjon fra mange hold ser det ut til at barnehagelærere, i og utenfor Nor-

ge, i økende grad blir fortalt hva de skal gjøre, hva som virker og hva som er 

viktig (Osgood, 2012; Urban, 2008; Østrem, 2010). Og en sentral brikke for 

å kunne tilfredsstille disse kravene ser ut til å være å øke deres kompetanse. 

Kvalitet avhengig av barnehagelæreres kompetanse 

I det norske politiske landskapet kan det spores en tenkning om at noe mer 

må skje i pedagogiske institusjoner for de yngre alderne, for å nå overordne-

de samfunnsmessige mål om like rettigheter for alle og et likeverdig sam-

                                                                                                                             
Bayer, Alvestad, & Abrahamsen, 2011; Zachrisson, Backer-Grøndahl, Nærde, & Ogden, 

2012). 
372 Den nye stortingsmeldingen har ‘framtidas barnehage’ som fokus og på Kunnskapsdepar-

tementets nettsider står det at mangfoldsperspektivet vil være sentralt framover for barneha-

gens rolle som arena for forebygging, inkludering og sosial utjevning 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/framtidens-barnehage-.html?id=682727 

(besøkt 8.2.2013). 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/kd/kampanjer/framtidens-barnehage-.html?id=682727
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funn i en tid med voldsomme kulturelle, vitenskapelige, teknologiske, poli-

tiske, religiøse, planetariske og demografiske endringer (Hagtvet, 2009, s. 

8)373. På grunnlag av mine anstrengelser med å få en oversikt over nyere 

bevegelser i politiske utgivelser, og hva de sier om hvordan barnehagelærere 

kan forholde seg til dette noe mer, mener jeg å kunne se at «trykket» ligger 

på å heve profesjonsutøveres kompetanse. Fokuset framover, slik det artiku-

leres fra Kunnskapsdepartementet, er rettet mot både kvalitet og personalets 

kompetanse, framfor tidligere fokus på kvantitet i form av eksempelvis økt 

barnehageutbygging og makspriser. Og en heving i kvalitet skal skje både 

gjennom en forbedret barnehagelærerutdanning og ved å heve kompetansen 

til de som allerede er i yrket374.  

Kvalitet er et begrep som dukker opp gjentatte ganger i nyere styringsdo-

kumenter for barnehagesektoren, og særlig sammen med kompetanse-

begrepet. I stortingsmeldingen Kvalitet i barnehagen (KD, 2008-2009a, s. 

22) pekes det på personalets kompetanse som det området hvor det er vik-

tigst å gjøre en innsats for å oppnå kvalitet i barnehagen. Og i den siste mel-

dingen til stortinget, Framtidens barnehage (KD, 2012-2013b), står det at 

kvalitet i barnehagen er avhengig av et kompetent personale375. Fokuset på 

kvalitet i barnehagesektoren er i midlertidig ikke et helt nytt fenomen, hver-

ken i nasjonal eller internasjonal sammenheng, men kan spores til sent på 

90-tallet og årene som følger (BFD, 2002-2003; Dahlberg, Moss, & Pence, 

1999; OECD, 2001; Winsvold & Guldbrandsen, 2009). Samtidig framstår 

kvalitet som kanskje det mest sentrale begrepet i framskrivinger av barneha-

gens framtid i velferdssamfunnet i dag. Viktig å nevne i den sammenheng er 

at begrepet kvalitet i seg selv er et høyst problematisk begrep som også har 

blitt utfordret, særlig for dets implisitte relasjon til forestillinger om det uni-

                                                      
373 Det finnes også spor av faktiske tiltak og arbeider som allerede er gjort for å skape end-

ringer i praksisfeltet (eksempelvis Rambøll Management, 2010). 
374 Den nye barnehagelærerutdanningen og strategiplanene Kompetanse i barnehagen: Strate-

gi for kompetanseutvikling i barnehagesektoren (KD, 2007-2010), Kompetanse for framtidas 

barnehage: Strategi for kompetanse og rekruttering (KD, 2014-2020) og Likeverdig opplæ-

ring i praksis!: Strategi for bedre læring og større deltakelse av språklige minoriteter i bar-

nehage, skole og utdanning (KD, 2007-2009) er eksempler på at det fra politisk hold er satt 

inn/settes inn krefter på kompetanseheving for ansatte i barnehage og skole, som en måte å 

arbeide med kvalitet. Det er også opprettet flere nasjonale sentre i utdannings- og opplærings-

feltet de siste årene, og arbeidet som gjøres i regi av Nasjonalt senter for flerkulturell opplæ-

ring (NAFO), er et konkret eksempel på hvordan det gjennom statlige midler blant annet 

arbeides med heving av barnehageansattes ‘kulturkompetanse’ for bedre å kunne møte det 

språklige og kulturelle mangfoldet i barnehager (Bleka, Gjæver, & Gjervan, 2008). Andre 

eksempler på konkrete prosjekter (fra Kunnskapsdepartementet) rettet mot profesjonsutøvere 

(og andre ansatte) er Veiledning for nyutdannede lærere, GLØD, Vennskap og deltakelse – 

Kompetanseheving for barnehageansatte i 2012, og Kompetanse for mangfold 2013-2018. 

Altså framstår profesjonsutøveres (og andre ansattes) kompetanse som svært sentral for det 

framtidige arbeidet med å utvikle kvalitet i barnehagen (se http://www.udir.no. 

http://www.nyutdannede.no/, http://www.regjeringen.no). 
375 Dette konkluderes det også med i NOU’en Til barnas beste (KD, 2012d, s. 57) 

http://www.nyutdannede.no/
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verselle og målbare (Dahlberg, et al., 1999; Urban, 2008). I debatter i en 

bredere europeisk sammenheng om profesjonalitet og yrkesutøvelse i barne-

hager, ser kompetansebegrepet også her ut til å være nært knyttet til kvalitet. 

Her er kvalitet i institusjonelle utdanningstilbud for de yngste tett sammen-

vevd med et personale som er utdannet, har erfaring og er «kompetent» 

(Urban, et al., 2011). Tendensen ser ut til å være at styrking av barnehagelæ-

reres profesjonalitet, gjennom heving av barnehagelæreres (og andre yrkes-

grupper i barnehagen) kompetanse, er sentralt i «svaret» på hvordan kvalitet 

i barnehagen skal sikres framover.  

Forestillingen om profesjonalitet i tidlig barndom ser videre ut til å være 

av interesse for et spekter av sentrale aktører både i norsk sammenheng og i 

andre europeiske kontekster, og er ikke lenger forstått som et omsorgstilbud 

for barn av foreldre i arbeid (Osgood, 2012). Kvalitet i barnehagen, gjennom 

fokus på kompetanse, har også fått «verdi» i økonomiske og politiske strate-

gier hvor begreper som effektivitet og lønnsomhet er sentrale. Det problema-

tiske ved kompetansebegrepet, som ser ut til å ha erstattet kunnskapsbegre-

pet i pedagogisk sammenheng, er at det innehar en instrumentalistisk- eller 

nyttedimensjon. Kunnskapen skal brukes til noe og ikke kun være til ‘glede, 

opplysning eller allmenn dannelse’ (Imsen, 2011, s. 48), og gjerne måles ut 

fra definerte kompetansemål. 

Globale stratifiseringer fra høyere utdanning til barnehage 

Det norske utdanningssystemet fra barnehage376 til høyere utdanning, kan i 

dag ikke betraktes som en enslig satellitt, men må også forstås som en del av 

et større globalt system. Dette kan begrunnes ut fra at den nye globaliserte 

verden ser ut til å påvirke både innholdet og formen i høyere utdanning både 

i Norge og i mange andre land377. De siste årene har det i Norge vært gjen-

nomført flere reformer i utdanningssektoren fra barnehage til universitet og 

høgskoler (BFD, 2002-2003; KD, 2006, 2010c, 2012c; UFD, 2001-2002, 

2006). I den forbindelse kan det være interessant å ha kunnskap om at det 

ikke bare i Norge, men også i Europa og USA, har vært gjennomført større 

reformprosesser i blant annet høyere utdanning (Dannelsesutvalget, 2009). 

                                                      
376 Barnehagen er ikke en del av det obligatoriske utdanningssystemet i Norge. Det at ansvaret 

for barnehagefeltet ble flytte fra Barne- og familiedepartementet til Kunnskapsdepartementet i 

2006, og at det synes å være et økt fokus på læring i barnehagen, indikerer likevel at barneha-

gene fra politisk hold ser ut til å være vel så mye en utdanningsinstitusjon som en omsorgsin-

stitusjon (KD, 2012-2013b, s. 10).  
377 Eksempelvis har mobilitet mellom nasjoner og verdensdeler ført til at utdanningssystemer i 

ulike land likner mer og mer på hverandre når det gjelder struktur. Samtidig muliggjør disse 

strukturene også mobilitet, og i de fleste nyere læreplaner og debatter i Norge framstår det å 

studere et semester eller mer ved en utenlandsk utdanningsinstitusjon som positivt. Profesjo-

ner kjennetegnes som nevnt ved at yrkesutøvelse er knyttet til utdanning (i dag det vi kaller 

høyere utdanning). 
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Jeg vil derfor her kort vise til noen innspill fra Dannelsesutvalget for høyere 

utdanning378 angående tenkning rundt arbeid for å forbedre høyere utdanning 

i Norge (også profesjonsutdanningene). Disse er basert på blikk for særlig 

det som har skjedd i USA. Innenfor de siste ti årene har nemlig også større 

universiteter i USA (som Yale, Harvard og Stanford) revidert sine læreplaner 

med utgangspunkt i den nye globaliserte verden, og dannelsesutvalget mener 

å se stor overføringsverdi for norsk høyere utdanning (og forskning), i for-

hold til de debattene og prosessene som har funnet sted rundt disse revide-

ringene (Hagtvet, 2009).  

Særlig trekker dannelsesutvalget fram dannelse og allmenndannelse 

og/eller allmennfag som sentralt for tenkningen rundt ‘hva høyere utdanning 

og forskning skal være i et rikt land som Norge’ (Hagtvet, 2009, s. 5). I USA 

har en fornyet ‘liberal arts-modell’ blitt dyrket fram som svaret på hva nye 

generasjoner trenger av kunnskap for framtiden. I en slik modell må studen-

tene som del av sin grad først gjennomføre studier i emner som skal styrke 

studenters allmenndanning. Dette er en vending bort fra tidligere trender 

hvor gradene ble mer yrkesspesifikke. I forhold til profesjonsstudier hevdes 

det at studenter med en ‘liberal-arts modell’, står styrket i å tenke kritisk og 

utenfor en karrierevei eller profesjon. Dannelsesutvalget ser sammenheng 

mellom «talenter», som universiteter i USA framelsker gjennom den fornye-

de ‘liberal-arts’ modellen, og dannelse. Et større fokus på dannelse er slik 

jeg forstår det dannelsesutvalgets mest sentrale innspillet i debatten om 

framtiden i høyere utdanning379, og i etterkant av dette innspillet har dannelse 

kommet inn som et sentralt begrep i barnehagens rammeplan og i retnings-

linjer for den nye barnehagelærerutdanningen (KD, 2011b, 2012c). I den 

sistnevnte er studentens danningsprosess en side ved utdanningen som peda-

gogikkfaget skal ta særlig ansvar for (KD, 2012c, s. 10)380.  

Flere har de siste årene kommet med innspill i debatter om hvordan vi 

kan forstå det som skjer på utdanningsarenaen i vår tid, og et poeng som jeg 

tenker er viklet sammen med forståelser og praktiseringer av profesjonalitet i 

tidlig barndom, er hvordan to motstridene strømninger ser ut til å operere 

parallelt (Biesta, 2010; Lenz Taguchi, 2010; Østrem, 2010). Lenz Taguchi 

                                                      
378 Dannelsesutvalget for høyere utdanning, ledet av Inga Bostad, ble nedsatt i mai 2007. 

Deres mandat sentrerte seg blant annet rundt spørsmål om Bologna-prosessen og Lisboa-

strategien i relasjon til norsk høyere utdanning, og kjennetegn ved norsk høyere utdanning og 

hvordan disse kan ivareta ansvar for samfunnsbygging og demokratisk dannelse. Utvalget ga 

ut et sluttdokument med flere innlegg og argumenter for å stimulere til debatt innen høyere 

utdanning (Dannelsesutvalget, 2009). Jeg referer til dette utvalget i den videre teksten som 

Dannelsesutvalget.  
379 For å få til dette må tidsrammene for yrkesforberedende studier (eksempelvis bachelorgrad 

i barnehagelærerutdanningen) utvides (Hagtvet, 2009). 
380 Da danning forstås ulikt ut fra vitenskapelige posisjoner vil jeg ikke utdype danningsbe-

grepet her, men viser heller til aktuell litteratur på feltet (eksempelvis Dannelsesutvalget, 

2009; Steinsholt & Dobson, 2011; Steinsholt & Øksnes, 2013). 
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(2010) omtaler disse to strømingene som ‘one of complexity and diversity 

increase, and one of complexity and diversity reduction’ (s. 6). I den først-

nevnte strømningen har utdanning for de yngre alderne forandret seg og har i 

sine praksiser blitt mer inkluderende som følge av økt interesse for komplek-

sitet, multiplisitet og mangfold i forhold til barn og familiers varierende bak-

grunn, og forandringer i arbeidsmarkedet. Dette utvidede rommet for mang-

fold har vært mulig å oppnå på grunn av teoretiske arbeider for barnehage-

feltet, som etter hvert har blitt mer tilgjengelig for yrkesutøvere i barneha-

gen381.   

Den andre strømningen er særlig produktiv innenfor den politiske og ad-

ministrative arena (Dahlberg, Moss, & Pence, 2007). Dette kan skyldes at 

mange politikere og administrativt ansatte forstår ‘developmentally 

appropriate and constructivist learning practices’ som en måte å sikre den 

gode barndom på (Lenz Taguchi, 2010, s. 8). Videre kan det skyldes at målet 

for disse praksisene har vært å redusere forskjellene og det komplekse blant 

barn, å lære dem basiskunnskaper og at alle skal assimileres til å tilpasse seg 

skolesystemet (Lenz Taguchi, 2010)382. Biesta (2010) og Østrem (2010) om-

taler de samme motstridende strømningene i utdannings- og barnehagefeltet 

som henholdsvis evidensbasert- og verdibasert utdanning, og den sistnevnte 

kan sies å representere et alternativ til politikeres interesse for «det som vir-

ker» og kartlegging/måling av detaljerte mål for å sikre den gode barndom-

men. Både Biesta og Østrem er i den sammenheng opptatt av hvordan profe-

sjonsutøvere kan argumentere mot den begrensende tenkningen som de me-

ner evidensbasert utdanning framstår som. Refleksjon rundt egen faglighet 

og det at kunnskap alltid har sine grenser, er kun to eksempler på hvordan de 

mener profesjonsutøvere kan styrke sine argumentasjoner mot en evidensba-

sert utdanning. 

Jeg har så langt pekt på noen nyere politiske elementer som deltar i opp-

rettholdelsen og den videre produksjonen av den maskiniske sammenset-

ningen profesjonalitet i barnehagefeltet. Men, også det som foregår i viten-

skapelige territorier kan forstås som aktive komponenter i denne sammen-

setningen. Videre vil jeg derfor vise til noen arbeider i dette landskapet som 

involverer seg med klassiske diskusjoner innen profesjonsstudier.  

                                                      
381 Se eksempelvis Cannella (1997), MacNaughton (2005), Otterstad & Rhedding-Jones 

(2011) og Yelland (2005). 
382 Et eksempel på denne siste strømningen er at det i norsk sammenheng nylig ble utlyst 20 

millioner fra Kunnskapsdepartementet til forskning om effekter av barnehage for barns trivsel 

og utvikling, og til utvikling av verktøy som kan måle kvalitet i barnehagen. 
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Forskning i tråd med klassiske profesjonsstudier  

Karakteristisk for moderne profesjoner er at de bygger på en objektiv legiti-

mert kompetanse ervervet gjennom utdanning (Larson, 1977)383. Parsons 

(1964) mønstervariabler basert på legers utøvelse av yrket, er et eksempel på 

en slik objektiv og affektnøytral «kollektivitetsorientering», hvor universell 

solidaritet framstår som noe av det mest sentrale i utøvelse av en profesjon. 

Også i dag er en vanlig betingelse for at en profesjon skal oppstå, at yrkesut-

øvelsen er knyttet til kunnskap ervervet gjennom utdannelse. Gjennom ulike 

profesjonsutdannelser (fysioterapeut, sykepleier, politi, barnehagelærer) 

kvalifiseres studenter til å arbeide med mennesker i ulike sammenhenger, 

basert på avgrenset kunnskap (Lindseth, 2009). Profesjoner er på grunnlag 

av dette vanligvis forstått som kunnskapsbaserte yrker (Grimen, 2008; 

Irgens, 2007). Pågående diskusjoner om hvilken kunnskap som forstås som 

viktig for barnehagelærere, er slik i tråd med dominerende diskurser innen 

klassiske forståelser av profesjonalitet.  Dette gjelder også diskusjoner om 

organisatoriske aspekter ved et yrke384, og om kampen om hvem som skal 

være med å definere yrkets profesjonalisering. Jeg vil derfor videre i teksten 

kort vise til disse tre diskursene, med eksempler fra nyere undersøkelser385. 

Poenget er å få frem hvilke debatter som dominerer i forhold til forståelser 

av barnehagelærere som en profesjon i det vitenskapelige feltet, noe jeg ten-

ker på som en viktig del av denne pågående kartografien.  

Organisatoriske aspekter 

Smedbys (2011) studie framstår som et eksempel på en studie i barnehage-

feltet hvor organisatoriske aspekter er det sentrale omdreiningspunkt386. De 

organisatoriske aspekter som Smedby tar opp som betingelse for hva som 

regnes som profesjon, er relatert til tenkning om kontroll av arbeidsoppgaver 

uavhengig av om kontrollen er ekstern eller intern. Det handler om monopol 

på hvem som har tilgang til yrket, autonomi i utførelse av yrket, jurisdik-

                                                      
383 Før den industrielle revolusjonen var det svært få praktiserende som hadde det vi i dag 

forstår som en faglig profil (Larson, 1977), men på slutten av 1800-tallet begynte yrker med 

likhetstrekk (som advokater og leger) å kreve status som profesjon (Fauske, 2008). 
384 Som i klassisk teori forstås som delaktig i en opptegning av hva som ansees som en profe-

sjon eller ikke (Molander & Terum, 2008). 
385 I og med at barnehagen som forskningsfelt er relativt nytt i Norge finnes det lite «eldre» 

forskning om profesjonalitet i dette landskapet.  
386 Andre eksempler er Steinnes (2010) og Løvgren (2012). Både Smedby, Steinnes og 

Løvgren er delaktig i prosjektet Meistring av førskulelærarrolla i et arbeidsfelt med lekmans-

spreg (MAFAL) som er et samarbeid mellom Høgskolen i Volda og Høgskolen i Oslo og 

Akershus.  
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sjon387, institusjonalisering av tjenester og en sammenslutning av yrkesutøve-

re slik at de framstår som en kollektiv aktør (Molander & Terum, 2008). 

Smedby (2011) er særlig opptatt av om førskolelærere388 har en utdanning 

som gir profesjonell kompetanse, altså om førskolelærere som et kollektiv av 

yrkesutøvere kan oppfattes som en profesjon. Slik jeg forstår det studerer 

han profesjonalisering i barnehagen ut fra et perspektiv hvor abstrakt kunn-

skapsgrunnlag, arbeidsdeling, annerkjennelse fra andre, og jurisdiksjon er 

helt sentrale i et profesjonaliseringsprosjekt. Intensjonen med artikkelen er i 

følge Smedby selv, å drøfte i hvilken grad det kan sies at det foregår en pro-

fesjonalisering i førskolelæreryrket (2011, s. 44). Drøftingen gjøres med 

utgangspunkt i svarene i en spørreskjemaundersøkelse hvor førskolelære og 

assistenter er gitt spørsmål om arbeidsdeling i barnehagen. Spørsmålene 

handler om opplevelse av mestring, og om hvem som er best egnet til ulike 

på forhånd definerte arbeidsoppgaver.  

Smedbys analyser av resultatene viser at arbeidsdelingen i barnehagen, 

altså hvordan arbeidet fordeles mellom assistenter og førskolelærer, er svak. 

Men, at den arbeidsdelingen som finner sted kan forstås som et resultat av 

organisatorisk profesjonalisme (s. 52), eller profesjonalisering ovenfra. Den 

svake arbeidsdelingen kan imidlertid også forklares ut fra at kunnskaps-

grunnlaget hos førskolelærere, skaper posisjoner med mulighet for motstand 

mot vektlegging fra politisk hold av læring og tester. Og at alle arbeidsopp-

gaver derfor sees på som relevante for førskolelærerne. Det finnes altså ing-

en «urene» oppgaver for førskolelærere (Abbott i Smedby, 2011, s. 46), ek-

sempelvis rutinearbeid eller andre oppgaver som de ikke gjør forklart ut fra 

deres kompetanse. Dette siste kan i følge Smedby forstås som en profesjona-

lisering innenfra hvor førskolelærere forsvarer et helhetlig fokus på lek, om-

sorg og læring. Imidlertid hevder Smedby at førskolelæreres vektlegging av 

et slikt helhetlig perspektiv ‘representerer et diffust kunnskapsgrunnlag og 

egner seg dårlig som grunnlag for å kreve jurisdiksjon over spesifikke opp-

gaver’ (s. 56). Dette peker derfor mot en svak profesjonalisering innenfra. Ut 

fra resultatene fra denne undersøkelsen, og også andre liknende undersøkel-

ser, ser det ikke ut til at førskolelærere høster nevneverdig annerkjennelse 

for sin kompetanse blant kollegaer eller foreldre (Smedby, 2011; Steinnes, 

2010; Østrem, et al., 2009). Smedby (2011) spør om disse faktorene til 

sammen gjør at førskolelærere er mindre motstandsdyktig i forhold organisa-

torisk profesjonalisering ovenfra.  

Smedby er slik jeg forstår det opptatt av avgrensninger og interesse-

kamp, i forhold til hvem som har kunnskap og kompetanse til å utføre peda-

                                                      
387 Jurisdiksjon handler om at yrket, i juridisk forstand, har myndighet/kompetanse til å utføre 

en bestemt oppgave. Begrepet betegner også området der profesjonen kan utøve myndighet 

(Fauske, 2008, s. 48). 
388 Smedby sin artikkel ble gitt ut før den nye barnehagelærerutdanningen startet, og siden 

Smedby bruker ‘førskolelærer’ i sin artikkel gjør jeg også det når jeg refererer til hans tekst.  
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gogisk arbeid med barn. Han er interessert i hvem som gjør ulike oppgaver, 

hvem som oppfattes som best egnet til oppgavene, og hvem som opplever 

høyest grad av mestring. Hva som adskiller profesjoner fra andre yrker, eller 

hva som kjennetegner en profesjon, er klassiske problemstillinger i forskning 

om profesjoner (Fauske, 2008). Ut fra dette perspektivet kan det se ut som 

det er grunn til å så tvil om det foregår en form for profesjonalisering i yrket 

som førskolelærere, altså at det ikke finnes noen klare grenser mellom yr-

kesgruppen førskolelærere og assistenter i barnehage, bortsett fra utdan-

ning389. Førskolelærere virker også tilbakeholdne med å tydeliggjøre sin egen 

kunnskap, både ved at de ikke kommuniserer sin egen kompetanse overfor 

andre yrkesgrupper i barnehagen og ved at det er en svak arbeidsdeling blant 

ansatte (Smedby, 2011; Steinnes, 2010)390. Det som vanligvis avgrenser et 

yrke som en profesjon eller ikke, ser ikke ut til og tre veldig tydelig fram i 

barnehagen. Ikke alle er enige i at førskolelæreres kunnskapsbase er svak, 

men deler av debatten er likevel opptatt av hvordan yrkesutøvere kan styrke 

sin kunnskapsbase og bli mer bevisst hva som er deres spesialiserte kunn-

skap (Østrem, 2010). Og her er jeg over i den andre majoritetsdiskursen som 

jeg mener å spore; hvem som skal avgrense barnehageprofesjonens kunn-

skapsbase. 

Hvem skal definere barnehagelæreres kunnskapsbase? 

En annen diskusjon om grenser i debatten om profesjonalitet i læreryrkene 

dreier seg om en interessekamp om hvem som skal være med å avgrense hva 

som er profesjonens kunnskapsbase. Hvem definerer eksempelvis hvordan 

begreper som medvirkning, etikk, ansvar, omsorg og danning skal komme til 

uttrykk i yrkesutøvelsen? Hva skal innholdet i barnehagen være og hvem 

skal definere mål for effekter av barnehagelæreres yrkesutøvelse? Denne 

interessedebatten kan spores på flere måter, blant annet gjennom hvem som 

bruker profesjonsbegrepet, og hvilke begrep og innhold det koples til. Som 

allerede nevnt er det å konseptualisere kollektivet av barnehagelærere som 

en profesjon, relativt nytt. En forsiktig endring i begrepsbruk i omtaler av 

denne yrkesgruppen fra førskolelærere, pedagoger eller pedagogisk persona-

le, til profesjonsutøvere kan spores til tidlig på 2000-tallet. Fra slutten av 

2000-tallet og fram til i dag kan forskyvningen sies å ha oppnådd full reso-

                                                      
389 Steinnes (2010) peker på den samme utfordringen i sin undersøkelse.   
390 Det er verdt å nevne her at det i utgangspunktet kun er førskolelærerutdanning som kvalifi-

serer for stillinger som førskolelærer eller pedagogisk leder i norske barnehager (KD, 2005) 

og vanligvis har 1/3 av ansatte i barnehager en slik utdanning. Det stilles imidlertid ingen 

formelle krav til stillingen som assistent. Det betyr at for ca. 2/3 av alle ansatte finnes det 

ingen krav om formell pedagogisk utdanning. På bakgrunn av dette kan barnehagen forstås 

som et lekmannspreget arbeidsfelt, noe som kan være utfordrende for førskolelæreres profe-

sjonalisering (Steinnes, 2010). 
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nans i politiske føringer og i yrkesutøveres egne fagorganisasjoner391. End-

ringen kan forstås som et uttrykk for sterkere styring fra politisk hold av 

hvordan yrkesutøvere med pedagogisk ansvar i barnehage og skole skal bi-

dra til å oppnå politiske og økonomiske mål, og et parallelt behov og ønske 

om å fremheve dette kollektivets styrker og ansvar i samfunnet fra utøvernes 

side (Granlund, et al., 2011).  

Styringen ovenfra, altså fra politisk hold, kan sies å handle om et økende 

press på profesjonsutøvere i forhold til å skape et kvalitativt godt utdan-

ningstilbud, bidra til livslange læring, og bidra til gode effekter/resultater av 

det å gå i barnehage eller på skole (KD, 2008-2009a; Otterstad & Braathe, 

2009; Østrem, 2010). Dette har jeg forsøkt å si noe om i den første delen av 

denne inngangen. Styringen innenfra, eksempelvis fra utøvernes egne fagor-

ganisasjoner, kan imidlertid handle om en motstand mot argumentasjoner 

ovenfra som kan tolkes som en passiv ansvarliggjøring. Profesjonsutøvere 

vektlegger her i stedet at de (allerede) tar ansvar og at de i den forbindelse 

tar utgangspunkt i kunnskap og etikk (Granlund, et al., 2011). Den nylige 

vedtatte Lærerprofesjonens etiske plattform392 er et eksempel på dette. Platt-

formen er en forpliktende etisk plakat for barnehagelærere, lærere og ledere i 

barnehage og skole, som har vært under utarbeidelse over flere år gjennom 

en prosess med mange involverte interessenter393. Utdanningsforbundet, som 

er fagforeningen som har startet og fullført arbeidet med å artikulere et 

grunnlag for videre utvikling av lærerprofesjonens etiske bevissthet, ser 

etikk som kontekstavhengig og nært knyttet til hverdagslivet. Deres tanker 

om hvordan plattformen kan ha betydning er at profesjonsutøvere tar den i 

bruk i det daglige arbeidet, som en kilde til ‘etisk refleksjon og gode disku-

sjoner’. Det uttrykkes fra Utdanningsforbundet at dette vil kunne bidra til og 

‘utvikle, styrke og profesjonalisere kollegiet’ (Utdanningsforbundet, 2012). 

Den etiske plattformen forstås, slik jeg ser det, som et bidrag innenfra til 

framtidige utforminger og forståelser av profesjonalitet og profesjonsutøvel-

se i barnehagen. 

                                                      
391 Granlund, Mausethagen og Munthe (2011) sporer en begynnende bruk av profesjonsbe-

grepet i læreryrkene til St.meld.nr. 16 om ny lærerutdanning (UFD, 2001-2002). I St.meld.nr. 

11, som i hovedsak sirkler rundt framtidig heving av kvaliteten i grunnskolelærerutdanningen, 

er profesjonsbegrepet hyppigere brukt (KD, 2008-2009b). Begrepet kan også spores i Utdan-

ningsforbundets tekster, og da særlig i Utdanningsforbundets profesjonsdokument fra 2009 

(Granlund, et al., 2011, s. 25-32).  
392 Den etiske plattformen ble vedtatt i Utdanningsforbundets sentralstyre høsten 2012 

 http://www.utdanningsforbundet.no/upload/L%C3%A6rerprof_etiske_plattform_A3_bm.pdf 

(besøkt 13.1.2013). 
393 Medlemmer i Utdanningsforbundet, forskere, lærerorganisasjoner, studentorganisasjoner 

og utdanningsmyndigheter. 

http://www.utdanningsforbundet.no/upload/L%C3%A6rerprof_etiske_plattform_A3_bm.pdf
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Hva slags kunnskap trenger barnehagelærere?  

I de fleste definisjoner av profesjoner inngår en ide om at de er yrkesgrupper 

som ‘apply somewhat abstract knowledge to particular cases’ (Abbott i 

Molander & Terum, 2008, s. 19), og flere fremhever at pedagogprofesjonen 

kjennetegnes ved at utdannede pedagoger skal kunne møte og handle i for-

hold til komplekse hverdagspraksiser (Dale, 1999; Lyhr, 2011). Innstillingen 

i dag ser ut til å være at omsorg for barn krever både teoretisk viten, praktisk 

kunnen og personlig engasjement (Lyhr, 2009). En annen debatt, som jeg 

også berørte tidligere i inngangen, er debatten om at barnehagelærere trenger 

mer kompetanse i et fremtidig profesjonaliseringsprosjekt, i tråd med barne-

hagens mandat i samtiden. Hva som ligger i kompetansebegreper er det 

imidlertid ikke enighet om. Ei heller hva slags kompetanse det er snakk om.  

I en nyere norsk undersøkelse ser kompetanse ut til å forstås som kunn-

skap om temaer slik som barn med spesielle behov, barns medvirkning, IKT 

i barnehagen og barns språkutvikling (Gotvassli, et al., 2012), og jeg synes å 

gjenkjenne en forståelse av profesjonalitet som domineres av kunnskap om 

fag og/eller strategier (jf. Dale, 1999). I en nyere rapport om personalet i 

barnehager i Europa, uttrykker imidlertid forskerne at kjernen for profesjo-

nell kompetanse ligger i en konstant mulighet til å kople seg på dimensjoner 

som kunnskap, praksis og verdier gjennom kritisk refleksjon (Urban, et al., 

2011, s. 35). ‘Refleksjon’ og også ‘kritisk refleksjon’ er en kompetanse som 

også understrekes i den norske konteksten, noe som kommer til uttrykk 

gjennom hva utdanningene av barnehagelærer vektlegger og hva styringsdo-

kumenter som beskriver barnehage som pedagogisk virksomhet vektlegger 

(KD, 2011b, 2012c). Eksempelvis står det i rammeplanen at ‘refleksjoner 

over egne verdier og handlinger skal inngå i personalets pedagogiske drøf-

tinger’ (KD, 2011b, s. 12). I den nevnte europeisk rapporten om barnehage-

ansattes behov for kompetanse hevdes det videre at et gjensidig forhold mel-

lom teori og praksis er en sentral kjerne i utøveres kompetanse, og at for å 

sikre dette er det avgjørende at studenter tilbys å bygge en refleksjonskapasi-

tet gjennom sin utdanning (Urban, et al., 2011, s. 50). En kritisk og reflekte-

rende praksis skrives fram som et ideale, og ideen om at dette er en sentral 

kompetanse for førskolelærere kan spores til Schön (1983) og hans begrep 

om ‘the reflective practitioner’, men også til Freires begrep om ‘conscienti-

sation’ som åpner for en kritisk og transformativ dimensjon ved en slik tenk-

ning (Urban, 2008, s. 149). Teoretisk og praktisk kunnskap, samt refleksjon, 

er slik jeg forstår sentrale områder i tradisjonell tenkning rundt hva slags 

kunnskap barnehagelærere bør ha.  

Som en kort oppsummering for nå tenker jeg at de tre diskursene jeg har 

tegnet opp, kan sees på som strukturelle perspektiver som er kjente innen 

klassiske profesjonsstudier. Og jeg forstår både diskursene og studiene fra et 

barnehagefaglig terreng, som interessante for denne studien. Dette et fordi 

disse deltar til kunnskap om profesjonalisering i barnehagen, men også til 
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hvilke kunnskapsgrunnlag som deltar i barnehagelæreres subjektiverings-

/profesjonaliseringsprosesser. Med et Deleuzeoguattarisk begrepsapparat, 

forstår jeg denne kunnskapen/kunnskapsgrunnlaget som arikulasjoner som 

deltar og virker i den maskiniske sammensetningen jeg er spesielt interessert 

i; «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase». Eller, sagt på enda en annen 

måte, hva jeg hittil har gjort i denne inngangen er og kartografere hvordan en 

‘majoritarian mode’ av profesjonalitet er stratifisert (segmentære linjer) i et 

utvalg maktproduserende felt (politikk, globale strømninger, vitenskapelige 

studier om profesjonalitet). 

To alternative perspektiver på profesjonalitet 

Det eksisterer også motstrømninger til diskursene/praksisene jeg har skissert. 

Og jeg har her valgt å vise til to som er posisjonert i norsk kontekst394. Disse 

kan sies å operere som et subsystem til dominerende artikuleringer av profe-

sjonalitet. Og de kan sies å være en del av strømningen Lenz Taguchi (2010) 

omtaler som kompleksitet- og mangfoldsøkende (s. 6). De to motstrøms-

tenkningene jeg har valgt ut, er etter min oppfatning eksempler på perspekti-

ver som utfordrer de mer klassiske tilnærmingene til profesjonalitet395.   

Å åpne opp for «noe», kroppslighet og connoisseurens blikk  

I det de omtaler som et kroppsfenomenologisk essay om det profesjonelle, 

utfordrer Skogvoll og Dobson (2012) en tradisjonell forståelse av profe-

sjonsbegrepet der objektivitet og avstand framstår som sentralt (jf. Parson, 

1964). Som alternativ fremlegger de en forståelse hvor kroppslighet, nærvær 

og blikk er i fokus for profesjonsutøvelse. Bakgrunnen for deres tenkning 

rundt en alternativ forståelse, er kunnskapssamfunnets krav til innovasjon i 

relasjon til det å være profesjonell396. Uten at de utbroderer hvilke utford-

ringer profesjonsutøvere møter i dagens samfunn, annet enn at det settes nye 

krav til å være profesjonell, foreslår de at disse kan blir møtt med et perspek-

tiv som legger vekt på et fenomenologisk perspektiv der det å utvikle kom-

petanse og kritisk bevissthet ‘fordrer en evne til å orientere seg kroppslig i 

spenningsfeltet mellom tradisjon og fornyelse innenfor profesjonen’ 

(Skogvoll & Dobson, 2012, s. 162). Å orientere seg kroppslig, skriver de, 

kan åpne for at profesjonsutøveren får tilgang til det hun/han allerede vet, 

men ikke kan artikulere, og også for utvikling av kunnskap om dette.  

                                                      
394 Andre motstrømninger jeg har støtt på men ikke gitt plass til her er eksempelvis Lenz 

Taguchi (2010), Steinnes (2011) og Pacini-Ketchabaw (2010). 
395 Ingen av dem begrenser seg til barnehagelærerprofesjonen, men er samtidig rettet mot også 

denne. 
396 Forfatterne peker særlig på profesjonslandskapet knyttet til utdanning og omsorg. 
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I litteratur om utøvelse av barnehagelæreryrket er det vi vet men ikke kan 

artikulere, ofte omtalt som taus kunnskap397. Dette har vært og er fremdeles 

et mye brukt begrep innenfor barnehagepedagogikk (se eksempelvis BFD, 

1995; Gunnestad, 2007; KD, 2011b). Skogvoll og Dobson (2012) videreut-

vikler i sitt essay begrepet taus kunnskap ved å ta i bruk ‘taus kompetanse’. 

De fremhever at kompetansebegrepet er mer dekkende for hva det som er 

taust, er en vev av. Noe som handler om både kunnskap, ferdigheter og 

holdninger, ikke kun kognitiv kunnskap. Og i et fenomenologisk perspektiv, 

også om ‘fornemmelser og andre kroppslige erfaringer’ (2012, s. 163). Det 

er særlig dette siste jeg tenker er et nytt bidrag i forhold til å tenke nytt om 

profesjonalitet. De forstår det altså som produktivt, i relasjon til nye krav for 

profesjonsutøvelse, å åpne opp for ‘taus kompetanse’. Og i det legger de og 

utforske fornemmelser og andre kroppslige erfaringer, sammen med kunn-

skap, ferdigheter og holdninger. Selv om jeg ikke tar utgangspunkt i et fe-

nomenologisk perspektiv398, finner jeg støtte i Skogvoll og Dobsons utfors-

king av muligheter for innovasjon i profesjonsfeltet.  

Skogvoll og Dobson (2012) skriver videre at en revitalisering av det de 

omtaler som ‘det fenomenologiske «noe»’ (s. 164), overskrider de utford-

ringer en tradisjonelt er opptatt av når taus kunnskap eller taus kompetanse 

artikuleres. I en tradisjonell tenkning er det målrasjonelle og objektive ofte i 

sentrum, og mekaniske tilnærminger tas i bruk i forsøk på å avdekke taus 

kunnskap. Slik jeg leser det er Skogvoll og Dobson (2012) imidlertid opptatt 

av å vikle seg inn i taus kompetanse som kroppslige fornemmelser og å und-

re seg over ‘fornemmelser som skaper de avtrykk som en sitter igjen med, 

det grep den andre har festet på den profesjonelle, både kroppslig og eksis-

tensielt (s. 167). Kroppslige fornemmelser, slik jeg blir inspirert til å tenke 

på det når jeg leser Skogvoll og Dobsons essay, kan eksempelvis være en 

udefinerbar følelse av ubehag etter å ha vært vitne til at en kollega ikke sier 

noe verbalt til en mor når hun leverer datteren sin en morgen, eller en for-

nemmelse av at måten jeg ordla meg på i møte med en kollega var etisk pro-

blematisk. Skogvoll og Dobson (2012) foreslår at en profesjonsutøver som 

søker bevissthet om sansenes kvaliteter og undrer seg over dette kroppslige 

tause, kan avdekke potensiale i dette «noe».  

Innenfor nymaterialismens og Deleuze-inspirerte forskeres begrepsappa-

rat kan dette «noe» sammenliknes med affekt-begrepet. Imidlertid er dette 

«noe» i disse perspektivene, slik eksempelvis Stewart (2007) konseptualise-

rer det, noe som ikke søkes avdekket men heller eksperimentert med. Stew-

art beskriver dette «noe», eller det hun også betegner som ‘ordinary affects’ 

slik: ‘Something throws itself together in a moment as an event and a sensa-

                                                      
397 Det var den ungarske filosofen Polanyi som først utviklet begrepet taus kunnskap om det 

vi kan men som vi ikke kan artikuleres (Grimen, 2008; Skogvoll & Dobson, 2012). 
398 Snarere så tar jeg i bruk begreper fra Deleuze og Guattaris filosofi som kritiserer fenome-

nologi (Colebrook, 2002; Olkowski, 1999). 
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tion; a something both animated and inhabitable’ (2007, s. 1, kursiv i orginal 

). Og spørsmålet disse «noene» ber om å bli stilt er i følge Stewart ikke hva 

de betyr (ikke avdekke noe), som i en representasjonstenkning, men hvilke 

potensielle modus av å vite og å forholde seg til ting som allerede er der i 

dem399. Og her vil ikke bare relasjoner mellom profesjonsutøver og barn eller 

foreldre være av interesse, men også konstituering av profesjonsutøverens 

subjektivitet; som hos Deleuze og Guattari kan tenkes på som en pågående 

relasjon av diskurser og materialitet. I denne studien forstås som nevnt (or-

dinære) affekter som interessante for hva annet som kan være mulig å tenke 

om etisk profesjonsutøvelse.  

Et annet poeng som Skogvoll og Dobson (2012) drøfter er en forståelse 

av profesjoner som grupper som kjemper for egen status i sammentreff med 

andre profesjoner, og at kunnskap brukes i slike kamper som middel til å 

legitimere og danne en funksjonell avgrensning til andre profesjoner. Om en 

profesjons kunnskap begrenses til en bestemt disiplin, skriver Skogvoll og 

Dobson, ‘står profesjonsutøverens blikk i fare for på tilsvarende vis begren-

ses til å omfatte visse former for kunnskap, ferdigheter og holdninger’ (s. 

170). Dette kan fungere som en reduksjonistisk prosess som starter allerede i 

utdanningen og et utfall kan være at den profesjonelle skaper møter hvor noe 

blir sett mens andre forhold oversees. Det er derfor viktig å søke et blikk, 

skriver de, et ‘connoisseurens blikk’ som er interdisiplinært, både i utdan-

ning av den profesjonelle og i utvikling av profesjonene (s. 170). Det å være 

en interdisiplinær profesjonsutøver krever derfor at den profesjonelle er 

tverrfaglig når hun/han engasjerer seg med kroppslige fornemmelser sam-

men med kunnskaper, ferdigheter og holdninger (Skogvoll & Dobson, 2012, 

s. 171).  

Selv om jeg ikke tar i bruk et kroppsfenomenologisk perspektiv i denne 

studien, har dette alternative blikket på hva profesjonalitet kan være likevel 

vært produktivt for meg og hva jeg kan tenke. Blant annet at en klassisk 

profesjonsutøvelse kan begrense hva vi kan involvere oss med som barneha-

gelærere. Og at andre perspektiver kan åpne opp for mer. Men også det neste 

eksempelet har vært produktivt for nytenkning, og samtidig for å spore de 

stratifiseringene som jeg opplever at til dels hindrer mer flyt i relasjon til 

profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt samfunn», noe jeg kommer inn på om 

litt. Hva det neste eksempelet tematiserer så tydelig, er hvordan også utdan-

ningene må dra lasset. Og utgangspunktet er danning i utdanning.  

Danning og profesjonsutøveres livserfaringer 

Danning er som allerede nevnt et begrep som har fått fornyet oppmerksom-

het i norsk pedagogisk sammenheng de senere årene (Dannelsesutvalget, 

2009). Og det er et begrep som kom sterkt inn i barnehagelandskapet etter at 

                                                      
399 Jf. den virtuelle dimensjonen i hendelser.  
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formålsparagrafen og mindre deler av rammeplanen ble revidert i 2011 (KD, 

2011b; Steinsholt & Dobson, 2011; Steinsholt & Øksnes, 2013; Straume, 

2011). I Steinsholts (2013) utprøving av hvordan danningsbegrepet kan for-

stås inn i en barnehagekontekst skriver han at:  

Danning bærer i seg en moden balansegang mellom det uvanlige, uforutsette 
og uforutsigbare, og beskriver virkningene av en dannende prosess uten å pri-
oritere midlene. Danning kan ikke tilskikkes gjennom tekniske eller instru-
mentelle midler, men vil vokse ut fra et engasjement rundt Saken, som vekker 
dyp oppmerksomhet, undring og uro [hos barn] (s. 103) 

 

Inspirert av dette, kan danning i relasjon til profesjonalitet i barnehagen, 

være virkningen av noe som skjer forut for profesjonsutdanning og profe-

sjonsutøvelse, men også hele tiden og alltid. Noe også Lindseth (2009) er 

inne på i det jeg nå vil vise til400. Og jeg tenker her at han tilfører noe interes-

sant i forhold til dominerende forståelser av profesjonalitet i mer klassiske 

diskurser.  

I artikkelen stiller Lindseth (2009) spørsmål ved hvorfor vi i profesjons-

utdanninger og forskning i så stor grad unngår å dra veksler på våre og stu-

denters erfaringer. Han er her opptatt av livserfaringers vilkår som en side 

ved danning, og mener at det finnes en misforståtthet i et danningsideale som 

‘underkjenner dannelsens utgangspunkt i erfaringen’ (s. 26) (jf. Steinsholt). 

Dannelse viser seg som integrert kunnskap, og integrert kunnskap må i følge 

Lindseth (2009) bygge på: 

en refleksjon innenfra og ut, en synliggjøring og tydeliggjøring av vårt levde 
verdensforhold, vår livserfaring, slik at vi merker hvordan verdensforholdet 
står på spill (Eller hva barn angår; oppdrageren må merke at verdensforholdet 
står på spill i barnets uttrykk). Da blir forståelsen og erkjennelsen noe mer enn 
en intellektuell lek eller en rent teoretisk praksis; det blir en erfaring som har 
betydning i livssammenhengen. Bare slik blir dannelse, det vil si en personlig 
utvikling, mulig (s. 26) 

 

Livserfaring forstås her som utgangspunktet for danning, og danning som 

personlig utvikling. Lindseth artikulerer ikke hva slags forståelse av subjek-

tet han går ut fra, men erfaring skrives fram som noe sanselig og noe subjek-

tet umiddelbart erfarer. Og dette siste støtter meg i min interesse for det jeg 

har kalt «rase»-hendelser, som utgangspunkt for å tenke bortenfor mang-

foldsperspektiver som oppleves som trange, sedimenterte og territorialiserte. 

Og for å tenke på hvordan disse kan ha betydning i det framtidige livet og i 

nye tenkninger om etisk profesjonsutøvelse i pedagogiske institusjoner for 

de yngre alderne.  

                                                      
400 Lindseth (2009) er en av flere i det tidligere nevnte sluttdokument fra Dannelsesutvalget 

som sirkler rundt spørsmål om dannelsens (innskrenkede) plass i profesjonsutdanninger (se 

også Løvlie, 2009). 



 185 

Interessen for det erfarte og det sanselige, skriver Lindseth, står i motset-

ning til en gjenkjennbar innstilling innen høyere utdanning og forskning 

hvor personlige livserfaringer nedvurderes. Denne siste innstillingen kjenne-

tegnes blant annet av distanse og kan spores både til den klassiske greske 

metafysikken hvor fornuften skal styrkes og det dyriske i oss skal temmes, 

og til en ide om at faget (eksempelvis pedagogikk) er hevet over egne erfa-

ringer. Innstillingen skaper i følge Lindseth et skille mellom to «praksissys-

temer». «Den teoretiske praksis» med sine egne normer, verdier, krav og 

forutsetninger, og «den praktiske praksis» som er knyttet til personlige erfa-

ringer. Og følgene av dette er at vi forlater refleksjoner vi tenker hører 

hjemme i en praktisk praksis når vi beveger oss over i en teoretisk praksis 

(og til de refleksjonene vi tenker hører hjemme der) (Lindseth, 2009, s. 25-

26). 

Det er flere svar på hvorfor studenters erfaringer gis så dårlige vilkår in-

nen utdanningene, skriver Lindseth. En av dem er at det vil være en svært 

krevende jobb for lærere å vurdere arbeider hvor studenter i sine refleksjons- 

og skriveprosesser drar veksler på livserfaringer i faglig sammenheng. Per-

sonlige refleksjoner må kunne være uordnede, emosjonelle og ikke helt fer-

dige, og det er en krevende jobb å få fram ‘det viktige, det vesentlige og 

allment interessante i den personlige erfaringen’(s. 25). En mal for hvordan 

tekster skal skrives er en kontrast som er enklere å forholde seg til401. En 

annen grunn, hevder han, er at det ikke er allment akseptert innen akademis-

ke fag at studenter kan ha både et personlig, kritisk og fundert forhold til 

faget. Og derfor hersker en diskurs i akademia om at det ikke er sentralt også 

å møte spørsmål til faget som er personlig motivert. Dette er en «dannelses-

snobbisme», hevder Lindseth, hvor den enkeltes personlige forankrede erfa-

ring nedvurderes og hvor en autorativ forståelse oppvurderes. Lindseth slår 

slik jeg leser det et slag for den praktiske, integrerte kunnskapen som han 

mener utgjør en ‘kroppslig forankret «svarevne»’ (2009, s. 21), og her åpner 

han muligens opp for subjektets kropp og immanens i utdanning av profe-

sjonsutøvere?  

Det er debatter innen klassiske profesjonsstudier som ikke er tatt med i 

denne ufullstendige sporingen av stratifiseringer av profesjonalitet i barne-

hagefeltet. Et eksempel er debatten om teoretisk versus erfaringskunnskap, 

eller debatten om skillet mellom teoretisk og praktisk kunnskap (Grimen, 

2008; Kvernbekk, 2001). Jeg vil likevel nevne at dette er en debatt som har 

fått mer radikale teoretiske injenksjoner de senere årene (eksempelvis Lenz 

Taguchi, 2010). Det finnes også flere alternative perspektiver til domineren-

de profesjonsforståelse/forståelser av pedagogikk i tidlig barndom, eller hva 

Deleuze og Guattari ville kalt ‘subsystems’ (1987, s. 117). Uten å gå dypt 

inn i disse vil jeg kort nevne at både Olsson (Olsson, 2009) og Lenz Taguchi 

                                                      
401 Noe som er noe ganske annet enn en Deleuziansk empirisme der utgangspunktet er det 

som skjer; affekter og hendelser.  
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(Lenz Taguchi, 2010) har skrevet fram pedagogiske alternativer der bevegel-

se og eksperimentering i relasjon til læring og subjektivitet strår sentral. 

Begge disse arbeidene utgår fra en immanent ontologi (Deleuze og Guattari 

og Barad), og jeg er inspirert av begge disse i min egen utforskning av po-

tensialer en slik ontologi kan skape. Imidlertid er det ingen av disse som 

involverer seg med «rase».  

Der er på ingen måte et fullstendig kart jeg har skissert her, men heller 

noen segmentære linjer i et landskap i kontinuerlig bevegelse. Videre, som 

en siste vei inn i en sporing av hvordan profesjonalitet er stratifisert i tidlig 

barndom, vil jeg nå zoome inn på artikulasjoner som eksplisitt involverer seg 

med det å være barnehagelærer i «et flerkulturelt samfunn». De senere årene 

er det blitt skrevet flere norske faglige tekster som beskjeftiger seg med den-

ne tematikken (Angell, 2011; Becher, 2006; Fajersson, et al., 2009; Gjervan, 

et al., 2006; Korsvold, 2011; Otterstad, 2008a; Rhedding-Jones, Nordli, & 

Tanveer, 2011; Sand, 2008)402, imidlertid konsentrerer jeg meg her om per-

spektiver i politiske styringsdokumenter, samt noen motstrømninger.  

Barnehagelæreren i «et flerkulturelt samfunn» 

I introduksjonen hevdet jeg at «rase» er usynlig i den offentlige diskursen i 

relasjon til hvordan barnehagelærere skal arbeide mot diskriminering i «et 

flerkulturelt samfunn»403. Og at barnehagelærere i et slikt «klima», har få 

                                                      
402 Det eksisterer også arbeider utenfor det spesifikke barnehagefaglige landskapet som er 

opptatt av profesjonalitet i «et flerkulturelt samfunn» (eksempelvis Gule, 2008; Leseth & 

Solbrække, 2012; Otterstad, 2008c). Se også 

http://blogg.hioa.no/maia/2012/02/20/profesjoner-i-mote-med-mangfold/ for en upublisert 

gjennomgang av forskning og publiserte tekster om profesjoner i møte med mangfold, skrevet 

av Ida Marie Andersen (besøkt 10.12.2012). 
403 Å hevde dette etter å ha gjort lesninger av tekster som eksplisitt er opptatt av barnehagelæ-

reren i et «flerkulturelt samfunn» kan virke motstridende på minst to måter. Først og fremst 

fordi «rase» ikke nødvendigvis passer inn i det som ofte forstås som et «flerkulturelt sam-

funn» eller et samfunn preget av kulturelt mangfold. I rammeplanen for barnehager forstås et 

kulturelt mangfoldig samfunn som et samfunn bestående av ulike språkli-

ge/kulturelle/religiøse/etniske grupperinger (KD, 2011b, s. 36). Og i dette forklaringsbilde 

passer ikke nødvendigvis rasialiserende opplevelser blant adopterte i nordiske kontekster inn 

(jf. Hübinette & Tigervall, 2009; Rastas, 2009), ei heller opplevelser av å bli plassert som noe 

annet enn «norsk» til tross for eksempelvis å være født og oppvokst i Norge med en «hvit» 

mor og med lite kjennskap til sin biologiske «svarte» far i Gambia (Torgersen, 2013). «Rase», 

slik jeg tenker på det, overgår eller «flyter over» et slikt mangfoldsperspektiv, noe disse to 

eksemplene er ment å illustrere. Det kan også framstå som motstridende fordi jeg i studien 

posisjonerer meg utenfor debatten om inkludering og «flerkulturelle perspektiver» i forhold til 

profesjonalitet, og inn i den bredere debatten om profesjonalitet for barnehagelærere. Likevel, 

fordi «rase» er så fraværende i den norske diskursen generelt (Gullestad, 2002a; Myrdahl, 

2010), og ut fra min kjennskap til barnehagefeltet, oppfatter jeg at det er tekster som spesifikt 

forholder seg til et «flerkulturelt samfunn» som utgjør de mest sentrale kildene for å undersø-

http://blogg.hioa.no/maia/2012/02/20/profesjoner-i-mote-med-mangfold/
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muligheter til å møte rasialisering som pågår i samfunnet og i barnehagen. 

Jeg viste i korthet til to mangfoldsperspektiver som er «der ute» per i dag, 

kultursammenlikning og ressursorientert tilnærming, og jeg argumenterte for 

at dette siste perspektivet ser ut til å være det som dominerer i politiske do-

kumenter for barnehage og skoler. I denne delen vil jeg presentere en utvidet 

utgave av denne argumentasjonen og noen motstrømninger til det jeg forstår 

som en liberal multikulturalisme, samt vise at det ikke alltid har vært stille 

rund «rase» i tekster for det norske barnehagelandskapet. 

Sporing av artikulasjoner av «rase» i styringsdokumenter 

Noe som har opptatt meg underveis i studien er hvordan barnehagelærere 

skrives fram, og hvilke verktøy og begreper som skisseres i styringsdoku-

menter, i forhold til å utøve yrket i et «flerkulturelt samfunn». I prosessen 

har flere spørsmål deltatt i hva jeg har fokusert på i lesninger av disse doku-

mentene, og i mine forsøk på og «strekke» i det dominerende språket jeg har 

kjent på som utilstrekkelig: Hva slags kunnskap, verktøy og begreper fram-

står som sentrale? Er «rase» gitt noen betydning? Hva uttrykkes i forhold til 

rasisme(r) og har anti-rasisme noen plass? Hvilke begreper brukes når det 

uttrykkes hvordan barnehagelærere skal utøve yrket når Norge forstås som et 

sammensatt samfunn som ‘i økende grad preges av kulturelt, språklig og 

livssynsmessig mangfold’ (KD, 2007-2009, s. 9)? Hva som fungerte som en 

katapult for disse spørsmålene, var at jeg intuitivt begynte å ane et fravær av 

begreper om «rase» i det profesjonelle språket tilgjengelig for barnehagelæ-

rere (meg selv inkludert)404, og å tenke at et slikt språk kunne være produk-

tivt for etisk profesjonsutøvelse. Derfor begynte jeg mer systematisk, som et 

eksperiment, å lete etter «rase» i tekster for denne yrkesgruppen. Noe som 

kan forstås som en sporing (jf. Deleuze og Guattari, 1987). 

Et eksperiment jeg gjorde, og som på mange måter er svært illustrerende 

for hva jeg fant, var å søke etter begrepene rasisme, «rase», (rasemessig) 

diskriminering, etnisk og hudfarge i to sentrale dokumenter for utøvelse av 

barnehagelæreryrket; Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver 

(KD, 2011b) og Temahefte om språklig og kulturelt mangfold (Gjervan, 

2006)405. Søkene viset at rasisme er nevnt én gang i rammeplanen, under 

                                                                                                                             
ke om og eventuelt hvordan barnehagelærere oppfordres/utfordres/hjelpes til å tenke rundt 

«rase». 
404 Dette sier mer om i Inngang 3. 
405 Det nevnte temahefte er ett av i alt 11 hefter for barnehagen utgitt av Kunnskapsdeparte-

mentet i perioden 2006-2010, men skrevet av selvstendige forfatter. I innledningen til Tema-

hefte om språklig og kulturelt mangfold skriver daværende kunnskapsminister Øystein Djupe-

dal at ‘temaheftene er ment som inspirasjon og grunnlag for refleksjon i arbeidet med ulike 

temaer knyttet til barnehagens innhold og oppgaver’. Dette er altså ikke et lovmessig sty-

ringsdokument, men i kraft av at det gis ut av Kunnskapsdepartementet tenker jeg at det like-

vel kan virke på liknende måter som eksempelvis rammeplanen.  
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fagområdet ‘Nærmiljø og samfunn’. Her står det at personalet i barnehagen 

må ‘sørge for at barn utvider sin forståelse om kulturelle likheter og forskjel-

ler og arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme’ 

(KD, 2011b, s. 42). Når det gjelder diskriminering uttrykkes det i rammepla-

nen at det ikke skal finnes noen former for diskriminering i barnehagen (s. 

21). Noe som er i tråd med barnehagens samfunnsoppgaver som blant annet 

er og ’motarbeide alle former for diskriminering’ (s.7). I Temahefte for 

språklig og kulturelt mangfold er rasisme som term helt fraværende, og når 

diskrimineringsbegrepet brukes ser det ut til å handle om at personalet skal 

arbeide på en måte som motvirker diskriminering mellom barn (s. 19). Hud-

farge nevnes en gang i teksten i temaheftet, og da i relasjon til barnas sosialt 

tilskrevne identiteter (s. 24), men ingen ganger i rammeplanen. Barnehage-

læreres hudfarge eller etnisitet skrives heller ikke fram som betydningsfullt i 

noen av tekstene. 

Rammeplanen og det nevnte temaheftet er også fylt med fotografier. Un-

der viser jeg fram et av disse, som et eksempel på at fenotypiske variasjoner 

er til stede på en mer implisitt måte i mange sammenhenger der barnehage er 

tematisert for særlig studenter og barnehagelærere. Fotografiet under er hen-

tet fra rammeplanen (KD, 2011b, s. 26), og dette er et av flere i planen som 

synliggjør at barna i barnehagen representerer en variasjon av fenotypiske 

trekk.  

 

Illustrasjon fra Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver (2011, s. 26)406.  

                                                      
406 Foto: Steinung Bråthen og design: Tank Design as. 
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Som en følge at jeg også intuitivt begynte å ane et slags «mønster» i forhold 

til i hvilke sammenhenger representasjoner av fenotypisk variasjon framstår 

som betydningsfullt, har jeg også sammenliknet i hvilken grad det er repre-

sentasjoner av fenotypiske variasjoner i de 11 temaheftene som Kunnskaps-

departementet har gitt ut407. Flere av temaheftene, men ikke alle, har fotogra-

fier der variasjoner i fenotyper er representert, men Temahefte om språklig 

og kulturelt mangfold skiller seg ut. Her er det en tydelig bredere variasjon i 

fenotyper representert på fotografiene som fungerer som illustrasjoner, og 

langt de fleste fotografiene representerer variasjon i relasjon til fenotypiske 

trekk. Her finnes også variasjon i fenotyper i representasjoner av voksne (s. 

18 og 14)408, noe jeg ikke fant de andre heftene409.   

Selv om de to neste skjermbildene, som er av en høgskoles omtale på sine 

hjemmesider av modeller de tilbyr som veier til bachelorgrad for førskolelæ-

rere ikke er styringsdokumenter, mener jeg det passer her å synliggjøre at en 

liknende artikulering av det å være barnehagelærer i «et flerkulturelt sam-

funn» også pågår i høyere utdanning. De to elementene under omtaler mo-

dellene (i den rekkefølgen de presentert) ‘Internasjonal forståelse og flerkul-

turelt arbeid’ og ‘Hovedmodell’. De to skjermbildene er altså fra informa-

sjon om modeller for oppnåelse av bachelorgrad, og det var totalt åtte model-

ler som ble presentert på høgskolens hjemmesider. Jeg forstår disse 

elementene som deler av de maskiniske sammensetningene jeg dokumenter-

te i løpet av studien. Hva som ble konstituert i sammentreff mellom meg og 

nettsidene var et gjenkjennelig bilde av «flerkulturell pedagogikk» for bar-

nehagelærere, som repeterte noe jeg «visste». Imidlertid, i mitt arbeid med å 

ordne sporingene opplevde jeg bevegelighet og hull i vanene (Massumi, 

1992), og dette går jeg nærmere inn i Inngang 8, der jeg arbeider kartogra-

fisk med denne sporingen. 

 

 

 

                                                      
407 Temaheftene finnes på internett 

(http://www.udir.no/Barnehage/alt_innhold/?ratf=11&dep=1&rtf=43193, besøkt 29.8.2014) 
408 Dette er en tendens jeg mener at har pågått i det bredere landskapet der barnehagepedago-

giske temaer tas opp, i flere år. Med det mener jeg at det oftere i større grad brukes fotogra-

fier/illustrasjoner der det er mennesker med fenotyper som forteller om afrikansk, asiatisk 

eller sør-amerikansk avstamming.   
409 I en usystematisk gjennomgang jeg har gjort av tidsskrifter for barnehagefeltet i perioden 

2000-2010 mener jeg å kunne spore en liknende praksis. Denne praksisen eksisterer også i det 

bredere medielandskapet. ’Hvorfor kan ikke innvandrere være helt vanlige kilder?’ spør An-

sari i et avisinnlegg (Ansari, 2008). Og jeg spør: Hvorfor kan ikke mennesker med asiatiske 

og/eller afrikanske fenotyper være avbildet på fotografier som skal illustrerer temaer i barne-

hagefeltet som går utover «det flerkulturelle»? 

http://www.udir.no/Barnehage/alt_innhold/?ratf=11&dep=1&rtf=43193
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Over og under vises to skjermbilder av nettsidene til en høgskole som utdanner 
førskolelærere (2010) 
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Nå tilbake til sporingen av begreper. Etnisitetsbegrepet er nevnt flere steder i 

rammeplanen og i det nevnte temahefte, og dette kan av lesere muligens 

koples til fenotyper. I rammeplanen står det eksempelvis at alle barn må få 

likeverdige muligheter uansett etnisitet (KD, 2011b, s. 34). Etnisitet framstil-

les slik som noe personalet i barnehagen skal ta hensyn til i det pedagogiske 

arbeidet, men jeg kan ikke finne i den samme planen at det er gjort eksplisitt 

hva som ligger i dette begrepet. Gule (2008) diskuterer kort distinksjonen 

mellom etnisitet og kultur i profesjonssammenheng. Han skriver at etnisi-

tetsbegrepet inneholder en henvisning til biologisk opphav i motsetning til 

kulturbegrepet, og han foreslår at vi er forsiktig med å gi etnisitet og kultur 

samme innhold (s. 235). Som nevnt i introduksjonen er det imidlertid aner-

kjente stemmer innen kulturteori som argumenterer mot at etnisitet er noe 

annet enn et kulturelt begrep (eksempelvis Barker, 2008, s. 249).  

Germeten (2009b) er en som har utfordret bruken av begrepene etnisk og 

etnisitet i rammeplanen. Hun skriver at begrepene både refererer til individ-

nivå og gruppenivå410, noe som gjør at hun stiller spørsmål som: er det mulig 

å skille mellom de som er etnisk norske og de som ikke er det? Og, hvordan 

kan begrepene i rammeplanen virke inn på hvordan de som arbeider i barne-

hager forstår etnisitet og hvem som oppfattes som etnisk norske? I artikkelen 

«vasker» Germeten fram det hun forstår som en ukritisk bruk av kategorien 

etnisk bakgrunn, og det som blant annet trer fram er at det forblir uklart og 

uavklart om det er noen i barnehagen som ikke har etnisk bakgrunn (s. 36). 

Hvorfor tar ikke rammeplanen opp til diskusjon hvordan uttrykket ’barn fra 

etniske minoritetskulturer’ kan forstås, spør Germeten? Og hun skriver at det 

farlige ved å unnlate problematiseringer av begreper, kan være at effekten 

blir en form for essensialisering411. Fenotyper er ikke Germetens fokus i ar-

tikkelen. Likevel, som en av svært få, berører hun dette ved at hun eksplisitt 

sier at norskhet kan ha mange kulturelle, språklige, og også kroppslige ut-

trykk, og at hudfarge kan virke inn i hvordan etnisitetsbegrepet forstås av 

profesjonsutøvere i barnehage. Selv om det er mulig at det finnes spor av 

fenotyper i etnisitetsbegrepet som brukes i rammeplanen, er jeg som leser 

absolutt ikke sikker. Og jeg tenker at denne gjennomgangen viser at disse to 

sentrale tekstene ikke eksplisitt peker på at barnehagelærere skal ha kunn-

                                                      
410 Rammeplanen skriver fram kategoriene ’funksjonsnivå, bosted, sosial, kulturell og etnisk 

bakgrunn’ (KD, 2011, s. 15) som individuelle forutsetninger barna har med seg til barnehagen 

og som pedagoger skal ta hensyn til i barnehagens hverdag. Imidlertid framstiller rammepla-

nen også etnisk og etnisitet som kategori og navn på en gruppe, uten at det er klart hva som 

menes. Germeten forsker i et prosjekt hvor flerspråklighet og flerkulturelle forhold forstås ut 

fra en bestemt kontekst; Finnmark. Finnmark er Norges nordligste og største fylke, og har det 

laveste innbyggertallet. Det grenser til landene Finland og Russland. Finnmark er et flerspråk-

lig samfunn hvor samisk, kvensk, russisk og norsk er de mest utbredte. 
411 Som lesere får vi, både Germeten og jeg som begge er «hvite», inntrykk av at det forelig-

ger en tilsynelatende felles forståelse av hvem som tilhører etniske minoriteter og etniske 

majoriteter. 

javascript:parent.onLocalLink('_ENREF_39',window.frameElement)
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skap om rasialisering i barnehagen, samtidig som at det underveis i disse 

smettes inn begreper og bilder som kanskje implisitt peker på at fenotyper 

har betydning?  

Artikulasjoner av verktøy for barnehagelærere i «et flerkulturelt 

samfunn» 

Hva er det så pedagoger i barnehage skal gjøre? Hva er det de sentrale do-

kumentene mener at barnehagelærere skal ha kunnskap om for å arbeide for 

et miljø som motvirker rasisme og diskriminering? I rammeplanen artikule-

res det at det norske samfunnet er mer sammensatt enn tidligere på bakgrunn 

av økt geografisk mobilitet og internasjonalisering. Og at det derfor er 

‘mange måter å være norsk på’ (KD, 2011b, s. 8). Videre står det at barn 

kommer til barnehagen med ‘ulike erfaringer’ på bakgrunn av ‘sosiale, et-

niske, kulturelle, religiøse, språklige og økonomiske forskjeller i befolk-

ningen’ (KD, 2011, s. 8), og barnehagen skal sørge for at dette kulturelle 

mangfoldet skal gjenspeiles i barnehagen og at alle barn skal støttes ut fra 

kulturelle og individuelle forutsetninger (KD, 2011b). Når jeg videre forsø-

ker å spore hvordan barnehagen skal gi rom for ‘mange måter å være norsk 

på’ trer særlig begreper som respekt, anerkjennelse og toleranse fram. Under 

er et eksempel som illustrerer hvordan respekt brukes i rammeplanen i for-

bindelse med kulturelt mangfold:  

barnehagen skal være et miljø hvor ulike individer og ulike kulturelle ytringer 
møtes i respekt for det som er forskjellig. Å belyse ulikhetene og det som er 
felles kan gi grunnlag for forståelse og innsikt’ (KD, 2011b, s. 23) 

 

Sitatet ligger nært til en diskurs som har vært en av flere rådende ‘flerkultu-

relle diskurser’ siden flerkulturelle pedagogiske perspektiver begynte å duk-

ke opp på 1970-tallet som en reaksjon på økt innvandring (Otterstad, 2009, s. 

73). Diskursen jeg tenker på er ‘kultursammenlikningsdiskursen’, som kan 

sies å representere en flerkulturell pedagogikk hvor det letes etter likheter og 

ulikheter i familiers kulturelle uttrykk og kultur (Otterstad, 2009; Skoug, 

1994). I nyere profesjonslitteratur synes jeg å kunne spore liknende diskur-

ser. Et eksempel er Gule (2008) som er opptatt av hvilken vekt kulturell for-

skjellighet skal gis i profesjonell yrkesutøvelse, og han er særlig opptatt av 

om klienters kulturelle tilhørighet er noe profesjonsutøvere skal ta hensyn til. 

Og i så fall, hva de skal ta hensyn til og på hvilken måte? Gule viser til epis-

temiske grunner og rettferdighetsgrunner som begrunnelser for å ta hensyn 

til kulturelle forskjeller, noe som innebærer å ta inn over seg at mennesker 

med ulik kulturell bakgrunn kan ha ulike forståelseshorisonter og at rettfer-

dighet i flerkulturelle kontekster ikke nødvendigvis betyr lik behandling. Når 

Gule videre diskuterer hva det innebærer å ta hensyn til kultur tar han i bruk 

toleransebegrepet, og han konkluderer med at toleranse handler om og ‘kon-
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tekstualisere uten å kompromittere profesjonens virkelighetsoppfatning, 

faggrunnlag og etikk’, og med det og ‘utvise toleranse for holdninger og 

oppfatninger’ som klienter gir uttrykk for (2008, s. 242). Å synliggjøre kul-

turelle forskjeller og likheter, og å anerkjenne, respektere og tolerere ulike 

kulturelle uttrykk, framstår gjennom disse eksemplene som en tilgjengelig 

dominerende diskurs for barnehagelærere i pedagogisk arbeid mot rasisme 

og rasemessig diskriminering.  

En annen diskurs som deltar i konstruksjoner av hvilke kunnskaper bar-

nehagelærere «trenger», kan spores til 2006 og framskriving av en ‘ressurso-

rientert tilnærming til språklig og kulturelt mangfold’ (Gjervan, 2006). Den-

ne tilnærmingen omtales senere i flere styringsdokumenter og fagbøker 

(Aamodt & Hauge, 2008; Fajersson, et al., 2009; Gjervan, et al., 2012; KD, 

2007-2009; Sand, 2008). I Temahefte om språklig og kulturelt mangfold står 

det at personalet i barnehagen har en ‘ressursorientert tilnærming til mang-

fold’ om mangfold er ‘en integrert del av barnehagens pedagogikk, innhold 

og organisering’ (Gjervan, 2006, s. 8), og en barnehage som har en ressurso-

rientert tilnærming beskrives på denne måten:  

• språklige, kulturelle og religiøse forskjeller sees på som en berikelse for 
fellesskapet i barnehagen  
• ulike språk, kulturer og religioner anerkjennes og synliggjøres i barneha-
gens innhold, planer og organisering  
• alle barn, foreldre og personale er inkludert i barnehagens flerkulturelle 
fellesskap  
• barnehagen har en flerkulturell pedagogisk forankring (Gjervan, 2006, s. 8)  

 

Tilnærmingen framstår som en strategi for å nærme seg mangfold i barneha-

gen, og samtidig som en strategi mot diskriminering. Og den framstår slik 

jeg forstår det som en tilnærming som barnehagelærere kan ta i bruk for å 

sikre likeverd:  

Når barnehagens ledelse og personalgruppen har en ressursorientert tilnær-
ming til mangfold kan dette bidra til inkludering og forebygge diskriminering 
mellom barna. Den flerkulturelle barnehagen kan bli et fellesskap der alle er 
inkludert (Gjervan, 2006, s. 19) 

 

Den siste stortingsmeldingen om integreringspolitikk (KD, 2012-2013a) 

gjenlyder vektleggingen av å forstå mangfold som ressurs. I meldingen står 

det: ‘å verdsette flerspråklighet og kulturelt mangfold er å anerkjenne den 

kompetansen mange mennesker har og å gi muligheter for at deres ressurser 

kommer til nytte i samfunnet’ (KD, 2012-2013a, s. 48). Igjen framstår aner-

kjennelse av det mange men ikke alle har, sentralt. Og det koples til mulig-

heter til å gjøre nytte av ressurser hver enkelt har.  
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Anti-rasisme – en sporing bakover i tid 

Selv om barnehager skal arbeide mot rasisme og diskriminering, ser det ikke 

ut til å være særlig vekt på anti-rasistiske perspektiver i styringsdokumenter 

og faglitteratur. Noe jeg tenker at kunne vært et nærliggende verktøy. Det 

finnes imidlertid spor av forsøk på å sette anti-rasisme på dagsorden for bar-

nehagelærere412. I 1992 fremmet eksempelvis Bagge og Mjelve det de omtal-

te som ‘antirasistisk praksis i barnehagen’. Og dette var også delvis en kri-

tikk av datidens flerkulturelle pedagogikk som de mente at ikke forholdt seg 

til rasisme som fenomen, men i stedet reduserte det hele til et spørsmål om 

kulturell innsikt (Skoug, 1994; Øygarden Mjelve, 1994, s. 11). Bagge og 

Mjelve (1992) tar her opp hvordan undertrykking og diskriminering av 

grupper har forandret seg, og hvordan nyere former for rasisme legger kul-

turforskjeller til grunn som forklaring på konflikter mellom folkegrupper (s. 

69). De peker også på at raseteorier har gått fra å være åpne og synlige (bio-

logiske teorier), til å være mindre synlig, vanskeligere å erkjenne og vanske-

ligere å angripe (s. 87).  

Et par år senere ga Barne- og familiedepartementet ut et rundskriv forfat-

tet av Øygarden Mjelve med tittelen Antirasistisk arbeid i barnehagen 

(1994). Hennes utgangspunkt var også at flerkulturell pedagogikk (slik den 

så ut på den tiden) ‘ikke i nok grad bidrar til å skape likeverdige forhold for 

barn i barnehagen’ (s. 2). I rundskrivet begrenser hun seg til arbeid innad i 

barnehagen, blant annet personalets holdninger til kulturelle og språklige 

forskjeller413. Hvordan hudfarge eller andre fenotypiske trekk deltar i rasiali-

serende prosesser i barnehagen er imidlertid ikke tematisert. Men altså, når 

jeg utforsker dagens tidlig barndom landskap, er det svært begrenset hva jeg 

finner av artikuleringer av anti-rasisme, en tekning som kunne vært et aktuelt 

verktøy for barnehagelærere i arbeid mot diskriminering414.  

Et uttrykk for liberal multikulturalisme 

Jeg er ikke i tvil om at det i politisk sammenheng og i høyere utdanning er 

enighet om at profesjonsutøvere skal motarbeide rasemessig diskriminering i 

barnehagen. Dette er likevel noe som er lite tematisert, og profesjonsutøve-

ren ser ut til å tilbys få verktøy for å gjenkjenne ulike former for rasemessig 

                                                      
412 I den første rammeplanen for barnehager sto det ‘i dag kan vi se tendenser til fremmedhat 

og fremvekst av rasistiske holdninger i vårt samfunn. Som motvekt skal barnehagen represen-

tere et miljø som bygger opp om respekt for menneskeverd og solidaritet og retten til å være 

forskjellig (BFD, 1995, s. 16). I den gjeldende rammeplanen er det klart at et av barnehagens 

samfunnsmandat er å ‘motarbeide alle former for diskriminering’ (s. 7) og at personalet skal 

‘arbeide for et inkluderende miljø som motvirker mobbing og rasisme’ (KD, 2011b, s. 48). 
413 Hun går ikke inn på hvordan arbeid i barnehage også har forbindelsestråder til bevegelser i 

samfunnet ellers og strukturelle forhold. 
414 Jeg kjenner til noen få eksempler fra skolefeltet (Pihl, 2010). 
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diskriminering. Hva som promoteres er mangfoldsperspektiver der toleranse, 

respekt og anerkjennelse er sentralt, men der maktstrukturer utenfor dyadis-

ke relasjoner i barnehagen ikke framstår som vesentlige å involvere seg med. 

Liknende diskurser er lokalisert og problematisert i barnehager i Sverige og 

Finland, og en slik versjon av «flerkulturelt arbeid» i barnehage omtales 

gjerne som liberal, normalisert og/eller overfladisk multikulturalisme 

(Angell-Jacobsen, 2008; Lappalainen, 2006; Lunneblad, 2009; Rhedding-

Jones, 2010). Liberal multikulturalisme er i følge May og Sleeter (2010b) en 

variant av multikulturalisme som fokuserer på å anerkjenne, respektere og 

inkludere kulturelle forskjeller. 

Som en utdyping vil jeg legge til at liberal multikulturalisme fokuserer på 

å feire annerkjennelse og mangfold, men det er den dominerende gruppen 

mennesker som er i posisjon til å avgjøre hvordan annerkjennelse forstås og 

hva slags mangfold som skal feires (May & Sleeter, 2010b). I norsk sam-

menheng tenker jeg at den dominerende gruppen består av «hvite» mennes-

ker som ikke har erfaringer knyttet til innvandring, som i sin tenkning og 

sine liv utgår fra vestlige/nordiske tanketradisjoner415, og som ikke har opp-

levd å bli utsatt for rasisme og/eller rasemessig diskriminering. Videre vekt-

legger liberal multikulturalisme toleranse og respekt av forskjeller, noe som 

kan lede oss til å tro at om vi bare lærer å komme overens på tvers av for-

skjelligheter så vil urettferdighet forsvinne (Sleeter & Bernal, 2003). Lorde 

(2001, s. 90) skriver at å anbefale toleranse av forskjellighet er ‘a total denial 

of the creative function of difference in our lives’. Og MacNaughton, Davis 

og Smith (2009) foreslår at en slik tenkning er med på å opprettholde subjek-

tiveringer der ens forskjellighet fra «den andre» blir en vesentlig del av den-

ne prosessen. En slik prosess kalles også andregjøring og betegner hvordan 

en skaper seg selv i et positivt bilde ved å forstå «den andre» som noe uøns-

ket (MacNaughton, et al., 2009). Andre kritikere av liberal multikulturalisme 

hevder, i likhet med det jeg har klart å spore, at spørsmål knyttet til «rase», 

rasialisering og rasismer tauses ned i dette perspektivet. Og et slikt perspek-

tiv dekker slik over institusjonell rasisme og rasialiserende strukturer som 

påvirker muligheter for sosial utjevning og likeverd (Goldberg & Essed, 

2002; Sleeter & Bernal, 2003).  

To eksempler på motstrømninger 

I følge Otterstad (2008b) stiller endringer i samfunnet nye krav til profe-

sjonsutøvere. Hun skriver at profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt samfunn» 

ikke bare handler om mellommenneskelig relasjonsarbeid, men om å være 

teoretisk kvalifisert og samtidig ha kunnskaper om et komplekst samfunn. Et 

                                                      
415 Se også neste inngang der jeg skriver om postkolonial teori, hvithetsstudier og rasialise-

ring. 
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slikt repertoar av kunnskaper kan eksempelvis inkludere kunnskap innen 

kultur, religion, makt og språk i et mangfoldig samfunn (s. 12). Otterstad 

fremhever at yrkesutøveres utfordring i et komplekst samfunn, er relatert til 

at det er nødvendig kontinuerlig å søke etter kunnskap som kan avdekke 

praksiser som produserer maktforhold hvor noen står i fare for å marginalise-

res. Slik jeg leser det vektlegger Otterstad kunnskap om maktposisjoner og 

kritiske blikk på majoritetens privilegerte maktuttrykk, som viktig i et slikt 

pågående arbeid. Og det finnes eksempler på vitenskapelige/faglige tekster 

som tilbyr slik kunnskap i et barnehagefaglig landskap. Disse forstår jeg som 

motstrømninger til perspektiver som dominerer. 

Et eksempel på motstrømninger er arbeider som utfordrer en liberale mul-

tikulturalisme. Noen av disse interesserer seg for hvithet i det barnehagefag-

lige landskapet (på ulike måter og på ulike nivåer) (Andersen, 2002; Angell-

Jacobsen, 2008; Bye, 2011; Gjervan, et al., 2006; Lilletvedt, 2011; Otterstad, 

2005; Rhedding-Jones, 2001, 2010), noe som er særlig interessant for det 

problemet jeg utforsker. Disse arbeidene har hentet inspirasjon fra kritisk 

multikulturalisme, men også postkolonial teori og/eller hvithetsstudier, i sine 

forsøk på å tenke bortenfor en liberal form for multikulturalisme. I korthet er 

kritisk multikulturalisme et perspektiv som vektlegger både kulturell for-

skjellighet og rasisme som viktige elementer for å arbeide mot diskrimine-

ring. Sentralt i kritisk multikulturalisme er strukturelle analyser av diskrimi-

nerende maktrelasjoner, og særlig de som kan betraktes som institusjonali-

serte (May & Sleeter, 2010b)416.  

Jeg har valg og gjøre rede for hva postkolonial teori og hvithetsstudier 

kan bidra til for å arbeide mot diskriminering i neste inngang. For nå, vil jeg 

likevel nevne at i tråd med dominerende vitenskapelige forståelser av «rase» 

som sosialt konstruert, forstås hvithet i de nylig nevnte motstandsarbeidene 

som konstruert gjennom språk og kultur. Et argument som er felles for ar-

beidene er at rasialiserende praksiser opprettholdes ved at den sosialt konst-

ruerte hvitheten ikke utfordres. Hva disse studiene gjør mer konkret, er at de 

hevder at det eksisterer diskursive rasialiserende skiller mellom «oss» og 

«dem» i barnehagefeltet (som har virkelige materielle effekter). I de mest 

omfattende av disse arbeidene er dette analysert fram gjennom diskursive 

lesninger av styringsdokumenter og data (feltnotater, samtaler, fotografier) 

fra etnografisk undersøkelser (Andersen, 2002; Angell-Jacobsen, 2008; 

Rhedding-Jones, 2001). I disse tre dekonstrueres tatt-for-gitte forestillinger 

som er med på å konstituere kategorier som «vi», «de andre», «minoritet», 

«majoritet, «norsk» og «mangfold». Og i relasjon til det siste begrepet repre-

senterer de tre arbeidene en dreining fra å feire mangfold til å arbeide mot en 

kritisk versjon av mangfold (Rhedding-Jones, 2005a, s. 143). I tråd med 

                                                      
416 I internasjonal sammenheng kan kritisk multikulturalisme i utdanningsfeltet spores til 

slutten av 1990-tallet (May, 1999), og tenkningen har senere blitt tatt opp i norsk kontekst 

(Angell-Jacobsen, 2008; Rhedding-Jones, 2005a, 2007, 2010). 
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kritiske versjoner av multikulturalisme peker de tre nevnte arbeidene på 

maktstrukturer på institusjons- og samfunnsnivå som nødvendig å problema-

tisere for å skape en mer likeverdig pedagogisk praksis i «et flerkulturelt 

samfunn». Videre kritiserer de tre undersøkelsene rådende diskurser i dette 

landskapet for å utelate det uartikulerbare eller vanskelige, noe jeg som 

nevnt har valgt å omfavne med den metodologien jeg har valgt.  

Et annet eksempel på et motstrømsarbeid er Otterstad og Andersens 

(2012) diskursive lesninger av begreper og forståelsesrammer knyttet til 

profesjonsutøvelse i pedagogiske institusjoner i «et flerkulturelt samfunn». 

Her retter de et kritisk blikk på det som i offentlige dokumenter og nyere 

faglitteratur ser ut til å ha fått en dominerende posisjon; ‘en ressursorientert 

tilnærming til språklig og kulturelt mangfold’. I Otterstad og Andersen 

(2012) sine lesninger av begrunnelsene for en ressursorientert tilnærming 

peker de på at en slik tilnærming søker ‘å øke forståelser for mangfold, like-

verd, respekt, toleranse og å motvirke diskriminering’ (s. 7)417. Imidlertid, 

skriver de, problematiseres ikke etiske forbehold: 

begreper som likeverd, toleranse og respekt framstilles slik som entydige, dvs. 
som om alle som leser dokumentene legger inn samme betydning i disse be-
grepene, uavhengig av sosial, religiøs og kulturell bakgrunn (s. 8). 

 

Og jeg vil her legge til: uavhengig av fenotyper og tidligere livserfaringer. 

Otterstad og Andersen (2012) mener at denne tilnærmingen ikke er tilstrek-

kelig som verktøy for barnehagelærere, da det er basert på en utydelig teore-

tisk kunnskapsbegrunnelse. Men, også fordi den legger ansvaret for kunn-

skap og refleksjon om mangfold til individnivå, og dermed ikke tar høyde 

for hvordan makt opererer på struktur- og samfunnsnivå. En slik tilnærming, 

skriver de, kan derfor bidra til å ‘produsere og reprodusere en idyllisert og 

forenklet fortelling om mangfold som naturlig og fri for ubehag og konflikter 

i barnehagen’ (s. 14). De foreslår derfor å søke alternativer til en ressurso-

rientert tilnærming. Og det er også det jeg gjør i denne studien, installert i en 

immanent virkelighetsforståelse.  

Ikke produktivt nok for det problemet jeg utforsker 

Hva jeg har gjort i denne inngangen er å presentere en sporing av hvordan 

profesjonalitet er stratifisert, ut fra en situering i et tidlig barndom landskap. 

I sporingen har jeg «hoppet» mellom ulike maktproduserende felt, noe som 

nettopp karakteriserer den transversale tilnærmingen som kartografi tilla-

                                                      
417 Dette samsvarer med rammeplanen der det står at ’toleranse og respekt skal være grunn-

leggende verdier i barnehagen’ (KD, 2011, s.12). 
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ter418. Å hoppe mellom ulike skott som nyere topgrafiske elementer, studier 

inspirert av klassiske profesjonsforståelser, motstrømninger og politiske 

dokumenter kan slik jeg forstår det skape stier som sørger for kommunika-

sjon mellom det ukommuniserbare (Bogue, 2007). Og dette kan være en 

måte å sette i gang fluktlinjer på, altså å tenke bortenfor det jeg allerede vet 

og det som er. Hva denne sporingen av hvordan profesjonalitet er stratifisert 

særlig har hjulpet meg med, er å kunne spesifisere hva det var i en majori-

tetsmodus som gjorde at jeg ikke opplevde de perspektivene jeg hadde til-

gjengelige som åpne og produktive nok. Hvordan bestemte hendelser virker 

inn i skapelsen av studiens problem (Lenz Taguchi, kommer 2015). Selv om 

jeg prøvde, som tankemessige eksperimenter og konkret i relasjon til mitt 

dataarkiv, å kople dominerende tenkninger og motstrømsalternativene sam-

men med mitt avgrensede problem, var det fremdeles noe som falt utenfor. 

Og dette gjorde som nevnt at jeg søkte etter alternative forståelser av profe-

sjonalitet. 

Den profesjonelles subjektivitet skimtes i liten grad 

Før jeg i neste inngang vil presentere en sporing av hvordan «rase» er strati-

fisert, vil jeg peke på at stratifiseringer som jeg mener virket (og virker) inn i 

«min» opplevelse av at det språket (verktøyet) jeg hadde, ikke var produktivt 

nok for å tenke nytt om etisk profesjonsutøvelse i et «flerkulturelt samfunn». 

I den videre samlende utforskningen av de presenterte stratifiseringene er jeg 

opptatt av å zoome inn på det som sies og ikke sies. Og jeg er interessert i 

det som kommer til uttrykk når jeg som leser (situert som «hvit», tidligere 

barnehagelærer, barnehagelærerutdanner) kopler meg på det som artikuleres. 

Hva blir usynlig og hva kan jeg ikke snakke om med det dominerende språ-

ket om profesjonalitet? Hva er vanskelig å tenke på eller tillate som betyd-

ningsfullt når jeg installerer meg i disse?  

Utover i studien, etter å ha snevret problemet inn til å dreie seg om lite og 

ensidig kunnskap om «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase», formuler-

te jeg to forskningsspørsmål. Det første engasjerer seg med forståelse av 

konstituering av subjektivitet, og slik jeg forstår det, også profesjonalitet. 

                                                      
418 En transversal betegner noe tverrgående, eksempelvis en linje, som passerer gjennom 

elementer som framstår som adskilte, men som ved hjelp av det transversale koples sammen 

på en eller annen måte. Deleuze møtte først på ideen om transversalitet hos novellisten Marcel 

Proust, men også senere i Félix Guattaris tidlige arbeider (Bogue, 2007, s. 2). Deleuze intro-

duserer selv konseptet i Proust and signs fra 1964 og her bruker han det i forhold til den type 

kommunikasjon som ligger i det han forstår som en transversal dimensjon i maskinisk littera-

turproduksjon (Bryx & Genosko, 2005). Deleuzes nomadiske tenkning er muligens mer kjent 

innen utdanningsvitenskapelig forskning enn en transversal tilnærming (se for eksempel 

Semetsky, 2008). Jeg vil derfor legge til at nomadisme kan sies å være en versjon av transver-

salitet, fordi de begge kan forstås som et middel for å danne forbindelser mellom ulike sfærer 

(eksempelvis kunstneriske, politiske, vitenskapelige og kulturelle) (Bogue, 2007, s. 5). 
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Hva jeg mener å få kunnskap om i det jeg har presentert i denne inngangen 

er at det finnes små muligheter til å tenke på subjektivitet som delaktig i 

profesjonsutøvelse. Hva som i liten grad tematiseres er hvordan profesjons-

utøveres subjektivitet konstitueres og hvordan denne kan forstås som aktiv i 

pedagogiske praksiser for yngre barn. Jeg vil, før jeg sier litt mer om dette, 

passe på å utrykke at de klassiske strømningene innen profesjonsstudier, 

absolutt kan være produktive for at barnehagelærere selv kan være aktive i 

det å skape etiske former for profesjonsutøvelse. Blant annet kan en forståel-

se av hvilke krefter som presser på i profesjonaliseringen av barnehagelære-

re, gjøre barnehagelærerne selv mer aktive i relasjon til organisatorisk profe-

sjonalisering ovenfra. Det kan være svært viktig for barnehagelærere å ha 

kunnskap om aktører som deltar i det pågående spillet og maktkampen om 

hva som skal være barnehagens kunnskapsgrunnlag, og hvordan dette skal 

komme til uttrykk i den pedagogiske hverdagspraksisen. Disse perspektivene 

kan altså støtte barnehagelærere i en profesjonalisering innenfra. 

 Men om, som jeg har valgt å gjøre i denne studien, utgår fra en forståelse 

av subjektivitet og profesjonalitet som umulig å skille fra hverandre, fram-

står flere av de dominerende perspektivene på hva pedagoger trenger av 

kunnskap og kompetanse som mangelfulle eller fattige. Den profesjonelle 

framstår i disse perspektivene som et subjekt som betrakter verden på av-

stand, en rasjonell tenker som kan stille seg utenfor sin egen kropp og hud, 

utenfor minner som aktiveres i sammenstøt med lyder, bilder, ord, lukter, og 

utenfor kroppslige erfaringer som settes fart på av berøringen av den myke 

overflaten på et skjørt419. Lenz Taguchi (2010, s. 121) skriver at utdannings-

forskning, når det forskes på læring og undervisning, sjeldent viser interesse 

for hvordan utdanning også er aktiv i produksjon av subjektivitet. Hun ut-

trykker at fokuset alt for ofte er rettet mot individuelle kognitive prosesser, 

og at det er problematisk at disse ikke sees som sammenvevet med konstitu-

ering av subjektivitet. Lenz Taguchi spør hvordan vi kan undervise når vi vet 

at læring alltid involverer en kontinuerlig rekonstruksjon av elevens eller 

barnets subjektivitet (s. 122)? Og jeg vil her utvide dette til også å handle om 

den profesjonelles subjektivitet. Hvordan kan vi utøve profesjonalitet om vi 

forstår at profesjonalitet alltid involverer en pågående konstituering av bar-

nehagelærerens subjektivitet? 

                                                      
419 MacLure (2013a) er inne på liknenede tenkning i relasjon til hvordan det er mulig å analy-

sere data. Hun ville kanskje omtalt en profesjonalitet som tuftes på at profesjonsutøveren skal 

betrakte på avstand, og ved det klassifiserer ut fra hva hun/han allerede vet, som en profesjo-

nalitet som tar barnehagelæreren bort fra detaljer, kompleksitet og singularitet i barnehagens 

hverdagspraksiser (MacLure, 2013a, s. 169).  
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Mangfoldsperspektivene gjør meg ikke kreativ  

Når jeg videre ser etter hva det ikke åpnes for å tenke på i mangfoldsperpek-

tiver i styringsdokumenter og faglige tekster, vil jeg igjen trekke fram mang-

elen på en interesse for subjektivitet. For, som i mer generelle framskrivinger 

av profesjonalitet, er også den profesjonelle med sine livserfaringer og levde 

verdensforhold (Lindseth, 2009) fraværende her. Det er diskriminering mel-

lom barn som skal motvirkes, og personalet skal arbeide for dette. Men det 

er ikke rom for å tenke at subjekters kroppslige erfaringer som minner om et 

snikende ubehag under et besøk på en skole i Zimbabwe, eller et affektivt 

sjokk da en venn forteller at han justerer hvitbalansen på kamera når han tar 

bilder av seg og sin kjæreste fordi de da framstår som lysere i huden, kan ha 

betydning for å tenke nytt om etisk profesjonsutøvelse. Det er heller ikke 

rom for å tenke at barnehagelærerens rasemssige subjektivitet og fenotypiske 

trekk virker inn i hvordan hun/han arbeider i relasjon til diskriminering, i 

hvordan en ressursorientert tilnærming kan se ut (Otterstad & Andersen, 

2012), eller i hvordan annerkjennelse, respekt og toleranse forstås og prakti-

seres.  

Likevel er det, om jeg utgår fra at profesjonsutøveren også alltid er et sub-

jekt, en underliggende subjektforståelse i flere av de nevnte stratifiseringene. 

Om jeg tar utgangspunkt i en ressursorientert tilnærming skal barnehagelæ-

reren eksempelvis forstå forskjellighet mellom mennesker og menneskers 

kulturelle uttrykk som noe positivt og berikende for fellesskapet. Og dette, 

foreslås det, bidrar til å skape inkluderende praksiser. I et slikt perspektiv 

posisjoneres profesjonsutøvere som bevisste, intensjonelle og reflekterende 

subjekter som ved å anerkjenne, respektere og tolerere det som er forskjel-

lig420, gir rom for mangfold. Det er altså en uartikulert subjektforståelse im-

plisitt i denne tilnærmingen. Hva som ikke tematiseres er imidlertid hvordan 

også profesjonsutøveres rasemessige subjektivitet konstitueres, og hvordan 

denne kan forstås som deltakende i pedagogiske praksiser. Annerkjennelse 

er et begrep som er klistret til denne tilnærmingen. Den engelske oversettel-

sen av anerkjennelse er recognition. Og kanskje er det fordi, som Colebrook 

(2006) så tydelig formulerer det, ‘recognition is to a great degree a failure to 

think’ (s. 78), at en ressursorientering ikke gjør meg produktiv i relasjon til 

hvordan jeg kan tenke nytt. Å anerkjenne og tolerere handler jo om å lete 

etter noe ut fra en allerede definert grunn (jf. forskjellighet-fra- det samme), 

noe en maskinisk virkelighetsforståelse der ingenting noen gang er identisk 

utfordrer. 

Heller ikke kritiske multikulturalisme, som jeg presenterte som et mot-

strømsperspektiv, klarere helt å favne om «rase»-hendelsene jeg opplevde 

som nødvendige å eksperimentere med. Dette kan skyldes dets fokus på 

                                                      
420 Og dette bygger på en ganske annen forskjellighetsforståelse enn den som har sit utspring i 

en monistisk filosofi.  
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makro-strømninger og kritiske perspektivers begrensninger i forhold til å 

skape noe nytt. Som jeg tidligere har nevnt, søker nymaterialisme å skape 

kreative alternativer til kritikk (Dolphijn & van der Tuin, 2012, s. 14). Kri-

tikk, slik jeg forstår det innebærer alltid en form for tolkning (slik jeg har 

vist tendenser til flere steder i denne inngangen). Men Deleuze og Guattari 

foreslår som nevnt i Inngang 5 å bytte interpretasjon med å kartografere 

(Deleuze & Guattari, 1987, s. 167). Dette begrunner de med at tolkning re-

produserer materialet det vurderer som tilfeller av koden (varianter av det 

samme). I denne tenkningen omtales derfor tolkning som kodifisering, eller 

territorialisering. Sporingene jeg har presentert her kan delvis forstås som 

tolkning, men også som en begynnende destratifisering. Jeg ønsker imidler-

tid ikke å stoppe her. Jeg vil eksperimentere mer, kartografere aktivt, skape 

BwO, noe jeg også gjør utover i avhandlingen. 

Overgang til sporinger av «rase» 

Jeg opplever at de perspektivene som er tilgjengelige, ikke lenger passer 

meg og det problemet jeg gjennom lengre tids nedskrivning og innsamling 

av data-materiale, er blitt opptatt av. Jeg vil derfor utfordre denne domine-

rende framskrivingen av barnehagelæreres profesjonalitet og hva en barne-

hagelærer skal gjøre i «et flerkulturelt samfunn». Jeg har allerede nevnt noen 

årsaker til at jeg ikke er bekvem med majoritetsmodusen jeg har sporet, og 

jeg vil legge til at den også ser ut til å være svært begrenset til det som skjer i 

institusjonen barnehage, og ikke så opptatt med historie, diskurser og makt. 

Den er heller ikke opptatt av immanente hendelser og hva disse har å si for 

profesjonsutøvelse. Det transcendentale regjerer. Jeg vil hevde at barnehage-

lærere, i denne modusen, lærer et politisk korrekt språk og at dette «profe-

sjonelle» språket skal virkeliggjøres i praksis i hverdagen. Imidlertid tror jeg 

ikke lenger at dette er nok i det komplekse landskapet barnehagelærere skal 

utøve sin profesjon i. De dominerende stratifiseringene, og også alternative-

ne jeg har tatt opp, oppleves ikke som produktive nok for denne studiens 

problem. 

Allerede i tittelen på denne avhandlingen presenterer jeg, inspirert av 

Deleuze og Guattari (1987), ideen om en mindre profesjonalitet. Noe jeg 

forstår som et mulig «svar» på problemet jeg har skissert som utgangspunkt 

for studien. Denne står i kontrast til en større (majoritarian) profesjonalitet, 

som jeg altså har presentert her. Det finnes ikke noe ‘becoming-

majoritarian’, skriver Deleuze og Guattari (187, s. 117), all blivelse er mind-

re. For å skape bevegelse må vi derfor unslippe en større profesjonalitet, og 

det kan skje gjennom mindre-blivelse: å engasjere seg med å bli forskjellig-i-

seg selv. Hvordan en mindre profesjonalitet kan se ut eller bli til i pedago-

giske institusjoner for yngre barn, når det klistres til ideer som «et flerkultu-
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relt samfunn» og sosialt likeverd, er noe jeg hovedsakelig vil diskutere i den 

avsluttende inngangen.  

Som nevnt flere ganger allerede, er «rase» underkommunisert i faglige 

tekster og i politiske dokumenter. Inspirert av en argumentasjon hos Skog-

voll og Dobsons (2012), er det nå mulig å spørre om det har oppstått en tro-

fasthetsdiskurs innen utdanningsvitenskapelige samtaler om profesjonalitet? 

Og om denne begrenser barnehagelærere til å søke kunnskap om relasjoner 

mellom barn-voksne og barn-barn, og videre å overse eksempelvis arven 

etter vitenskapelig rasisme og kolonitiden? Tenkning rundt et ‘connois-

seurens blikk’ og livserfaringers betydning i profesjonsutøveres danning, 

men også en maskinisk virkelighetsforståelse og nymaterialismens interesse 

for sporing, har inspirert meg til å søke kunnskap i et annet lag en profesjo-

nalitet i den videre utforskningen. Også dette laget forstår jeg som viktig for 

å spore linjer som deltar i sammensetningen «hvite» barnehagelæreres rela-

sjon til «rase». I neste inngang vil jeg engasjere meg med stratifiseringer av 

«rase» i ulike maktproduserende felt. 

Det er viktig for meg å påpeke at jeg, til tross for å ha delt opp profesjona-

litet og «rase» i to innganger, ikke forstår disse som fullstendig adskilte eller 

vanskelig å kople sammen. Tvert imot er de begge sentrale i kartografien 

over sammensetningen «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase». Jeg 

opplever dem til og med som vanskelige å skille fra hverandre i mange 

sammenhenger. En argumentasjon for likevel å presentere «rases» strata i en 

egen inngang, er min forståelse av «rase» som innhyllet i en ekstrem og dif-

fus tabuhet i vår samtidige nordiske kontekst. At «rases» blivelse har en 

ekstremt lang historie. Og at «rase» kanskje fungerer som den sterkeste stra-

tifiseringen vi har (Nesbitt, 2013, s. 165). Kanskje «rase» faktisk trenger 

denne ekstra-ordinære oppmerksomheten, om vi skal kunne affirmere dets 

positivitet? Samtidig vil jeg utfordre leseren til nok en gang å være opp-

merksom på transversaler som oppstår innad og på tvers av inngangene, da 

disse bare kan begripes mens de pågår (Bouge, 2007, s. 5). 
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Inngang 7: Sporinger av «rase» 

Det er stille rundt «rase» når det i tekster, politiske og faglige, tas opp hva 

barnehagelærere i norsk kontekst trenger av kunnskap for å utøve sam-

funnsmandatet i «et flerkulturelt samfunn». Det finnes også få tematiseringer 

av «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase», og dets eventuelle sammen-

heng med etisk profesjonsutøvelse421. Noe som kan sees i sammenheng med 

hva jeg sporet i forrige inngang; at det finnes små muligheter til å tenke på 

«rase» og subjektivitet som delaktig i profesjonsutøvelse i en større profe-

sjonalitet. Flere har pekt på at det er nødvendig å spore for så å dekonstrue-

re/teoretisere kritisk «hvite» læreres uartikulerte rasemessige subjektivitet i 

arbeidet mot rasialisering i utdanningsfeltet (jf. Davis, 2009; Goldstein, 

2001; Mazzei, 2008). Denne tråden har jeg plukket opp i studien, samtidig 

som jeg forsøker å bringe den med meg til nye territorier. For, ut fra interes-

sen for dokumenterte «rase»-hendelser i mitt eget liv422, som vitensperspekti-

ver jeg kjente til ikke helt kunne forklare, begynte jeg å utforske om jeg 

kunne forstå subjektivitet på nye måter. I denne prosessen fattet jeg som 

nevnt interesse for begjærsfilosofi. Og med det, kartografi som tilnærming 

for og destratifisere423 blivelser som opplevdes problematiske. I denne inng-

angen er det stratifiseringer av «rase» jeg zoomer inn på. Hva som presente-

res her er sporinger av hvordan «rase» historisk har blitt stratifisert, viten-

skapelige perspektiver på «rase», og «rases» stratifisering på tvers av nåtidi-

ge maktproduserende felt (media, litteratur, politikk, økonomi, hverdagsliv, 

kultur), inkludert eget hverdagsliv.  

Noen stratifiseringer av «rase» med et historisk blikk 

Epistemologier hvor mennesker klassifiseres i grupper (eller «raser») på 

bakgrunn av ytre fysiske karakteristikker, tillegges ulike egenskaper og 

rangeres hierarkisk, har siden 1950-tallet vært avvist som gyldig i vitenska-

pelige sammenhenger (UNESCO, 1950). Slik har det imidlertid ikke alltid 

                                                      
421 Dette har jeg særlig gjort rede for i Inngang 1, men Inngang 6 berører også dette. 
422 Som «hvit», kvinne, tidligere førskolelærer, forelder og lærer på barnehagelærerutdanning. 
423 Deleuze og Guattari bruker også termene deterritorialisere og fluktlinjer. 
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vært, noe tidligere praktiseringer av rasesegregering, rasehygiene424 og anti-

semittisme425 er brutale eksempler på (James, 2008; Skorgen, 2002). For å 

kunne eksperimentere mot andre rasemessige subjektivitet-blivelser, og med 

det tenke nytt om etisk profesjonsutøvelse i barnehagen, vil en neglisjering 

av tidligere forståelser og bruk av «rase» være problematisk. Dette kan be-

grunnes med at tidligere måter å forklare menneskelige variasjoner på, ofte 

fortsetter side om side med nye forklaringer (Banton, 2000). Og disse forkla-

ringene kan tenkes på som mer eller mindre sedimenterte kollektive sammen-

setninger av uttrykk (Deleuze & Guattari, 1987). Dette Deleuzeoguattariske 

konseptet hjelper oss som tidligere nevnt å tenke på hvordan vi som men-

nesker er situert i en strøm av språk, uttalelser og handlinger som finnes 

forut for våre liv, og som virker inn i begjærs-produksjon ved at de fyller vår 

underbevissthet med nasjonale historier, myter og diskurser. I denne delen 

vil jeg derfor presentere noen sporinger av historiske øyeblikk som kan ten-

kes å virke inn i hvordan «rase» stratifiseres ‘for us and in us and at the place 

where we are’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 179) også i dag426. Jeg begynner 

med å spore begrepet «rase», for deretter å presentere en sporing av utvalgte 

historiske øyeblikk. 

«Rase»-konseptets utspring og året 1492   

Begrepet raza kan sted- og tidsmessig spores til 1200-tallets Spania, men var 

ikke vanlig før på 1500-tallet427. Her ble raza først benyttet av den spanske 

adelen for å uttrykke en tilhørighet til finere familier, og samtidig en distanse 

mellom dem og en ny klasse embetsmenn (som ofte var arabere/muslimer 

eller jøder) (Skorgen, 2002). I første halvdel av middelalderen ble størstede-

len av den spanske halvøyen styrt av muslimer, og på denne tiden var ikke 

«rase» et viktig konsept for religiøse grupperinger i området. Etter hvert som 

kristne begynte å ta opp konkurransen med muslimer om makten (utover på 

1500-tallet), tok de imidlertid i bruk «rase»-termen for så og re-

konseptualisere det for eget formål (Marks, 2013). Etter hvert som muslimer 

og jøder konverterte til kristendommen (under tvang), var det ikke lenger 

                                                      
424 Gjennom for eksempel steriliseringsloven som var aktiv i Norge i perioden 1934-1977 

(Skorgen, 2002). 
425 Holocaust er betegnelsen for folkemordet mot jøder under andre verdenskrig ut fra en anti-

semittisk logikk. Dette skjedde under ledelse av Hitler og nazistene, og så mye som seks 

millioner jøder ble drept. Jødene ble fremstilt som en trussel til den «den ariske rasen», og 

«måtte» derfor utryddes. Den nazistiske staten utførte også massedrap på andre grupper som 

ble sett på som mindreverdige (den slaviske befolkningen, homoseksuelle, funksjonshemme-

de, Romfolk, kommunister og medlemmer av ulike trossamfunn)(Senter for studier av 

Holocaust og livssynsminoriteter, 2011). 
426 Dette har også med å gjøre at «rase» aldri kan utelukkende forstås ut i fra et lokalt nasjo-

nalt rammeverk (Essed & Goldberg, 2002). 
427 Skorgen (2002) mener imidlertid at rasenes oppfinnelse har tråder helt tilbake til tankeret-

ninger i det klassiske Hellas. 
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mulig å få kjennskap til en persons religiøse tilhørighet ut fra hennes/hans 

utseende, og da heller ikke å skille mellom de sanne kristne og de som (med 

sitt urene blod) ikke var i stand til å oppleve en sann konvertering (Darder & 

Torres, 2004)428. Rasisme, oppfatningen om at mennesker kan deles i «raser» 

ut fra utseende, oppsto altså ut fra et behov for å gjøre det som ikke var syn-

lig, synlig (Marks, 2013)429. Denne kvasi-religiøse doktrinen satte i følge 

Fredrikson (i Darder & Torres, 2004, s. 6) scenen for en spredning av rasis-

me til «Den nye verden», som er det neste «øyeblikket» jeg vil løfte fram. 

Året 1492 regnes også som et sentralt årstall i historien om konstruksjoner 

av «rase». Det var dette året at italieneren Christopher Columbus tok ut på 

sin første oppdagelsesreise fra Spania mot «Den nye verden»430. Denne hen-

delsen ble starten på flere hundre år med europeiske imperiers etablering, 

utvidelse og utnytting på det amerikanske og det afrikanske kontinentet, også 

kalt kolonialismen (Back & Solomos, 2000b). En virksomhet som har hatt 

(og fremdeles har) stor betydning for menneskers forestillinger om «rase», 

og hvordan disse er vevet sammen med forestillinger om «den andre» 

(Cannella & Viruru, 2004; Ghandi, 1998). Utvidelsen av den koloniale mak-

ten utover på 1900-tallet bidro til forsøk på å begrunne «forskjellene» mel-

lom kolonisatorene og de koloniserte, som i sin tur kunne legitimere den 

maktutøvelsen som kolonisering er. Et produkt av disse forklaringene var 

eksempelvis ideer om «rase» og «den andre» (Solomos & Back, 2000). Yt-

rehus (2001) skriver at andregjøringsprosesser i nyere tid bygger på disse 

forestillingene. Og at «den andre» i andregjøringsprosesser ofte forbindes 

med urenhet, kriminalitet, det usiviliserte og/eller barnslige. Implisitt i slike 

prosesser fremstår et «vi» som innehar de positive egenskapene «den andre» 

mangler, og forestillingen om «den andre» konstrueres som en negasjon av 

det «normale». Det er vanlig å tenke at forskjellene som gis betydning i and-

regjøringsprosesser, baseres på etnisitet, «rase», kjønn og/eller seksualitet, 

og at de er problematiske fordi de oppfattes som diskriminerende431. 

Ideen om «den andre» kan også koples til nasjonalismens begynnelse 

(Darder & Torres, 2004). Solomos og Back (2000) skriver at ved inngangen 

til det tjuende århundre hadde imperialistiske ideologier utviklet ‘a racial 

notion of national identity to refer to other European nations as well as colo-

                                                      
428 Marks (2013) skriver at skepsisen til de som konverterte antakeligvis var rettmessig, siden 

de fleste «omvendte» fant strategier som gjorde at de kunne fortsette sin religion i det skjulte. 
429 Jeg har lyst til å nevn her at Deleuze og Guattari (1987) tilskriver rasisme til det de kaller 

‘the faciality machine’, og de daterer denne til år null fordi de mener denne organiseringen av 

makt oppsto med kristendommen (s. 202). 
430 Colombus forsøkte egentlig å finne sjøveien til India, men reisen endte på en av øyene i 

det som nå er Bahamas. 
431 Sarah Baartman er et kjent konkret eksempel på hvordan det ble skapt et skille mellom 

«vi» og «de andre», og hvordan etnisitet, «rase», kjønn og seksualitet deltok i dette. Baartman 

var en kvinne fra Sør-Afrika som tidlig på 1900-tallet ble solgt til England, og senere utstilt på 

«freakshow» i Europa (Ytrehus, 2001).  
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nial people’ (s. 16). I oppbyggingen av en sterk nasjonalstat ble altså «rase» 

og/eller «etnisitet» brukt for å sette grenser for hvem som hadde rett eller 

ikke rett til statsborgerskap. Økonomisk utnytting av rasialiserte grupper i 

ulike kontekster (som slaveri, utnyttelse av immigranters arbeidskraft), ble/er 

også et faktum som kan knyttes til konstruksjoner av «rase», «den andre» og 

retten til statsborgerskap. Mennesker har altså også før 1800-tallets viten-

skapelige raseteorier hatt oppfatninger om menneskers fysiske framtoning432, 

og fenotypiske karakteristikker har samtidig vært gitt ulik betydning i Euro-

pa i prosesser knyttet til forming av sosiale grupper (Banton, 2000; Marks, 

2013; Miles & Brown, 2003; Skorgen, 2002).  

Framvekst av biologiske raseteorier 

Under 1700-tallets begynnende hang til «det vitenskapelige» utviklet den 

svenske naturhistorikeren Carl von Linné, en av de første topologiene som 

kategoriserte mennesker. I denne ble mennesker delt i fire distinkte underar-

ter: hvite europeere, brune asiatere, svarte afrikanere og røde amerikanere433. 

Denne påståtte nøytrale og vitenskapelige klassifiseringen inkluderte både 

fysiske kjennetegn og atferdsmessige karakteristikker, som så ble hierarkisk 

arrangert i overensstemmelse med datidens rådende sosiale verdier og poli-

tisk-økonomiske interesser (Darder & Torres, 2004, s. 7). Linnés grunnlag 

for å klassifisere mennesker var egne og andres reiseskildringer, og antik-

kens klimateori og temperamentslære (Skorgen, 2002). Klimateoriene, slik 

de opprinnelig ble utviklet av Hippokrates gjenspeiler universalistiske opp-

fatninger av mennesker ut i fra hvilke type klima de lever i (de som lever 

under kalde og røffe forhold blir eksempelvis hissige og krigerske), altså 

hvordan mennesker responderer på deres omgivelser (Banton, 2000; 

Skorgen, 2002).  

Sentralt i den hippokratiske tenkningen finnes også temperamentslæren 

som har spilt en vesentlig  rolle i rasetenkningens historie. Fire tempera-

                                                      
432 Et svært tidlig eksempel på tenkning rundt svarthet kan spores i en fabel fra den greske 

antikken. I denne kjører Phaëton stridsvognen sin så heftig på himmelen at solen gjør deler av 

det Afrikanske kontinenter om til ørken og etiopiernes hud går fra å være «hvit» til å bli svart 

(Jordan, 2000). Undring over mennesker ulike fenotypiske trekk er altså ikke noe som har 

oppstått i nyere tid. Kilder viser imidlertid at det først var rundt 1500-tallet, da engelske kolo-

nier ble permanente på den afrikanske kysten, at mange europeere begynte å bli opptatt av 

svarthet. Dette skyltes skriftlige kilder fra reisende til «den nye verden» og de etter hvert 

økende antall kolonier på det afrikanske kontinentet (Jordan, 2000). I følge Banton (2000) var 

det dominerende paradigme i Europa før 1800-tallet, for å forklare forskjeller mellom grup-

per, tuftet på Det gamle testamentet. Noe som førte til flere forklaringer på fysiske variasjoner 

blant mennesker (s. 52-54), men alle var knyttet til «rase» som avstamming.  
433 Linné la også til en femte «varietet» som fikk navnet ‘monstrusus’ som var en slags opp-

samling av de han ikke fikk plass til i de fire andre (samer, hottentotter, kinesere og kanadie-

re). Han vurderte også å legge til en sjette menneskerase; orangutangen. Linne betraktet afri-

kaneren som bindeleddet mellom Gibbon-apen og menneske (Skorgen, 2002). 
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mentstyper ble skissert: 1) den nedstemte og grubleriske melankolikeren 2) 

den sindige og avbalanserte flegmatikeren 3) den gretne humørsyke koleri-

keren 4) den oppstemte og lette sangvinikeren (Skorgen, 2002, s. 21). Aristo-

teles utviklet denne teorien videre som statslære i Hellas, og grekerne befant 

seg i sentrum av hva som (av dem selv) ble forstått som et klima hvor de 

«rette» egenskapene kunne utvikles. Romerne tok også i bruk temperaments-

læren, men da med Italia som senter. Disse teoriene kan i dag forstås som 

‘en forunderlig blanding av patriotisme og vitenskap’ (Skorgen, 2002, s. 22). 

Skorgen (2002) skriver at teoriene var tuftet på en strategi hvor et selvbilde 

bestående av ‘dyder og positive egenskaper’ ble konstruert for så å holde «de 

andre» opp som et negativt motbilde, men ‘uten at disse gis mulighet til å 

definere seg selv’ (s. 23)434. Linné betraktes som den klassiske rasismens435 

far, som er en biologisk begrunnet klassifisering av mennesker ut fra obser-

verbare trekk som øyefarge, leppefasong og/eller andre fysiologiske trekk, 

koplet sammen med karakteristikker som slu og lat eller smart og arbeid-

som436.   

Raseinndelinger som fulgte i kjølvannet av Linné brukte, akkurat som 

han, «det hvite europeiske menneske» som målestokk for andre folkeslags 

mangler. Linnés karakteristikker av «hvite europeere» gjenspeilte de egen-

skaper og verdier som var ‘høyt ansett blant det borgerlige europeiske publi-

kum på 1700-tallet’ (Skorgen, 2002, s. 59). I følge Skorgen (2002) levende-

gjorde også kunstnere innen litteratur og visuelle uttrykk etter hvert de rase-

stereotypier som Linné og hans etterfølgere hadde konstruert. Disse framstil-

lingene fikk etter hvert også stor innvirkning på hva som ble oppfattet som 

«naturlig» og som fikk fungere som fortolkningsrammer for virkeligheten 

(eksempelvis ble det en sannhet at jøder har krumme neser og at de derfor 

kunne gjenkjennes på nesen). Noe som igjen kan knyttes til idealer om 

skjønnhet. Hva som av europeiske kunstnere ble forstått som skjønnhets-

ideal, ble senere grunnlag for frenologi som er læren om kraniet og dets va-

riasjoner437. Idealet baserte seg på en ide om klassisk skjønnhet som hentet 

sine forbilder fra antikkens greske torsoer (Skorgen, 2002). 

Før jeg kommer inn på nyere øyeblikk angående rasialiserende praksiser, 

vil jeg også nevne den tyske filosofen Immanuel Kants bidrag til forståelser 

av «rase», da hans bidrag er sentral for «den hvite rasens» oppfinnelse 

(Skorgen, 2002). I korte trekk forsøkte Kant å rydde opp i uklarheter når det 

gjaldt bruken av begreper som arter, variasjon og «raser». Allerede da hers-

                                                      
434 Edward Said bruker begrepet orientalisme om en liknende strategi i en annen kontekst (se 

senere i denne inngangen). 
435 Også kalt morfologisk rasisme (Skorgen, 2002). 
436 Det er verdt å nevne at Linnés klassifisering av mennesker møtte motstand av samtidige 

røster, men også senere. Kritikken gikk blant annet ut på at arter ikke kunne være ‘statiske fra 

skaperverkets morgen’, men at arter kunne utvikle seg og også gå under (Skorgen, 2002).   
437 Denne tenkning ble tatt opp av skandinaviske raseentreprenører rundt 1900 (en todeling av 

befolkningen i langskaller og kortskaller) (Skorgen, 2002).  
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ket det altså en uklarhet hva de ulike begrepene betegnet. I hans bok om 

menneskerasene fra 1775, har Kant nærmest overtatt tidligere naturhistorike-

res oppfatning av at det finnes fire «raser», og deres forklaringer for dette 

basert på klimatenkning. Og det er i denne at Kant skriver at «den hvite 

rase» er den mest fullkomne, og derfor den som er nærmest et guddommelig 

urbilde. Senere vektlegger Kant arvelighet i forklaring på hvordan mennes-

ker klassifiseres, heller enn klima og miljø. Ideen om arvelighet var noe nytt 

for forståelsen av oppdeling av mennesker i ulike «raser», og i følge Skorgen 

(2002) bidro dette til å gjøre den forestilte kløften mellom «raser» enda dy-

pere.  

Spor av tekningen om arvelighet finnes i 1800-tallets «rase»-praksiser i 

norsk sammenheng, for eksempel i datidens steriliseringslover og innvand-

ringspolitikk438. Her ble forståelser om «rase»-hygiene brukt som argument 

og verktøy i modernisering av samfunnet og nasjonsbygging med et «sunt» 

folk. I følge Skorgen (2002) kan den skandinaviske «rase»-hygiene tenk-

ningen, forstås som en del av en konkurranse mellom de europeiske nasjo-

nalstatene som oppstå i kjølvannet av spillet om kolonier i Asia og Afrika. 

En av gruppene som dette gikk hardt utover var tatere, som både ble utsatt 

for tvangssterilisering og en rekke disiplineringstiltak (Skorgen, 2002).  

En antisemittistisk bevegelse i Europa kan spores til 1880-årene. Hitlers 

nazi-propaganda utnyttet eksempelvis hva denne strømningen hadde satt i 

gang hos det tyske folket, noe som kom til uttrykk i hans partis innspill til 

nasjonsbyggingsprosessen i første halvdel av 1900-tallet. Blant annet appell-

erte Hitler til det han framla som folks instinktive, intuitive og naturgitte 

følelse av «rase»-tilhørighet, og koplet dette til nazistiske «rase»-biologers 

tenkning. I denne tenkningen ble jøder betraktet som en annen (psykisk) 

«rase» enn den «ariske rase»/«nordiske rasen», som allerede var blitt plassert 

øverst i et europeisk «rase»-hierarki (Skorgen, 2002). I mellomkrigstiden 

koplet Hitler denne nasjonalistiske-rasistiske ideologien til politisk endring i 

Tyskland. Og som en strategi for å gi denne politiske bevegelsen en følelse 

av noe stødig og opprinnelig, bygget denne på et visst folkelig jødehat (eller 

fremmedfrykt) som allerede florerte i den vestlige kulturen, og med det også 

behovet for syndebukker (Skorgen, 2002). Så lenge syndebukkene ble ryddet 

av veien, kunne den nye nasjonalsosialistiske staten bli til. Som de fleste vet 

hadde denne politikken grusomme konsekvenser for millioner av mennesker, 

og har det fremdeles i dag. Skorgen (2002) uttrykker at Hitlers og andres 

praktisering av den «ariske rasens» grenser kanskje er den mest grusomme 

formen for rasisme, da den kategoriserte mennesker som enten ‘verdifulle 

raseelementer’ eller ‘livsuverdige liv’ (s. 234).  

                                                      
438 I Grunnlovens § 2 anno 1814 sto det: ‘Jesuiter og Munkeordenere maae ikke taales. Jøder 

ere fremdeles utelukkede fra Adgang til Riget’. 
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Nyere rasismer 

Etter andre verdenskrig tok Forente nasjoner (FN) et oppgjør med det de 

forstod som et globalt «rase»-problem. I 1950 erklærte FN i en deklarasjon 

at «raser» ikke eksisterer (UNESCO, 1950). FNs mål med deklarasjonen var 

å opplyse verden om vitenskapelige fakta for å konfrontere vrangforestil-

linger om «rase». I følge deklarasjonen er fakta fra et biologisk ståsted, at 

«rase» kan defineres som ‘one of the group of populations constituting the 

species Homo sapiens’ (s. 5). Denne definisjonen sto i kontrast til datidens 

situasjon hvor «rase» hadde ulik betydning i ulike kontekster. Noe som had-

de ført til at jøder, muslimer og protestanter ble omtalt som ulike «raser», 

men også mennesker som lever i Norden, folk som kulturelt hadde tilhø-

righet til Somalia, og mennesker som snakket arabisk. FNs deklarasjon fore-

slo derfor å kutte ut termen «rase» helt, og heller snakke om etniske grupper 

(UNESCO, 1950). Å ekskludere «rase» fra den vitenskapelige samtalen og 

erstatte det med etnisitet er imidlertid ikke uproblematisk. Etnisitet er i følge 

Barker (2008, s. 249) et kulturelt begrep som fokuserer på deling av normer, 

verdier, livssyn, kulturell symboler og praksiser. Det er også et relasjonelt 

begrep som har med selv-identifikasjon å gjøre, og ofte forstår vi vår etniske 

identitet i relasjon til hva vi tenker at vi ikke er. Barker uttrykker at etnisi-

tets-begrepet er omstridt, og da særlig fordi «hvite» gjerne bruker dette for å 

referere til mennesker med annen hudfarge enn dem selv (s. 250)439. 

I nyere tid har spørsmål om «rase» og rasisme blitt omformet på måter 

som vektlegger kulturelle forskjeller (Gullestad, 2002a; Solomos & Back, 

2000), noe som har ført til analytiske termer som eksempelvis kulturell ra-

sisme440. Wren (2001) forstår kulturell rasisme som en erstatter for biologiske 

rasisme, ved at den tjener det samme formålet; å forklare og opprettholde en 

videreføring av ulikheter i velstand mellom sentrum441 og periferien, forklare 

den fortsettende utnyttingen av periferien av mennesker i sentrum, og å rett-

ferdiggjøre en økende restriktivitet i innvandringspolitikken til ‘Fortress 

Europe’ (s. 143). Essensen i kulturell rasisme er at europeere ikke er rase-

messigt men kulturelt overlegne mennesker utenfor Europa (men som en 

                                                      
439 Et eksempel på en ironisering over dette i en nåtidig kontekst er en episode fra dokumen-

tarfilmen Velkommen hjem. En film om Negre og Seminegre (Kvist, 2002). Her forteller en 

mann med afrikanske fenotyper som har innvandret til Norge, at han skal spille en etnisk 

sang. Han begynner å spille på en gitar mens han synger «Mytji lys og mytji varme…», en 

strofe hentet fra refrenget i en sang av Åge Aleksandersen. Denne sangen vil mange i Norge 

tenke på som ekstremt norsk. I denne scenen forstår jeg det slik at mannen som synger på en 

ironisk måte kritiserer hvordan etnisitetsbegrepet blir brukt om «andres» tradisjoner, mat, 

musikk og klær, og sjeldent om «det norske». 
440 Dette må forstås som relatert til nyere migrasjon, og også begreper som rasismer, musli-

mopobia, nyrasisme og xenofobi har dukket opp som akademiske svar på dette (Gullestad, 

2002a; Rogstad & Midtbøen, 2009). 
441 Sentrum er her forstått som majoritetsposisjonen, og i norsk sammenheng er muligens en 

som både passerer som «hvit», midelklasse og «etnisk norsk»? 
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diskurs performerer den det samme som biologisk rasisme). I norsk sam-

menheng har Gullestad (2000a) uttrykt at politikere på høyresiden, i det som 

kan forstås som en innvandringskritisk politikk, ikke direkte sier at en kultur 

er bedre enn en annen. Men, at de hevder at kulturene er så forskjellige at de 

også er uforenelige, noe som støtter opp under en argumentasjon der (for) 

ulike kulturer bør leve hver for seg.  

De siste 40 årene har det pågått et skifte fra å forstå rasisme som en ‘ideo-

logi basert på forestillingen om en biologisk rangordning av mennesker’, til 

å tenke på diskriminering som innvevd i sosial praksis (Rogstad & 

Midtbøen, 2009, s. 9). På bakgrunn av dette er det ikke uvanlig, i alle fall 

innen akademia, at diskriminering mer og mer omtales i termer som institu-

sjonelle rasisme eller strukturell rasisme, eller også som diskursiv442 

(Rogstad & Midtbøen, 2009; van Dijk, 2000). Ahmed (2012) mener at dette 

er et viktig grep i anti-diskriminerende arbeid fordi alle former for makt, 

ulikhet og dominering fungerer gjennom systemer (som utdanningssystemet 

og rettssystemet). Å bare fokusere på individer som utøver rasisme, vil gjøre 

det umulig å ta et oppgjør med hvordan diskriminering reproduseres, skriver 

Ahmed (2012). I tråd med denne tenkningen vil jeg videre vikle meg inn i 

hvordan samfunnsvitenskapelige studier av opprettholdelse av «rase» i stor 

grad har gått frem de senere årene, og hva slags perspektivber som har vært 

sentrale. I og med at dette er perspektiver jeg har arbeidet med, er også disse 

deltakende i hvordan «jeg» subjektiveres i relasjon til «rase».   

Nyere vitenskapelige tilnærminger til «rase» 

Studier av «rase» og av menneskelige relasjoner knyttet til forståelser av 

«rase» kan spores til den første halvdelen av det 20. århundre. Men, det var 

først på 1960-tallet at dette feltet begynte å bli av en viss størrelse (Solomos 

& Back, 2000). I følge St Louis (2005) har akademias forsøk på å komme 

fram til endelige forståelser av «rase» imidlertid ført til den absurde konklu-

sjonen at rase finnes/finnes ikke og vi bør/bør ikke bruke dette begrepet (s. 

30). Appiah (2000, s. 610) foreslår at en av årsakene til at mange foreslår å 

ikke bruke «rase», er at det er en unnvikende merkelapp ‘that works despite 

the absence of an essence’. Muslimofobia og xenophobia er eksempler på 

nye rasismer som de senere årene har blitt knyttet til det å arbeide mot rase-

messig diskriminering (Bhavnani, et al., 2005; Modood, 2009). Selv om 

«rase» i mange sammenhenger er blitt forlatt som en vitenskapelig biologisk 

                                                      
442 Fordi mange former for nyere rasismer har en udefinerbare og symbolsk natur, er de 

diskursive, skriver van Dijk, ‘they are expressed, enacted and confirmed by talk, such as 

everyday conversations, board meetings, job interviews, policies, laws, parliamentary debates, 

political propaganda, textbooks, scholarly articles, movies, TV programmes, and news reports 

in the press, among hundreds of other genres’ (van Dijk, 2000, s. 34). 
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kategori, er det likevel en kategori som hierarkisk rasialiserer mennesker og 

praksiser, gjennom språk og rasialisert interaksjon (Yancy, 2008). 

Jeg har valgt å bruke noe plass på tre tilnærminger som har vært produk-

tive for meg disse årene: postkolonial teori, hvithetsstudier og rasialise-

ring443. Jeg har altså utelatt noen perspektiver som også har betydd noe for 

hvordan jeg kan posisjonere meg i forhold til «rase». Eksempler på perspek-

tiver jeg ikke har gitt rom for er svart- og transnational feminismes involve-

ring med «rase» (Anzaldúa, 1987; Collins, 2000; Dillard, 2000)444, intersek-

sjonalitetsstudier (Collins, 1998)445 og kulturstudier446.  

                                                      
443 Vel vitende om at disse gjennomgangene bare så vidt berører de tre tilnærmingene. 
444 En debatt som har hatt store konsekvenser for diskurser om «rase» i feministisk forskning 

og også utover dette, er debatten om hvordan «rase»/etnisitet vurderes å ha betydning i analy-

ser av kvinners opplevelser av og muligheter i samfunnet. Sentralt i denne debatten er svarte 

kvinners og svarte feministers kritikk av det de forsto som en tradisjonell feminisme. I en 

tradisjonell forståelse av feminisme, framstår kategorien kvinne som enhetlig og ahistorisk. 

Forskjellighet, et tema som feminister generelt har vært opptatt av, blir her kun forstått som 

ulikhet mellom kjønnene, og kvinner blir slik forstått som en gruppe med relativt like erfa-

ringer (Bhavnani, 2001). «Rase», etnisitet, geografi og historie har altså i en tradisjonell femi-

nisme vært tauslagt, og erfaringer ut fra ulike rasemessige posisjoner har vært gjort ugyldig i 

analyser av ulikhet mellom kjønn. Svarte feministers fokus på «rase» har eksempelvis mulig-

gjort å kritisere hvordan ideen om familie i mange sammenhenger konseptualiseres ut fra en 

euro-amerikansk kjernefamiliestandard, og å peke på at moderskap ikke kan sees adskilt fra 

posisjonen moderskapet gjøres i (Bailey, 1994; Collins, 1998; Oyewumi, 2000). Svarte femi-

nister skiller seg fra den postkolonial (feministiske) kritikken ved at deres fokus er rettet mot 

minoritetsposisjoner med et fokus på «rase» (Gressgård, Jegerstedt, & Rosland, 2008). 
445 Interseksjonalitet er en tilnærming til sosial ulikhet og diskriminering som utfordrer klas-

siske forståelsene av diskriminering (som rasisme, kjønnsdiskriminering og homofobi). Den 

viktigste drivkraften for tenkningen har vært å forsøke å håndtere både rasisme og kjønnsdis-

kriminering, og å få frem hvordan antirasisme kan være kjønnsdiskriminerende og hvordan 

antisexisme kan være rasistisk (Dolphijn & van der Tuin, 2013). Forskere som omtaler seg 

selv som svarte feminister og ‘meztisa’ har særlig bidratt til å utvikle, ta i bruk og raffinere 

teorier om interseksjonalitet (Goldberg & Essed, 2002). Jusprofessor Kimberlé Crenshaw 

(1989) var den som først brukte begrepet interseksjonalitet som en metafor for å forklare 

hvordan undertrykkelse på bakgrunn av «rase» og undertrykkelse på bakgrunn av kjønn, 

krysser og overlapper hverandre i svarte kvinners liv. 
446 Kulturstudier rommer så mangt, men innen denne åren er det særlig Stuart Hall og hans 

bidrag til å tenke på «rase» som en ‘floating signifier’ og også hans arbeid med representasjon 

og etnisitet som har dyttet meg videre i min tenkning (Hall, 1992, 1997a, 1997b). Hall (1992) 

skriver eksempelvis at rasisme virker via uframkommelige symbolske grenser dannet på 

bakgrunn av ’rase’ som forsøker å stabilisere og forklare forskjeller mellom ’belongingness 

and otherness’(s. 255). Og han forstår politiske kategorier (som «rase», etnisk minoritet, 

norsk) som ustabile, eller som ’a process of identification and otherness’ (Hall, 1992, s. 255). 
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Postkolonial teori – fokus på hegemoniske representasjoner 

Ettervirkningene av europeiske imperialisters kolonisering av store deler av 

verden447, kan forstås som utgangspunktet for den vitenskapelige tilnær-

mingen vi i dag omtaler som postkolonial teori. Postkolonial teori, har ifølge 

Gressgård, Jegerstedt, og Rosland (2008), vært opptatt av spørsmål som: 

Hvordan blir «den andre» produsert? Hvorfor? Hva vil det si å være «den 

andre»? Hva vil det si å tale fra «den andres» sted? Et sentralt bidrag fra 

postkolonial teori, er synliggjøring av sammenhenger mellom kolonialisme 

og rasemessig- og etnisk diskriminering, noe som gjøres ved å rette analysen 

mot å lokalisere diskurser som opprettholder et skille mellom vestlig og ik-

ke-vestlig posisjoner.  

En av de klassiske tekstene innen postkoloniale studier er Edward Saids 

tekst Orientalism (1978). Her analyserer han frem orientalisme som en dis-

kurs (inspirert av Foucault), som gjennom kulturelle representasjoner (teks-

ter) produserer stereotyper av Midtøsten og menneskene der (varmt, støvete, 

terrorister, barnslige innfødte, mystisk), og som produserer og opprettholder 

‘the position of superiority of the West over the positional inferiority of the 

East’ (Ghandi, 1998, s. 77). Postkolonial teori har blitt utviklet i mange ret-

ninger siden Saids utgivelse i 1978 (eksempelvis Spivak, 1999), og disse har 

på ulike måter vist seg fruktbare i forhold til å kunne kritisert diskurser og 

institusjonelle praksiser som opprettholder begrepet «den andre», og ideer 

om «den andres» erfaringer (Gressgård, et al., 2008, s. 195). Kort sagt mu-

liggjør postkolonial teori å rette kritikk mot dominerende, hegemoniske og 

koloniserende blikk, og mot dominerende former for kategorisering. Det er 

særlig kultur som har vært objektet for denne tilnærmingen i og med dens 

interesse for hegemoniske representasjoner (Valestrand, 2011).  

I sin kritiske introduksjon til postkolonial teori, skriver Leela Gandhi 

(1998) at dette perspektivet muliggjør (re)konseptualiseringer av komplekse 

tilstander som forstås som resultat av kolonial okkupasjon. Og i hennes for-

ståelse av hvordan dette perspektivet kan være produktivt, vektlegges arbeid 

med glemte minner som opprettholder det som kan forstås som en postkolo-

nial tilstand. En slik ’global tilstand’ (Spivak, 1999) kjennetegnes av en 

egenrådig opprettholdelse av et historisk hukommelsestap som produserer 

postkoloniale subjekter som undertrykker/undertrykket (Ghandi, 1998, s. 7). 

Gandhi (1998) forstår altså postkolonialisme som en teoretisk motstand mot 

postkolonial amnesi, og en slik akademisk motstand kan utøves gjennom 

’revisiting, remembering and, crucially, interrogating the colonial past’ (s. 

4). Ved å ta i bruk en slik metodisk strategi som hun mener at postkolonial 

teori hinter mot, nærmest forplikter en seg til å involvere seg i undersøkelser 

av komplekse historiske dikotomiske konstruksjoner (vi-de andre, vesten-

                                                      
447 Det er her viktig å si at etterdønningene ikke utelukkende handler om okkupasjon av land-

områder, men også av språk, kulturelle praksiser og ideer (Rhedding-Jones, 2002).  
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orienten, «hvit»-«svart»).  Dette skyldes at postkolonial teori gjenkjenner 

hvordan koloniale diskursers rasjonaliserer seg gjennom nettopp slike rigide 

opposisjoner. Imidlertid har en slik strategi også en politisk forpliktelse til å 

hjelpe subjekter som lever i en postkolonial tilstand, og i følge Ghandi kan 

den lære postkoloniale subjekter å leve med ’the gaps and fissures of their 

condition, and thereby learn to proceed with self-understanding’ (1998, s. 8). 

Noe som kanskje også kan bidra til nye forståelse av seg selv som et profe-

sjonelt subjekt i barnehagesammenheng?  

I nordisk sammenheng har postkolonial teori særlig blitt tatt opp for å 

tenke gjennom sammenvevinger av kjønn, «rase» og etnisitet (eksempelvis 

Keskinen, Tuori, Irni, & Mulinari, 2009). Samtidig forstås vanligvis kolonia-

le bånd som svake i denne regionen448, og i relasjon til den internasjonale 

verden karakteriseres de nordiske nasjonene gjennom termer som ‘develop-

ment aid, peace building and cooperation’ men ikke ‘colonialism and impe-

rialism’ (Mulinari, Keskinen, Irni, & Tuori, 2009, s. 1). Så selv om anti-

rasisme bevegelser og også akademiske kommentarer om temaer knyttet til 

«rase» og kolonialisme har eksistert siden 1970-årene, har de nordiske lan-

dene opprettholdt et bilde av seg selv som uberørt av arven etter kolonialis-

men og imperialismen (Mulinari, et al., 2009). Mulinari et. al. (2009) fore-

slår at dette kan være en effekt av at disse landende, i kontrast til de kolonia-

le sentrene i Europa, aldri har gått gjennom en periode hvor kolonialismens 

tilstedeværelse i hverdagslige omgivelser og sammenstøt, har vært gjenstand 

for kritiske analyser. Interessant i denne sammenheng er hvordan det har 

vært mulig, til tross for at anti-rasisme og likestillingsprosjekter framstår 

som sentrale sider ved de nordiske nasjonalstatene449, kollektivt å unngå å 

forholde seg til arven etter kolonialismen (jf. postkolonial amnesi)?  

Kulturgeografen Schough (2008), som har arbeidet med det hun kaller 

hyperboreiske450 tendenser innenfor fagfeltet kulturgeografi, kan bidra til å 

tenke rundt denne «tilstanden» i de nordiske landene. Hun har særlig vært 

opptatt av hvilke forestillinger som kan sies å ha påvirket, og som fremdeles 

virker inn på, kunnskap produsert innen geografikollektivet i Sverige451. Hy-

perboreiske tendenser handler om en tatt-for-gitt forestilling om Sveriges 

plass og rolle i verden, eksempelvis som en fredsnasjon. Og for å spore slike 

eventuelle forestillinger skaper Schough analysebegrepet den hyperboreiske 

tankefigur. Schough (2008) forstår den hyperboreiske tankefiguren som en 

forestilling om ‘Sverige och det nordiska som kulturellt högstående och som 

                                                      
448 Det finnes litteratur som har utforsket hvordan også nordmenn deltok i kolonivirksomhet i 

Afrika og Stillehavet (Kjerland & Rio, 2009), noe som ikke har fått stor oppmerksomhet. 
449 Og til tross for at det finnes arbeider som har analysert fram spor etter kolonialismens 

effektive tankesett i Norden (Andersen, 2002; Gullestad, 2002a; Keskinen, et al., 2009). 
450 Hyperboré-begrepet låner hun fra den svenske naturforskeren og historikeren Olof Rud-

beck (1630-1702).  
451 Schough (2008) tenker her på det svenske geografikollektivet som et akademisk vitenskol-

lektiv. 
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fredlig kulturspridar’ (s. 13). Den hyperboreiske tankefiguren kan anses som 

en del av nordismen, en forestilling om et geografisk fellesskap som skiller 

seg fra andre europeiske regionale konstruksjoner (eksempelvis germanis-

men). Denne tankefiguren, hevder Schough, lever både på tvers av ulike 

vitenskaper og utenfor akademia, men det er altså i svensk kulturgeografi452 

at Schough undersøker om og hvordan denne tankefiguren operer som en 

form for uuttalt basis for kunnskapsproduksjon.  

I sin undersøkelse finner Schough at den hyperboreiske tankefiguren 

fungerer som en tolkningsnøkkel for den som betrakter verden fra en svensk 

posisjon. Og hun skriver at fragmenter som eksempelvis retten til å tegne 

grenser mellom hva som regnes som kultur eller natur, retten til mobilitet og 

retten til å definere sitt utgangspunkt som sentrum, ikke trenger og motiveres 

i denne figuren. Med en uuttalt referanse til den hyperboreiske tankefiguren, 

blir disse rettighetene selvfølgelige og de behøver derfor heller ikke legiti-

meres453. Hyperborén, eller den som ser verden ut fra en hyperboreisk tanke-

figur, vil ha vanskelig for å ta inn over seg vitenskapskritikk fra postkoloni-

alt (eller dekoloniserende) hold, fordi hun/han plasserer seg utenfor dikoto-

mien kolonisatør-kolonisert (s. 57-58). På bakgrunn av sine undersøkelser 

viser Schough hvordan en lokal nordisk versjon av eurosentrisme har forblitt 

uuttalt og dermed heller ikke stilt spørsmål ved. De nordiske landende, noe 

også Mulinari et. al. (2009) peker på, posisjonere seg altså som uberørt av 

arven etter kolonialismen. Derved er det heller ikke nødvendig å forholde 

seg til denne i arbeidet mot diskriminering. 

Schougs analyse kan bidra til å se at en hyperboreisk tankefigur også er 

aktiv i det norske barnehagelandskapet. Blant annet er det her, når temaer 

som diskriminering, rasisme eller kulturelt mangfold tas opp, svært sjeldent 

referanser til arven etter imperienes kolonisering (Otterstad & Andersen, 

2012)454. Og også sjeldent til Norges koloniseringshistorie innenfor egne 

grenser (overfor samene og nasjonale minoriteter). Å arbeide med glemte 

minner, slik Gandhi (1998) foreslår i sin versjon av postkolonial teori, kan 

være en måte å rive ned premissene for denne tankefiguren, men detter kre-

ver i det minste en åpenhet for at også Norden er infisert av hegemoniske 

kulturelle praksier. Imidlertid er jeg ikke så sikker på at undersøkelser som 

viser hvordan dette kollektive hukommelsestapet kommer til uttrykk i så 

ulike hverdagspraksiser som matvarehandelens krydderhyller, museer og 

pedagogiske praksiser i barnehager (Andersen, 2002; Gullestad, 2007; 

Myrdahl, 2010) alene kan utfordre rasemessig diskriminering, slik det kom-

mer til uttrykk i de nordiske landende i dag. Som akademiker og tidligere 

                                                      
452 Særlig de arbeider som foregikk på 1900-tallet. 
453 For å lese mer om den hyperboreiske tankefigur se kapittel 1 i Schough (2008). 
454 Jeg har funnet få tekster for barnehagelærere som har referanser til «rase»-historie og 

kolonihistorie. I en pedagogikk hvor historie ikke gis betydning kan det være vanskelig å 

dekonstruere glemte minner.  
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profesjonsutøver som har opplevd postkolonial teori som svært produktivt 

for å spore representasjoner av diskursive dikotomiske praksiser i en bredere 

norsk barnehagediskurs (Andersen, 2002; C. E. Andersen, 2006), kjenner jeg 

også at noe butter i meg når jeg installerer meg i dette perspektivet 

(Andersen, 2005)455. Det kan kanskje beskrives som et diffust ubehag ved å 

fokusere på hvordan «den andre» produseres, selv om jeg forstår en slik 

posisjon som skiftende og ustabil. I hvithetsstudier, som er den andre til-

nærmingen jeg skal presentere her, finner jeg imidlertid noen konsepter som 

utvider synsfeltet, eller dreier blikket mot noe beslektet som oppleves som 

minst like viktig. 

Hvithetsstudier – å avsløre en normalisert rasemessig posisjon 

Hvithetsstudier er et felt som har vært svært fruktbart for meg i prosesser 

med å tenke nytt om diskriminering som profesjonell (barnehagelærer, lærer 

og forsker), og også i hverdagslivet. Dette kan delvis forklares med at dette 

feltets omdreiningspunkt, først og fremst er artikuleringer og kritiske under-

søkelser av hvithet som rasialisert posisjon456, som strategi for å arbeide for 

likeverd. I dette perspektivet fant jeg noe som gjorde at jeg kunne dreie fo-

kuset fra å kritisere opprettholdelse av «den andre» til å gjøre kritiske analy-

ser av opprettholdelse av «hvites» usynlige maktposisjon. Drivkraften bak å 

sette hvithet på agendaen, kan spores til svarte feministers kritiske tilnær-

ming til forskjellighet på slutten av 1970- og utover på 1980-tallet (Griffin & 

Braidotti, 2002)457. Likevel betraktes første halvdel av 1990-årene som «det 

                                                      
455 Denne uvilligheten, som jeg i begynnelsen koplet til metodologi og hvordan forsknings-

strategier også kan forstås som infisert av kolonialisme og imperialisme, ledet meg til å lese 

tekster som utfordret hvordan forskning kunne gjøres (Cannella & Manuelito, 2008; Dillard, 

2000; Swadener & Mutua, 2007; Tuhiwai Smith, 1999). Og det var blant annet disse tekstene 

som gjorde meg modig i forhold til å samle inn data slik jeg gjorde.  
456 Kritiske konseptualiseringer av hvithet problematiserer derfor det som ofte forstås som den 

dominerende posisjonen, framfor å fokusere på posisjoneringer som tradisjonelt har blitt 

forstått som å være utsatt for undertrykkelse (Griffin & Braidotti, 2002). 
457 Under denne andre kritiske fasen i feministisk tenkning, ‘second wave feminism’, invol-

verte særlig svarte feminister i USA seg med å forstå hvordan forskjellighet blant kvinner 

også spilte en rolle i opprettholdelsen av diskriminerende maktstrukturer og ulikhet 

(Bhavnani, 2001; Frankenberg, 1993; Griffin & Braidotti, 2002). Altså utfordret svarte femi-

nister ideen om et universelt søsterskap som utgangspunkt for kampen mot kjønnsdiskrimine-

ring, ved å inkludere rasemessige forhold som også nødvendig å involvere seg med for å 

forstå hvordan maktstrukturer i samfunnet har ulik effekt for kvinner. Ideen om et globalt 

«søsterlig fellesskap» er kritisert av forskere som plasserer seg innenfor ulike retninger av 

feminismen slik som svart feminisme, indigenous feminisme, Chicana feminisme og transna-

sjonal feminisme (Oyewumi, 2000). Hvithetsstudier skylder også kritisk raseteori (CRT) en 

hel del. CRT hadde sin start i jus-faget og parallelt med (og også inspirert av) radikale femi-

nister på 1970- og 80-tallet, begynte teoretikere innen denne åren å studere relasjoner mellom 

«rase», rasisme og makt (Bhandar, 2000; Parker, Deyhle, & Villenas, 1999). Ladson-Billings 

tekst er et klassisk eksempel på hvordan CRT også har blitt tatt opp i utdanningsfeltet (1999). 
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sentrale øyeblikk» for etableringen av hvithet som en rasialisert kategori og 

som et kritisk konsept (Griffin & Braidotti, 2002)458. Å studere hvithet, 

skriver Garner (2007), ‘links the realm of individual prejudice with the sys-

temic patterns of discrimination that began before we were born and whose 

impact is still felt today’ (s. 5). Hvithet, som et analytisk verktøy, undersøker 

kritisk hvithet som en «normal» og «umerket» kollektiv rasemessig posisjon, 

som har blitt til gjennom komplekse historiske og kulturelle prosesser (klas-

siske «rase»-teorier, kolonialisme, nasjonalisme), og som virker inn i sosiale 

relasjoner (Garner, 2007). 

Fokuset for svært mange av de som forsker på hvithet, er hvordan «rase», 

etnisitet, kultur og identitet/subjektivitet forhandles om på komplekse måter i 

hverdagslivet (Aveling, 2004; Ware & Back, 2002). Studier viser at det å 

innlemmes i den umerkede privilegerte posisjonen «hvit», fostrer ufortjente 

privilegier i samfunnet (ikke måtte forholde seg til «rase» som en del av ens 

hverdag, ikke bli merket som «den andre»), noe som bidrar til videre konsti-

tuering av hvithet som normen alt og alle blir forstått ut i fra (eksempelvis 

Garner, 2007; Mazzei, 2008; McIntosh, 1988). Flere teoretikere innen hvit-

hetsstudier har pekt på ulike fallgruver ved hvithet som analytisk perspektiv, 

blant annet faren for å tenke på hvithet som noe stabilt og bortenfor trans-

formasjon eller det å forstå «hvit» identitet som en hvilken som helst annen 

rasemessig identitet (Garner, 2007; Levine-Rasky, 2000; Ware & Back, 

2002). I verste fall, uttaler Frankenberg (2001), kan involvering med hvithet 

re-sentrere hvithet framfor å plassere denne sleipe kategorien ‘in a new place 

in our collective racial consciousness’ (s. 84). En problematikk i utdannings-

sammenheng (i og utenfor Europa), er at hvithet har en sterk tendens til å 

være underteoretisert i vitenskapelige og faglige pedagogiske prosjekter som 

fremstår som å ha en antirasistisk agenda (Gillborn, 2008; Levine-Rasky, 

2000; May & Sleeter, 2010a; Ringrose, 2007) 459. Noe som kan bidra til å 

opprettholde rasemessig diskriminering (hvithet får bestå uproblematisert).  

Innen hvithetsstudier har det vært vanligst å involvere seg med hvithet ut 

fra en forståelse av denne rasemessige posisjonen, eller «linsen» som alt 

forstås ut fra, som sosialt konstruert (Saldanha, 2007)460. Dette er også sant 

for de mer kjente studiene innen dette feltet, som Frankenbergs (1993) un-

dersøkelse av hvordan «rase» er delaktig i «hvite» kvinners liv og subjekti-

vering, og Dyers (1997) undersøkelse av «hvit» representasjon i vestlig visu-

ell kultur. Plasseringen i et sosialkonstruksjonistisk paradigme, blir tydelig 

                                                      
458 På begynnelsen av 2000-tallet hadde analyser av hvithet spredt seg til de fleste disipliner 

(jus, arkitektur, geografi, sosiologi, antropologi, psykologi) (Ware & Back, 2002).  
459 Kanskje dette kan relateres til «hvit» makts ‘ability to escape social and intellectual sur-

veillance’, noes om kan forstås som en form for ironi med ekstreme følger (Fine, et al., 1997, 

s. ix). 
460 Det finnes noen nyere arbeider som forsøker å involvere seg med hvithet fra en helt annen 

teoretisk-filosofisk posisjon enn en sosialkonstruksjonistisk (se Mazzei, 2011; Saldanha, 

2007). 
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når Frankenbergs uttrykker sin forståelse av hvithet som ‘a set of locations 

that are historically, socially, politically, and culturally produced’ (1993, s. 

6). Hvithet handler her om noe prosessuelt hvor både fenotyper, diskurser, 

makt, sted og tid er aktive krefter, noe som insisterer på hvithet som en rasia-

lisert posisjon som hele tiden er i bevegelse og konstant rekrutterer/avviser 

nye medlemmer (Berg, 2004; Hübinette & Lundström, 2011).  

Det er verdt å nevne at debatter om hvithet har hatt større resonans i euro-

peiske land med sterk kolonial historie i Afrika (som Nederland og Storbri-

tannia) enn i land med en annen delaktighet i det imperialistiske prosjekt (de 

nordiske landene), og at det er noen utfordringer ved å omfavne debatten om 

hvithet slik den har vært ført i USA og ukritisk implementere dette i euro-

peisk sammenheng (slik som på 1990-tallet) (Griffin & Braidotti, 2002). 

Etter den første oppblomstringen av hvithetsstudier i europeisk sammen-

heng, har flere pekt på nødvendigheten av å relatere tenkning om hvithet til 

den spesifikke konteksten tenkningen foregår i (Dyer, 1997; Essed & 

Trienekens, 2008). Fantasier om «hvit» makt spres i dag gjennom internett 

til ulike neo-nazistiske grupper på tvers av nasjonale grenser461, og er et ek-

sempel på hvithetens fluiditet. Men vrangforestillinger om rasemessig renhet 

og kulturell homogenitet influeres også av regionale forhold, noe Ware og 

Back (2002) har uttrykt seg om: ‘the dynamics of white supremacism have 

operated on different scales and produced specific local ecologies in their 

wake’ (s. 3). Direkte overføring av perspektiver fra studier i Nord-Amerika, 

når hvithet adresseres i en europeisk kontekst, kan hindre at lokale rasemes-

sige temaer tas opp462. Som et eksempel nevner Griffin og Braidotti (2002) at 

hvithetsdebatten, slik den hovedsakelig var rettet på begynnelsen av 1990-

tallet, hadde et sterkt fokus på dynamikken mellom «svarte» og «hvite». 

Dette muliggjorde eksempelvis at teoretikere posisjonert i Europa kunne 

delta i debatten uten å engasjere seg med temaer for egen «rase»-politisk 

situasjon, fordi de ikke framsto så relevant i en «svart»-«hvit» tenkning (ek-

sempelvis asylbarns situasjon, trafficking, diskriminering av utenlandsadop-

terte) (s. 225)463.  

                                                      
461 Etter 22. juli 2011 i Norge har dette fått et større fokus, og i relasjon til tidlig barndom har 

også rasisme via internett kommet på dagsorden i kampanjer som «Du bestemmer» 

(http://www.dubestemmer.no/). 
462 Dette gjelder også når hvithet tematiseres i nordisk sammenheng. USA har eksempelvis en 

helt spesifikk historie i forhold til slaveri og rasesegregering, og England har en spesiell histo-

rie i forhold til de europeiske imperiene og kolonivirksomhet. 
463 Griffin og Braidotti (2002) foreslår at nøkkelen til å omarbeide hvithet som et kritisk kon-

sept i en Europeisk kontekst handler om flere ting. Blant annet å forstå eugenikk og anti-

semittisme som aktive i konstruksjonen av hvithet, å utfordre myten om kulturell hegemoni 

og dens funksjon i fortellingen om nasjonalisme, og å forstå hvithet som både en differensiert 

og diskriminerende posisjon (s. 233-234). Kjeldstadlie (2003) bekrefter at myten om kulturell 

hegemoni lever i norsk kontekst gjennom den dominerende fortellingen om at Norge ble et 

flerkulturelt samfunn på 1970-tallet (samtidig med arbeidsinnvandringen). Anti-

diskriminerende arbeider som bygger på denne myten kan ha mange effekter, eksempelvis 



 218 

På bakgrunn av den transversale lesingen av tekster fra ulike akademiske 

disipliner, mener jeg å kunne si at hvithet er lite debattert i nordisk sammen-

heng464. Imidlertid, og som et eksempel på en nyere tekst som gjør dette, vil 

jeg til slutt vise til Hübinette og Lundström (2011) sin framskriving av den 

svenske hvithetens fundamenter og dens dobbelthet, for å vise hva hvithets-

studier kan bidra til å få øye på i en nordisk kontekst. Hübinette og Lund-

ström peker på «hvit» hud som det aller viktigste uttrykket for hva som in-

kluderes i svenskhet i det svenske samfunnet i dag. Et annet fundament som 

er viklet inn i den svenske hvitheten, er at mennesker med transnasjonal 

bakgrunn, men som er født og/eller oppvokst i Sverige, regnes som immi-

granter eller utlendinger. Om denne situasjonen i samtidens Sverige uttryk-

ker de seg slik:  

the bodily concept of race and the cultural concept of ethnicity has collapsed 
completely within the Swedish national imaginary, such that whiteness is 
Swedishness, and Swedishness is whiteness’ (s. 44)  

 

Gullestad (2002b) har tidligere funnet noe av det samme i norsk kontekst, at 

hvithet fungerer som en underforstått dimensjon ved det å være norsk. Og 

jeg mener å kunne si, etter å ha fulgt med i media de siste ti årene (Sarwar 

sin fortelling er ett konkret eksempel), at det samme fremdeles er gjelden-

de465. Et annet fundament for svensk hvithet er Sveriges bidrag til internasjo-

nale anti-koloniale, anti-segregerende og anti-apartheid bevegelser 

(Hübinette & Lundström, 2011). Dette har bidratt til å konstruere den svens-

ke nasjonen som den aller fremste i verden når det gjelder arbeide med sosi-

alt likeverd og likestilling, og dermed også som en fargeblind nasjon hvor 

«rase» som kategori ikke er relevant eller også avleggs. Igjen kan det samme 

sies om en norsk kontekst (jf. C. E. Andersen, 2008; Rysst, 2012). Disse 

fundamentene, foreslår Hübinette og Lundström (2011), kan bidra til å forstå 

                                                                                                                             
kan det virke ekskluderende overfor nasjonale minoriteter og urfolk, eller så kan spørsmål 

relatert til samer eller kvener virke uinteressante når «flerkulturelt arbeid i barnehagen» er i 

fokus og slik også totalt utelates som et tema i arbeidet mot diskriminering. 
464 Dette støttes også av andre (Hübinette & Lundström, 2011; Valestrand, 2011). Om jeg 

begrenser meg til norsk kontekst kjenner jeg til noen få arbeider innen kjønnsforskning (Berg, 

2004), utdanningsforskning (Rysst, 2012) og barnelitteraturforskning (Vold, 2007). Blant 

tekster som framstår som bidrag til barnehageprofesjonens kunnskapsbase (i norsk kontekst) 

finnes også noen få mindre bidrag (Angell-Jacobsen, 2008; Bye, 2011; Gjervan, et al., 2006; 

Lilletvedt, 2011; Rossholt, 2012).  
465 Noe Skaret (2011) og Rysst (2012) sine studier underbygger (se Inngang 1). Jeg vil også 

nevne at jeg mener å kunne spore en økt bevissthet og handlingskraft rundt dette i eksempel-

vis i den statlige TV-kanalen (NRK). Her har det de siste årene har vært et tydelig skifte av 

hvilke fenotyper som får passere som norsk programleder i barne-tv, under større show og 

også i en serie i forbindelse med grunnlovsjubileet i Norge med tittelen Jakten på Norge 

(noen av programlederne jeg referer til er Haddy N’Jie, Tooji Keshtkar og Kash King 

Gashamura). 
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dagens situasjon, der svensk hvithet rommer sorg over tapet av både «det 

gamle Sverige» (Sverige som et homogent samfunn) og «det gode Sverige» 

(Sverige som en anti-rasistisk og feministisk nasjon).  

 Jeg forstår det som produktivt å rette blikket mot hvithet som rasialisert 

(og normalisert) posisjon, og i prosessen med denne studien har kunnskap 

fra hvithetsstudier gjort det mulig for meg å artikulere at «hvite» barnehage-

læreres relasjon til «rase» er en tematikk som i liten grad er utforsket. Like-

vel opplevde jeg at virkelighetsforståelsen som mange hvithetsstudier arbei-

der ut fra, ikke helt «svarte» på mitt problem. Før jeg sier noe mer om dette 

vil jeg imidlertid presentere et siste konsept som engasjerer seg med «rase» 

som språk og praksis. Dette er det siste av tre ‘linjes of articulation’ (jf. 

Deleuze & Guattari, 1987) jeg tegner opp her for å synliggjøre hvordan 

«rase» er stratifisert i det vitenskapelige landskapet.  

Rasialisering – «rase» som diskursiv praksis  

Et annet begrep eller teoretisk perspektiv466 jeg fant fram til, i prosessen med 

å søke etter et språk som brukes for å tenke rundt «hvite» barnehagelæreres 

relasjon til «rase» (og de kroppslige erfaringene som opptok meg), er rasia-

lisering. Kort fortalt bygger rasialisering på ideen om at det ikke er «rase» i 

seg selv som er fokuset i forskning, men heller prosesser der «rase» gis/får 

mening i ulike kontekster (Garner, 2010). «Rase» forstås her altså som sosi-

alt konstruert (Nayak, 2003). Rasialisering har hatt en økende aktualitet de 

siste 30 årene i forskningssammenhenger der «rase» forstås som sentralt 

(Das Gupta, James, Maaka, Galabuzi, & Andersen, 2007). Murji og Solomos 

(2005), som skriver fra en engelsk kontekst, uttrykker at det muligens kan 

karakteriseres som et «kjernebegrep» for nåtidige analyser av rasemessige 

fenomener. I dag er derfor mulig å finne arbeider som bruker rasialiserings-

begrepet i analyser av eksempelvis media, immigrasjon, kriminalitet, utdan-

ning, landskap, kunsthistorie og boligmønstre, og det brukes innen et vell av 

disipliner. Det var imidlertid innen det sosiologiske feltet at det først skjøt 

fart (Murji & Solomos, 2005). Det finnes flere koplinger mellom hvithets-

studier og rasialisering. I likhet med hvithetsstudier er dette et perspektiv 

som kan vende blikket mot «majoritetens» praksiser, i stedet for mot «mino-

ritetens» praksiser. Forskjellen mellom disse to perspektivene er imidlertid at 

rasialisering ikke nødvendigvis gjør dette (Nayak, 2003). 

I en tenkning der rasialisering tas i bruk, forstås ikke «rase» som noe es-

sensielt og stabilt, men som noe som produseres via komponenter som dis-

kurser om nasjonalitet/etnisitet/kultur, kontekst og minner fra fortiden. Og 

disse komponentene virker sammen i prosesser hvor ‘race-making’ skjer 

                                                      
466 Rogstad og Midtbøen (2010) omtaler rasialisering som et teoretisk perspektiv, men slik jeg 

forstår det hersker det uenighet om statusen til dette begrepet. Er det en teori, et begrep eller 

en prosess? (Murji & Solomos, 2005). 
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(Murji & Solomos, 2005, s. 24). Slik kan interessen for rasialisering forstås 

som del av den språklige vendingen. Det finnes imidlertid ikke, som med de 

fleste andre analytiske begreper som har overlevd over en lengre periode, 

bare én forståelse av rasialisering (Garner, 2010)467. Men, en klassisk defini-

sjon av rasialisering er at det er: 

a dialectical process by which meaning is attributed to particular biological 
features of human beings, as a result of which individuals may be assigned to 
a general category of persons that reproduces itself biologically (Miles & 
Brown, 2003, s. 102) 

 

I denne definisjonen av Miles og Brown, forstås rasialisering som en dialek-

tisk prosess der mennesker kategoriseres ut fra at visse meninger tilskrives 

bestemte biologiske kjennetegn (fenotyper). Noe som potensielt definerer og 

produserer ‘differentiated social collectivities’ (Miles & Brown, 2003, s. 

101). Miles, skriver Murji og Solomos (2005, s. 11)468, bruker termen rasiali-

sering for å eksaminere hvordan ideer om «rase» er konstruert, opprettholdt, 

og brukt som basis for utestengningspraksiser. Og dette er en forståelse jeg 

finner igjen i flere arbeider i nordisk kontekst (eksempelvis Berg, 2004). 

Viktig å si i denne sammenheng er at det ikke bare er synlige biologiske 

kjennetegn som utløser rasialisering. Også ikke-synlige antatte biologiske 

kjennetegn kan delta i rasialisering. Eksempelvis har jøder og irer blitt utsatt 

for rasialisering, noe som betyr at rasialisering inkluderer mye mer enn ek-

sempelvis en «svart»-«hvit» tematikk. Og hvilke karakteristikker som gis 

betydning varierer historisk469, men også i relasjon til kontekst. Fokuset i 

teorier der rasialisering tas i bruk er altså på sosiale praksiser, handlinger, 

normer og tilskrivninger som gjør forestillinger om «rase» til effektive me-

kanismer i menneskers liv (de los Reyes & Kamali, 2005, s. 95-96).  

Flere foreslår at rasialisering betegner en prosess der det å definere 

«andre» ut fra virkelige eller forestilte biologiske karakteristikker, også in-

nebærer å definere seg selv ut fra de samme kriteriene (Murji & Solomos, 

2005). Altså at også selvet rasialiseres (Gullestad, 2006). Miles og Brown 

(2003) viser til hvordan nordeuropeiske handelsfolk og oppdagelsesreisende 

definerte afrikanere som «svarte» og slik implisitt definerte seg selv på den 

                                                      
467 En av de første som tok i bruk termen rasialisering var Franz Fanon i The wretched of the 

earth (1963). Der omtaler han prosessen hvor kolonialisme visker ut forskjeller mellom afri-

kanere, gjennom eksempelvis bruken av rasemessige kategorier som ‘negro’, som ‘the raciali-

zation of thought’(Fanon, 1963, s. 212). En annen som var tidlig ute med å bruke begrepet var 

Michael Banton, som også krediteres for å ha introdusert termen for sosiologer på 1970-tallet 

(Murji & Solomos, 2005). 
468 Miles regnes som den mest sentrale bidragsyter for utviklingen av rasialiseringsbegrepet 

de siste 20 årene (Murji & Solomos, 2005). 
469 Rasemessige kategoriseringer berører også eksempelvis Norsk-Pakistanere, samer, øst-

europeiske innvandrere, mennesker med latin-amerikansk bakgrunn og barn som er adoptert 

fra eksempelvis Sør-Korea (Bustos, 2009; Myrdahl, 2010; Rastas, 2009; Ytrehus, 2001). 
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andre enden av et kontinuum av hudfarger, som «hvite». Noe som kan knyt-

tes til oppfattelse av virkelighet. Og et mål for forskere som tar i bruk rasiali-

sering er nettopp å vise på hvilke måter «rase» er forankre i grunnleggende 

virkelighetsoppfatninger, og hvordan dette virker som ‘en bekreftelse på 

majoritetsbefolkningens selvbilde på et struktur- eller samfunnsnivå’ 

(Rogstad & Midtbøen, 2010, s. 37). Et sentralt poeng er at makten til å defi-

nere grupper i samfunnet som noe annet enn majoritetsgruppen, også inne-

bærer et ‘selvtilfreds «vi» som tas for gitt og dermed usynliggjøres’ (Rogstad 

& Midtbøen, 2010, s. 38)470. Etnisk stereotypisering er nært beslektet med 

rasialisering, og i denne prosessen tilskrives individer egenskaper på grunn-

lag av etnisk tilhørighet (Murji & Solomos, 2005; Seeberg, 2011).  

I mine sammenstøt med rasialisering har jeg særlig opplevd dette begre-

pet som produktivt for dets engasjement for noe bortenfor rasisme-begrepet. 

Altså som et begrep som kan være brukbart for å snakke om «rase» i barne-

hagefeltet. I følge Rattansi (2005) fungerer rasialisering som et begrep som 

åpner opp der rasisme har en tendens til å lukke igjen. Og flere hevder at 

rasisme betegner et ideologisk fenomen og at det derfor ikke er dekkene for 

alle de måter som «rase» kommer til uttrykk på i sosiale relasjoner (Brah, 

2005; Collins & Solomos, 2010a; Rattansi, 2005; Rogstad & Midtbøen, 

2010). En av måtene rasialisering åpner opp på, er at det forsøker å overskri-

de tendenser til å fordele skylden for rasisme på enkeltindivider, og at det 

særlig er interessert i hverdagspraksis og språklige kategorier framfor ideo-

logi og holdninger (Rogstad & Midtbøen, 2010, s. 37-38). Faren ved dette 

kan være at individer ikke ser på seg selv som aktører i arbeid mot diskrimi-

nering (Rogstad & Midtbøen, 2010).  

Før jeg viser til eksempler fra Norden der rasialisering foreslås som an-

vendbart for å forstå diskriminering, vil jeg kort si noe om hva poststruktu-

relle teorier har «lagt til» i relasjon til rasialiseringsbegrepet. Eksempelvis 

skriver Nayak (2003) at rasialisering ‘enables race to operate as a ‘sticky’ 

sign that magically adheres itself to bodies, places, and a whole host of so-

cial activities’ (s. 141). Det er altså ikke bare grupper av mennesker som kan 

«rases», men også steder og aktiviteter. Et annet poeng jeg finner hos Nayak, 

er at rasialisering forstått fra en poststrukturalistisk posisjon åpner opp for 

ulike typer rasialisering, både negative og positive (som også kan være prob-

lematiske). Altså at effekten av rasialisering aldri er forutsigbar. Dette kan 

relateres til Foucaults forståelse av makt som et produktivt nettverk (s. 143). 

Noe som ledere oss til å tenke at det også ytes motstand mot rasialisering 

(eksempelvis på internett og i hverdagslivet). I denne tenkningen kan analy-

ser av rasialisering som prosess anerkjenne maktens produktivitet, hvordan 

den er ulikt distribuert, og også nødvendigheten av å rive seg løs fra simplis-

tisk rasemessig dualisme (Nayak, 2005, s. 146).  

                                                      
470 Minner om Collins (2000) forståelse av andregjøringsprosesser. 
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Et annet lag som (feministiske) poststrukturalistiske arbeider har lagt til er 

muligheten for å tenke på hvordan rasialisering pågår i prosesser der subjek-

tivering skjer. Rasialisering kan derfor også brukes som betegnelse for hvor-

dan mennesker ‘vedvarende anråbes’ gjennom konstruerte rasemessige dis-

kurser (Berg, 2004; Brah, 2005; Petersen, 2009, s. 55; Phoenix, 2003). Sagt 

på en annen måte kan rasialisering brukes om diskursive prosesser der «ra-

sede» subjekter konstitueres, noe jeg tenker er spesielt fruktbart for min in-

teresse for profesjonalitet og subjektivitet. 

I nordisk sammenheng har jeg funnet spor etter rasialiseringsbegrepet i 

flere arbeider (Berg, 2004; de los Reyes & Kamali, 2005; Gullestad, 2002a; 

Hübinette & Tigervall, 2008; Petersen, 2009; Rogstad & Midtbøen, 2009, 

2010). Men, jeg oppfatter det på ingen måte som et utbredt begrep i denne 

konteksten. Molin (kapittel 4 i de los Reyes & Kamali, 2005) argumenterer 

for begrepets anvendbarhet i relasjon til nåtidens former for diskriminering i 

Sverige. Hun nevner at dens styrke er dets interesse for at det er noe som 

gjøres, noe som hjelper forskere og andre å vende blikket mot hvilke aktører 

som deltar i denne gjøren og hvordan dette skjer. Og at dets håp ligger i at vi 

kan påvirke disse gjøre-prosessene (s. 96). I relasjon til denne studien er det 

verdt og nevne at rasialisering, som et analyseverktøy for å forstå prosesser 

som handler om forskjellsbehandling på bakgrunn av for eksempel kultur, 

hudfarge, etnisitet og religion i høyere grad har blitt satt i arbeid blant annet i 

Sverige enn i Norge (Rogstad og Haagense, 2010). 

Men, det finnes som nevnt også arbeider fra en norsk kontekst. Og Gulle-

stad (2002a, 2002b, 2006) er et eksempel på en sterk stemme som har tatt i 

bruk teorier om rasialisering i sitt arbeid som sosiolog. I en artikkel skriver 

hun at «forskjellig hudfarge» i norsk sammenheng symboliserer ‘geografisk 

avstand, genetisk forskjell og kulturell fremmedhet’ og at ‘svarthet’ av 

mange forbindes med noe ‘primitivt og usivilisert’ (Gullestad, 2002b, s. 

165). Gjennom analyser av selvbiografiske tekster skrevet av unge mennes-

ker i Norge som ‘ikke ser norske ut’ (s. 163), viser hun hvordan en gjen-

nomgangstråd i disse er at mange har vonde erfaringer relatert til sin hudfar-

ge, og at de i oppveksten har møtt velmenende voksne som er omgitt av en 

tabuhet i relasjon til å snakke om temaet hudfarge471. Gullestad skriver at en 

slik fornektelse av hudfarge som en viktig tematikk, bidrar til en språkløshet 

og avmakt i relasjon til rasialiserende prosesser (s. 168). Noe jeg tenker er 

viktig kunnskap å formidle til profesjonsutøver i barnehagen. 

De tre nevnte vitenskapelige perspektivene jeg her har redegjort for har 

alle vært viktige for meg i denne studien. Allikevel opplevde jeg underveis at 

de ikke fullt ut kunne yte rettferdighet overfor «rase»-hendelsen jeg hadde 

dokumentert. Før jeg diskuterer dette mer utfyllende, vil jeg imidlertid ytter-

ligere spenne opp deler av et kart over hvordan «rase» er stratifisert i det 

landskapet jeg traverserer og har traversert de årene studien har pågått. I den 

                                                      
471 I tråd med hva Rastas (2009) skriver (Se inngang 1). 
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neste delen er fokuset på både intime affektive sammenstøt (maskiniske 

sammensetninger) og kollektive sammensetninger av uttrykk på tvers av 

flere maktproduserende felt. Dette er data som i sammenstøt med meg opp-

levdes som relevante for å skape kunnskap om «hvite» barnehagelæreres 

relasjon til «rase». Noen samlet jeg på fordi de tok opp rasis-

me/»rase»/rasialisering, noen ble gitt til meg, og noen ble arkivert fordi de 

opplevdes som ubehageleige og uforklarlige, men samtidig viktige. 

Sporing av øyeblikk på tvers av maktproduserende felt 

I Inngang 2 viste jeg hvordan jeg på en kronglet måte samlet inn et svært 

broket materiale i et dataarkiv. Hittil i avhandlingsteksten, har jeg allerede 

vist fram deler av dette arkivet472. I delen som følger vil jeg holde opp øye-

blikk der «rase» var stratifisert i/med meg, rundt meg og for meg som et 

posisjonert og oppløst forskersubjekt (jf. Deleuzes subjektforståelse), i løpet 

av perioden jeg arkiverte et materiale473. Dette er på ingen måte en utømme-

lig sporing, men heller «glimt» av «rases» stratifiseringer. Inspirert av 

Braidotti (2002) forstår jeg det som deler av en kartografi over min egen 

nomadisk blivelse i relasjon til «rase» jeg viser bruddstykker av her. Men 

også sporinger av hvordan «rase» aktualisertes rundt meg. Denne sistnevnte 

sikksakk-stien går på tvers av et svensk og et norsk landskap, og på tvers av 

tradisjonelle disipliner. At det er noen øyeblikk eller hendelser jeg her spen-

ner opp, skyldes blant annet at jeg har måttet gjøre et valg på grunn av 

plass474. Den viktigste argumentasjonen for at det usammenhengende jeg 

presenterer kan fungere som en analytisk tilnærming i en maskinisk virke-

lighetsforståelse, er likevel at det aldri vil være mulige å uttrykke en sam-

mensetning fullt ut. Den er ubeskrivelig (jf. Bergsons multiplisitet).  

Videre presenteres sporingene delvis ukommentert, og samtidig delvis 

ordnet (jf. MacLures eksperimentering med orden). Jeg har altså ikke forsøkt 

å skape mening, samtidig som jeg forsøker i lese hele denne inngangen på 

tvers til slutt. Dette kan relateres til at transversaler bare kan begripes mens 

                                                      
472 Spredt utover og i den forrige inngangen. Blant annet har jeg vist bruddstykker som er 

representasjoner av hvordan «rase» er stratifisert i/med «meg», i politiske og faglige tekster 

for barnehagelærere, i det bredere «norske» landskapet og også i tidlig barndom (i andres 

forskning). Noen av disse går på tvers av strataene profesjonalitet og «rase». 
473 Jeg hadde ikke avgrenset denne perioden på forhånd. Totalt varte den i rundt åtte år (2006-

2014) (se vedlegg 4). 
474 Allikevel forstår jeg hele dataarkivet som en dokumentasjon av «min» nomadiske «rase»-

blivelse. Jeg har derfor også presentert hele arkivet i listeform i vedlegg 4. Jeg vil også nevne 

at jeg forstår den akademiske litteraturen jeg har lest og referert til, som delaktig i hvordan 

«rase» er stratifisert både for meg, i meg og rundt meg, og også hvordan jeg har ordnet data 

(Jackson & Mazzei, 2012). For dette vil litteraturlisten for hele avhandlingen kunne være til 

hjelp for en leser som ønsker å følge opp dette. 
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de pågår (Bouge, 2007, s. 5). Noe jeg mener er i samsvar med Deleuze og 

Guattari, når de uttaler at skriving ‘has nothing to do with signifying. It has 

to do with surveying, mapping, even realms that are yet to come’ (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 5). Det er en autoetnografisk inspirert transversal sporing 

av artikulasjoner jeg presentere her, og et av disse øyeblikkene vil jeg senere 

putte tilbake på kartet. I den videre teksten vil leseren støte på delvis usam-

menhengende øyeblikk fra dataarkivet i perioden 2006-2014 ord-

net/kategorisert under: det bredere sosiale landskapet, media, det politiske 

landskapet, offentlige ytringer om rasemessig diskriminering, og et tidlig 

barndom landskap. Øyeblikkene askilles noen ganger med en blomst (*) og 

andre ganger ikke. 

Hendelser i det bredere sosiale landskapet i Norge 

Jeg starter her med en hendelse som har blitt omtalt som et skille i det norske 

samfunnet i forhold til rasisme475. Dette hendte før jeg begynte å samle inn 

data i et arkiv, men kan sammen med de andre hendelsene jeg viser til her, 

samtidig forstås som en del av en kollektiv sammensetning av uttrykk som 

har tråder inn i senere stratifiseringer knyttet til rasialisering. Hendelsen jeg 

først helt kort vil vise til er drapet på 15 år gamle Benjamin Hermansen i 

Oslo 26. januar 2001. Benjamin hadde ghanesisk far og norsk mor. Drapet 

som var rasistisk motivert ble utført av unge mennesker som var selverklærte 

nynazister. Hendelsen fikk stor nasjonal oppmerksomhet, og også interna-

sjonal omtale. En uke etter drapet deltok 40 000 i fakkeltog mot rasisme, og 

dette var en av de største markeringene i Norge etter krigen. I dag deles Ben-

jaminprisen ut hvert år til skoler som arbeider aktivt mot rasisme og diskri-

minering476.  

* 

 

Sommeren 2007 ble norsk-somaliske Ali Farah slått ned og skadet i Sofien-

bergparken i Oslo477. Ambulansepersonell kom til stedet, men tok ikke med 

seg den blødende Farah. På stedet var det politi som skulle følge opp hendel-

sen. Disse bestilte transport til legevakt, men før denne kom hadde han blitt 

fraktet til legevakt med drosje. Senere ble det slått fast at Farah hadde blød-

ninger i hjernen. Farahs samboer, Kohinoor Nordberg, anmeldte involverte 

tjenestepersoner for forsømmelse i tjeneste. Det ble voldsomme spekulasjo-

ner i media om rasisme like i etterkant av hendelsen, og denne diskusjonen 

                                                      
475 Mesteparten av disse opplysningene er hentet fra nettsiden til Benjamins minnefond som 

ble opprettet av Benjamin Hermansen sin mor, http://www.benjaminsminnefond.no/benjamin 

(besøkt 8.12.2014) 
476 http://www.udir.no/Laringsmiljo/Skolepriser/Benjaminprisen/ (besøkt 8.12.2014) 
477 Mesteparten av opplysningene her er hentet fra wikipedia 

http://no.wikipedia.org/wiki/Ambulansesaken_%282007%29 (besøkt 8.12.2014). Saken blir 

også kalt Ambulanse-saken. 

http://www.benjaminsminnefond.no/benjamin
http://www.udir.no/Laringsmiljo/Skolepriser/Benjaminprisen/
http://no.wikipedia.org/wiki/Ambulansesaken_%282007%29
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pågikk en lengre periode. Det var mange oppslag med ulike innspill på hva 

det var som hadde skjedd (Partapuoli, 2008). Farah og Nordberg opplevde 

hendelsen som rasistisk og ytret seg om dette i den offentlige debatten flere 

ganger (Farah, 2008; Farah & Nordberg, 2007). Ambulansepersonellet tilba-

keviste at det hadde noe med rasisme å gjøre (Heyerdahl, 2007). Likestil-

lings- og diskrimineringsombudet slår i 2008 fast at Farah ble diskriminert 

på grunn av etnisitet eller hudfarge, men etter at vedtaket blir klaget inn til 

Likestillings- og diskrimineringsnemda, konkluderes det i 2009 at Farah ikke 

var blitt diskriminert på grunn av etnisitet og hudfarge. En av ambulansesjå-

førene, Erik Schjenken, får i ettertid erstatning fra avisen Dagbladet for 

urettmessig og ærekrenkende uthengning av ham som rasist i mediene.  

 

* 

 

I oktober 2008 lanserer Antirasistisk senter kampanjen «Jeg er også 

norsk»478. Kampanjen ønsker å skape debatt rundt hvem som kan kalle seg 

norsk og om der er noe som er typisk norsk. Kjente forfattere, musikere, 

skuespillere stiller blant annet opp for kampanjen. Det blir solgt t-skjorter og 

buttons med påskriften ‘Jeg er også norsk’479. Under er et av fotografiene 

som ble brukt i kampanjen. 

 
 

                                                      
478 Om kampanjen på http://www.jegernorsk.no/  
479 Jeg kjøper selv en t-skjorte. 

http://www.jegernorsk.no/
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* 

 

I 2010 lanserer Rieber & Søn at Black Boy-merket som har blitt brukt på en 

serie med krydder skal erstattes med navnet Toro (NTB & Aarøy, 2010). 

Årsaken er at flere opplever at det har rasistiske undertoner. Merkevarenav-

net Black Boy ble introdusert i Norge tidlig på 1950-tallet480. Liknende nav-

neendringer og endringer av illustrasjoner på matvarer har skjedd av samme 

årsaker tidligere481 (Knudsen, 2007) og senere (Grelsson, 2011). En som har 

reagert offentlig i Sverige er Lundberg (2011). I en kronikk skriver Lund-

berg (2011) om hvordan han opplever rasisme i dagens Sverige på grunn av 

sitt asiatiske utseende og de forestillinger som er knyttet til dette. Han løfter 

her fram en sjokoladeprodusents nidbilde på produktet Kinapuffar som pro-

blematisk. På denne finnes en illustrasjon av ‘en knallgul asiat med rishatt 

och sneda ögon’ (Grelsson, 2011). Sjokoladeprodusenten Fazer endrer i 

etterkant av kronikken designet på forpakningen, og navnet endres til Kina 

Snacks.  

 

* 

 

Det finnes mange eksempler på motstrømninger til dominerende stratifise-

ringer av «rase» i det bredere norske (og også internasjonale) sosiale land-

skapet. Eksempelvis ytrer flere motstand mot forenklede bilder av «svarte» 

eller «brune» slik de ofte fremstilles i hjelpearbeid-kampanjer ved å snu 

dette forholdet «på hodet». I 2006 vil bistandsorganisasjonen CARE bryte 

med dette ved å invitere til gratis konsert og internasjonal fest der afrikanske 

kvinners kraft i hjelpearbeid er i sentrum. Haddy N’jie, en norsk artist som 

skal delta, uttrykker til nettavisen Ballade at det er flott å delta i en hyllest til 

den afrikanske kvinnen (Hammershaug, 2006). Hun sier at hun som norsk-

afrikaner, i likhet med andre norske, ‘har blitt pepret med bilder av den stak-

karslige afrikaneren, den passive afrikaneren, den undertrykte afrikanske 

kvinnen, den hjelpetrengende afrikanske kvinnen’, og at dette er veldig for-

skjellig fra hvordan virkeligheten er. Et annet eksempel er en kampanje med 

navnet Radi-aid: Africa for Norway initiert av Studentenes og akademiker-

nes internasjonale hjelpefond (SAIH).  Kampanjen inkluderer en musikkvi-

deo som spiller på Live-Aid tradisjonen fra 1980-tallet482, og her bes afrika-

nere om å samle inn radiatorer for å hjelpe nordmenn i kalde Norge (Radi-

aid, 2012)483. Poenget er å kritisere måten bistandsarbeid portretterer Afrika 

                                                      
480 http://no.wikipedia.org/wiki/Black_Boy  
481 Andre eksempler er illustrasjoner på Fazers Lakritzi og Toros sukkerkulør som tidligere 

het Negro (Knudsen, 2007). 
482 Som jeg selv satt klistret til som barn, og som jeg kjøpte singler av. 
483 Liknende kampanjer er gjort andre steder i verden, eksempelvis 

http://www.pimpmyaid.org/index.php 

http://no.wikipedia.org/wiki/Black_Boy
http://www.pimpmyaid.org/index.php
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på, og at dette gir en snevert bilde av afrikanere (Chandler, 2012; Holø, 

2012). 

 

* 

Hun er på konsert. På gulvet foran scenen står og sitter studenter og ansatte 
ved hennes egen utdanningsinstitusjon. Dette er siste arrangement på en frivil-
lig sosial ettermiddag på institusjonen. Mørket omslutter dem alle. Fravær av 
lys skaper rom for å leve seg inn i musikken. På scenen står bandet som kaller 
seg Tre små kinesere. De tre «hvite» mannlige frontfigurene bærer ingen syn-
lige tegn på eller gir uttrykk for at de har noen forbindelser til Kina. Derimot 
synger de mye om Trondheim, men også en sang som inneholder ord og lyder 
som ’Sorte Tyr fra Mambostammen’ og ’Hvite far’484. En tanke slår inn. Hvor 
har bandet navnet sitt fra? Det må da være fra barnesangen om de tre små ki-
nesere på Høybroplass? Musikken og hvordan den utføres beveger.  Så, noen 
sanger ut i konserten. Bandet spiller reggae og vokalisten opptrer annerledes 
enn under de andre låtene. Kroppen gjør seg sensuell, og beveger seg «friere» 
og samtidig mer karikert enn under sanger om ‘Trondheim by’. Sangeren tar 
på seg selv og beveger baken på en seksualisert måte. Trønderdialekten er 
borte og ut av høyttalerne strømmer lydbølger med engelske ord med syd-
havs-aksent. En følelse som minner om skam, eller er det avsky, kjennes i 
kroppen. Hun tenker på de internasjonale studentene som også står på gulvet 
like bortenfor henne. Studenter fra det østlige Afrika. Hun vil ikke være en del 
av denne stigmatiseringen. Hun vil ikke. 

 
* 

 

22. juli 2011 gjennomfører Anders Behring Breivik to terrorangrep på Øst-

landet i Norge485. Først detonerer han en bilbombe i Regjeringskvartalet i 

Oslo. Åtte personer mister livet som følge av bomben. Deretter forflyttet han 

seg til Utøya i Tyrifjorden, der Arbeiderpartiets ungdomsorganisasjon (AUF) 

har sin årlige sommerleir. 69 mennesker blir skutt og drept av Breivik. 

Mange mennesker blir også skadet fysisk i de to angrepene. Like etter at 

bomben går av blir det spekulert i om utenlandske terrorister står bak.  

                                                      
484 Dette er hele teksten: Sorte Tyr i fra Mambostammen, Skulle ta seg en tur til Drammen, 

Etter tre uker kom han frem, Det var en søndag rundt klokken fem. Sorte Tyr tok en tur på 

bar, Men i døra sto Hvite Far, "Hvem er du for en snodig fyr?", "Jeg er den Sorte Tyr!". Hvite 

Far tok fornuften fangen, Slapp Sorte Tyr inn på restauranten, Der drakk han seg drita full, 

Sammen med Ole Bull.  

 
485 Det kjennes umulig å skulle si noe kort om denne hendelsen. Likevel mener jeg den er 

viktig å nevne. Både på grunn av det som skjedde, men også hva slags reaksjoner som har 

kommet frem i ettertid. Det jeg skriver er her er en ekstremt avskrelt versjon og jeg prøver på 

ingen måte å påstå at jeg dekker denne hendelsen. De fleste generelle opplysningene er hentet 

fra http://no.wikipedia.org/wiki/Terrorangrepene_i_Norge_2011 og Store norske leksikon 

(Strømmen, 2013). 

http://no.wikipedia.org/wiki/Terrorangrepene_i_Norge_2011
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Breivik blir dømt til 21 års forvaring. Under rettsaken kommer der frem at 

politiets innsatsledere 22. juli får beskjed av en vakt som har observert Brei-

vik, at han har et utseende som ikke er nordisk og at han er noe brun i huden. 

Senere får han beskjed at gjerningsmannen har nordisk utseende, og han tror 

derfor det er to gjerningsmenn (Hjelle & Krokfjord, 2012). Breivik var aktiv 

på en rekke arenaer som forstås som nasjonalistiske, innvandrerkritiske og 

islam-fiendtlige. Samme dag som terrorangrepene publiserte Breivik en 

tekstsamling på nettet som er ment å beskrive hans høyreekstreme idelogi486, 

og Breivik har selv sagt at terrorhandlingene var ment som en markedsføring 

av tekstsamlingen.  

Mange mennesker, også barn og unge, uttrykker seg om hendelsen i ulike 

fora. Et eksempel som blir løftet fram i medier er 13 år gamle Sophia som i 

et nettmøte med krisepsykologer skriver at hun er muslim og at hun føler at 

det som skjedde er hennes feil. I en avis blir Sophias innlegg sitert: ‘Han sier 

han drepte alle de fordi jeg er her. Burte jeg flytte ut for å beskytte norske 

barn i framtiden? Det er det jeg føler. Hilsen Sophia’ (Hirsti, 2011). Barne-, 

likestillings- og inkluderingsminister Audun Lysbakken skriver et avisinn-

legg til Sophia hvor det blant annet står: 

Norge er like mye ditt land som mitt. Norge er et land hvor det ikke skal spille 
noen rolle om du er kristen, muslim eller ateist. Hvor det ikke betyr noe om 
hudfargen din er hvit eller brun. Det som betyr noe er at du bor her, og er glad 
i det landet vi deler sammen (Hirsti, 2011) 

 

Et annet eksempel er idéhistoriker Trond Berg Eriksen, som i et intervju 

mener at sjokket over at det ikke var muslimer som sto bak 22. juli kan være 

en hendelse som gjør noe med ‘nordmenns holdninger til muslimer’ og men-

neskers muligheter til å føles seg som en del av det norske samfunnet på en 

positiv måte (Simenstad & Styrkestad, 2011). Imidlertid er han ikke opptatt 

av «rase», og mener at hudfarge ikke spiller så stor rolle i dag med tanke på 

diskriminering. Det er antirasistene som opprettholder «rase»-begrepet, hev-

der han. I en artikkel i Aljazeera mener den amerikanske forskeren Felice 

Blake at kommentarene i media etter 22. juli dreier seg bort fra «rase» og 

mot immigrasjon og økonomi (Blake, 2011). Hun mener imidlertid at disse 

temaene ikke kan forstås uten å forholde seg til rasemessige dimensjoner ved 

dem. Og hun foreslår at en dimensjon for Norge i sitt arbeid for et demokra-

tisk samfunn også må forstå at «rase» og rasisme har globale og historiske 

tråder som gir oss kollektive historier. Historier som tilbyr privilegier til de 

som er «hvite»487. 

 

* 

                                                      
486 Tekstsamlingen er på ca. 1500 sider (Strømmen, 2013).  
487 Det er verd å nevne at Blake har bodd og arbeidet i Norge i flere år. 
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Under sees et fotografi av et sted som jeg gang på gang opplevde at hanket 

meg inn i rasialiserende strømninger. Der hierarkiserende virkeligheter ble 

aktualisert i form av koplinger til multiplisiteter som gettoer, minoritetsbak-

grunn, «hvit» arbeiderklasse, innvandrere, skyggefylte trange omgivelser, 

utrygg skolevei, og kommuneøkonomi.  

 

Foto: Camilla Eline Andersen 

* 

 

I 2014 feirer Norge grunnlovens 200-års jubileum. I god tid før jubileums-

året annonserer kunsterne Mohamed Ali Fadlabi og Lars Cuzner at de skal 

lage en kopi av en Kongolandsby som ble satt opp i Frognerparken i Oslo i 

forbindelse med grunnlovens 100-års jubileum. Kunstnerne vil med gjenska-

pelsen av en Kongolandsby stille spørsmålstegn ved ulike sammenflettende 

strømninger som opprettholder og reproduserer rasisme (Fadlabi & Cuzner, 

2014). Fotografiet under er av Kongolandsbyen, men også diskusjonene som 

følger prosjektet er en del av kunstverket de kaller European Attraction Li-

mited. 
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Foto: Ann Merete Otterstad 

Hendelser i media 

I 2008 starter en debatt i Aftenposten angående bruken av «rase»-begrepet i 

relasjon til felt som forskning og media. Dette utløser en bredere debatt om 

hverdagsrasisme i Norge. Det første utspillet dette året kommer fra sam-

funnsforsker Hylland Eriksen og professor i medisinsk genetikk Unlien 

(2008). Her utfordres det dominerende synet at «rase» er sosialt konstruert 

og uten vitenskapelig verdi, og de gjør dette ved å si at det finnes variasjon i 

en prosent av menneskers DNA-molekyler. I genetikken brukes altså et be-

grep som kan minne om «rase». I innlegget advarer de også mot forenklinger 

når det gjelder formidling av genetisk forskning, fordi den kan tolkes på 

måter som er livsfarlige488. En debattant som plukker opp tråden er journa-

list/filosof Åmås (2008b). Han uttrykker sterk motstand mot bruken av be-

grepet «rase» i det hele tatt i media. Han mener at vi ikke bør bruke dette, 

men heller begreper som etnisitet og hudfarge. I dette første innlegget skri-

ver han at han mener diskriminering ikke har med «rase» å gjøre, men med 

frykt knyttet til forskjeller og fremmedhet.  

Eriksens (2008) svar på dette debattinnlegget er at «rase», som han skri-

ver er noe annet enn etnisitet, også finnes i Norge som et slags ‘levende klas-

sifikasjonsprinsipp’ og derfor er det også veldig reelt. Vi har ikke råd til å 

                                                      
488 Jeg tenker at de her tenker på at mennesker dør på grunn av rasistiske handlinger. 
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glemme at «rase» lever i beste velgående skriver Eriksen. I et senere innlegg 

skriver Åmås at han ikke er så sikker lenger på at vi ikke bør bruke «rase»-

begrepet, og at dette sterke ordet til og med trengs for å bekjempe den usyn-

lige rasismen i Norge i dag (Åmås, 2008a). Han er her mer opptatt av å be-

kjempe rasisme enn at det til tider blir ‘brukt urettmessig’ i media. Flere 

uttrykker seg etter dette om rasismen som finnes i Norge i dag, og at vi bør 

snakke mer om «rase» for å synliggjøre fordekt rasisme i ulike offentlige og 

private sammenhenger (K. Andersen, 2008; Craig, 2008; Diop, 2008; N'jie, 

2008; Raja, 2008; Salimi, 2008; Støre, 2008; Sætre, 2008; Wang-Naveen, 

2008). Noen vil ha en litt klarere konkretisering av hva de mener med begre-

per i innleggene (Lunde, 2008), mens andre er uenig i bruken av rasisme om 

en del handlinger (Jensen, 2008). Andre der igjen peker på at vi må tenke på 

«rase» ut fra filosofi (Flaatbø, 2008). Debatten i avisen utspiller seg også på 

en av hovedstadens debatt-scener; Litteraturhuset (Lund, 2008), der hver-

dagsrasisme debatteres av talspersoner fra sentrale organisasjoner og politis-

ke miljøer. 

 

* 

 

Stiftelsen for en kritisk og undersøkende presse (SKUP) gjennomførte i 2008 

en holdningsundersøkelse blant norske journalister489. I undersøkelsen kom-

mer det fram at 1 av 4 mener kollegene deres har rasistiske holdninger og 

like mange mener de i løpet av det siste halvåret har hørt kolleger ytre seg 

fremmedfiendtlig/rasistisk (Ansari, 2008; Iraki, 2008; Åmås, 2008a). Av 

andre resultater som er verdt å nevne i denne sammenheng er at 3 av 4 jour-

nalister mener innvandrere kun blir brukt som kilder i innvandrertema. An-

sari (2008), journalist og styremedlem i SKUP skriver i en artikkel at medie-

ne har sluttet å drive undersøkende journalistikk for å avdekke hverdagsra-

sisme eller institusjonell rasisme. Og at det som er enda verre enn rasismen 

og rasistiske holdninger er ‘det å la være å snakke om dette’. 

 

* 

 

Harald Eia forsøker muligens å rokke ved spenningen mellom «rase» som 

biologi og «rase» som sosial konstruksjon i en programserie med tittelen 

Hjernevask som ble sendt på NRK1 våren 2010. I et av programmene tar han 

utgangspunkt i «rase» med spørsmålene: «født sånn» eller «blitt sånn»?490 

Programmet generelt høstet stor interesse og diskusjoner om forskning in-

nenfor ulike disipliner blir i forlengelsen av interessen publisert i de store 

                                                      
489 Undersøkelsen ble gjennomført av AC Nielsen. 1163 journalister deltok i kartleggingen, og 

halvparten av respondentene jobbet i riksmedia (Iraki, 2008). 
490 Han bruker disse spørsmålene om alle temaer han tar opp i serien, eksempelvis i forhold til 

kjønn. 
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norske avisene. Programmet om «rase» får både kritikk og ros fra ulike mil-

jøer (Eriksen, 2010; Tretvoll, Trellevik, & Christensen, 2010). Rosen går ut 

på at det er nødvendig å ta opp tabu temaer i bekjemping av diskriminering. 

Kritikken rettet seg blant annet mot måten Eia kopler «rase» sammen med 

intelligens i programmet. Og også at han velger å vise intervju av en av de 

mest omstridte forskerne i verden på dette feltet, Richard Herrnstein, som er 

kjent for The Bell Curve. Herrnstein har fått massiv kritikk i USA for videre-

føring av vitenskapelig rasisme. 

 

* 

 

Mot slutten av 2013 oppstår en ny debatt om rasisme i mediene. Debatten 

settes i gang av den svenske kommentatoren Ehsan Fadakar, som i et innlegg 

i Aftonbladet blant annet skriver at den norske folkelige opinionen har beve-

get seg så kraftig mot det ekstreme høyre at det nå er antirasismen som fram-

står som ekstrem (Fadakar, 2013). Debatten sprer seg til sosiale medier. 

Blant annet blir twitterhashtagen #norskrasisme opprettet av medisinstuden-

ten Warsan Ismail (Færaas, 2013; Selmer-Anderssen). Her skriver mange om 

rasistiske hendelser i Norge. Og flere ytrer seg også i media om egne opple-

velser med rasisme (Færaas, 2013; Sarwar, 2013).  

 

* 

 

I arkivet har jeg to hendelser der publiserte tegneseriestriper har blitt oppfat-

tet som rasistiske. Det ene eksempelet ble tegnet av Frode Øverli og er en del 

av hans Rutetid-serie. Den konkrete stripen er en satire over kannibaler. Den 

svenske artisten Timbuktu går offentlig ut og omtaler stripen som nedverdi-

gende og krenkende, og uttrykker at de som publiserte den ikke har innsikt i 

hvordan det oppleves å bli utsatt for rasisme (Pettersen, Ottosen, & 

Skogrand, 2012)491. Øverli beklager dette, men ikke alle støtter at tegningen 

er krenkende (Sorknes, 2012). Timbuktu uttrykker i et intervju at han er be-

kymret for forholdene i Norge og at hverdagsrasismen er sterkere der enn i 

Sverige (Sorknes, 2012). Det andre eksempelet er publisert i Aftenposten i 

2014. Dette er fra en tegneserie av Vebjørn Verlo kalt Vitenskapelige hypo-

teser, og stripen flere i Norge reagerte på bar tittelen: ‘Hvorfor de smiler og 

ler så mye i Afrika’. Stripen er vist under. Mange reagerte på at denne ble 

publisert, både på sosiale medier og internt i Aftenposten. Aftenposten går ut 

og beklager og sier at den dessverre har gått under redaksjonens radar 

(Christiansen, 2014). I «oversettelsen» av den først snakkeboblen står det: 

                                                      
491 Stripen finnes her 

http://www.dagbladet.no/2012/01/11/kultur/tegneserie/rasisme/frode_overli/19755771/ (sist 

besøkt 10.12.2014).  

http://www.dagbladet.no/2012/01/11/kultur/tegneserie/rasisme/frode_overli/19755771/
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‘Ja ja karere, så sitter vi her og glor igjen da. Hva om vi letter på ræva og 

hjelper konene våre å holde landsbyen i gang?’ 

 

Faksismile av tegneseriestripe av Vebjørn Verlo (Christiansen, 2014) 

Hendelser i det politiske landskapet 

I det politiske landskapet har det de siste 15 årene vært en økende aktivitet 

og oppmerksomhet i forhold til temaene diskriminering, rasisme, integrering 

og inkludering. Dette kommer blant annet frem gjennom utgivelser fra ulike 

departementer (Arbeids- og sosialdepartmentet, 2002; Barne- og 

familiedepartementet, 2004; BLD, 2005, 2009-2012, 2012-2013; KD, 2007-

2009, 2010a, 2011a; Kultur- og kirkedepartementet, 2006). Andre eksempler 

på bevegelser er etableringen av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDi) i 2006. Dette direktoratet fungerer som et gjennomføringsorgan for 

det departementet som har ansvar for integrerings- og inkluderingspolitik-

ken. I dag er dette ansvaret lagt til Barne-, likestillings- og inkluderingsde-

partementet (BLD)492, som overtok ansvaret for integrerings- og inklude-

ringsspørsmål i 2009 (fra daværende Arbeids- og inkluderingsdepartemen-

tet). På nettsidene til BLD står det at de har ansvar for ‘familie- og samliv, 

barn og unges oppvekst- og levekår, likestilling, antidiskriminering, integre-

ring av innvandrere og forbrukerpolitikk’493. Slik jeg forstår det er det BLD 

som har hovedansvar for regjeringens arbeid mot etnisk diskriminering, men 

de fleste andre departementer er også ansvarlige for tiltak i eksempelvis 

handlingsplaner (BLD, 2009-2012, s. 7). Det ser ut til regjeringen hovedsa-

kelig har valgt denne termen framfor å snakke om eksempelvis rasisme, ra-

sialisering eller rasemessig diskriminering (Kommunal- og 

regionaldepartementet, 2002-2006, s. 8) 

                                                      
492 Integrerings- og mangfoldsavdelingen er en av avdelingene i BLD. 
493 http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298, besøkt 31.8.2014. 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/bld.html?id=298
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 Regjeringen har i flere handlingsplaner uttrykt strategier for hvordan sen-

tralforvaltningen kan arbeide mot rasisme og diskriminering, og hvordan 

ulike aktører kan trekkes inn i dette arbeidet (BLD, 2009-2012; Kommunal- 

og regionaldepartementet, 2002-2006)494. Et av tiltakene i tidligere planer var 

å fremme en lov mot etnisk diskriminering, noe som ble en realitet i 2005 

(BLD, 2005)495. Formålet med diskrimineringsloven er ’å fremme likestil-

ling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn 

av etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og 

livssyn’ (BLD, 2005, s. § 1). Slik jeg forstår det har regjeringen i dag en 

intensjon om å arbeide mot rasisme og det de betegner som etnisk diskrimi-

nering. Noe som begrunnes ut fra at det hele tiden dukker opp nye utford-

ringer i forhold til rasisme og diskriminering, som eksempelvis en forander-

lig befolkningssammensetning på bakgrunn av innvandring (Kommunal- og 

regionaldepartementet, 2002-2006). 

 De to siste handlingsplanene legger fram at det er uenighet i vitenskapeli-

ge miljøer om bruken av rasismebegrepet. Og de tegner opp to varianter. I 

den ene forstås rasisme som ‘ideen om at det finnes ulike raser eller etniske 

grupper som har ulike egenskaper, og at dette legitimerer forskjellsbehand-

ling’. Dette forstås som en negativ forskjellbehandling av enkeltpersoner 

eller grupper, der rasismen er basert på forakt og fordommer for annerledes-

het (på bakgrunn av «rase», hudfarge, nasjonalitet, etnisitet, religion, kultur) 

(BLD, 2009-2012, s. 10). I den andre forstås rasisme som etnisk diskrimine-

ring, noe som beskrives som ‘uavhengig av hvilket motiv som ligger til 

grunn for handlingen, praksisen eller ytringen’ (s. 10). I den siste handlings-

planen har regjeringen valgt etnisk diskriminering som det foretrukne begre-

pet, og det står her at dette inkluderer rasisme.  

 Når det gjelder bruken av «rase»-begrepet, er det i handlingsplanen fra 

perioden 2002-2006 gjort et eksplisitt valg om og ikke bruke dette. Det står 

at det er en bred enighet blant forskere over hele verden om at «rase» ‘ikke 

er et biologisk fenomen, men et konstruert begrep basert på sosiale og kultu-

rell forhold’ (Kommunal- og regionaldepartementet, 2002-2006, s. 8). Like-

vel, står det, består «rase» som et politisk begrep nasjonalt og internasjonalt 

(eksempelvis i FNs konvensjon mot rasediskriminering), noe som ikke må 

forstås som en aksept av biologiske teorier om at det finnes ulike raser. I 

teksten konkluderes det med: 

                                                      
494 Det ble gitt ut en handlingsplan mot rasisme og diskriminering i 1998 som gjaldt i tre år 

(Kommunal- og regionaldepartementet, 2001). Dette førte blant annet til opprettelse av Senter 

mot diskriminering i 1999. Senteret ble nedlagt i 2005 og noen av senterets oppgaver ble 

deretter gitt til et nyopprettet Likestillings- og diskrimineringsombud fra 2006, se ombudets 

nettside www.ldo.no/. 
495 FNs rasediskrimineringskonvensjon er inkorporert i diskrimineringsloven (BLD, 2009-

2012, s. 53). 
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Når det ikke finnes vitenskapelig belegg for at det eksisterer ulike raser, er det 
heller ikke naturlig å bruke begrepet «rase» som grunnlag for diskriminering. 
Dette er årsaken til at begrepet ikke brukes i denne handlingsplanen 
(Kommunal- og regionaldepartementet, 2002-2006, s. 8)496 

 

I den siste handlingsplanen vedrørende etnisk diskriminering er også barne-

hage nevnt. Blant annet som en av statens samarbeidspartnere lokalt (BLD, 

2009-2012, s. 7). I kapittelet 7 i denne planen gjøres en gjennomgang av de 

tiltak for barnehage (og skole og utdanning) som har vært satt i gang tidlige-

re, og også nye tiltak presenteres. Tiltak som har vært satt i gang i forbindel-

se med forrige handlingsplan er opprettelsen av et offentlig utvalg for å se på 

opplæringstilbudet til minoritetsspråklige barn, unge og voksne. Denne har 

endt i NOU’en Mangfold og mestring: Flerspråklige barn, unge og voksne i 

utdanningssystemet (KD, 2010a). Et annet tiltak som har vært satt i gang er å 

øke andelen førskolelærere ‘med minoritetsbakgrunn’. Dette tiltaket begrun-

nes slik: 

Det er sentralt at vi har et utdanningssystem som gjenspeiler mangfoldet i be-
folkningen. I en flerkulturell barnehage og skole skal personalet se på det kul-
turelle og språklige mangfoldet som en normaltilstand og en ressurs. Det er 
også viktig at personalets bakgrunn gjenspeiler dette språklige og kulturelle 
mangfoldet (BLD, 2009-2012, s. 21) 

 

Det vises til at det i 2007 bare var 3,8 prosent førskolelærere med ‘innvand-

rerbakgrunn’ som jobbet i barnehager. Et siste tiltak som ble igangsatt i den 

forrige planen er ‘kompetanseutvikling innen språklig og kulturelt mangfold 

for barnehageansatte’497. Nye tiltak i planen er ’18 Nytt Manifest mot mob-

bing i barnehager og skoler og fritidsmiljøer’, et manifest mange sentrale 

parter har underskrevet498.  

Til sist vil jeg nevne at det i 2013 kom en ny stortingsmelding; En helhet-

lig integreringspolitikk (BLD, 2012-2013). Her presenteres regjeringens 

prinsipper og rammer for en framtidig politikk om integrering i det norske 

samfunnet. Et samfunn som i følge teksten i økende grad består av en mang-

foldig befolkning. Meldingen forklarer økningen med innvandring, og ut-

trykker at et mangfoldig samfunn innebærer både muligheter og konflikter. 

Meldingen anerkjenner diskriminering som en hindring for mange innvand-

rere og for samfunnet i ‘å bruke befolkningens ressurser og talenter’ (s. 8). 

                                                      
496 Den siste handlingsplanen viser til dette i sin redegjørelse for sentrale begreper under 

rasisme-begrepet (BLD, 2009-2012, s. 10). 
497 Her har Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring (NAFO) hatt et ansvar i samarbeid 

med høgskoler og fylkesmenn.  
498 Slik jeg forstår det er manifestet en måte å sette mobbing på den nasjonale agendaen, slik 

at voksne som arbeider med barn og unge setter fokus på arbeid mot mobbing i hverdagen. 

Ved en nærmere titt på manifestet kan jeg imidlertid, når det gjelder barnehage, ikke finne noe 

utover det som står i lov om barnehager og rammeplanen for barnehager.  
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Og regjeringen gjør det klart at de, som en del av integreringspolitikken, vil 

‘at rasisme og diskriminering bekjempes’ (s. 8). De anerkjenner også at det 

er et komplekst forhold mellom holdninger, ord, diskriminerende ytringer og 

handlinger. I meldingen vises det til at Den europeiske kommisjonen mot 

rasisme og intoleranse i en rapport om Norge fra 2008, er bekymret over en 

økende tendens i det offentlige rom til å kople muslimer til terrorisme og 

vold, og en økning i bruken av stereotypier om mennesker med muslimsk 

tilknytning (s. 109). Når det gjelder bekjempelse av rasisme og diskrimine-

ring forstås barnehager og skoler om viktige arenaer, blant annet fordi det 

skaper muligheter for fellesskap ved at mennesker med og uten innvandrer-

bakgrunn møtes, og fordi disse arenaene forstås som sentrale i utviklingen av 

det norske språket (BLD, 2012-2013)499.  

Ytringer om erfaringer med rasemessig diskriminering 

Forfatteren Jonas Hassen Khemiri500  skriver i 2013 et åpent brev til Sveriges 

justisminister, Beatrice Ask (Khemiri, 2013). I brevet starter han med å fore-

slå at de to kan gjøre et eksperiment sammen; bytte skinn og erfaringer for et 

døgn. Bakgrunnen for brevet var uttalelser fra Ask i et radioprogram i for-

hold til et omdiskutert prosjekt (Reva), som har som formål å iverksette flere 

avvisninger av illegale innvandrere og asylsøkere som har fått avslag på sin 

søknad501. I brevet skriver Khemiri om erfaringer som han selv (og mange 

medborgere) gjør og har gjort seg, i det svenske samfunnet. Han dokumente-

rer slik jeg forstår det, hendelser som har (hatt) betydning for hans subjekti-

vering. Hendelser på gaten, på t-banen, i CD-butikken, på McDonalds og i 

klasserommet. Erfaringer som kan snakkes om i termer som diskriminering, 

undertrykkelse og vold, og som hele tiden har i seg elementer av kropper og 

utseende, av skinn. Khemiri skriver: 

Först går jag in i din kropp för att fatta känslan av hur det är att leva som 
kvinna i en patriarkal politikervärld. Sen lånar du mitt skinn för att förstå att 
när du kommer ut på gatan, ned i tunnelbanan, in i köpcentret och ser polis-
männen stå där, med Lagen på sin sida, med rätten att närma sig dig och be 
dig bevisa din oskuld så väcker det minnen till liv. Andra övergrepp, andra 
uniformer, andra blickar. Och nej, vi behöver inte gå så långt som till an-
dravärldskrigs-Tyskland eller åttiotals-Sydafrika. Det räcker med vår svenska 

                                                      
499 Når det gjelder skolen mer spesifikt står det at Kunnskapsdepartementet ut fra anbefalinger 

i en rapport om antisemittisme og rasisme i skolen, Det kan skje igjen (KD, 2011a), skal 

utvikle et opplegg for skolen i løpet av 2013 for å styrke elevers demokratiske beredskap og 

inkluderende samhandling (BLD, 2012-2013).   
500 Jonas Hassen Khemiri er en prisbelønnet svensk forfatter og dramatiker, og blant hans verk 

er romanene Ett öga rött og Montecore: en unik tiger. Khemiri har svensk mor og tunisisk far, 

noe som kommer til uttrykk i Khemiris utseende. I forhold til tematikken i det åpne brevet jeg 

her refererer til, tenker jeg at denne informasjonen er betydningsfull for en leser.  
501 http://sv.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Ask (besøkt 14.6.2013). 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Beatrice_Ask
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närhistoria, en rad slumpmässiga upplevelser som vår gemensamma kropp 
plötsligt minns. 

 

I utsnittet over skriver Khemiri fram hvordan iverksettelse av prosjektet Re-

va bringer fram rasialiserende opplevelser fra egen fortid, samtidig som det 

har resonans med andre verdenskrigs Tyskland og åttitallets Sør-Afrika. Og 

han antyder at dette er noe som skjer i/med mange medborgeres kropper, 

kropper med mørkt hår og mørk hud, ‘vår gemensamma kropp’502. Under 

følger en liten flod av minner:   
 

Att vara åtta och kolla på actionfilmer där mörka män våldtar, svär gutturalt, 
slår sina kvinnor, kidnappar sina barn, manipulerar och ljuger och rånar och 
misshandlar. Att vara sexton, nitton, tjugo, trettiotvå och se samma pappfigu-
rer återanvändas igen och igen. 

 

Khemiri viser også hvordan disse hendelsene er produktive:  

Att vara tolv och åka in till Mega Skivakademin för att provlyssna cd:s och 
varje gång vi kommer dit så börjar väktarna cirkulera som hajar, de pratar i 
walkie-talkies, de förföljer på bara några meters avstånd. Och vi försöker spe-
la normala, vi anstränger oss för att använda ett maximalt okriminellt kropps-
språk. Gå normalt, Beatrice. Andas som vanligt. Närma dig den där cd-hyllan 
och sträck dig efter den där Tupacskivan på ett sätt som visar att du inte plane-
rar att stjäla den. Men väktarna fortsätter spana och någonstans, långt här inne, 
djupt i vår gemensamma kropp, finns nog en skamfylld njutning av att få 
smaka på den där strukturen som fångade våra pappor, att få en förklaring till 
varför våra pappor aldrig lyckades här, varför deras drömmar dog i ett hav av 
returnerade ansökningsbrev. 

 

I norsk kontekst har mange ytret seg i litteratur, media og på sosialer medier 

om erfaringer med rasemessig diskriminering503. Sarwars kronikk i introduk-

sjonen er også et eksempel (Sarwar, 2010). Langt de fleste av disse ytrer seg 

fordi de har opplevd å bli rasialisert. Jeg har valgt å ta med et lite eksempel 

fra en av disse kildene. 

 Eksempelet er hentet fra boka Norsk! Multikultur på sitt beste (Youmans, 

2009), en bok hvor «unge norske talenter» skriver om erfaringer fra å være 

«utypisk norsk» (s. 5). Når jeg leser i denne blir jeg minnet på at et norsk 

pass ikke automatisk gir tilgang til å være «norsk» (om det er et ønske), og 

hvordan noen og ikke andre (og også bare av og til) må forholde seg til ikke 

å bli trodd når de sier de er norske (for hvor kommer de egentlig fra?). Og 

om hvordan norskhet kommer an på, fordi det også har noe med hvem du er 

sammen med, hvor du er og hvilken tid på døgnet det er, og hvordan du føler 

deg. Som Assad Arif, en av de unge menneskene uttrykker det: ‘Mange tror 

                                                      
502 Uttrykket ‘vår gemensamme kropp’ er et sitat fra Khemiris brev. 
503 Og flere av disse ytringene samlet jeg på i dataarkivet (eksempelvis Kreutz-Hansen, et al., 

2013; Lydersen, 2013; N'jie, 2008; Sarwar, 2010; Tajik, 2001; Youmans, 2009). 
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jeg er norsk, men når jeg blir trøtt eller slapper av, hender det at jeg bommer 

på språket. Den følelsen der, at alt stopper opp og blir annerledes fordi de 

skjønner at du ikke er norsk likevel – den er kjip’ (s. 94). Til tross for at de 

unge menneskene i boken oppfatter seg som mer eller mindre norske, så 

opplever alle at deres utseende, religion eller aksent gjør noe med hvordan 

andre oppfatter dem. Men, som Arif sier noe om, kommer det an på. 

Helt til sist vil jeg ta med et sitat fra et av svært få utrykk jeg har støtt på, 

der den som skriver gjør dette fra en posisjon der hun/han «dras» inn som 

komponent i noe som kan tenkes på som rasialisering (Sætre, 2008). Uten å 

ville det. Og at dette er noe som burde vært på agendaen i diskusjoner om 

hvordan det er mulig å arbeide mot rasisme. Sitatet er fra innlegg i debatten 

som pågikk i Norge i 2008. Her skriver forfatter og journalist Simen Sætre 

(2008): ‘Hvorfor reagerer kroppen min annerledes når jeg går langs Akersel-

va og møter en svart mann, enn når jeg møter en hvit? (Den gjør faktisk det. 

Jeg kan ikke noe for det)’. Sætre er en offentlig stemme i Norge som enga-

sjerer seg mot diskriminering. Likevel oppstår det noe annerledes i de to 

liknende scenene, hvor det til synelatende bare er to kroppers fenotyper som 

er forskjellig. 

Øyeblikk i det mer avgrensede landskapet tidlig barndom 

I løpet av de årene jeg arkiverte data oppsto flere debatter rundt hva som kan 

oppfattes som diskriminerende i bøker/filmer for barn. I norsk kontekst har 

det blant annet vært debatter rundt sensur av ord i eldre litteratur, som kan 

oppfattes som diskriminerende i dag. Blant annet rundt ordet «negerkonge» 

som er brukt om Pippi Langstrømpes far, og som i 2006 ble endret til «syd-

havskonge» av NRK Barnetimen (Ø. Andersen, 2006; Vold, 2012)504. Og 

rundt «Visen om Hoa Hottentott» i Torbjørn Egners verk, som i 2006 ble 

fjernet fra framtidige produksjoner av bøker og verk av Egners familie. Vold 

(2012) spør noen år etterpå hva debatten om «Vesle Hoa» avdekket og hva 

vi lærte av den? Og hun svarer blant annet at den avdekket at det på den 

tiden ‘slett ikke var bred enighet om hva man kunne kalle problematiske 

tekster og diskriminering’ (Vold, 2012). Hun trekker også tråder bakover i 

tid til tidligere debatter rundt bruken av hottentott-ordet. Og viser at debatten 

har endret seg siden 1990-tallet. Det er i dag eksempelvis ikke lenger mulig 

å si at de som ikke liker ordet «neger» eller bruken av ordet «hottentott» bør 

«dra tilbake dit de kommer fra», slik et argument var fra sentrale politikere 

(og som også finnes i nettdiskusjoner i dag)505. Debatten markerte et vanns-

kille for kulturforståelsen i det nye Norge, og viste at ‘den store norske kul-

                                                      
504 Noe før debatten om «negerkonge» og litt senere om «Hoa Hottentott» var det også en 

debatt i Norge om Språkrådets tolkninger av ordene «neger» og «nordmann» (Vold, 2012). 
505 Imidlertid har det vært mulig å ha Hottentottklubb og synge «Vesle Hoa» daglig i en bar-

nehage inntil helt nylig (Seferowicz & Acharki, 2014). 
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turarvskrisen’ er brennbart stoff, skriver Vold. Hun mener at vi blant annet 

har lært at norsk barnelitteratur burde fornyes. Og at dette nye viser ‘svarte 

unger som noe helt normalt, ikke et problem, en blid fjomsemikkel eller 

noen som trenger hjelp’.  

Imidlertid er det ikke helt ukomplisert å tematisere «rase» i en nordisk 

kontekst, noe en hendelse som kretser rundt lanseringen av langfilmen Liten 

Skär och alla små Brokiga av Stina Wirsén illustrerer. Dette er en animert 

barnefilm beregnet for de aller yngste, som allerede før premieren på svens-

ke kinoer høsten 2012 skapte debatt i medier og sosiale medier. En av de fire 

hovedkarakterene i filmen er Lilla Hjärtat, en «svart» jente tegnet på en 

stilistisk måte; med kullsvart hud, fletter som står rett opp og med brede 

hvite lepper506.  

 

 

Illustrasjon fra filmen Liten Skär och alla små Brokiga av Stina Wirsén507 

Og det var nettopp fremstillingen av Lilla Hjärtat som utløste debatten som 

hovedsakelig dreide seg om hvordan «svarte» mennesker framstilles i filmer 

og andre kulturelle uttrykk, og om hva slags framstillinger som kan forstås 

som rasistiske eller ikke (Habel, 2012; Karlsson, 2012; Söderling, 2012)508. 

Eksempelvis skriver Karlson (2012) i et avisinnlegg at: ‘Liten Skär och hen-

                                                      
506 Se http://www.sf.se/arkiv/sfbio/L/2012/Liten-skar-och-alla-sma-brokiga/ for filmplakat og 

pressetekst (besøkt 18.11.2013). 
507 Funnet på SF Bio sinne hjemmesider, http://www.sf.se/arkiv/sfbio/L/2012/Liten-skar-och-

alla-sma-brokiga/ (besøkt 18.11.2013) 
508 Liknende diskusjoner har funnet sted i en Nordamerikansk kontekst i forbindelse med 

skikkelser i tegnefilmer for barn, eksempelvis filmen om Prinsessen og Frosken (Musker & 

Clements, 2009; Tjellhaug, 2009), men også andre animerte filmer (Ayres, 2003; Lugo-Lugo 

& Bloodsworth-Lugo, 2009).  

http://www.sf.se/arkiv/sfbio/L/2012/Liten-skar-och-alla-sma-brokiga/
http://www.sf.se/arkiv/sfbio/L/2012/Liten-skar-och-alla-sma-brokiga/
http://www.sf.se/arkiv/sfbio/L/2012/Liten-skar-och-alla-sma-brokiga/
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nes brokiga vänner är djurlika og pastelliga, medan Lilla Hjärtat bara är 

svart’. I motsetning til sine venner, som er som hentet ut fra barnerommets 

kosedyrsamling, gir Lilla Hjärtat assosiasjoner til blackface- og minestrel 

show-tradisjonen509 (Habel, 2012; Karlsson, 2012). Filmskaperen selv sier at 

hun har ønsket å løfte fram en «svart» figur for et yngre publikum, og at hun 

med Lilla Hjärtat ville skape en sterk jente som eksisterer på lik linje med de 

andre tre figurene (Stockholm TT Spektra, 2012; Wirsén, 2012).  

Medie- og kommunikasjonsforskeren Habel (2012) skriver i sitt innlegg i 

debatten at det i et så historisk og ideologisk ladet minefelt som rasisme og 

rasemessige stereotypier, ikke er nok å ha gode hensikter. Habels hovedpo-

eng er at det i Sverige generelt og i den svenske kultursfæren spesielt, ser ut 

til å være vanskelig å snakke om rasisme og stereotypier, og at det eksisterer 

en tendens til å tenke ut fra en nasjonalistisk selvforståelse av landet, som 

om det er der nøytraliteten og likestilling er bosatt (‘den exceptionalistiska 

impulsen’). Videre skriver Habel at vi ved å skjelne til internasjonale sam-

menhenger hvor kritiske diskusjoner om rasemessige stereotyper har foregått 

i lang tid, kan lære at kampen om tolkningspreferanser i forhold til lekne 

utforminger av «rase» (slik som Lilla Hjärtat) ikke kun handler om å repre-

sentere rasistiske tendenser eller ikke. Habels poeng er at vi heller burde 

granske motviljen mot å akseptere hudfarge som en relevant kategori, fram-

for kun å diskutere hvordan rasemessige stereotypier kan tolkes. Andre inn-

legg i debatten spør hvorfor ikke også andre rasistiske hendelser i Sverige 

gis like stor oppmerksomhet, og at det skal mer til enn det å fjerne Lilla 

Hjärtat for å bli kvitt rasisme (Jonsson, 2012; Lenas, 2012). 

 

* 

Hun hadde ikke tenkt på barnehager som institusjoner som behøvde å tenke på 
rasisme. Å arbeide i barnehage var nesten i seg selv å posisjonere seg som an-
ti-rasist. Som en som ikke gjorde forskjell på barn og foreldre og kollegaer. 
Men etter kort tid som pedagogisk leder på en avdeling med atten barn, hvor 
to av barna hadde foreldre fra et asiatisk land, oppfattet hun en annen væremå-
te fra kollegaene mot de to barna som skilte seg ut på. Hun tenker tilbake. På 
kolleganes utålmodighet for deres mangel på det norske språket. Voksne «hvi-
te» kropper som kunne svare med raske uinteresserte bevegelser når et av bar-
na trengte hjelp. På barnas ulike måter å være på med dem og med henne. Og 
hennes mangel på ord og mot til å ta det opp med kollegene.  

                                                      
509 Blackface var en tradisjon hvor «hvite» artister malte ansiktene sine svarte på overdrevne 

måter, og med dette spilte de stereotype figurer som var ment å representere «svarte» men-

nesker. Tradisjonen var viktig i USA fra ca. 1830 og 100 år fram i tid, og ble også populær i 

England. I England varte tradisjonen lenger og var et innslag på britisk tv i beste sendetid så 

sent som i 1981 (http://en.wikipedia.org/wiki/Blackface, besøkt 12.1.2014). Ironisk nok har 

jeg selv blitt påmalt liknende «ansikt» da jeg som barn spilte «hottentott» i en amatørteater-

oppsetning av Thorbjørn Egners Doktor Dyregod rundt midten av 80-tallert. Med gru kan jeg 

huske hvordan jeg øvde på å se barbarisk ut. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Blackface
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Hun ser opp på balkongen som er plassert over hovedinngangen til skolebyg-
ningen. Rektor sier i mikrofonen at det er 7.-klassingene som skal holde 
17.mai talen i år. På hver side av han står to jenter og venter på å snakke. En 
av jentene gestikulerer til noen i skolegården at de må ta bilde av henne sam-
men med de andre på balkongen. Hun tar seg å registrere at jenta har et ut-
seend hun forbinder med Midtøsten. Etter talene spiller skolens korps en 
marsj. De står oppstilt på rekke og rad og har gjennomsiktig regntøy over uni-
formene. Landets første skolekorps ble dannet på denne skolen, forteller rek-
tor i mikrofonen på balkongen. Etterpå presenterer han et besøkende skole-
korps; Pakistans første. Fire gutter marsjerere rundt i skolegården til musikken 
av en sekkepipe og to trommer. Han som ikke spiller går først med en stor 
drillstav. Sammen med det pakistanske korpsset går to gutter som holder pa-
raplyer over trommene. Det regner og er kaldt. Hun fryser på beina. 

  

* 

 

Det siste øyeblikket jeg vil presentere er en reklame jeg kom over i en butikk 

med barneklær. Denne lar jeg, som med mange av de andre øyeblikkene, stå 

ukommentert. 

 

 

Forsiden på et reklamehefte for ullklær for barn, JOHA, 2010 

 

Jeg har nå presentert noen av de sporingene jeg gjorde i det landskapet jeg 

traverserte over en periode på åtte år. Som nevnt er dette en svært begrenset 
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presentasjon, samtidig som den kan synliggjøre «rases» stickyness og ekst-

reme produktivitet på tvers av ulike skott. I den neste delen vil jeg vise fram 

noen få artikulasjoner av «rase» som jeg sporet i samtalen jeg hadde med to 

mødre.  

Stratifiseringer fra en samtale med to «hvite» mødre 

Som nevnt i Inngang 2 hadde jeg på et tidspunkt i studien en samtale med to 

«hvite» mødre, Inger og Maria. I denne samtalen ønsket jeg å få kunnskap 

om deres erfaringer med det å være forelder i barnehage og i det norske sosi-

ale landskapet for øvrig, til barn med andre fenotypiske trekk enn dem selv. 

Signe og Sebastian har begge fedre fra det Afrikanske kontinentet sør for 

Sahara, noe som kommer til uttrykk i barnas utseende. Mens Inger og Marie 

har fenotypiske trekk som de fleste vil tenke på som av Nord-Europeiske 

gener. Disse kommer også til uttrykk i barnas utseende. Under følger brudds-

tykker av denne samtalen, samt et fotografi jeg ble tilsendt etter samtalen. I 

det første utdraget fra samtalen deler Maria en flere år gammel hendelse som 

hun sier har fulgt henne siden: 

 

Maria: Når Sebastian var to måneder gammel hadde jeg han med på bussen, og 

da var det et par som spurte «Når fikk du ham?». Og det har liksom fulgt meg siden. 

«Når fikk du ham?» 

 

I det neste utdraget forteller Inger og Maria om hvordan barna deres uttryk-

ker seg om egne og andres fenotyper: 

 

Inger: Også sier hun sånn (om datteren Signe), for eksempel om hudfarge da. 

Dette er en liten søt historie fra vi var på vei til barnehagen. Det er lenge siden, og 

hun kunne bare så vidt snakke ordentlig. Eller hun kunne ikke snakke ordentlig i det 

hele tatt. Så holdt vi hverandre i hendene og så sier hun plutselig: «Mamma du er 

rosa og jeg er brun». Og så ser hun liksom på hendene våre da. «Ja», sier jeg, og så 

tok jeg sjekken på alle vi kjenner (latter fra Maria og Camilla) og det var liksom 

rosa, brun, rosa, brun på alle (latter fra alle). 

Maria: Sånt er Signe veldig flink til for sånt er Sebastian egentlig ikke opptatt av 

i det hele tatt. Han er opptatt av krøllene sine. Han er liksom litt forfengelig på krøl-

lene. 

Inger: Ja, han har jo nesten ikke krøller heller, så han har litt sånn lengt etter 

krøller (latte fra Inger og Maria). 

Maria: For Signe har masse krøller mens Sebastian har bare litt sånn tørt hår med 

litt krøller innimellom  

Inger: Nei det er ikke tørt hår (i forsvar), det er kjempevakkert hår, men det er jo 

nesten ikke krøller i det, på en måte,  
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Maria: Men når han har dusjet er det krøller, og når han skal i barnehagen sier 

han «Ikke ta lue på meg for da ødelegger du krøllene mine». 

Inger: Han syns jo det er kjempegøy med de krøllene. Også så vi på det Pling-

Plong510 som går på lørdags morgen, med han som er… … han er helt sikkert svart 

og hvit… 

Inger: …og så var Sebastian på besøk hos oss og da sier han: «Han har sånn hår 

som meg!» «Ja», sa jeg bare (mye latter) «mmm (på en ironisk måte), ja det har 

han.» (latter) Og han (på Barne-tv) har liksom bare skikkelig kruset hår, så han har 

mer krus enn Signe liksom, og Sebastian har sånn fall som liksom… …vakkert fall. 

 

* 

 

En stund etter samtalen fikk jeg tilsendt et bilde av Inger. Det var av burs-

dagskaken Signe hadde ønsket seg på 4-årsdagen. Inger skriver i eposten at 

Signe hadde uttrykt klart og tydelig at kaken skulle være brun.  

 

Foto av Signes bursdagskake på 4-års dagen, sendt til meg på epost av Inger 

 

Fotografiet viser hvordan kaken ble. Det er en brun sjokoladekake formet 

som en jente med kjole. Det svarte håret er laget av lakrislisser. Inger fotalte 

i eposten at hun aller helst hadde ønsket at øynene på kaken var brune, men 

hun hadde falt på grønne Nonstop da det vistes bedre. 

Som en overgang til en mer kreativ måte å nærme meg noen av elemente-

ne i dataarkivet, skal jeg forsøke å samle noen tråder for en leser (og meg 

selv). Denne «gesten» kan karakteriseres som en slags lesning på tvers av de 

                                                      
510 Et program på Barne-tv 
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oppspente stratifiseringene i denne inngangen, der jeg plukker jeg opp noen 

av de presenterte stratifiseringene og forsøker å si noe mer om dem uten 

dette forblir min analyse.  

Å lese stratifiseringene på tvers 

I studien forsøker jeg å motstå fristelsen til å tolke data, slik det er vanlig å 

gjøre i kvalitative undersøkelser (MacLure, 2013a; Martin & Kamberelis, 

2013). Likevel har jeg gang på gang underveis i prosessen, arbeidet med å 

skape en slags orden i dataarkivet511. Dette oppfatter jeg som i tråd med 

MacLure (2013a) sin forståelse av hvordan vi kan nærme oss data i en 

nyempirisme; ved både å interessere oss for orden og uorden. Hva jeg viser 

fram i både den forrige og denne inngangen, er én måte å ordne de sporinge-

ne jeg har gjort. I disse to til sammen spenner jeg opp et kart over artikula-

sjoner som for meg som et situert forskersubjekt har forbindelseslinjer til 

hvordan den større sammensetningen «hvite» barnehagelæreres relasjon til 

«rase» er stratifisert med meg, for meg og rundt (jf. Kaufmann, 2011b; Lenz 

Taguchi & Palmer, 2014). Til tross for at jeg forsøker å motstå en tradisjo-

nell form for analyse av data, har jeg likevel her lyst til å si noe samlende om 

sporingene, men uten å holde dem fast i en representasjonslogikk. Dette kan 

forstås som en måte og «hente seg inn» på eller som «en rasteplass» 

(Protevi, 2005), før jeg i de neste inngangene eksperimenterer videre for å 

skape en ny BwO for to sporinger.  

…ved å zoome inn på enkelte øyeblikk  

Jeg starter her med å si noe samlende om sporinger av hvordan «rase» er 

stratifisert i tidlig barndom. Det jeg aller først vil trekke fram i denne på-

tvers-lesningen er at «rase» pågår i det norske og svenske samfunnet i dag, 

til tross for at politiske krefter og anti-rasistiske grupperinger i årevis har 

forsøkt å motarbeide rasialisering. At «rase» synes uløselig knyttet til feno-

typer, til nasjonalitet og slektskap (hvem passerer som «norsk», hvem passe-

rer som biologisk mor til et barn), og til kriminalitet (eksempelvis Khemiri, 

2013). Og at det hersker liten enighet om hvordan forstå og snakke/skrive 

om «rase» og dets betydning for rasialisering og rasisme. Det synes også å 

være en slags kompleks motsetning i det landskapet jeg har traversert i mot-

villigheten og tabuheten rundt det å snakke om fenotyper, samtidig som at 

variasjon i fenotypiske trekk ofte presenteres når tematikken er noe som har 

med «det flerkulturelle» å gjøre. Videre mener jeg å se at stereotype framstil-

linger av «svarte» eller «kinesere», eller diskriminerende uttalelser, ikke 

lenger får gli like knirkefritt i den større sammensetningen vi alle er del av. 

                                                      
511 I Inngang 5 beskriver jeg dette noe mer utfyllende. 
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Det pågår en kritikk av «rester» etter kolonial representasjoner, av hverdags-

rasisme, og mange viser motstand mot forenklede og «gale» representasjon i 

forbindelse med eksempelvis bistand. Og det pågår også strømninger der 

ensidige representasjoner av mennesker i et norsk eller svensk samfunn ut-

fordres, eksempelvis ved å presentere mer variasjon i fenotyper i kulturut-

trykk for barn og politiske dokumenter. 

Dette siste har jeg lyst til å dvele litt ekstra ved, da dette var data som 

skapte undring i prosessen med å nærme meg dem på ulike måter (MacLure, 

2013a, 2013c). En stratifisering jeg sporet var forsøk på å bryte med blenda-

hvite stereotype representasjoner i filmer, reklame, politiske dokumenter. 

Imidlertid er dette kanskje ikke en så enkel sak? Selv kjenner jeg eksempel-

vis et udefinerbart kroppslig ubehag rundt det å vise fram et barn med afri-

kanske fenotyper i en sexy/kul positur som artist på en scene i en reklame for 

ull, når dette er satt sammen med teksten ‘Wool makes you hot… – but not 

too hot’ (denne reklamen viste jeg under stratifiserende øyeblikk)512. Braidot-

ti (2006b) og Ahmed (2009) knytter dette til den globale kapitalismen. Og i 

denne, skriver Braidotti (2006b), distribuerer forskjellighet for profittens 

skyld. Hva slags forskjellighet som egentlig representeres kan imidlertid 

forståes som overflatisk og kategoriserende. Avansert kapitalisme promote-

rer multikulturalisme uten å gjøre slutt på rasisme, skriver Braidotti (2006b, 

s. 58). 

Eksemplene fra barnelitteratur og film for barn, viser også hvor kompli-

sert det er å skulle bryte med et «blendahvitt» eller et «helnorskt»513 repertoar 

i kultur for tidlig barndom. I Skaret (2011) sin undersøkelse, som jeg gjorde 

rede for i Inngang 1, kommer det fram at «norske» figurer i billedbøker ko-

des av barna som ikke norske med begrunnelse av at de har mørk hud. Og 

reaksjonene på Stina Wirséns film peker mot at den utseendemessige posi-

sjonen den som utfordrer «det hvite» snakker fra, også har betydning for 

hvordan det forstås av andre. Altså hvilke virkninger det har. Stina Wirsén 

har fenotyper som (mest sannsynlig) ville plassert henne i kategorien «hvit», 

og hun fikk svært mange reaksjoner på sin framstilling av Lilla Hjärtat, noe 

som førte til at filmen ble tatt av kinoprogrammene514. Til sammenlikning 

hadde kunstneren Makode Linde, som har fenotyper som (mest sannsynlig) 

ville plassert ham som «svart», noen få måneder tidligere laget et kunstverk 

utformet som en kake i forbindelse med et kulturelt arrangement i Stock-

                                                      
512 I Inngang 2 viste jeg en annen reklame som også satte i gang liknende ubehag i meg (re-

klamer for yoghurt). 
513 Eller også at det muligens finnes noen «feller» i barne- og ungdomslitteraturens i måter å 

representere «den flerkulturelle stemmen» på (Naveen, 2013).  
514 Filmen er basert på bøker for barn som på norsk heter De babyfargerike. Gyldendal forlag 

har etter debatten trukket bøkene fra det norske markedet. I etterdønningene av denne og 

andre diskusjoner har professor Joanna Rubin Dranger fra Sverige begynt å forelese om rasis-

tiske bilder i barnelitteratur (Gravklev & Bergo, 2014) 
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holm515. «Kakekunsten» med tittelen Painful cake, var utformet som en 

«svart» kvinnekropp, og kunstnerens eget hode som var sminket i tråd med 

blackface-tradisjonen utgjorde kakens ansikt516. Da kulturminister Lena 

Adehlson Liljerot kuttet det første kakestykket, skrek kunstneren høyt til, 

som i smerte517. Poenget her er at hendelsen skapte til dels andre reaksjoner 

blant det svenske folk enn det Wirséns film gjorde. Det var noen som mente 

kunstverket var rasistisk, men også flere krevde kulturministerens (som er 

«hvit») sin avgang. To tilsynelatende like representasjoner fikk ganske for-

skjellige mottakelser i den samme konteksten, noe som får meg til å tenke på 

at Wirséns fenotyper (lys hud, mørk blondt brusende hår, blå øyne) og Lin-

des fenotyper (brun hud, svart krøllete hår i rastafletter, brune øyne), virket 

inn i hvordan deres representasjoner av «rase» ble mottatt518.  

I det politiske landskapet dukker begrepet mangfold opp jevnlig i forbin-

delse med begrepsliggjøring av det å arbeide mot rasisme og/eller etnisk 

diskriminering i det norske samfunnet (eksempelvis KD, 2010a; Kultur- og 

kirkedepartementet, 2006). Det gjør det også i styringsdokumenter rettet mot 

barnehagen spesielt519, og i nasjonale og internasjonale tekster for pedago-

gisk personale som arbeider med barn og unge (eksempelvis Genishi & Lin, 

2008; Gjervan, et al., 2006; Reed, 2006; Robinson & Jones-Diaz, 2006). Det 

finnes imidlertid kritikk av mangfoldsbegrepet (Ahmed, 2006, 2009, 2012; 

Rhedding-Jones, 2005a). Fra en norsk kontekst uttrykker Rhedding-Jones 

(2005) at det kan fungere mer som en illusjon enn noe som kommer til ut-

trykk i virkeligheten (s. 134). Ahmed (2006), som skriver fra en australsk og 

engelsk kontekst, foreslår at faren ved hvordan ideen om mangfold er til 

stede i offisielle dokumenter er dets ikke-performativitet. I en analyse av 

talehandlinger (både tekster, verbale uttalelser eller bilder) fra utdannings- 

og politiske organisasjoner, som i følge Ahmed bidrar til å gi en institusjon 

karakter, legger hun fram disse som paradoksale. For, det er som at institu-

sjonene (eller en regjering eller et departement) gjennom talehandlingene 

produserer en forståelse av at diskriminering er noe som allerede er over-

vunnet. I Ahmeds forståelse kan talehandlinger om mangfold, ved å utrykke 

at ‘vi gjør det’, bety at ‘that’s no longer what we do’ (Ahmed, 2006, s. 109). 

                                                      
515 Det var mange saker i dagspressen rundt denne kunsten (eksempelvis Neuman, 2012; 

Svensson, 2012; TT, 2012).  
516 Makode Linde har uttrykt i et intervju at installasjonen for han handlet om å ‘få folk att 

tänka på utnyttjande och konsumtion, hur vita symboliskt konsumerar svarta, styckar deras 

kroppsdelar och äter’ (Neuman, 2012). 
517 Videoklipp finnes på internett (https://www.youtube.com/watch?v=rCK6zvWEN_Q, 

besøkt 16.1.2015). 
518 Et annet eksempel som kan illustrere dette er et sitat av forfatter og journalist Simen Sætre 

(2008), som i et avisinnlegg til en debatt om «rase» skriver: «Hvorfor reagerer kroppen min 

annerledes når jeg går langs Akerselva og møter en svart mann, enn når jeg møter en hvit? 

(Den gjør faktisk det. Jeg kan ikke noe for det)». 
519 Se Inngang 6 der jeg uttrykker at de eksisterende mangfoldsperspektivene for barnehage-

lærere ikke gjør meg kreativ og nytenkende. 

https://www.youtube.com/watch?v=rCK6zvWEN_Q
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I en annen tekst skriver Ahmed at stolthet over mangfold i organisasjoner 

blir en teknologi for å produsere hvithet (2012). 

I min lesning på tvers støter jeg også på innspill om bruk og forståelse av 

begreper som rasisme og «rase», og også innspill om at rasismebegrepet er 

omgitt av en slags tabuhet (Ansari, 2008; Hylland Eriksen, 2008; Hylland 

Eriksen & Undlien, 2008; Kommunal- og regionaldepartementet, 2002-

2006; Rogstad & Midtbøen, 2009; Åmås, 2008a, 2008b). Lest i lys av tidli-

gere innganger tenker jeg at det eksisterer en usikkerhet rundt hva de ulike 

begrepene kan/skal brukes til, samtidig som mange blir utsatt for rasisme 

eller rasialisering. I flere dokumenter velges også andre ord enn «rase» og 

rasisme, som eksempelvis etnisk diskriminering eller bare diskriminering. 

Igjen vil jeg henvise til Ahmed (2012), og en tendens hun mener at finnes i 

organisasjoner på tvers av australsk og engelsk kontekst. Hun skriver at ra-

sisme her behandles som en rift i ‘the happy image of diversity’, og at det å 

snakke om rasisme kan føre til at du beskyldes for å ha skapt dette problemet 

(2012, s. 152). Derfor, kanskje særlig om du har fenotypiske trekk som gjør 

at en organisasjon kan krysse av på at mangfold er ivaretatt, er det å snakke 

om rasisme noe som ødelegger det glansede bildet av mangfold (Ahmed, 

2012)520.  

Å bruke fotografier av barn med eksempelvis asiatiske eller afrikanske 

fenotyper i tekster/styringsdokumenter/nettsider som tar opp pedagogisk 

arbeid i barnehage, kan derfor være problematisk. Representasjonene av 

mennesker er ikke lenger «blendahvite», slik også barnelitteraturen har blitt 

kritisert for (Vold, 2007), men det kan også forstås som en avbildning av hva 

Ahmed (2009) kaller ‘a happy stranger’. Om «en lykkelig fremmed» og 

hvordan dette er knyttet til fenotyper skriver hun:  

Some bodies become sore points. Other bodies become bearers of the promise 
of happiness; the good white subjects who will offer us their love. Just be 
happy, they say. Smile, we are catching your image (Ahmed, 2009, s. 51) 

 

Ahmed foreslår at slike bilder, og/eller andre talehandlinger, ’becomes a 

commitment that requires that those who embody that diversity express hap-

piness and gratitude’ (2009, s. 41). Og at de som ikke kroppslig uttrykker 

mangfold (på ulike måter) ikke trenger å arbeide med rasisme. Å snakke om 

«rase» eller rasisme virker truende på hvithet (Ahmed, 2009, 2012; Mazzei, 

2011).  

                                                      
520 Å snakke i termer som ressurs er kanskje tryggere, men med det er det noe som ikke får 

komme til uttrykk (Otterstad & Andersen, 2012). 
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Historiske og vitenskapelige forståelser av «rase» 

Først i inngangen spente jeg opp sporinger av historiske øyeblikk for å vise 

eksempler på hvordan «rase» har blitt til (igjen og igjen). Jeg viet særlig 

oppmerksomhet til hvordan kategorisering og hierarkisering av mennesker i 

tidlige vitenskapelige arbeider (inntil ca. 1950) i hovedsak lente seg på bio-

logiske forklaringer, og hvordan disse ble til i relasjon med oppdagelsen av 

«Den nye verden», kolonialisme og nasjonsbygging i Europa. Og også at 

«hvite europeere» var kategorien som etter hvert ble rangert høyest i europe-

eres (problematiske) forsøk på å skape vitenskapelig kunnskap om omverde-

nen. I 1950, med FNs deklarasjon om at det bare finnes en «rase» og at dette 

er menneske-«rasen», kan en kanskje si at det skjedde et skifte i vitenskape-

lige arbeider. Etter dette ble mennesker, i alle fall i vitenskapelig sammen-

heng, mer og mer forstått som delt i etniske grupper basert på eksempelvis 

verdier og kulturell tilhørighet. Til tross for denne forflytningen fra biologi 

til kultur har det ikke vært mulig å hindre at rasialisering pågår, eller nye 

rasismer å bli til, eksempelvis muslimofobi, nyrasisme og xenofobi 

(Gullestad, 2002a; Rogstad & Midtbøen, 2009). Ideen om at noen gruppe-

ringer av mennesker er overlegne andre fortsetter å eksistere, og disse per-

formerer noe av det samme som biologisk rasisme til tross for at de i dag 

gjerne snakkes om i andre termer (Solomos & Back, 2000). Til tross for en 

forflytning fra «rase» som biologi til «rase» som kultur i de dominerende 

forståelsene av rasemessig diskriminering, fortsetter denne konstruksjonen å 

virke på grusomme måter.  

 Nyere vitenskapelig perspektiver som postkolonial teori, rasialisering og 

hvithetsstudier har (med innflytelse fra den språklige vendingen, kritisk teori 

og feministisk teori) også henvendt seg til hvordan «rase» konstrueres og 

utfordres, gjennom språk og diskursive praksiser. Som jeg har vist har disse 

perspektivene bidratt til kunnskap om diskriminerende prosesser i interna-

sjonal og nordisk sammenheng. Også i mitt eget arbeid, tidligere og under-

veis i denne studien, har disse perspektivene tilbudt et verktøy som gjør at 

jeg kan får øye på hvordan det Deleuze og Guattari kaller kollektive sam-

mensetning av uttrykk virker inn i immanente «rase»-hendelser. Disse har 

altså vært ekstremt produktive for meg (og mange andre), i både vitenskape-

lige og profesjonsrettede sammenhenger (eksempelvis Andersen, 2002; 

Otterstad, 2008a; Rhedding-Jones, 2001). Blant har min praksis og mitt 

språk transformert seg på mange måter. Eksempelvis sklir ikke lengre begre-

per som minoritet og majoritet like lett i mitt hverdagslige og profesjonelle 

språk.  

Som jeg har gjort rede for i Inngang 1, utelater imidlertid disse perspekti-

vene ofte å si noe om hva «rase» eller «hvithet» er, hvordan det er 

kroppsliggjort/materialisert og hvordan det helt konkret oppleves (Saldanha, 

2006, 2007). En re-ontologisering av «rase» handler ikke utelukkende å de-

finere hvordan «rase» kommer til uttrykk, men å avskaffe dens biprodukt; 
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organismen/rasemessig diskriminering (Ibrahim, 2014). Og som nevnt, opp-

levde jeg at de som analytisk verktøy ikke «fullt ut» kunne forklare de affek-

tive sammenstøtene som bare skjedde, som jeg kunne registrere i kroppen 

som vane eller sjokk (Stewart, 2007). Og dette vil jeg hevde, har å gjøre med 

at de ikke beveger seg bortenfor skillet mellom kultur og biologi (natur) i 

hvordan de nærmer seg hvordan «rase» konstitueres. Både diskurser og ma-

terialitet virker inn i produksjon av den sosiale virkeligheten. Teorier innen 

et sosialkonstruksjonistiske paradigme har heller ikke løsrevet seg fra en 

representasjonslogikk, noe nymaterialisme som tidligere nevnt aktivt arbei-

der med (MacLure, 2011; Olkowski, 1999). Blant annet er disse interessert i 

hvordan det biologiske muliggjør, heller enn å begrense og styre, i sosialt og 

kulturelt liv (Grosz, 2005b, s. 43). De er også mindre interessert i en anti-

tenkning i relasjon til rasialisering, da den ikke klarer å bevege seg bortenfor 

en reaktiv dialektikk (Rai, 2012). Anti-rasisme må bli noe annet (Lim, 2010; 

Rai, 2012). Nymaterialisme, akkurat som Deleuze og Guattari sin begjærsfi-

losofi, engasjerer seg videre med virtuelle metamorfoseliknende effekter. I 

det som kan skje, i det som enda ikke er kommet. Og de anser dette som en 

politisk aktivitet. Dette kan forklares med at det i Deleuziansk tenkning si-

multant finnes en virtuell virkelighet i den som er aktualisert (Colebrook, 

2002, s. 97-99). Heller ikke dette er noe sosialkonstruksjonistiske perspekti-

ver, eller en anti-logikk, arbeider aktivt med.  

Til tross for at de tre vitenskapelige perspektivene jeg har gjort rede for 

har vist seg produktive i relasjon til denne studiens tematikk (eksempelvis 

Davis, 2009; Mazzei, 2008; Rhedding-Jones, 2001), mener jeg at det er verdt 

å prøve ut å nærme seg «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase» med en 

maskinisk virkelighetsforståelse og/eller installert i en nymaterialistisk åre. 

Altså perspektiver som også interesserer seg for materialitet (som fenotyper 

og hvordan «rase» materialiseres i vår sosiale virkelighet). Jeg har allerede 

pekt på at det eksisterer en strømning som interesserer seg for et slikt onto-

logisk skifte i forståelser av «rase» (eksempelvis Hames-García, 2008; Lim, 

2010; Pacini-Ketchabaw, 2010; Rai, 2012; Saldanha, 2006). Disse, i likhet 

med meg, utforsker en helt annen filosofisk arv enn den som finnes etter 

Hegel og Kant som en alternativ tilnærming til å kunne gjøre noe med hvor-

dan forskjellige fenotyper differensieres i hierarkier (Saldanha, 2013). Denne 

strømningen, og dennes relasjoner med nymaterialisme, gjorde jeg rede for i 

Inngang 1. 

Overgang til eksperimentering med uorden 

Denne inngangen beveger seg gjennom et landskap som, i en lineær tidsfor-

ståelse, spenner over mange hundre år. Den beveger seg også på tvers av 

flere maktproduserende skott (media, historie, litteratur, politikk, økonomi, 

hverdagsliv, vitenskap, kultur). Data-elementene er presentert i en slags or-
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den, men jeg har ikke forsøkt å organisere dem i noen form for hierarki, eller 

å lete etter noen mening i materialet. Jeg har tvert imot forsøkt å avstå fra 

meningsskaping. For å begrunne dette ut fra ideen om å affirmere «rase», 

låner jeg en setning fra Braidotti (2006b, s. 64): ‘rethinking positivity of race 

means delinking the practice of racialization from its dialectical dependence 

on dualistic thinking’. Som jeg uttrykte mot slutten av Inngang 5 forsøker 

jeg heller ikke å presentere en ubevegelig presentasjon av data, men og pre-

senterer et kart der transversaler kan oppstå. Og dette har slik jeg forstår det 

med affirmasjon å gjøre.  

Det er en ufullstendig sporing av hvordan «rase» ble stratifisert der jeg 

beveget meg i en periode på ca. åtte år, som er presentert her. Selv om jeg 

ikke tenker at en sporing noen gang kan være fullkommen, vil jeg likevel 

nevne at bare en brøkdel av eksempler på stratifiseringer jeg har samlet i det 

heterogene dataarkivet er spent opp her521. Det er også et svært sprikende 

landskap jeg her har traversert, og til tross for de siste tiårenes iherdige for-

søk på å utfordre «rase», hvithet og rasialisering, ser det ut til at «rase» ikke 

har blitt et mindre virksomt konsept i menneskers liv (om enn på nye måter). 

Til tross for dets differensierende kraft, vil jeg hevde at «rase» ikke fremstår 

som forskjellig nok. Jeg vil avslutningsvis igjen låne et sitat fra Braidotti 

(2002) for å beskrive det jeg (og hun) oppfatter som «merkelige tider»:  

These are strange times, and strange things are happening. Times of ever-
expanding, yet spasmodic, waves of change, which engender the simultaneous 
occurrence of contradictory effects. Times of fast-moving changes which do 
not wipe out the brutality of power-relations, but in many ways intensify them 
and bring them to the point of implosion (s. 1) 

 

For er det ikke merkelig at rasemessig diskriminering pågår så sterkt rundt 

oss og i oss, til tross for historisk kunnskap om rasenes oppfinnelse? Til tross 

for flere vitenskapelige perspektiver som hjelper oss og utforske hvordan 

«rase» opprettholdes og reproduseres, og til tross for politiske innspill til 

hvordan utfordre rasialisering på systemnivå og rasisme på individnivå? 

Denne situasjonen hinter mot at vi også må søke andre og bredere måter å 

tenke og gjøre på, i arbeidet med å utfordre «rases» brutalitet som produseres 

i pågående metamorfoseliknende prosesser. I den neste inngangen fortsetter 

jeg dette arbeidet ved og utforske hvordan jeg kan eksperimentere videre 

med data som gløder og skaper undring. Hvordan jeg kan eksperimentere 

mer aktivt med uorden. Hvordan jeg kan øve meg på å differnsiere mer. Kar-

tografe med virkelige politiske konsekvenser. 

 

                                                      
521 Vedlegg 4 viser en liste over alle elementene i det heterogene arkivet. 
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Inngang 8: Å kartografere fra to sporinger 

De to foregående inngangene viser ordnede presentasjoner av et utvalg spo-

ringer av kollektive sammensetninger av uttrykk og maskiniske sammenset-

ninger522. Jeg forstår begge disse som deler av kartet denne studiens kartogra-

fi. Presentasjonene bygger på dokumentasjoner i et dataarkiv som ble til over 

flere år gjennom en svært åpen og kroppslig tilnærming til studiens tematikk. 

Som jeg har gjort rede for i Inngang 5 kan slike sporinger forstås som pro-

duktive for å skape en BwO (Deleuze & Guattari, 1987). Det jeg presenterte 

i de to siste inngangene, forstår jeg derfor som en begynnende eksperimente-

ring med kunnskapsproduksjon om den bredere sammensetningen barneha-

gelærerprofesjonalitet i «et flerkulturelt samfunn» (Kaufmann, 2011b; Lenz 

Taguchi & Palmer, 2014). Men, jeg vil ikke stoppe der. Inspirert av Deleuze 

og Guattari og nymaterialistiske forskere, vil jeg enda mer aktivt delta i vir-

kelighetens videre mulige blivelse. Jeg vil tippe sammensetningen ytterligere 

mot konsistensplanet (jf. Deleuze & Guattari, 1987). Inspirert av MacLure 

(2013a) har jeg kalt det jeg gjør videre å eksperimentere med uorden, og i 

denne grenseløse eksperimenteringen har konseptene forundring, minorita-

rian-majoritarian og intuisjon vært produktive. 

Hvorfor eksperimentere med uorden?  

Dimitriadis og Kamberelis (2006, s. 91) skriver at kartografi kan skape mu-

lige virkeligheter gjennom å produsere nye artikulasjoner av uforenelige 

fenomener. Å presentere sporinger slik jeg har gjort konkret i de to siste 

inngangene, men også innimellom gjennom hele avhandlingen, kan være en 

måte å gjøre dette på. Som tidligere nevnt kan det å spore dominerende arti-

kulasjoner profesjonalitet og «rase», eller en ‘majoritarian mode’, trigge 

ukontrollerte fluktlinjer (V. Conley, 2005), immanente transversaler eller 

andre-blivelser. Disse har i seg potensialer for å utfordre stratifiseringer som 

oppleves som fengsler. Sporingene jeg har presentert er av både en doku-

mentasjon av «min» rasemessige blivelse523 (som «hvit» tidligere førskolelæ-

                                                      
522 Eller stratifiseringer som er sammenvevet med hvordan «jeg» som et situert «hvitt» subjekt 

har registrert sammensetningen barnehagelæreres relasjon til «rase» i/med meg, rundt meg og 

i mitt hverdagsliv (jf. Deleuze & Guattari, 1987). 
523 Av individuasjoner eller haecceities.  
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rer, nå lærer for barnehagelærerstudenter og forsker), og hvordan lagene 

profesjonalitet og «rase» er stratifisert. Det er mellom disse jeg tenker meg at 

sammensetningen «hvite» barnehagelæreres relasjon til «rase» er og gjør. 

Inspirert av Deleuze og Guattari vil jeg imidlertid forsiktig eksperimentere 

videre. Til tross for at transversaler og nye virkeligheter kan produseres ved 

å spore stratifiseringer og tegne dem opp, dytter en utålmodighet meg mot å 

gjøre mer. Forstyrre mer, og skape mer. Tipp sammensetningen forsiktig 

over mot immanensplanet, foreslår Deleuze og Guattari, det er der BwO 

viser hva det er (1987, s. 178-179). Jeg vil derfor aktivt tippe sammenset-

ningen mer, som jeg forstår som overlappende med det å kartografere. Men 

hvordan gjøre det? Og med hva i denne komplekse og bevegelige sammen-

setningen? Og ikke minst, hvilke politiske og etiske potensialer ligger i det å 

eksperimentere med uorden? Jeg beveger meg her inn i det Deleuze og Guat-

tari (1987) kunne ha kalt en nomadisk eller mindre vitenskap524 som slik jeg 

forstår det handler om å kartografere nye mulige områder for å vitalisere det 

som enda ikke har materialisert seg (Colebrook, 2008).   

Forundring som triggere mot andre-blivelse 

Mot slutten av Inngang 5 viste jeg til MacLures begrep forundring, og jeg 

skrev at dette er navnet hun har gitt det å interessere seg for andre-blivelse i 

analyse av et data-materiale. Det handler om å affirmere at noe i materialet 

vokser fram som mer viktig enn noe annet, og at dette noe blir det skriving 

og tenkning samler seg rundt i den videre forskningsprosessen (MacLure, 

2013a). I en kort artikkel hvor hun spesifikt skriver om forundring, foreslår 

MacLure (2013c) at vi trenger mer forundring i kvalitativ forskning, spesielt 

i sammenstøt med data. Og at dette kan fungere som et likeverdig sidestykke 

til det hun kaller ‘the exercise of reason’ gjennom tolkning, klassifisering og 

representasjon (s. 228). Hun avfeier altså ikke slike tradisjonelle prosedyrer 

som verdiløse eller ugyldig. Men, skriver hun, de gir ikke rom for tings be-

vegelse og tings relasjon med hverandre. Noe som gjør at mening, struktur 

og orden kan smelte sammen til en enhet525.  

Problemet med slik rasjonell tenkning, fortsetter MacLure (2013c), er at 

den er besatt av likhet og av å etablere faste og hierarkiske relasjoner mellom 

enheter. Hun refererer til Deleuze når hun videre skriver at en resonnerende 

tilnærming til data, bare kan oppfatte forskjellighet i form av motsetninger 

mellom allerede stabile enheter: forskjellighet-fra-det samme. Den adresse-

rer imidlertid ikke forskjellighets mangfoldige bevegelser, som er hva 

Deleuze kaller forskjellighet-i-seg selv (MacLure, 2013c, s. 228). Den base-

rer seg i stedet på en dualismetenkning der forskjellighet er av kvantitativ 

                                                      
524 Se platå 12 (Deleuze & Guattari, 1987). 
525 Dette står derfor i sterk kontrast til en monistisk forskjellighetsforståelse. 
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art, og forstås som adskilte parvise fenomener (Dolphijn & van der Tuin, 

2012; Leonard & Moulard, 2012).  

MacLure (2013c, s. 229) foreslår forundring som en alternativ måte å 

engasjere seg med data på, som tilbyr oss ‘the privelege of a headache’526. 

Den tilbyr altså ikke svar på et spørsmål. Tvert imot, er forundring en skarp-

sindig framgangsmåte for å skape et problem eller en utfordring. «Hva nå?», 

er hva forundring ber av oss som forskere (eller barnehagelærere) (MacLure, 

2013c). Eller også hva vi ber data om i det vi interesserer oss for at data kan 

bli noe annet enn representasjoner527. Mot slutten av Inngang 5 skrev jeg 

også at MacLure sitt forslag om å eksperimentere med uorden var tett knyttet 

sammen med forundring; at noe gløder og vokser når en som forsker arbei-

der med data. Og dette er noe jeg har fattet interesse for, da jeg her opplever 

å kunne skape en produktiv link til Deleuze og Guattaris forslag om å ekspe-

rimentere og å skape en BwO. Før jeg viser denne koplingen vil jeg imidler-

tid svare på spørsmålene: Hva er forundring? Eller snarere, når er forund-

ring?  

 Forundring er først og fremst materiell, forklarer MacLure (2013c). Det er 

noe som insisterer i kroppen så vel som i sinnet. Dette kan utdypes med at 

forundring, som oppstår under sammenvikling mellom forsker og data, er 

noe som kan (gjen)kjennes som en intens følelse i magen, som økende hjer-

terytme, eller som en intellektuell skuffelse over og ikke finne det rette ste-

det å plassere et data-element. Forundring er også høyst relasjonell 

(MacLure, 2013a, 2013c). Det er ikke klart hvor den kommer fra eller hvem 

den tilhører. Forundring kan forstås som en erfaring i transformasjon som 

forvirrer grensene mellom innside og utside, aktiv og passiv, å vite og å føle, 

og til og med hva som er levende eller ikke (MacLure, 2013a, s. 181). Om 

eller når jeg kjenner forundring, forteller MacLure, har jeg valgt noe som 

allerede har valgt meg (2013a, 2013c). Forundring kan derfor beskrives som 

‘a matter of strange connections’ (MacLure, 2013a, s. 181), der det ikke er 

forskersubjektet som alene bestemmer hvilke data som skaper forundring. 

Data og forskersubjektet konstituerer hverandre (Jackson & Mazzei, 2012; 

Lenz Taguchi, 2012; MacLure, 2013c), noe som kan relateres til virkelighe-

tens strømningers kapasitet til å påvirke og å bli påvirket528.  

 MacLure (2013a) foreslår som nevnt forundring som en analytisk tilnær-

ming til data. Og det er dette jeg vil holde meg til videre. Inspirert av 

MacLure kan jeg nå uttrykke at i prosessen med ulike måter å kategorisere et 

heterogent materiale, og nøysomme gjennomganger av de enkelte delene, 

oppsto forundring (igjen) flere ganger. Altså var det noen elementer som ga 

mer intens hodepine enn andre, og i større grad pirket borti meg med utford-

                                                      
526 Hun refererer til Brian Massumi når hun formulerer seg slik. 
527 Som tidligere nevnt (Inngang 5) kan vi i en metodologi som arbeider med og mot tolkning, 

utfordre hva vi ber data om (Jackson & Mazzei, 2012, s. viii-ix). 
528 Sagt på en annen måte, kapasiteten ‘to affect and be affected’ (Stewart, 2007, s. 2). 
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ringen «Hva nå?». Deleuze og Guattari foreslår å skape en BwO, å kartogra-

fere, for å løse opp i for sedimenterte stratifiseringer som bidrar til at begjær 

begrenser seg til et territorium529. Mitt forslag etter sammenstøt med begge 

disse analytiske innspillene, er at forundring530 kan fungere som det fordelak-

tige stedet for å finne potensielle deterritorialiserende bevegelser og potensi-

elle fluktlinjer, som Deleuze og Guattari antyder som framgangsmåte for å 

skape en ny BwO (1987, s. 178)531. Et sted, eller mellomrom, fra hvor jeg 

kan erfare bevegelse og prøve ut nye intensiteter og fluktlinjer, litt og litt. Et 

sted hvor jeg forsiktig kan file sprekker i en BwO som har gjort seg om til en 

vegg, slik at begjærsstrømninger kan flyte mer fritt. Et sted der jeg kan eks-

perimentere med uorden; difference-i-seg selv.  

Å eksperimentere bort fra noe større… 

Alt det jeg hittil har skrevet om å interessere seg for forundring, resonerer 

slik jeg forstår det med Deleuziansk empirisme og ny-empirisme. Som for-

klart i Inngang 3 var ikke Deleuze med sin omskriving av empirisme interes-

sert i å gjenoppdage det universelle, tvert i mot var han interessert i å lete 

etter tilstander der noe nytt produseres (Deleuze & Parnet, 2002). Forundring 

kan i min forståelse være en slik tilstand. En tilstand som er mellom. På ters-

kelen mellom å vite og ikke vite, som i følge MacLure (2013c, s. 228) for-

hindrer den fra å være fullstendig rommet av eller komme til krefter igjen, 

som kunnskap. Og av den grunn tillater også forundring en åpning inn i det 

nye, noe som hos MacLure (2013c) er svaret på hvorfor vi trenger mer for-

undring i kvalitativ forskning. Forundring har altså å gjøre med endring, å 

bevege seg bort fra noe som er, noe vi allerde vet og mot noe nytt. Og her 

øyner jeg her et potensiale for å bevege meg bortenfor det og konstantere at 

det er stille rundt «rase» i tidlig barndom til tross for at «rase» blir brukt som 

en markør for «det flerkulturelle», at rasemessig diskriminering pågår og at 

«hvites» relasjon til «rase» er lite tematisert. Hvilke effekter kan imidlertid 

utløses av en slik analytisk ulogisk strategi, som er hva det å kartografere er? 

Og hvordan kan dette forklares? 

For å svare på disse spørsmålene vil jeg involvere meg med Deleuze og 

Guattaris (1987) begreper ‘majoritarain’ og ‘minoritarian’, som jeg delvis 

har erstattet med de norske begrepene større og mindre532. Tidligere har jeg 

                                                      
529 Henger seg opp i samme-blivelse. 
530 Enten det er øyeblikket der noe blir data og/eller øyeblikket der et element i et eksisterende 

dataarkiv utfordrer oss med et «Hva nå?». 
531 Som en leser kanskje minnes fra Inngang 5 antyder Deleuze og Guattari å finne et fordel-

aktig sted i en sammensetning, og herfra lete etter bevegelse og deterritorialiseringer som en 

tilnærming for å skape BwO (1987, s. 178). 
532 Som en leser kanskje har lagt merke til, har jeg forsøkt å oversette mange engelske begre-

per til norsk, men det er ikke alltid det fungerer like bra. Jeg håper leseren er overbærende 

med det og heller får lyst til å lage enda bedre oversettelser selv enn å kritisere oversettelsene. 
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skrevet at begrepet ‘majoritarian’ har med dominerende forståelser å gjøre 

(jf. V. Conley, 2005). Blant annet har jeg uttrykt at å tegne opp kollektive 

sammensetninger av uttrykk av profesjonalitet og «rase»533, er å skissere 

virkelighetens dominerende fremtredelsesform (Colebrook, 2002, s. 104) i 

relasjon til disse områdene534. Inngang 6 og 7 er altså en opptegning av hvor-

dan profesjonalitet og «rase» kommer til uttrykk i den bredere sosio-

kulturelle konteksten fra hvor jeg står (Goodchild, 1996), og som jeg har 

argumentert gjorde ikke elementene (hver for seg) meg produktiv i relasjon 

til mitt problem. Som forklart i Inngang 3 virker kollektive sammensetninger 

av uttrykk (språk, uttalelser og handlinger som eksisterer forut for oss) inn i 

maskiniske sammensetninger. De deltar i produksjon av virkelighet (ofte 

ubevisst), og i følge Martin og Kamberelis (2013) bidrar de også til at status 

quo opprettholdes.   

Denne studiens katapult var virkelige hendelser som hadde stagnert i 

samme-blivelse (status quo). «Rase»-hendelser som på repeterende vis aktu-

aliserte en virkelighet der fenotyper som ikke minnet om «mine»535, eller de 

jeg i store deler av mitt liv via kollektive sammensetninger av uttrykk har 

blitt «fortalt» at er normen (som i et slags hierarki), ble skilt ut som noe an-

net536. Disse kunne aktualiseres fordi de blant annet konstitueres gjennom 

kollektive sammensetningene av uttrykk som de jeg har tegnet opp i de to 

foregående inngangene. Dette var pre-perseptuelle øyeblikk som jeg etter 

hvert tenkte på som «rase»-aktige kroppslige erfaringer, og som etterlot en 

emmen følelse av fastlåsthet og på samme tid et skrikende ønske om noe 

annet. Jeg opplevde disse gjentakende affektive sammenstøtene som en pla-

ge, og det var utfordrende både å forstå hvordan det kunne skje og å hindre 

at det skulle skje igjen537. Konseptene større og mindre er imidlertid produk-

tive verktøy som kan brukes sammen med de andre konseptene jeg har ut-

forsket.  

                                                      
533 Slik jeg gjør i Inngang 6 og 7. 
534 Som hvordan profesjonalitet skrives fram i forskning og politiske tekster, og hva som er de 

dominerende forståelser av «rase» i et vitenskapsteoretisk domene. 
535 Jeg vil her mine om at fenotyper også er et sosiomaterielt fenomen (jf. Saldanha, 2006). 
536 Når dette skjedde, var både uforutsigbart og gjenkjennbart, altså skjedde det ikke hver 

gang «jeg» støtte sammen med andre fenotyper en de min kropp aktualiserer. Noen ganger var 

også hierarkiseringen helt annerledes. Og mange ganger var det også helt andre ting enn 

fenotyper som aktiverte «rase»-hendelser (en parfyme, en setning, et sted). Det var heller ikke 

alltid hierarkiserende aktualiseringer, men likevel var det noe som utfordret. Eksempelvis kan 

jeg enda huske hvordan jeg en dag plutselig la merke til at en av modellene i en reklame for 

sminke hadde afrikanske fenotyper (noe som kan forstås som en aktualisert forenkling av 

fenotypiske varianter som utspringer fra det afrikanske kontinentet, jf. kolonialismen samling 

av alle «svarte» under termer som negro eller black). 
537 «Jeg» var jo anti-rasist og hadde flere vitenskapelige perspektiver tilgjengelig som kunne 

hjelpe meg å utfordre slike konstruksjoner av virkeligheten. Hvorfor repeterte dette seg til 

tross for at jeg ønsket og hadde verktøy for å motarbeide nettopp slike kategoriseringer? 
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 ‘Majoritarian’ og ‘minoritarian’ blir brukt av Deleuze og Guattari gjen-

nom hele A thousand plateaus  for å trekke opp distinksjoner (Colebrook, 

2002). Motsetningen mellom det som er større eller mindre er ikke av kvan-

titativ art, forklarer Deleuze og Guattari (1987). Det som er større innebefat-

ter en konstant som fungerer som standarden alt måles opp mot, som livets 

strømninger på komplekst vis ikke slipper unna; eksempelvis ‘the average 

adult-white-heterosexual-European-male speaking a standard language’ 

(Deleuze & Guattari, 1987, s. 116)538. Denne standarden deltar i subjektive-

ring (Lorraine, 2005), og jeg vil hevde også i konstituering av profesjonali-

tet. Det som definerer hva som er større er at det er en modell du må tilpasse 

deg, uttrykker Deleuze (1995, s. 173). Du gjør det selv om du ikke ønsker 

det, selv om du hører til en totalt annen sosial sammensetning, og bare for å 

kunne delta i den dominerende kulturen (Goodchild, 1996)539. I denne stu-

dien har jeg avgrenset meg til å tegne kart over sammensetningen «hvite» 

barnehagelæreres relasjon til «rase». Innviklet med konseptet større vil jeg 

imidlertid hevde at denne opptegningen også berører flere barnehagelærere 

enn de som er «hvite»540. At de større uttrykksformene i relasjon til profesjo-

nalitet og «rase» vedrører alle barnehagelærere. Ingen er «beskyttet» mot 

kollektive sammensetninger av uttrykk, selv om disse aldri vil effektuere helt 

det samme i sammenstøt med ulike profesjonssubjekter.  

…og mot noe mindre 

Det eksisterer i en maskinisk virkelighetsforståelse, muligheter for å delta 

aktivt i aktualisering av en annen virkelighet. En annen enn den som opple-

ves problematisk og trang. En annen enn den som produserer at alle (også 

«hvite») barnehagelærere ikke har noe verktøy for å utfordre rasemessig 

diskriminering i sin utøvelse av profesjonalitet. Denne prosessen omtaler 

Deleuze og Guattari som ‘becoming-minoritarian’ (1987, s. 320); mindre-

blivelse. I forbindelse med dette uttrykker de at vi må skille mellom ‘the 

majoritarian as a constant and homogenous system; minorities as subsys-

tems; and the minoritarian as a potential, creative and created, 

becoming’(1987, s. 117). ‘Minoritarian’, eller det som er mindre, er i følge 

dette sitatet blivelse, en kontinuerlig prosess uten et endelig mål. Minorita-

rian er blivelse, andre-blivelse, mindre-blivelse. Det finnes faktisk ikke noe 

‘becoming-majoritarian’, da den dominerende (den større) uttrykksformen 

opprettholder status quo og er per definisjon livsvilkåret for samme-blivelse 

                                                      
538 Den større uttrykksformen ‘assumes a state of power and domination, not the other way 

around. It assumes the standard measure, not the other way around’ (Deleuze & Guattari, 

1987, s. 116-117). 
539 Jeg vil her minne om at subjektivitet er en totalt a-subjektiv prosess når subjektet forstås 

som en sammensetning, slik Deleuze og Guattari foreslår. 
540 Dette er som nevnt innledningsvis en svært ustabil og flytende kategori. 
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(jf. Massumi, 1992). En større uttrykksform kan i kontrast til mindre-blivelse 

sies å reprodusere framtiden på basis av fortiden (Colebrook, 2006; 

Goodchild, 1996). 

Lenz Taguchi (2012, s. 267) skrivet at uttrykket ‘becoming minoritarian’ 

definerer selve prosessen der en slipper unna ‘’majoritarian’ norms, subject 

positions, and habits of mind and practices’. Og at denne prosessen gjør det 

mulig for det rasjonelle subjektet å forstyrre hierarkisk tenkning, og i stedet 

tenke gjennom ‘the zigzagging networks of minoritarian differences that 

move beyond constituting and stabilishing dichotomies’ (Lenz Taguchi, 

2012, s. 267). Mindre-blivelse, skriver Deleuze og Guattari, har ingen mo-

dell, men er ‘a potential, creative and created becoming’ (Deleuze & 

Guattari, 1987, s. 117). Mindre-blivelse er hva jeg arbeider mot ved å skape 

en BwO eller kartografere. Eller sagt på en annen måte, ved å forsøke å løse 

opp i de for faste organiseringene der andre organiseringer unnslipper. Dette 

er imidlertid en prosess som må gi seg hen til eksperimentering. Som nevnt 

forstår jeg forundring som et sted der eksperimentering kan sette fart fra. Et 

sted der jeg kan unnslippe dominerende fremtredelsesformer, og der mindre-

blivelse kan aktiviseres. 

MacLure (2013c, s. 231) foreslår at den beste måte ‘to think the wonder 

of data’ som en analytisk tilnærming mot noe nytt, kan være å tenke på det 

som forundrer som hendelse. Noe jeg på et vis allerede har foreslått, ved å 

kalle de «rase»-aktige kroppslige erfaringene for «rase»-hendelser. MacLure 

utdyper ikke dette noe videre, men skriver at vår jobb som forskere er å eks-

perimentere med hendelser, og se hvor det fører oss (MacLure, 2013c). Hen-

delses-konseptet541 åpner som nevnt for at det eksisterer en virtuell dimen-

sjon parallelt med den aktualiserte virkeligheten. Å tenke på forundring som 

hendelse muliggjør, i tråd med Aion, både å spørre om hva som skjedde 

(hvilke elementer muliggjorde aktualiseringen, hvilke stratifiseringer virker 

inn i maskinisk produksjon) og hva annet som kan skje (finne mulige flukt-

linjer og deterritorialiserende bevegelser, produser forbindelser her og der, 

prøv ut intensiteter og sammenhenger542) (Patton, 2010)?  

Det er et slags svar på hva som skjedde, og hvilke elementer som deltok i 

aktualiseringene, jeg har presentert i de to foregående inngangene. I denne 

inngangen er det særlig det siste jeg er opptatt av; å trigge uaktualiserte deler 

av en hendelse. Noe som kan relateres til at jeg oppfatter hendelse som noe 

blivelse beveger seg gjennom (Stagoll, 2005c). Slik jeg forstår det handler 

det å eksperimentere med hendelser om å løse opp i organiseringer, å åpne 

for virtuelle og framtidige aktualiserte blivelsesbaner, og om å interessere 

                                                      
541 Som Deleuze forstår som mer eller mindre det samme som multiplisitet og subjektivitet 

(Deleuze, 1995, s. 176). 
542 Dette inni klammene er en oversettelse av deler av Deleuze og Guattari sin oppskrift for å 

skape en BwO (Deleuze & Guattari, 1987, s. 178). 
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seg om etiske og politiske dimensjoner ved andre-blivelse. Noe som er en 

vesentlig side av det å kartografere (Martin & Kamberelis, 2013). 

En etisk og politisk eksperimentering? 

Før jeg skal tenke enda mer intenst på hvordan eksperimentere med uor-

den/forundring/hendelse, vil jeg si noe om de etiske og politiske potensialene 

ved kartografering. Etikk og politikk er absolutt to sentrale underliggende 

tråder i den veven jeg forsøker å skape med denne studien. Deleuze er som 

nevnt tidligere ikke bare interessert i livet slik det er eller slik det blir til, 

men også i hva det kan bli (som altså hendelses-begrepet tillater oss og ut-

forske). Og nettopp derfor er Hvordan kan vi leve? (May, 2005) et spørsmål 

som gir mening i Deleuziansk tenkning. Og det er noe grunnleggende etisk 

ved dette tenkende, fordi det ikke nøyer seg med å forklare hva livet er, men 

insisterer på dets muligheter til å kunne bli noe annet. 

Nymaterialisme har også en sterk forbindelse til etikk (Colebrook, 2008; 

Dolphijn & van der Tuin, 2012; Grosz, 2013b). I Barads (i intervju i 

Dolphijn & van der Tuin, 2012) forståelse av sammenhengen mellom mate-

rialitet og verden i dens blivelse er epistemologi, ontologi og etikk uatskille-

lige. Etikk, sier Barad, handler om det som er, om ting, om å engasjere seg i 

de sammenviklede materialiseringer vi er en del av, inkludert materialise-

ringer som enda ikke har funnet sted. Det er en skapende vitenskapsteoretisk 

og filosofisk posisjon hvor interessen for å inkludere ‘new configurations, 

new subjectivities, new possibilities’ (Dolphijn & van der Tuin, 2012, s. 69) 

er sterk. Nymaterialisme, som i mange tilfeller henter sitt «stuff» fra Deleuze 

og Guattari (og Deleuze alene), er slik også en politikk. Denne ontologien er, 

med Grosz (2013b) sine ord, ‘the open ground on which we exist and [it] 

form[s] the horizon of possibility for all our actions’ (s.1). Det er imidlertid 

viktig å understreke at en slik ontologi i seg selv ikke gir oss en politikk eller 

etikk, men at den orienterer oss mot politiske og etiske handlinger (Grosz, 

2013b). Politikk skriver May (2005), eksempelvis i relasjon til barnehagefel-

tet og hvordan utøve etisk profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt samfunn», er 

i denne ontologien:  

an experiment in machinic connections; it is not a distribution of goods to 
those who lack them. To ask how we might go about living is not to repeat the 
dreary question of who needs what. It is instead to probe the realm of differ-
ence that we are in order to create new and (one hopes) better arrangements 
for living, in the broadest sense of the word living (s. 133). 

 

Politikk er å eksperimentere med maskiniske relasjoner. Det er ‘desires, for-

ces, powers and their combinations’ det eksperimenteres med (Baugh, 2005, 

s. 93). Og det forstås som en tilnærming som kan produsere ontologiske 

effekter. Baugh (2005) uttrykker seg slik om hvordan kunnskap vi kan pro-
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dusere i et en Deleuzioguattarisk tenkning, kan bidra til endring via økning 

av strømninger i sedimenterte sammensetninger: 

the knowledge gained through experimentation with different conjunctions 
and combinations allows for an art of organising ‘good encounters’, or of con-
structing assemblages (social, political, artistic) in which powers of acting and 
the active affects that follow from them are increased (s. 94) 

 

Kunnskapen vi produserer gjennom å eksperimentere åpner altså for organi-

sering av «gode sammenstøt», og muliggjør en økning av affekter. For å 

lenke dette tettere til forståelsen av subjektivitet, og med det, profesjonalitet, 

som muliggjøres i en maskinisk virkelighetsforståelse, vil jeg avslutte her 

med å vise til et intervju med Deleuze (1995). Her blir han spurt om de poli-

tiske konsekvensene for hans konseptualisering av subjektet, og han svarer at 

han forstår subjektivering som mer eller mindre det samme som hendelser. 

Og at hendelser, altså prosesser der subjektivitet formes, ikke kan:  

be explained by the situations that give rise to them, or into which they lead. 
They appear for a moment, and it’s that moment that matters, it’s the chance 
we must seize’ (Deleuze, 1995, s. 176).  

 

«Rase»-hendelsene, eller forundringene, kan ut fra dette svaret ikke forkla-

res. Slik jeg forstår det foreslår han i stedet at vitenskapen kan benytte slike 

øyeblikk ved å bruke disse som utgangspunkt for å påskynde nye uanselige 

hendelser, som unnslipper kontroll. Og for dette trenger vi både ‘creativity 

and a people’ (Deleuze, 1995, s. 176). Kreativitet og andre-blivelse (Bogue, 

2011; Deleuze & Guattari, 1994). 

Hvordan aktivt eksperimentere med uorden? 

Empirister er i Deleuze sin forståelse ikke teoretikere. De driver med ekspe-

rimentering (Deleuze & Parnet, 2002, s. 55). I denne studien, og i tråd med 

en slik forståelse av hva empirister gjør, vil jeg videre eksperimentere med 

uorden for å skape en ny BwO for den overstratifiserte sammensetningen 

(«hvite») barnehagelæreres relasjon til «rase». For å kartografere nytt land. 

Som en påminnelse er BwO  immanens- eller konsistensplanet der begjær, 

intensiteter, bevegelser og strømninger kan passere uhindret av bedømming-

ens og tolkningens mekanismer (Baugh, 2005, s. 95). Aktiv eksperimente-

ring involverer å prøve nye prosedyrer og kombinasjoner, og deres uforut-

sigbare effekter. Å eksperimentere med uorden kan derfor forstås som en 

kunnskapsproduserende prosess som er åpen, og som utforsker hva som er 

nytt og hva som oppstår framfor noe som allerede er erfart og som vi vet. 

Inspirert av Deleuze og Guattari vil jeg altså videre eksperimentere med å 

skape noe nytt, å muliggjøre andre virtuelle affektive sammenstøt, enn de jeg 
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har dokumentert. Å skape en BwO for elementer i data-materialet som skap-

te forundring.  

Men, hvordan konkret gjøre dette? (et problem jeg stadig vendte tilbake 

til)543. Det korte svaret på spørsmålet om hvordan nå BwO er: eksperimenter, 

men alltid med en uhyre forsiktighet544. Et lengre svar er at det kan skje ved å 

rive bevisstheten løs fra subjektet og gjøre den om til et middel for utforsk-

ning. Og også å rive underbevisstheten løs fra betydning og interpretasjon, 

og gjøre den om til ren produksjon (Deleuze & Guattari, 1987, s. 177). På 

denne måten kan vi bli kastet inn i blivelse, i følge Deleuze og Guattari. For 

BwO er blivelse, skriver de, det er ‘strict contemporaneousness’ (1987, s. 

182). Når blivelse skjer, når BwO skapes, er ikke noe vi kan forutsi eller på 

logisk vis forstå, det har med fullstendig samtidighet å gjøre545. Blivelse er 

‘immanent to our reality’, blivelse ‘do not lie elsewhere, but here’ (May, 

2003, s. 147). Deleuze og Guattari hevder at hva som helst kan gjøre jobben 

med å rive bevisstheten og underbevisstheten løs fra deres vante relasjoner. 

De skriver: ‘We can be thrown into a becoming by anything at all, by the 

most unexpected, most insignificant of all things’(1987, s. 322). Det ender 

imidlertid alltid opp som en politisk affære, legger de til (s. 322). 

Til tross for at Deleuze og Guattari mener det er lett å lage en BwO, at det 

ikke finnes noen fasit på hvordan skape en BwO546, og at jeg i sammenstøt 

med deres konsepter og tekster opplever å ‘see things by means of instabili-

ty, play an creativity’ (May, 2003, s. 148), har jeg gjentatte ganger kjent på 

en brist i motet som kanskje kreves for å faktisk gjøre dette547. Kanskje har 

jeg også vegret meg fordi jeg ikke har villet ta noen sjanser i forhold til 

Deleuze og Guattaris advarsel om forsiktighet i prosessen med å skape en 

BwO? Hva denne «paralysen» satte i gang var imidlertid at jeg fortsatte å 

utforske hvordan det er mulig å tenke på det å eksperimentere med uorden 

som en analytisk(?) tilnærming. Dette førte meg til Bergsons ‘method of 

intuition’ slik den er skrevet fram og arbeidet med hos Deleuze (1988a), og i 

nyere filosofisk-teoretiske tekster (Coleman, 2008; Grosz, 2005a; Moulard-

Leonard, 2008). 

                                                      
543 Nå tenker jeg at jeg på mange måter er «stuck» i stratifiseringer i relasjon til hva som er 

vitenskap. 
544 Dette har jeg skrevet om i siste delen av Inngang 5. 
545 Og, ‘you don’t  deviate from the majority unless there is a little detail that starts to swell 

and carries you off’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 322). Du kan altså oppleve at ingenting 

skjer. 
546 Eksperimentering handler pr. definisjon om å prøve ut noe nytt. 
547 Kanskje fordi jeg her gjør det i en sammenheng hvor en slik analytisk tilnærming vil vur-

deres etter på forhånd bestemte kriterier i forhold til hva som kvalifiserer for en PhD-grad (der 

en majoritarian tenkning er sterk)? 
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Intuisjon – en intim metode 

Bergson skiller mellom to helt forskjellige måter å få kunnskap om en ting548, 

eller mellom to forskjellige typer bevisste psykologiske erfaringer (Moulard-

Leonard, 2008). Disse filosofiske metodene omtales av Bergson som analyse 

og intuisjon. Kort sagt innebærer den første av disse (analyse) å gå rundt det 

vi ønsker å vite noe om, mens den andre (intuisjon) innebærer å tre inn i det 

(Moulard-Leonard, 2008, s. 91). Grosz (2005a, s. 8) skriver at Bergson for-

står analyse, som er hva vitenskapen oftest anvender som metode, som en 

strategi som bryter et objekt ned til det vi allerede vet og til hva det har til 

felles med andre objekter. Analyse kan ut fra dette sies å ha en kategorise-

rende heller enn en spesifiserende innstilling til kunnskap. Denne framskri-

vingen av analyse oppfatter jeg som overlappende med MacLures (2013c, s. 

228) ‘exercise of reason’. Analyse gir altså ikke tilgang til forskjellighet slik 

det forstås i en monistisk filosofi.   

I kontrast til analyse er intuisjon en form for transport inn i hjertet av en 

ting, som passer bare denne og dens egenart i detalj. Intuisjon er nødvendig-

vis en intim metode (Coleman, 2008), og med det en motpol til analyse 

(Moulard-Leonard, 2008) der det alltid er en avstand mellom eksempelvis 

forskeren og data. Moulard-Leonard (2008) skriver at Bergson, med sin 

‘method of intuition’ ville demonstrere at når vi begrenser oss til den sym-

bolske representasjon av bestemte aspekter ved en ting eller en person, så 

forblir vi sittende fast i generalitet. Altså i hva en ting eller en person har til 

felles med andre. Med en slik tilnærming kan vi aldri oppfatte objektets 

unikhet i dets væren (s. 93). Intuisjon leder oss derfor til å gå bortenfor erfa-

ring som tilstand, og mot vilkårene for erfaring (Deleuze, 1988a, s. 27). Dis-

se tilstandene er hverken generelle eller abstrakte, men vilkårene for virkelig 

erfaring. Og vilkårene for erfaring er som jeg tidligere har gjort rede for, 

immanensplanet (Colebrook, 2002)549. Livs-strømninger, eller BwO. 

I en artikkel der Grosz (2005a) utforsker noen av Bergsons viktigste kon-

septer og hvilken plass de har i Deleuze sin forståelse av filosofi, skriver hun 

at Bergsons filosofiske metode intuisjon har lite til felles med vår vanlige 

forståelse av denne termen. Eksempelvis intuisjon som en vag følelse eller 

impuls. Intuisjon, slik Bergson forstår det, har absolutt ingenting med vaghet 

eller impulser å gjøre. Tvert i mot er det en omhyggelig filosofisk metode 

som er tilpasset virkelighetens helt konkrete særegenhet (Deleuze, 1988a; 

Grosz, 2005a). Og i den virkelighetsforståelsen som Bergson arbeider med 

og på når han foreslår intuisjon som metode, er duration en forutsetning 

(Deleuze, 1988a, s. 13). Duration, eller varighet, er som nevnt et av de mest 

                                                      
548 «Tingen» går under mange navn, eksempelvis objektet, materialiseringen av et fenomen, 

saken, substans, verden, noumena, virkeligheten og så videre (Grosz, 2005b, s. 131). I denne 

studien er det særlig materialisering av «rase» i meg som et posisjonert subjekt jeg vil skape 

kunnskap om. 
549 Se Inngang 3 og 4. 
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sentrale begrepene hos Bergson550, og dette er overlappende med Deleuze sin 

forståelse av multiplisitet551 (som noe pågående). Hva intuisjon som metode 

kan gjøre, foreslår Grosz (2005a), er å gi innsikt i forskjellighet: ‘it is diffe-

rence’s most attuned and direct expression, its ‘joy’ (s. 9). Livsglede! 

Intuisjon er ikke varighet, utdyper Deleuze (1988a), men den bevegelsen 

som gjør at vi: 

emerge from our own duration, by which we make use of our own duration to 
affirm and immediately to recognize the existence of other durations, above or 
below us (s. 33) 

 

Dette kan slik jeg forstår det knyttes til at virkeligheten, i en maskinsk for-

ståelse, både har en aktualisert og en virtuell dimensjon. I relasjon til denne 

studien tenker jeg derfor at intuisjon gjør at jeg kan bevege meg bortenfor de 

aktualiserte «rase»-hendelsene. Dette kan gjøres ved å bruke aktualiseringe-

ne som utgangspunkt for å kartografere virtuelle virkeligheter. Det handler 

om å løse opp aktualiseringene som forundrer, som gir oss hodepine, som 

spør «Hva nå?». Å løse opp i virkelighetens aktualiseringer (Grosz, 2005a, s. 

10). Mer konkret er intuisjon en upresis bevegelse som bryter frem ved å 

benekte det gamle og motstå intellektets fristelser. Sagt med Grosz (2005a) 

sine ord er Bergsons intuisjon:    

an emergent and imprecise movement of simplicity that erupts by negating the 
old, resisting the temptations of intellect to understand the new in terms of 
language and concepts of the old (s. 8)  

 

Intuisjon kan også forstås som en tilstand av «sympati» der alle karakteris-

tikker ved en ting bringes sammen i en enkel og umiddelbar resonans med 

livets indre varighet, og den absolutte spesifisitet ved dets objekter. Det er en 

‘attuned empiricism’ som ikke reduserer objektets komponenter og deler 

men utvider dem, for å kople objektet til selvet universet (Grosz, 2005a, s. 

8)552.  

Og her, i en slags sammenveving av det jeg tidligere har lest, av konsepter 

jeg har presentert, av affekter, av studiens problem og av en interesse for 

intuisjon, opplever jeg nå en kraft (mot?) til å bevege meg bortenfor analyse 

(slik Bergson forstår det). Å bli intim med data, å hekte meg på fluktlinjer, å 

motstå intellektets driv mot å bruke et gammelt språk for det nye, å sympati-

sere med det som skjer, å eksperimentere med uorden – å kartografere. Som 

en avrunding på denne redegjørelsen for intuisjon vil jeg nevne at Deleuze 

                                                      
550 Se Inngang 3. 
551 Grosz skriver at forskjellighet er varighet, som igjen er et annet ord for blivelse (2005a). 
552 Intuisjon som konsept, skriver Grosz (2005a), bedras av språket som forsøker å uttrykke 

det. Dets organisering og enhetlighet er mer ‘a ‘shadow’, a ‘swirling of dust’ than a concrete 

and well-formed concept’ (s. 8).  
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(1988) mener at denne metoden gir oss et verktøy for å vite noe om verden i 

dens konstante bevegelige strøm. Noe som kanskje alltid vil kjennes utford-

rende, fordi det også handler om å bryte løs fra den transcendentale og hu-

manistiske tradisjonen som er sterk i vestlig kulturteori (jf. Dolphijn & van 

der Tuin, 2012)? Alt jeg kan oppfatte gjennom klassifisering eller analyse, 

om jeg låner Moulard-Leonards (2008) ord er imidlertid ‘calculable, measu-

rable, and emotionally indifferent quantitative changes’, mens jeg gjennom 

intuisjon kan erfare ‘a qualitative variation, a positive alteration of my own 

states’ (s. 92); andre-blivelse. Og det er dette siste jeg skal sette ut i praksis i 

den neste delen. 

To eksperimenteringer mot andre-blivelse 

Som en avgrensning har jeg valgt å kartografere med utganspunkt i to ele-

menter fra dataarkivet. Dette er elementer som i gjentatte sammenstøt med 

datamaterialet, utløste forundring (MacLure, 2013c). Jeg har valgt en spo-

ring fra hvert av de to lagene jeg har presentert som delaktige i sammenset-

ningen («hvite») barnehagelæreres relasjon til «rase». De er begge sporinger 

av «min» «rase»-blivelse som jeg her arbeider med for å sette tilbake på 

kartet, og ved det engasjere meg med forskjellighet-i-seg selv. Dette er en 

performativ analyse, ‘legwork’ som kan skape et mindre furet område for 

sammensetningen «hvite» barnehagelæreres i relasjon til «rase» sin framti-

dige potensielle blivelse. Det første elementet er et skjermbilde av en nettsi-

de, og det andre er et fotografi av et sted. I eksperimenteringene som følger 

har jeg delvis forsøkt å frigjøre meg noe fra konseptene jeg har presentert 

hittil i avhandlingen. Dette har jeg gjort som et grep for å kunne tre inn i en 

tilstand av sympati med data. Som Deleuze og Guattari (1987, s. 24) skriver: 

To attain the multiple, one must have a method that effectively constructs it; 
no typographical cleverness, no lexical agility, no blending or creation of 
words, no syntactical boldness, can substitute for it.  

  

Dette betyr ikke at jeg lot være å ta i bruk de filosofiske-teoretiske-

metodologiske konseptene jeg har presentert i denne avhandlingen i en 

mindre-blivelse prosess med data. Tvert imot danner disse et nødvendig 

platå for å kunne delta i slike livsbejaende prosesser. En stabilitet der karto-

grafering kan skje fra. En annen dimensjon jeg vil nevne er at min situerthet 

var medvirkende til hva som skulle til for å skape en BwO for de to sporing-

ene. Til tross for Deleuze og Guattaris advararsel om forsiktighet, opplevde 

jeg å måtte bevege meg ganske langt fra sporingene for å kjenne kraften av 

intuisjon. Noe jeg mener har med min årelange erfaring med å dekonstruere i 

dette feltet. For at jeg skulle differensiere mer en dokumentasjonenen av 

«min» egen raseblivelse synliggjør, for at jeg skulle kunne kjenne kraften av 
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å kartografere, måtte jeg fullstendig gi meg hen til varighet på en nærmest 

dagdrømmende måte.  

Blivelse med nettside 

I denne første av to eksperimenteringer arbeider jeg med et skjermbilde av 

en nettside. Slik jeg husker det, kom jeg over denne nettsiden mens jeg søkte 

etter pensumlister for emner i «flerkulturell pedagogikk» for barnehagelære-

re på ulike høgskoler i Norge. Dette var før jeg hadde begynt min «reise 

med» Deleuze og Guattari, og jeg var i en prosess der jeg forsøkte å spore 

dominerende diskurser vedrørende hvordan utøve profesjonalitet i barneha-

gen i «et flerkulturelt samfunn». Nettsiden var en av flere på en høgskoles 

hjemmesider som presenterte ulike modeller for en bachelorgrad der en kva-

lifiserer til tittelen førskolelærer (nå barnehagelærer). Totalt presenterte 

hjemmesiden sju modeller. Til tross for min noe først overflatiske gjennom-

gang av de ulike modellene på nettsidene, registrerte jeg umiddelbart likevel 

noe gjenkjennbart ved hvordan modellen ‘Internasjonal forståelse og flerkul-

turelt arbeid’ var presentert. Jeg kjente raskt en fornemmelse av noe kjent 

som jeg samtidig også hadde en motstand mot. Og dette slo inn med enda 

større intensitet da jeg gjentatte ganger bladde fram og tilbake mellom netts-

idene.  

Det gjenkjennbare handlet om det jeg allerede forsiktig hadde begynt å 

formulere med språket, en oppfattelse jeg hadde av at det eksisterer domine-

rende måter å presentere en flerkulturell pedagogikk eller en mangfoldstenk-

ning på, i barnehagefeltet. Men også i det bredere sosiale landskapet. Og det 

som på et vis satte i gang denne fornemmelsen som oppsto mens jeg vandret 

litt fraværende over skjermen med øynene, men altså uten å overraske meg, 

var hvilke fotografier av barn som var valgt for og illustrerte de ulike model-

lene. Eller snarere hvilke fenotyper som akkompagnerte de ulike modellene, 

og hva barna så ut til å gjøre på bildene. Alle utdanningsmodellene, bortsett 

fra en, var illustrert med barn med lys hudfarge og rødlig, brunt eller blondt 

glatt hår. Disse barna illustrerte mer eller mindre med kroppen sin også en 

slags gjøren (en klemmer godt rundt to lyse dukker mens hun smiler mot 

kamera, en annen står med hendene i siden på fotballdrakten hun har på seg 

mens en fot hviler på en fotball, og en annen igjen holder en «djevelgaffel» 

og tilbyr et litt farlig-glad uttrykk med kropp og ansikt). Den siste modellen, 

som jeg viser fram på bildet under, skilte seg ut ved at dette var den eneste 

som var illustrert med et barn med mørk hudfarge og mørk krøllete hårstruk-

tur. Illustrasjonen skilte seg også ut ved at hun var den eneste som, i møte 

med meg, uttrykte noe mindre aktivt og nesten litt trist553. 

                                                      
553 Da jeg skulle kopiere bildene til min datamaskin dukket navnet på jpg-filene opp og bildet 

av jenta med mørk hudfarge er kalt «Skeptikeren».  
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I dag tenker jeg at hva jeg gjenkjente var en artikulasjon i den kollektive 

sammensetningen av uttrykk vedrørende sammensetningen profesjonalitet i 

«et flerkulturelt samfunn». I en mer tradisjonell analytisk tilnærming ville 

jeg ha sagt at nettsiden representerer en dominerende diskurs om «flerkultu-

rell pedagogikk»; at det å praktisere en flerkulturell pedagogikk er sterkt 

knyttet til barn og voksne med mørk hudfarge. Og at den også bidrar til å 

opprettholde en slik diskurs. I stedet for å unngå denne problematiske og 

statiske presentasjonen av flerkulturell pedagogisk praksis i barnehager, som 

kan knyttes til en motstand mot blendahvite representasjoner i tidlig barn-

dom, har jeg valgt å engasjere meg med denne på andre måter enn og utfors-

ke hvilke diskurser dette data-elementet representerer. Jeg vil altså forsøke å 

bryte med en representasjonstenkning og heller arbeide intuisjon og ekspe-

rimentering. 

 

 

En nettside fra hjemmesidene til en høgskole som utdanner førskolelærere (2010) 

Å eksperimentere og med det innta en mer skapende analytisk tilnærming, 

betyr imidlertid ikke å stoppe og være kritisk (Bennett, 2010). I mitt nå nye 

sammenstøt med skjermbildet av denne nettsiden, er jeg også kritisk. Jeg er 

kritisk til den gjentatte bruken av noen fenotyper framfor andre når tematik-

ken er mangfoldspraksiser i barnehage, og på samme tid fraværet av de 

samme fenotyper når det ikke er mangfoldspraksiser som er temaet. Jeg er 

også først kritisk til det konkrete bildet som illustrerer utdanningsmodellen 
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‘Internasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid’, samtidig som det fungerer 

som et slags brudd i gjentakende avbildninger av «lykkelige fremmede», 

som jeg under tverrgående lesninger av stratifiseringer av «rase» nevnte at 

Ahmed (2009) mener å spore i institusjoners framskriving av mangfold og 

diversitet. Imidlertid kan jeg ikke la være å merke at det oppstår koplinger til 

«trengende barn» når jeg forsøker å legge vekk logisk tenkning. Barn jeg så 

ofte ser avbildet for kampanjer der det samles inn penger til sult- og/eller 

krigsrammede områder. På et vis deltar skjermbildet i en slags konstituering 

av meg som en misjonær-barnehagelærer som skal hjelpe barn «i nød».  

Å eksperimentere kan altså også inkludere og interessere seg for diskurser 

(men ikke utelukkende), og å utfordre disse. Jeg kan eksempelvis oppfatte en 

styrke i det og ikke smile til fotografen, og ikke være bærer av en påtvunget 

glede som skyver bort muligheter for å snakke om rasialisering (Ahmed, 

2009, 2012). Uten å forfølge dette noe videre vil jeg kort understreke at tek-

nologier slik som foto og nettsider også deltar i konstituering av subjektivitet 

(Gullestad, 2007), noe jeg vil hevde krever en etisk varsomhet når en velger 

illustrasjoner av barnehagepraksiser (om de omtales som flerkulturelle eller 

ikke) i sammenhenger der (blivende) profesjonsutøvere konstitueres. 

 Selv om denne første kritisk-diskursive analytisk tilnærmingen kan være 

transformativ, kan noe annet skje om jeg sympatiserer med fotografiet på 

skjermbildet som en strategi for skape flyt, skape en BwO. Jeg kjenner ek-

sempelvis en dragning mot fotografiet av jenta, og trer umiddelbart inn i en 

annen relasjon enn om jeg skulle betrakte skjermbildet som et passivt objekt 

eller en representasjon av en diskurs. Dette er en annen relasjon enn om jeg 

skulle betrakte det på avstand. En relasjon som kan bli til gjennom å ha en 

mer åpen og kroppslig holdning til hva som skjer i sammenstøt mellom meg 

og data (Bennett, 2010; Lenz Taguchi, 2012). Dette kan tenkes på som en 

innstilling som anerkjenner andre varigheter, andre virkeligheter. Samtidig 

som jeg forsøker å stenge av for intellektet, og med det la meg drive med inn 

i livets indre varighet (jf. intuisjon). 

 Nå oppstår en annen virkelighet enn den som ble aktualisert da jeg valgte 

å samle på denne nettsiden. I den «gamle» virkeligheten kunne jeg bare kriti-

sere at mørk hudfarge (eller andre fenotyper som er ment å representere barn 

eller voksne med «minoritetsbakgrunn») så ut til å være mangfoldsperspek-

tivers eneste ansikt utad. I denne virkeligheten kunne jeg bare tenke på hva 

denne nettsiden, med fotoet av jenta og bokstavene som former ordene ‘In-

ternasjonal forståelse og flerkulturelt arbeid’ representerte i en diskursiv 

forståelse. Og fra denne posisjonen kunne jeg kritisere og stille spørsmåls-

tegn ved en slik praksis. Inspirert av intuisjon oppstår en annen virkelighet 

når jeg leser nettsiden med den innstillingen at data er en konstituerende 

kraft ‘working with and upon me in the event of reading it’ (Lenz Taguchi, 

2012, s. 274) sanser jeg en lengten etter å berøre og holde rundt jenta som er 

gjengitt på nettsiden. Jeg tenker ikke på henne som et barn «med minoritets-

bakgrunn» eller som et trengende barn. Jeg tenker ikke at hun med – og an-
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siktsuttrykk viser motstand mot en diskurs som plasserer henne som en som 

koloniseres, som «den andre». I stedet fantaserer jeg om at jeg holder rundt 

henne, stryker henne over kinnet, kjenner lukten av hennes huds reaksjon på 

de varme lampene med sterkt lys som omgir oss i et fotostudio der hun foto-

graferes. Jeg forestiller meg at vi sitter ved siden av hverandre på gulvet, 

langs en kjølende vegg, etter at bildene er tatt. Vi bare sitter der sammen. 

Sammen med luktene, alt så skjer rundt oss i det andre barn fotograferes. 

Hunden hun holdt i hånden under fotograferingen ligger henslengt sammen 

med andre rekvisita borti et hjørne. Jeg er stille, undrende og nysgjerrig på 

hva hun vil dele med meg neste gang hun åpner munnen. Jeg er der sammen 

med henne, sammen med alle årene som førskolelærer, sammen med hennes 

måter å være i verden på. 

En eksperimentell tredobling 

Eksperimentering har ingen grenser. Ei heller kartografi. Tegn kartet på en 

vegg, skap det som et kunstverk, eller konstruer det som en politisk hand-

ling, skriver Deleuze og Guattari (1987, s. 13-14). Jeg vil med dette som 

premiss videre utforske hva som kan skje, hvilke andre virkeligheter som 

skapes, om jeg sympatiserer med fotografiet etter at det har blitt forandret 

flere ganger ved hjelp av et dataprogram554. Som nok et lag i en eksperimen-

                                                      
554 Å forandre dette bildet var en idé som Ann Merete Otterstad fikk, da vi arbeidet med det 

samme data-elementet i en artikkel vi skrev sammen (Andersen & Otterstad, 2014). For å 

forandre fotografiet fikk vi hjelp av Trine Lise Midtlie Elmholt, men også Pål Martin Bakken 

and Helge Langvatn hjalp oss med dette i forbindelse med artikkelen. Jeg har fått tillatelse til 

å bruke de kunstneriske forandringene i denne avhandlingen.   
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tering for å unnslippe det jeg allerede vet. Å manipulere bildet til å bli noe 

annet, kan aktivere fluktlinjer som ikke oppsto i sammenstøt med det origi-

nale bildet (Andersen & Otterstad, 2014). Dette kan derfor fungere som en 

eksperimentering som muliggjør noe mer. Som hjelper meg å utvide og å få 

innsikt i forskjellighet (Grosz, 2005a). 

I mitt videre forsøk på å bli til med data, nå etter at fotografiet av jenta har 

blitt til en eksperimentell tredobling, kjenner jeg at stratifiseringer som har 

med «rase» å gjøre fremdeles er i arbeid. Fremdeles oppstår en følelse av 

aversjon mot at flerkulturell barnehagepraksis sitt ansikt utad nærmest ute-

lukkende har bestemte hudfarger og hårstrukturer. Som også er helt andre 

enn mine. De nå varierende hudfargene, utfordrer meg imidlertid i min ten-

keføling med de tre manipulerte bildene, en forståelse av fenotyper som et 

stabilt fenomen. Og setningen: «Uansett hva du gjør med meg, så er jeg her» 

produseres i tankene mine. Denne tredoblingen påvirker meg og er påvirket 

av meg på måter som også gjør at jeg begynner å tenke på hvordan barn 

lever med ting. Kanskje er det min kropps åpenhet til lekehundens delvis 

forsvinning og også forandring, som setter i gang denne fluktlinjen i meg. 

Jeg lar meg rive med og begynner å tenke på hvordan jeg den siste tiden, i 

sammenstøt med å lese tekster i en nymaterialistisk åre, har blitt mer opp-

merksom på hvordan kosedyr, tepper, stoler, plastsøppel, pinner, vann, 

mønstre og appelsinskall ikke er døde baktepper for barns liv. Eller noen 

andre levende organismers liv. 

Blivelse med fotografi av sted 

Det andre elementet jeg skal eksperimente med er et fotografi av et sted jeg 

over en periode på to år, passerte jevnlig med bil. Fotografiet virker kanskje 

som en blindvei for å produsere kunnskap om alternativer til dominerende 

forståelser av etiske pedagogiske praksis i «et flerkulturelt samfunn», særlig 

om vi glemmer at det deltar i en kunnskaps-skapende prosess hvor idealet er 

eksperimentering mot noe nytt. Det er derfor viktig for meg å understreke at 

jeg ikke valgte å involvere meg med dette bildet fordi det framsto som pas-

sende til tematikken jeg var opptatt av, og at det virket enkelt å plassere i en 

kategori, eller fordi jeg tenkte at dette fotografiet kunne «forklare» proble-

met jeg var opptatt av. I prosessen med å minimere hvilke data jeg skulle 

analysere, var det noe annet som sto på spill; andre-blivelse.  

I perioden som jeg tillot meg selv å arkivere affektive sammenstøt, opp-

levde jeg gjentatte ganger at dette stedet praiet meg inn i blivelses-

strømninger hvor heterogene elementer som gettoer, minoritetsbakgrunn, 

brun hudfarge, «hvit» arbeiderklasse, innvandrere, skyggefylte trange omgi-

velser, utrygg skolevei, kommuneøkonomi, søppel, trafikkert, følelse av at 

ingen bryr seg og dårlig strøk var involvert. Altså var dette elementer jeg på 

et vis gjenkjente som delaktig i denne innhankingen, noe som på et vis kjen-

tes som et nederlag fordi jeg konstant arbeidet med å utfordre min egen ka-
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tegorisering, men også som et «Hva nå»? Inspirert av McLure (2013a) kan 

forundring som en analytisk innstilling også handle om å våge å la seg vikle 

inn i det jeg ikke helt forstår, eller opplever som på kanten av det jeg kan 

orke å forholde meg til. Og fotografiet under, som er et utsnitt av virkelighe-

ten, kjentes på et vis som kanten av det jeg kan klare å forholde meg til.  

Bildet tok jeg etter at jeg gjentatte ganger hadde opplevd denne praingen 

(å bli anropt) av krefter som tok meg inn i strømninger jeg ikke ville være en 

del av. Dette var strømninger som stadig ble repetert. Rasialiserende strøm-

ninger? Strømninger som tok meg til steder hvor jeg var ‘stuck’ (Lather, 

2007), hvor jeg ikke fant noen dører ut. Gjentatte ganger ble jeg altså halt 

inn i blivelser som ikke finnes på bildet, men som likevel kjentes i meg som 

intense sammenstøt i løpet av den tiden det tok å passere i bil. Og som også 

kunne gjenopplives i ettertid gjennom å fotografere det ved hjelp av et Ca-

non 450D. 

 

Foto: Camilla Eline Andersen 

Da jeg tar bildet står jeg i grøftekanten med en svært trafikkert vei i ryggen. 

Fotografiet, om jeg kun leser det ut fra hva jeg ser på bildet og så forsøker å 

si noe om hva bildet umiddelbart representerer, viser bygninger av ulike 

materialer som signaliserer ulik praktisk bruk. Den mørkebrune bygningen 

til venstre og den hvite bygningen mot høyre forteller kanskje ikke så mye, 

men jeg forbinder dem ikke med en bo-praksis. Kanskje er de lagerbyg-

ninger eller klubblokaler av noe slag? Den gule bygningen vet jeg at er et 

buddhistisk tempel. Det er særlig «porten» til huset med figurative hvite 

dekorasjoner, samt de oppover-svingte hjørnene i de røde takene på den lille 
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paviljongen rett bak det store hovedhuset, som trekker meg i retning av å 

også gjenkjenne dette som et tempel. Til høyre i fotoet, på en åpen grusplass, 

står en kontainer med spor etter overmalt tagging og noe som ser ut som et 

oppslag med skrift og bilder på. Midt på grusplassen står en etterlatt maskin 

som jeg tenker at, i bruk, vanligvis er koplet til en annen maskin av noe slag. 

Foran til venstre ligger en rødlig oljetønne omkranset av ugress. Høyspent-

ledninger strekker seg over alle bygningene, og i bakgrunnen av bygnings-

massen ligger et område med høye trær av ulike slag. Hvilke andre sammen-

setninger kan imidlertid oppstå, hvilke ‘connections of desires, conjunctions 

of flows, continuum of intensities’(Deleuze & Guattari, 1987, s. 179) kan 

produseres om jeg nærmer meg fotografiet inspirert av Bergsons intuisjon? 

Om jeg sympatiserer og og fornetkter intellektets fristelser i møte med fo-

tografiet av stedet som stadig ropte meg inn kjente og tabu stratifiseringer, 

kan en helt annen virkelighet bli levende enn den jeg beskrev da jeg kun 

betraktet bildet på avstand og forsøkte å uttrykke hva som fantes der. Og 

også en helt annen virkelighet enn den som oppsto da jeg passerte dette ste-

det ukentlig i bil. I en slik involvering med fotografiet og med stedet på foto-

grafiet blir jeg nå heller opptatt av skyggene som maskinen og kontaineren 

lager på grusen. Og jeg kan nærmest kjenne hvordan den store skyggen er et 

herlig tilfluktssted en varm ettermiddag i juli hvor ingen vind legger seg 

rundt kroppen som et svalende plagg. Eller hvordan skygge kan sette seg i 

kroppen en kald høstdag i oktober hvor alle varmende solstråler er velkomne 

og ethvert skyggefullt sted setter kroppen i bevegelse bort fra opplevelsen av 

kaldt.  

Jeg blir også opptatt av skygger sin transformative egenskap, deres aldri 

stabile eksistens, deres foranderlighet. Samtidig er skygge et slags produkt 

av vidt forskjellige ting som lysstråler, objekter som ikke er gjennomskinne-

lige eller bare delvis gjennomskinnelige, avstand mellom objektet og lyset, 

og lysets vinkel i forhold til objektet. Jeg begynner å fantasere om hva skyg-

gene minner meg om. Vender jeg hodet hardt over mot høyre kan de trekant-

formede skyggene nederst på den store skyggen minne om istapper som 

henger på kanten av et tak. Hva som lager disse hengende tappene vet jeg 

ikke, men det er heller ikke viktig. Jeg blir heller interessert i hvilke nye 

formasjoner skyggene kan ta, hvilke andre assosiasjoner de kan gi meg om 

jeg venter til lyset, kontaineren, vinkelen og avstanden danner andre skyg-

ger. En trang til å leke videre, mer fysisk med skyggene oppstår. Jeg forestil-

ler meg at jeg balanserer på kanten mellom sol og skygge, mellom varm og 

kald. Klarer jeg å hoppe over til den lille skyggen? Eller er «stupet» mellom 

dem for stort?  

Jeg stopper der for denne gangen i det jeg forstår som ‘an open-ended and 

ongoing practice of making sense’ (MacLure, 2013a, s. 181, utheving 

orginalt), og vender raskt tilbake til Lenz Taguchi (2012) sin framskriving av 

hva som skjer i en tilnærming der en som forsker blir til med data. Det som 

skjer er i følge henne ‘an effect of being affected, where thinking and imag-
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ining exceed data and ourselves as researchers’ (2012, s. 276-277). Vi blir 

til, sammen dataene (i dette siste tilfelle et fotografi av et sted). I min intime 

involvering med fotografiet oppstår et rom hvor mulige fluktlinjer kan utlø-

ses. Og plugget inn i en sammensetningslogikk oppstår et mot til å tørre å 

forfølge en fluktlinje uten å vite hvor den fører meg. I tråd med Deleuze og 

Guattari (1987, s. 4) eksperimenterer jeg her med hva datamaterialet eller 

hva deler av dataarkivet virker med, hva annet som kan skje, med andre-

blivelse. Jeg eksperimenterer med relasjonelle sammenbindinger i ulike ‘as-

semblage of multiplicities that occur in the act of becoming’ (Jackson & 

Mazzei, 2008, s. 309). Jeg har tippet sammensetningen, eksperimentert med 

immanente muligheter som tilbys i sammenstøtet mellom forsker og data. 

Overgang til en midlertidig slutt 

Hva har en leser vært vitne til i disse to kartograferingene? Kanskje en 

nedskriving av ‘the contempraneousness of a continually self-constructing 

milieu’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 183)? En skriving av haecceities på 

deler av den av den større sammensetningen («hvite») barnehagelæreres 

relasjon til «rase» (jf. Kaufmann, 2011b)? En livseksperimentering som ut-

forsker hvordan oppløse selvets grenser for så å åpne strømninger av konti-

nuiteter og kombinasjoner av affekter (Baugh, 2005)? Svaret er antakelig ja 

på alle disse spørsmålene, men jeg vil samtidig skyndte meg også å hevde at 

det jeg har presentert i hele denne kartografien, kan forstås som politikk. 

Noe som leder meg, i stedet for å være opptatt av hva som skjedde i ekspe-

rimenteringene, å tenke på hva det og både eksperimentere med orden og 

uorden kan gjøre? Å både spore og kartografere. For, hevder Dimitriadis og 

Kamberelis (2006, s. 91), å plukke opp eller forfølge fluktlinjer, slik jeg me-

ner å ha gjort i de nylig presenterte «analysene», kan ha alvorlige konse-

kvenser for produksjon av virkeligheten. I det å bli til sammen med en netts-

ide og sammen med et fotografi av et sted, produseres også transformative 

muligheter som kan bidra til framtidige blivelser bortenfor stratifiserende lag 

som virker i og med profesjonsutøvere i tidlig barndom. Mulighetene i det 

Colebrook kaller ‘politics of matter’, altså politiske muligheter ved å enga-

sjere seg med en prosessontologi, ligger i en materialitet som mislykkes i å 

komme til liv (2008, s. 59). Og det er opplivingen av virtuelle materialiteter 

jeg har forsøkt å eksperimentere meg fram til med de to forundringsprovose-

rende elementene.  

 Med kartografi tilbyr Deleuze og Guattari helt andre måter å forholde seg 

til virkeligheten på enn det som er blitt vanlig (og som har forbindelser til 

vestlig filosofi). Forskere som gjør kartografi begrenser seg ikke til represen-

tasjoner av virkeligheten, men utvider og strekker på et vis synsfeltet. De er 

‘far-seers’ (Deleuze & Guattari, 1987, s. 222). Langt-seende kan oppdage 

framtiden, skriver Deleuze og Guattari (1987, s. 222), ‘but always in the 
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form of a becoming of something that has already happened’, som de mate-

rielle aktualiseringene jeg har sporet og som jeg har kalt «rase»-hendelser. 

Disse er aktualiseringer som har skjedd, men de inkluderer også virtuelle 

blivelser (jf. hendelse). Og for å involvere seg med de virtuelle uaktualiserte 

delene av «rase»-hendelser, for å se mer, foreslår Deleuze og Guattari som 

nevnt å bytte ut tolkning med eksperimentering og ved det kunne nå BwO 

(1987, s. 167). Noe jeg har forsøkt å sette i arbeid gjennom de tre siste inn-

gangene, og da særlig den inneværende. Vi har mistet troen på verden, sier 

Deleuze i et intervju, men hvis du tror på verden så kan du påskynde hendel-

ser (Deleuze, 1995).  
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Mot en mindre profesjonalitet 

 

Som tittelen på avhandlingen antyder har jeg vært opptatt av å skape et alter-

nativ til en større profesjonalitet, som jeg ved studiens start vagt og kroppslig 

oppfattet at manglet noe i relasjon til et avgrenset felt. Dette feltet har jeg 

kalt etisk profesjonsutøvelse i «et flerkulturelt samfunn». Hva jeg etter hvert 

konkretiserte dette til å dreie seg om, var at det ikke finnes noen verktøy i 

den dominerende diskursen om barnehagelæreres profesjonsutøvelse, for å 

tenke på «rase» og former for rasialisering som pågår i det globale samfun-

net. Og hvordan «rase» også virker inn i barnehagelæreres profesjonalitet i 

barnehagen på komplekse måter. Dette førte meg egentlig ikke inn i et til-

fredsstillende «svar». I stedet åpnet dette nye dører til steder der nye spørs-

mål oppsto, og jeg fortsatte å lese tekster som jeg håpet ville hjelpe meg å 

skape måter å arbeide mot rasialisering i barnehagesammenheng. I sammen-

støt med vitenskapelige perspektiver på «rase» og rasialisering, og tidligere 

forskning i utdanningsfeltet, avgrenset jeg etter hvert studien til å skulle ut-

forske hvithet, eller mer konkret «hvite» barnehagelæreres relasjon til 

«rase». Det var altså profesjonsutøveres relasjon til «rase» som ble fokus, 

noe som også vil kunne virke inn i pedagogiske praksiser med barn. Den 

metodologiske retningen jeg etter hvert opplevde som fruktbar å la seg inspi-

rere av og som lot seg gjennomføre, var autoetnografi. Nå helt avslutnings-

vis, vil jeg kort si noe om hva jeg har lært gjennom denne teoretiske utforsk-

ningen, og hva andre kan lære av denne. 

Å affirmere «rase» som barnehagelærer 

Å dokumentere egne rasemessige erfaringer og hvordan jeg registrerte at 

«rase» ble uttrykt rundt meg i ulike maktproduserende felt, skapte tidlig atter 

nye spørsmål i min utforskende prosess. Dette førte meg inn i nymaterialis-

me og Deleuze og Guattaris overveldende begrepsunivers. Jeg kan enda 

huske den første dagen jeg åpnet A thousand plateaus og den blandingen av 

lammelse og fryd den satte i gang i meg. Etter hvert oppdaget jeg at det var 

noe i dette universet, som sammen med andre tekster innen en nymaterialis-

tisk åre, beveget meg og hva jeg kunne tenke. Og underveis i det intense 

arbeidet med noen utvalgte begreper, der jeg også skrev fram hvordan disse 

kunne virke sammen med studiens avgrensede problem, kunne jeg også 
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merke at noe løsnet i «min» (lokale-kollektive) rasemessige blivelse. Og hva 

det har gjort og gjør er at «min» relasjon med «rase» (som «hvit», kvinne, 

tidligere førskolelærer, lærer for barnehagelærerstudenter), ikke lenger opp-

fattes eller er like stratifisert og fasttjoret som før. Jeg har også nå et verktøy 

jeg kan fortsette å ta i bruk; kartografi. Og det er kanskje nettopp det jeg har 

lært gjennom denne utforskningen. For spørsmålet i den logikken jeg har 

viklet meg sammen med i denne studien er ikke om noe er sant, men om det 

virker (Massumi, 1987)? 

Avhandlingen kan forstås som et bidrag til den pågående diskusjonen om 

profesjonalitet i pedagogisk arbeid med yngre barn. Studiens spesifikke bi-

drag i debatten er å adressere hvordan subjektivitet, og med det også profe-

sjonalitet, er en serie av immanente hendelser der både diskurser, språk, fe-

notyper, parfyme, vitenskapelige perspektiver, historie, underbevisstheten, 

musikk, litteratur, minner, kommer sammen og virker. Og at dette virker inn 

i hva vi kan gjøre og tenke, både i og utenfor vår yrkesutøvelse. Den er sam-

tidig også et bidrag til tenkning om «rase» i tidlig barndom generelt, i et 

nordisk geografisk område. Videre i denne avslutningen har jeg valgt å si 

noe sammenfattende om hva det jeg har skrevet om i denne avhandlingen er 

og gjør, framfor å repetere hva jeg allerede har diskutert. Og jeg har valgt å 

gjøre dette i tre bolker som på mange måter siver inn i hverandre. I disse 

konserterer jeg meg hovedsakelig om å affirmere «rase», om mikropolitikk 

og aktiv etikk, og til sist avslutter jeg svært åpent med noen løse innspill til 

hvordan en mindre profesjonalitet kan gjøres i barnehagen.  

I denne avhandlingen har jeg hatt som formål og utforske hvordan vi kan 

forstå sosiomaterielle «rase»-hendelser som del av barnehagelæreres konsti-

tuering av profesjonalitet. Et av to delformål var å presentere begreper som 

muliggjorde å forstå «rase»-hendelser som noe annet enn representasjoner. 

Dette kunne jeg formulere fordi jeg blant annet hadde latt meg inspirere av 

feministers forståelse av det personlige som politisk og andre forskeres for-

søk på å re-ontologisere «rase». Det og i det hele tatt tenke på «rase» som et 

viktig tema i barnehagepedagogisk sammenheng i Norge, har ikke opplevdes 

som selvfølgelig fra studiens begynnelse. Jeg har mange ganger kjent 

kroppslig på hvilke tabuiserende hendelser det å snakke om og tenke på 

«rase» setter i gang i meg, i møte med andre (mennesker og ting) men også i 

mine forsøk på å skrive om denne tematikken på en etisk og samtidig pro-

duktiv måte. Med støtte fra tidligere forskning, våget jeg etter hvert å stole 

på livets problematiserende kraft, som Deleuze kanskje ville ha omtalt det at 

jeg ikke kunne slippe og utforske det jeg bare hadde en vag kroppslig følelse 

av i studiens gryende start. For som jeg har gjort rede for tidlig i avhand-

lingsteksten, er «rase» noe som pågår i tidlig barndom og også utover dette i 

en nordisk sammenheng. Ut fra de sporinger jeg gjorde, fant jeg at det ikke 

finnes noe språk eller verktøy for å tenke rundt «rase» i hvordan profesjona-

litet er uttrykt i den dominerende diskursen om profesjonalitet i barnehagen. 

At det er stille rundt «rase». 
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Det kanskje aller mest radikale for meg i arbeidet med denne studien har 

imidlertid vært å lære å engasjere seg med hva «rase» er, og å affirmere 

«rase» som noe positivt. Dette ble imidlertid mulig via et vitenskapsteoretisk 

skifte fra å forstå «rase» som sosialt konstruert via språk og diskurser, til en 

nymaterialistisk tilnærming til «rase». Her er «rase» hverken kultur eller 

biologi, men et sosiomaterielt fenomen som er blitt til over tid og som fort-

setter å bli til (Saldanha, 2006). Gjennom denne alternative forståelsen av 

«rase» kunne jeg stille spørsmål som: hva er «rase» og hvordan virker 

«rase»? Og det er det jeg mener å ha dokumentert i denne studien. Da av-

grenset av en forståelse av det finnes lite kunnskap om «hvite» barnehagelæ-

reres relasjon til «rase», og en forståelse av at slik kunnskap kan være viktig 

i relasjon til å arbeide mot rasemessige diskriminerende praksiser.  

Fra studiens gryende start var jeg som nevnt opptatt av etisk profesjonsut-

øvelse i barnehagen i «et flerkulturelt» samfunn. Til tross for at det finnes 

flere tilgjengelige mangfoldsperspektiver for barnehagelærere «der ute» 

allerede, opplevde jeg likevel ikke at disse var produktive nok for den teften 

jeg hadde fått av «rases» virksomhet i meg og rundt meg. Jeg begynte etter 

hvert å interessere meg for subjektivitet som en inngang til å tenke på de 

dokumenterte «rase»-erfaringene og etisk profesjonsutøvelse. Etter hvert i 

studien laget jeg derfor to forskningsspørsmål som begge uttrykker denne 

interessen for subjektivitet. Det første: Hvordan er det mulig å forstå subjek-

tivitet som produsert i sosiomaterielle «rase»-hendelser?, har jeg svart på 

gjennom å presentere et antall begreper som sammen gjør rede for en maski-

nisk virkelighetsforståelse. Gjennom å zoome inn på hvordan subjektet og 

subjektivitet forstås i denne ontologien. Uten å repetere hva jeg tidligere har 

skrevet fram tidligere, vil jeg som en kort sammenfatning trekke fram at det i 

en begjærsfilosofi ikke finnes noe subjekt forut for virkeligheten. Subjektet 

produserer fra erfaring, som ikke er erfaring gjort av subjekter, men som er 

en konstant pågående sammenfiltring av diskurser og materialitet (sosioma-

terielle pågående hendelser). På det viset kan «rase»-hendelsene jeg ble så 

opptatt av tidlig i studien, og som jeg så godt jeg kunne forsøkte å dokumen-

tere, sies å være «meg». Subjektet hos Deleuze og Guattari er altså et oppløst 

og desentrert subjekt, som blir til igjen og igjen som et biprodukt av 

(«rase»)-hendelser. 

Via en teoretisk utforskning av en maskinisk virkelighetsforståelse, har 

jeg imidlertid fått øye på at å forstå «rase»-erfaringene som noe annet enn 

representasjoner av rasemessig diskriminering eller hvithet, kan åpne opp for 

andre virtuelle virkeligheter. De dokumenterte erfaringene kan i stedet for-

stås som en serie av tusenvis av ørsmå hvitheter som alle er forskjellig og 

samtidig som de minner om hverandre. I dette finnes et potensiale for å eng-

asjere seg med forutsetningene for erfaringene, strataene som deltar i pro-

duksjon av virkeligheten, eller enda mer presist forutsetningene for virkelig 

erfaring (jf. Deleuzes empirisme). Og med det, å engasjere seg med kvalita-

tive multiplisiteters framtidige blivelser. Det handler kort sagt om å affirme-
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re at «rase» skapes/aktualiseres, utforske hvilke elementer som deltar og så 

gå inn i hjertet av det som aktualiseres for så å hekte seg på videre blivelse.   

Etisk profesjonsutøvelse som mikropolitikk 

Det andre delformålet i studien var å bidra til flere måter å tenke om etisk 

profesjonsutøvelse i barnehagen. Noe som må sees i sammenheng med stu-

diens andre forskningsspørsmål: Hvilke nye forståelser av barnehagelæreres 

profesjonalitet kan skapes om sosiomaterielle «rase»-hendelser forstås som 

betydningsfulle for produksjon av subjektivitet? Dette er det mange svar på 

og jeg vil her nøye meg med å trekke fram noen linjer. Aller først vil jeg 

peke på at etisk profesjonsutøvelse, når installert i en begjærsfilosofi, må 

forstås som en befolket affære. Profesjonalitet, akkurat som subjektivitet, er i 

en konstant blivelsesprosess der et stort antall heterogene diskursive og ma-

terielle elementer gjensidig konstituerer hverandre i en pågående maskinisk 

strømning. Subjektet har på ingen måte en privilegert posisjon i denne 

strømningen. En etisk profesjonsutøvelse i denne forståelsen, handler slik 

om å åpne opp for mer, å engasjere oss med mer, enn det vi allerede tror vi 

vet handler om etikk. Eller snarere hvordan etikk er formulert i språket. Det 

handler om å engasjere seg i bitte små hendelser som vi bare vagt kan kjenne 

i kroppen og en interesse for det som forundrer. Dette er noe annet enn den 

profesjonaliteten som skrives fram i store deler av den politiske-, faglige- og 

forskningslitteraturen om profesjonalitet i det barnehagefaglige landskapet, 

og som jeg nå forstår som en ‘majoritarian’ eller større profesjonalitet.   

 Denne alternative etikken kan omtales som en aktiv etikk, som altså er 

noe annet enn en reaktiv etikk. I følge Colebrook (2002, s. 55) tar Deleuze i 

bruk ideen om maskinen for å tenke nytt om etikk. Vi har en tendens til å 

starte tenkning fra forhåndsbestemte antakelser av et hele og eksempler på 

slike kan være mennesket eller naturen. En slik tenkning tillater kun en reak-

tiv etikk, en etikk som er formet på basis av en forhåndsgitt enhet. I kontrast 

til dette tillater maskinen en aktiv etikk hvor vi ikke går ut fra en bestemt 

mening, identitet eller løsning. Det er en etikk basert på immanente kriterier 

i stedet for transcendentale idealer (Lorraine, 2011). En materiell etikk der 

det har foregått et skifte fra å engasjere seg med etiske prinsipper til etiske 

praksiser (Alaimo & Hekman, 2008a).  

Dette provoserer oss til å engasjere oss i en profesjonalitet som hele tiden 

forsøker å forstå eksempelvis hva hva «rase» (eller kjønn, eller omsorg) er i 

stand til, til å avsløre potensialer i «rase», føle hvordan tusenvis av «raser» 

nærmest skjuler seg rundt oss, og forsøke å finne ut hvordan vi kan få dem 

til å produsere alternative sammensettinger (Pacini-Ketchabaw, 2010; 

Saldanha, 2006). Å engasjere oss med forskjellighet-i-seg selv. Etikk i denne 

betydningen handler om hele tiden å være i bevegelse, å stille spørsmål om 

hvordan vi kan leve annerledes i og med denne verden (May, 2005). Om 
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hvordan vi kan skape en barnehagepedagogikk som ikke stopper å være in-

teressert i å skape noe nytt. Som ikke er fornøyd med å snakke om hvem 

som er «norske» eller ikke, minoritet eller ikke, og som ikke stivner i en 

anti-diskriminering som fordyper seg i negasjoner. 

En siste linje jeg vil si noe om her er at den måten profesjonsutøvelse i «et 

flerkulturelt samfunn» skrives fram i politiske styringsdokumenter, kan for-

stås som en makropolitikk. Og dette står i motsetning til en mikropolitikk 

som er hva jeg tenker at denne studien er og gjør. Dette er begge begreper 

fra Deleuze og Guattari, og svært kort fortalt dreier makropolitikk seg om 

standarder og homogenitet (Surin, 2005). Det er en interesse for større poli-

tiske enheter, i institusjoner eller historie (May, 2005). Som jeg har sporet 

underveis i studien er det imidlertid noe som unnslipper i de makropolitiske 

ideene om sosialt likeverd og diskriminering i barnehagefeltet. Og dette har 

jeg sporet gjennom de affektive sammenstøtene jeg åpnet opp for. Dette er 

ikke en søken etter hva som ligger utenfor dem, men en søken etter hva som 

unnslipper fra og på innsiden av dem (May, 2005, s. 126-129).  

I denne studien omfavner jeg ideen om verden som maskinisk, som en 

sammensetning bestående av maskiniske kollektive sammensetninger av 

uttrykk og maskiniske sammensetninger (uttrykk og innhold), og denne om-

favnelsen forstår jeg som en bevegelse fra det makropolitiske til det mikro-

politiske (May, 2005). For mikropolitikk involverer seg med verdens provo-

kasjoner og aktualiseringer, verdens blivelse framfor transcendentale forkla-

ringer. I denne studien interesserte jeg meg som nevnt for «rase»-aktige 

kroppslige erfaringer. Houle (2005) skriver at Deleuze og Guattari med deres 

ontologi tilbyr en mer kompleks og fullstendig modell for politikk enn hva 

både liberalistiske og radikale diskurser tilbyr. For det politiske begynner 

ikke, og slutter heller ikke, på kanten av den menneskelige verden ‘but wea-

ves the entire register (social, mental, natural-material) into the political’ 

(Houle, 2005, s. 91). En mikropolitisk modell underbeskriver ikke virkelig-

heten, ved å forsøke å forenkle den. Mikropolitikk, slik jeg forstår det, er 

derfor et mer fleksibelt og passende verktøy for å nærme seg utfordringer 

som hvithet og rasemessig diskriminering (eller forurensing og vold mot 

kvinner). 

Colebrook (2002) skriver at Deleuze og Guattari refererer til mikropoli-

tikk som kunsten å se komposisjonen av generaliteter fra singulære investe-

ringer, og det er det jeg tenker at jeg har gjort i denne studien. For underveis 

har jeg tegnet opp et kart, et kart med segmenterende linjer/stratifiseringer 

og fluktlinjer/destraifiseringer over barnehagelærers relasjon til «rase»555. En 

kartografi er derfor en mikropolitikk. Den politiske teoretikeren Bennett 

(2010) er også opptatt av ting og hvordan ikke-menneskelige krefter er akti-

ve deltakere i hendelser. Agentskap er ikke kun noe menneskelig, også ting 

                                                      
555 I forrige inngang skrev jeg at det jeg har gjort ikke angår bare «hvite» men alle barnehage-

lærere. 
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rundt oss har agentskap. Å anerkjenne at agentskap er distribuert, at det er 

fordelt mellom heterogene deler i komplekse sammensetninger, skriver hun, 

kan drive fram en politikk som er mer ansvarlig og økologisk fundert. Dette 

er en politikk som er mindre opptatt av å skylde på eller dømme individer. 

Og mer opptatt av å klare å skjelne det nett av krefter som virker sammen i 

hendelser. Og å utforske hva nytt dette kan produsere. En mikropolitikk, som 

også altså er overlappende med kartografi og også Deleuzisk empirisme, kan 

imidlertid ikke gi noen garantier. Rai (2011, s. 315) skriver at i denne empir-

ismen finnes det ingen garantier for tenkning, ‘only modes of experimenting 

with the composition of multiplicities’. Mikropolitikk handler om å ta opp 

igjen troen på verden, verdens kreative potensialer og det vi enda ikke vet 

(Deleuze, 1995), men uten å vite hva som produseres. Derfor er advarselen 

om forsiktighet en vi må ta på alvor. Om verden kan skape «rase», kan det 

også skape noe annet.  

For å engasjere oss som barnehagelærere med en mikropolitikk vil jeg på-

stå at det behøves en annen stil, og et annet språk. Et språk som gjør at vi 

stotrer. Å stotre er et begrep jeg også har funnet i Deleuze sin filosofi, og her 

betegner det noe annet enn det at den som snakker stotrer i sin tale. Det 

handler heller om opplevelsen av meningsløshet i det språket som vanligvis 

brukes (Berge, 2009; Deleuze & Guattari, 1987). Og for meg er det som om 

ordene anerkjennelse, respekt, ressurs, etnisk norsk og minoritetsspråklig 

ikke lenger uttrykker det jeg opplever at kan ha betydning for å involvere seg 

i for å utøve etisk profesjonalitet i «et flerkulturelt samfunn». Ordene er ikke 

konkrete nok for den virkeligheten jeg lever i. Språket har begynt å lekke og 

jeg har hele tiden en trang til å legge til et og … og ett til … og ett til … og 

… og … og. Altså, jeg stotrer. Livet produserer forandring, men oppretthol-

der også en viss stabilitet som deltar i den videre produksjonen av forskjel-

lighet. Uten språk ville tankene våre blitt bombardert med intens forskjellig-

het, mens med språk kan tankene våre beherske forskjellighet og så skape 

videre potensialer for produksjon (Colebrook, 2008). Det handler altså ikke 

om å kvitte oss med det profesjonelle språket vi har, men å sloss mot språ-

ket, for å spore en linje som  får språket til å flyte mer fritt mellom dualis-

mene i det (Deleuze & Parnet, 2002, s. 34). 

En slutt og ikke 

Når jeg i denne studien har utforsket det jeg etter hvert begynte å tenke på 

som en mindre profesjonalitet, var det ikke fordi jeg var imot en større pro-

fesjonalitet. Hverken hvordan barnehagelærerprofesjonalitet mer generelt 

uttrykkes, eller hvordan profesjonalitet i «et flerkulturelt samfunn» kommer 

til uttrykk i dominerende diskurser. Jeg tror faktisk vi trenger denne stabilite-

ten en større profesjonalitet gir. Imidlertid handler en mindre profesjonalitet, 

slik jeg tenker på det, om å gjøre mer enn å følge makropolitiske løsninger 
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på hva som er etisk profesjonsutøvelse. Også i relasjon til «et flerkulturelt 

samfunn», som er hva jeg har begrenset meg til i avhandlingen. En mindre 

profesjonalitet er slik ikke en snevrerer profesjonalitet, men en som åpner for 

mer. Også mindre-blivelse. En mindre profesjonalitet handler om å differen-

siere mer, engasjere seg med forskjellighet-i-seg selv der barnehagelærere i 

praksis kjenner at undring oppstår. En mindre profesjonalitet inkluderer en 

større profesjonalitet, men nøyer seg ikke med den alene siden den ikke kan 

forklare hvorfor pedagogiske praksiser eller ens profesjonutøvelse ikke alltid 

blir slik en planlegger eller ønsker. En mindre profesjonalitet, slik jeg kon-

septualisere det i dag (og som ikke må tenkes på som et endepunkt) handler 

om å oppheve avslutninger og begynnelser (Deleuze & Guattari, 1987, s. 

28), om å bli lang-seende pedagoger som ikke nøyer seg med transcendenta-

le løsninger og en etikk med utgangspunkt i dualisme.  

Dette mener jeg å finne støtte for hos Colebrook (2014) når hun skriver at 

alt levende (profesjonalitet er også levede) har en side vendt mot det ikke-

levende, og at dette produserer en pågående likhet, eller en opplevelse av 

kontinuitet556. Det motsatte, ‘pure life’ vil være en form for totalt uhindret 

blivelse, skriver Colebrook (s. 208).  Å være til ‘can be considered as a dou-

ble tendency, an explosive power of creative difference, and a counter-

tendency of difference’ uttrykker hun (s. 209). Og hva jeg finner produktivt i 

dette er hennes forståelse av at det å motstå kreativ forskjellighet, kan forstås 

som en kapasitet (heller en døden) som er en helt nødvendig del av alt le-

vende. Det å insistere på en viss, og nødvendig, livløshet i alt levende er 

kanskje en av de største ideene vi kan hente fra Bergson og Deleuze, skriver 

Colebrook. Hva en større profesjonalitet gjør, mener jeg, er å bidra til en 

slags livløshet i utøvelse av profesjonalitet. Noe som jeg nå har argumentert 

for at er nødvendig for å opprettholde og også utøve profesjonalitet. Men, og 

dette er helt sentralt for hva jeg tenker om etisk profesjonsutøvelse i barne-

hagen etter å ha gjennomført denne studien, en profesjonalitet må også (og 

noen ganger mer enn andre) ha forbindelser til verden, til BwO, til livs-

strømninger, til en ‘counter-tendency’ av forskjellighet. Og dette tenderer 

mot det jeg vil kalle en mindre profesjonalitet.  

Å si hva en mindre profesjonalitet er mer konkret, eller å skulle forutsi 

hvordan profesjonsutøvelse kan hekte seg på livsstrømninger finnes det ing-

en sikre svar på. Eksperimenter mer! Differensier mer! er hva jeg er fristet til 

å rope ut, men alltid med en forsiktighet, litt og litt. Åpne opp for nye territo-

rier gjennom å skape fluktlinjer. Detteritorialiser! Som en åpen slutt som 

også kan fungere som en ny begynnelse, vil jeg kort vise til noe Massumi 

(2010) tenker om det å arbeide ikke-kritisk i sammenhenger der kunnskaps-

produksjon (å produsere noe nytt), er av interesse. Sammenhengen han 

snakker om er konferanser for kunstnere og akademikere. Altså et sted hvor 

                                                      
556 Dette kan forstås som overlappende med hva jeg tidligere har skrevet om at virkeligheten 

er en jevn organisering av båndfrie strømninger. 
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flere mennesker, men også mange andre ting, kommer sammen og diskuterer 

og debatterer, tenker sammen. Dette er ikke så veldig forskjellig fra pedago-

giske praksiser i barnehagen der barn, foreldre, assistenter, barnehagelærere, 

praksiser, diskurser, stoler, maling, fenotyper, et måltid og…og…og kom-

mer sammen i en slags pågående kunnskaps-blivelse-utforskning. 

I artikkelen skriver Massumi (2010) om hvorfor en ikke-kritisk tilnær-

ming kan være fruktbar i akademiske-kunstneriske sammenhenger, og også 

hvordan dette kan gjøres (s. 337). Den vanlige utvekslingen mellom akade-

mikere/kunstnere, forklarer han, av på forhånd skrevne presentasjoner og 

diskusjoner der deltakere representerer en forståelse som eksisterer på for-

hånd, skaper ikke bevegelse. Ingenting viktig skjer557. Ideen om en ikke-

kritisk tilnærming har blant annet tråder til Deleuze sin påstand om at kri-

tikk, om den skal være ‘eventful’, må være en «immanent» kritikk (s. 338). 

Massumi foreslår at for at noe skal være begivenhetsrikt, for at noe viktig 

skal skje, må deltakere gå aktivt inn i en samhandling her og nå uten å skulle 

representere noe de allerede vet eller tenker, med en innstilling om at det 

ikke handler om å dele meninger og gjøre bedømminger (som kanskje også 

allerede eksisterte før begivenheten), og at deltakerne deltar på måter der de 

tar sjansen på og sett seg selv på spill og også aksepterer at de kanskje er 

fundamentalt forandret da de går ut av hendelsen. Det kan tenkes på som en 

strukturert improvisasjon som har potensiale for å ‘foster unforseeable diffe-

rentiations’ (Massumi, 2010, s. 339-340). Skapelse av noe det er umulig å 

forutse. Noe som minner om kartografering og intuisjon. 

Om jeg overfører dette helt praktiske innspillet til en barnehagehverdag. 

Og begrenser meg til de mer strukturerte hendelser der ansatte kommer 

sammen, vil jeg si at det i de fleste barnehager pågår en praksis der ansatte 

på tvers av yrkesgrupper eller i mer homogene sammenhenger møtes for å 

planlegge og å reflektere i relasjon til den pedagogiske virksomheten. Min 

antakelse er at hvordan dette ofte gjøres, muligens kan sammenliknes med 

Bergsons forståelse av analyse som jeg beskrev i forrige inngang, som i 

korthet handler om å gå rundt noe558. Og også med en «negativ kritikk» som i 

følge Massumi handler om at deltakere kommer til en hendelse med generel-

le forestillinger, som de også gjerne tar med seg inn i en slik samhandling (s. 

338). Derimot, slik jeg forstår Massumi sin framskriving av ikke-kritikk, 

minner dette om Bergsons intuisjon der deltakerne i stedet trer inn i hjertet 

av noe (eksempelvis en hendelse som utfordrer/interesserer i den pedagogis-

ke hverdagslige praksisen og som ikke helt slipper en), på en intim måte som 

passer bare denne hendelsen. Og for å gjøre dette må altså resonnementer, 

allerede eksisterende forståelser av eksempelvis hva det er å utøve en etisk 

                                                      
557 Massumi refererer her til en uttalelse av Isabelle Stengers. 
558 Jeg vil her skyndte meg å si at dette ikke er en kritikk av denne praksisen. Dette, vil jeg si, 

er kanskje den mest vanlige formen å møtes for å skape noe i utdanningsfeltet i dag, også der 

jeg arbeider (som geografisk sett går utenfor min institusjon og Norges grenser).  
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profesjonsutøvelse og intellektuelle forklaringer, skyves til side. Og som jeg 

har forsøkt å vise med de to eksperimenteringene jeg har gjort i avhandling-

en, kan dette gjøre at helt andre uforutsette ting skje. Andre virkeligheter kan 

oppstå som virker videre i framtidige maskiniske prosesser. Om noen nå 

spør, hvorfor engasjere seg med en mindre profesjonalitet, er mitt svar: fordi 

det kan gjøre at vi utøver profesjonalitet mindre fasttjoret og på denne måte 

også driver en mer aktiv etikk.  

Inspirert av Mama (1995) undrer jeg meg nå over hvordan jeg kan ende 

det som muligens er begynnelsen av noe. Eller snarere midt i. Og denne 

undringen ønsker jeg velkommen fordi jeg, i stedet for å tenke at jeg har 

skrevet fram ‘a neat story ending with all capillaries cauterized and stitched 

with surgical precision’, forstår gjøringen og narrasjonen av denne studien 

som en rotete og smussete affære som i beste fall lager en liten åpning som 

(jeg håper) ‘many new ideas and arguments may flow’(Mama, 1995, s. 160). 

Og som barnehagelærere kan inspireres av. Og ikke bare nye ideer og argu-

menter. For jeg vil hevde at en mindre profesjonalitet også kan skape nye 

blivelser, andre barnehagelærer-blivelser, andre-blivelser, mindre-blivelser. 

Det krever imidlertid en interesse for det som er midt i, for det vi ikke kjen-

ner. Alt jeg kjenner til er sammensetninger. 

 

 

 

 

Fortsettes… 
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Vedlegg 2 

Informasjon om studien og spørsmål om samtykke til foreldre gitt via epost. 

 

E-post til Inger 1. oktober 2008 

Jeg arbeider med en doktorgradsstudie hvor jeg er opptatt av mangfold i form av 

kulturer og språk m.m. De siste månedene har jeg også blitt opptatt av hudfarge og 

et begrep som kalles 'whiteness'. Whiteness er et begrep som sier noe om at mennes-

ker med hvit hud kan oppnå fordeler nettopp pga av denne medfødte synlige katego-

rien. Dette er noe mange «hvite» mennesker ikke tenker over i sitt daglige liv eller i 

sitt arbeid. I førskolelærerutdanningen er dette noe som sjeldent snakkes om. 

 

Altså; jeg er opptatt av dette som et kritisk tema. Hva gjør det med førskolelærere i 

deres praksis? Er det mange anti-rasistisk førskolelærere som undrer over hvordan 

de kan komme ut av handlinger og tankemønstre de kanskje ikke føler seg komfor-

tabel med? Hvordan opplever barn og foreldre dette? Jeg ønsker å utvikle teorier 

som kan hjelpe de som arbeider i barnehagen å arbeide mot rasistiske og undertryk-

kende praksiser. Hudfarge, men også andre synlige markører på forskjellighet (klær, 

uttrykksmåter mm) er noe jeg opplever som svært tabubelagte temaer i norsk barne-

hagepedagogikk. Men også utover dette feltet. At jeg holder ekstra godt på veska mi 

om jeg møter et par gutter med brun hud en kveld, er vanskelig å snakke om. At jeg 

er ekstra hyggelig mot en «svart» mann på flyet en gang jeg er ute og reiser, kanskje 

nettopp fordi han er «svart» og fordi jeg vil vise at jeg IKKE er rasist er temaer som 

sjeldent snakkes om med mennesker jeg omgås. Men hvordan har jeg lært å handle 

slik? Jeg ønsker det ikke alltid selv, men gjør det likevel. 

 

Derfor lurer jeg på om du kunne tenke deg og snakke med meg som mor av Signe 

som går i barnehage. Du har sikkert mange erfaringer nettopp pga hudfarge og fordi 

dere har forskjellig hudfarge. Og om jeg kan bruke det som materiale i forskningen. 

Jeg lurer blant annet på om: Er det jeg har skrevet gjenkjennelig eller uinteressant? 

Hva tenker du selv om det å være «hvit» og majoritet i samfunnet? Hvordan opple-

ver du at barnehagen snakker om forskjellighet? Og ellers alle erfaringer du kan 

ønske å dele. Jeg ser for meg en løs samtale som jeg tar opptak av. Ingen konkrete 

spørsmål, men mer erfaringsutveksling mellom oss. Om du har lyst til å delta, kan 

du uansett når som helst trekke deg. Om du vil kan jeg også vise deg eksempler på 

hvordan jeg bruker materialet i artikler, før jeg evt. sender det til publisering. Jeg 

ønsker altså ikke å bekrefte en ide om at rasisme skjer, men heller å utfordre barne-

hagefeltet til å arbeide mot rasisme på andre måter enn i dag. Og da må kanskje noen 

erkjennelser om «hvite» fordeler skje, samt å gjøre et forsøk på ikke å kategorisere 

pga av hudfarge. Vanskelige og viktige saker altså! Tenk litt på det, så kan du gi 

meg beskjed om du er interessert. 

 

Camilla 
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E-post til Inger 3. oktober 2008 

Så bra at du er interessert. Og, ja jeg er interessert i å snakke med flere. Kan 

også snakke med dere sammen, ut i fra hva dere føler dere mest komfortable 

med. Det fine med å være flere er at man gir hverandre assosiasjoner som 

kan få fram spennende diskusjoner og ulike vinklinger. Men, da er det selv-

sagt fint om en føler seg trygg på hverandre og at dette kan være noe som 

blir mellom oss. Jeg vil også anonymisere i tekstene jeg skriver senere. Så 

jeg er interessert i å snakke med begge uansett om det er sammen eller hver 

for seg. 

 

Vil du at jeg skal ta kontakt med henne? Eller vil du sende e-posten jeg send-

te deg videre til henne? 

 

Jeg kan på kvelden. Har bil så det er ikke noe problem. Kan komme hjem til 

deg om det passer. Her kan du/dere bestemme hva som er best. 

 

Send meg e-post adressen til hun du vet om eller gi lyd når du evt. har snak-

ket med henne. Så kan vi se på hvilken dato som passer og hvor m.m. 

 

Camilla 
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Vedlegg 3 

Informasjon om og samtykke om deltakelse i prosjektet: 

Kompleksitet og mangfold i samtidens barnehager 

 

Jeg arbeider med et doktorgradsarbeid innenfor feltet barnehagepedagogikk. 

Med dette brevet spør jeg om du vil samtykke til deltakelse i dette prosjektet.  

 

I prosjektet er jeg interessert i hvordan det faktum at vi lever i et flerkulturelt 

samfunn kan komme til uttrykk i barnehager og førskolelærerutdanninger. 

Jeg er også opptatt av vekselspill mellom hva som skjer utenfor og i barne-

hagepraksiser. Noen av spørsmålene jeg ønsker å reflektere rundt er: Hvilke 

begreper brukes når barn og voksne snakker om temaer i relasjon til egen 

hverdag i et flerkulturelt samfunn? Kan vi forstå slike begreper på flere må-

ter? Kan praksiser relatert til barnehage forståes som marginaliserende eller 

inkluderende, eller begge deler på en gang? Hvordan spiller faktorer som 

kjønn, rase, etnisitet og sosiokulturell bakgrunn inn i diskurser og praksiser 

på dette feltet?  

 

Ulike strategier brukes for konstruksjon av data; loggbok, innsamling av 

tekster skrevet av studenter og praktikere, offisielle dokumenter, annet skrift-

lig materiale som avisartikler, noveller, tekster på internett, teg-

ninger/bilder/lydopptak av/med barn, foreldre, studenter og/eller ansatte. 

 

Medvirkning i prosjektet er frivillig og deltakerne kan trekke seg på et hvil-

ket som helst tidspunkt før prosjektslutt og få alle data slettet. Prosjektet er 

planlagt ferdigstilt 2010. Data som blir referert, eller andre opplysninger fra 

møter med bidragsytere vil være anonymisert. Det vil si at de ikke kan knyt-

tes til noen bestemt person eller institusjon. Ved prosjektslutt vil alle data 

anonymiseres.  

 

Som forsker er jeg underlagt taushetsplikt knyttet til all informasjon jeg får i 

dette arbeidet. 

 

Prosjektet er godkjent av og meldt til Personvernombudet for forskning, 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste AS. 

 

Vennlig hilsen Camilla Eline Andersen, stipendiat i barnehagepedagogikk 

Høgskolen i Oslo 

 

Tlf: 95853908, e-post: camilla.andersen@lui.hio.no 
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........................................................................................................................... 

SAMTYKKE – Kompleksitet og mangfold i samtidens barnehager 

 

Jeg samtykker i å være deltaker i prosjektet Kompleksitet og mangfold i sam-

tidens barnehager slik det er skissert i informasjonsbrev som jeg har mottatt. 

Jeg er innforstått med at data fra prosjektet vil kunne bli presentert i faglige 

fora og i publikasjoner av faglig karakter. 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………… 

Underskrift 
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Vedlegg 4 

 

Auotoetnografiske notater 

Skrevet ned i perioden april 2006 – februar 2014. Totalt 57 sider. 

 

 

Samtale/kommunikasjon med mødre 

Lydopptak av samtale med to mødre som har barn i barnehage [Hjemme hos en av 

mødrene, 12.desember 2008, varighet opptak 3:03:35] 

 

E-post korrespondanse med mødrene før og etter samtalen 

 

 

Tekster og bilder fra det barnehagefaglige feltet 

Studieplaner og pensumlister for videreutdanning og/eller fordypning i flerkulturell 

pedagogikk på bachelor nivå [7 stk] 

 

Lysarkpresentasjon for studenter i pedagogikk ved et universitet i Norge [6.mars 

2007] 

 

Informasjon om bachelor førskolelærer ved en høgskole i Norge (2010)  [ totalt 12 

nettsider] 

 

49 innleveringstekster skrevet av ni masterstudenter i barnehagepedagogikk i for-

bindelse med et kurs hvor multikulturalitet var hovedtema [90 sider] 

 

Årsplaner fra barnehager [6 stk] 

 

Folder fra Kunnskapsdepartementet utgitt (2010) Velkommen til barnehagen! [fun-

net på garderobeplassen til egne barn i barnehage 10.08.2010] 

 

 

Reklame rettet mot foreldre 

Joha (2010) Wool makes you HOT… - but not too HOT [brosjyre for ullkær for 

barn] 

 

Yoplait (2009) Du er hva du spiser. [reklame for yoghurten Safari Panda, helside i 

ukebladet Foreldre og barn] 
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utg.). Oslo: J.W. Cappelens Forlag AS. 

Fiske, A. (2008). Snarveien 8b. Oslo: Cappelen Damm AS. 
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Populærkultur for barn og voksne (musikk, film, TV, radio) 
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Torgersen, T.-V. (2013). Nesten voksen 1:6 - sesong 2 [TV-serie episode]: NRK. 

Özkal Lorentzen, N. (2008). Detektivklubben [TV-serie]. Norge: SF Norge. 

 

Filmplakat «Liten Skär och alla små brokiga», 2012 

Små plastleker fra MacDonalds som kom med måltider rettet mot barn. 

 

 

Biografiske tekster 

Bandehy, L. (2003). Jeg kommer fra Iran. Oslo: Kulturbro Forlag. 

Maalouf, A. (1999). Identitet som dreper (P. E. Fosser, Trans.). Oslo: Pax Forlag. 
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Youmans, M. (2009). Norsk! Multikultur på sitt beste. Oslo: Gyldendal. 
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Hussain, K. (1986). Pakkis. Oslo: Tiden Norsk Forlag. 

Khemiri, J. H. (2003). Et øye rødt (A. E. Østby, Trans. 2005 utg.). Oslo: Gyldendal. 

Smith, Z. (2000). Hvite tenner (T. Sjøgren-Erichsen, Trans. 2007 utg.): Aschehoug. 
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