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Ekosofiska navigeringar  

Hållbarhet i förskolan genom ett etisk-estetiskt experimenterande. 

Sanna Olsson 

Sammanfattning 
Uppsatsens syfte är att prövande teoretisera kring ett annorlunda hållbarhetsbegrepp, med estetiken 
och etiken som nav, och vad ett sådant skulle kunna innebära för hur ett förskoledidaktiskt 
hållbarhetsarbete kan förstås och realiseras i praktiken. Med en etnografisk ansats och deltagande 
observationer prövas teorin mot tre vardagliga exempel från en förskolas verksamhet. Observationerna 
visar prov på hur barn experimenterar med själva tillvaron på sätt som med vägledning av bl.a Félix 
Guattaris tankar och begrepp kan förstås som estetiska och skapande bortom en traditionell förståelse 
av estetik. Studiens resultat visar på möjligheten att vidga förståelsen av det estetiska arbetet i 
förskolan utanför ateljéns gränser. Vidare visar resultaten på möjligheten att lägga till 
hållbarhetsdimensioner i förståelsen av ett estetiskt arbete i förskolan. Slutsatser som dras är att detta 
skulle kunna betraktas som ett tillägg till ett traditionellt hållbarhetsarbete och de begrepp, praktiker 
och platser som där planeras ingå.  
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Inledning 
Redan innan jag påbörjade min förskollärarutbildning vid Stockholms universitet var min intention att 
fokusera på hållbar utveckling och barns globala medborgarskap. Mina funderingar kring 
hållbarhetsfrågor och yngre barn väcktes då jag i mitt arbete som barnskötare fick möjlighet att planera  
förskolans hållbarhetsarbete tillsammans med en kollega, centrerat kring uppbyggnaden av ett 
odlingsområde med kompost på förskolans gård. Samtidigt var jag även djupt involverad i ett 
barninitierat projektarbete kring Star Wars där barnen hade föresatt sig att skriva manus till, samt 
filmatisera en egen version av Star Wars. Arbetet med att genomföra denna vision var i full gång. 
Många av barnens önskemål verkade från mitt perspektiv fullkomligt orimliga, exempelvis skulle ett 
barn flyga genom luften ett långt stycke i filmens avslutande scen och jag befarade att de skulle bli 
besvikna då deras plan inte gick att genomföra. 

I takt med att dessa två projekt framskred märkte jag att allt fler paralleller oväntat framträdde mellan 
dem. De var fortfarande väsenskilda i uttryck, men det långsiktiga syftet bakom hållbarhetsprojektet –  
att barnen genom odlingserfarenheterna skulle få förutsättningar att förhålla sig till (och på) planeten 
på ett mer hållbart sätt – verkade plötsligt inte enbart förbehållet det uttalade hållbarhetsprojektet och 
de situationer och begrepp som planerades ingå. Då jag betraktade barnens verksamhet i Star Wars-
projektet såg jag hur barnen fullkomligt kastade sig in i arbetet och tog sig an avancerade uppgifter 
utifrån de reella förutsättningar som rådde med oanad uppfinningsrikedom, och jag förbluffades 
ständigt över hur barnen skruvade både problem och lösningar långt utanför min logiska 
tankeförmågas gräns. Plötsligt löste barnen flygscensproblemet genom en snillrik, men samtidigt 
väldigt annorlunda form av trickfilmning som de var mycket nöjda med. Barnens förhållningssätt då 
de gav sig i kast med – och faktiskt löste – problem som för mig verkade dömda att misslyckas fick 
mig att fundera på om min investering i att lära barnen om kompostering faktiskt skulle ge dem 
tillräckliga förutsättningar att tackla de enorma problem vi står inför som planet. Räcker sopsortering 
och andra miljöbesparande åtgärder på individnivå verkligen till för att komma åt problematikens 
kärna? Och räcker det att lära barn om en hållbar livsstil? Kunskap och livsval hänger inte med 
självklarhet samman, vilket forskning inom allt från hållbarhet till rökning bekräftar. Att ha kännedom 
om kretsloppet är naturligtvis ovärderligt, men vilken skillnad gör det i ett större perspektiv om 
kunskapen inte samtidigt ackompanjeras av ett sätt att tänka om själva tillvaron som ger 
förutsättningar för andra sätt att leva på planeten? 

I projektet om Star Wars fick barnen ge sig i kast med problem som de själva identifierat och 
specificerat, drivna av sin till synes ostoppbara lust att utforska det valda ämnesområdet från alla 
tänkbara och otänkbara håll. De planerade, drev och genomförde en filmproduktion från början till 
slut, där allt från byggnationen av ett rymdskepp som rymde alla barnen till manusförfattande och 
premiärvisning hanterades genom ett arbetssätt präglat av surrealistiska inslag och oväntade 
vändningar. I jämförelse med var barnen fått med sig från trädgårdsprojektet, att potatisskal och 
matrester blir till jord som vi kan använda för att plantera ny potatis, upplevde jag arbetet kring Star 
Wars som långt mer rustande inför framtiden än den instrumentella kunskap hållbarhetssarbetet 
förmedlat. I projektet om Star Wars framstod dessutom barnen på nya sätt framför mina ögon, de blev 
annorlunda än de barn jag trodde mig känna efter tre år tillsammans.  
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Under utbildningens gång har jag ofta återkommit till dessa minnen, i samband med att jag genom 
kurslitteratur och erfarenheter på VFU har noterat att hållbarhetsarbetet i förskolans kontext, både 
forskningsmässigt och praktiskt, har tenderat att fokusera konkreta och ”gröna” frågor. Här betonas 
individens ansvar för den globala hälsan (Somerville & Williams 2015), exempelvis genom 
sopsortering eller de årliga städdagar av skogen som miljöorganisationen Håll Sverige Rent anordnar. 
Globalt har det politiskt drivna miljöarbetet riktat mot individers livsval pågått i flera decennier, men 
trots att allt fler sopsorterar, väljer ekologiska alternativ till förbrukningsvaror och är medvetna om 
sina ekologiska fotavtryck lever vi ännu inte i en hållbar värld. Fakum är att ingen vet om dessa 
individuella åtgärder faktiskt gör någon skillnad alls. Trots att elektriska bilar funnits på marknaden 
sedan länge fortsätter petroliumindustrin att förorena planeten. Det verkar som att det krävs större 
förändringar än mänskligheten är förmögen att uppbåda genom det tänkande om 
hållbarhetsproblematiken och dess lösningar som hittills dominerat. Men följs de tankebanor som 
filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari framlagt, krävs nya sätt att förhålla sig till och existera i 
världen som bara kan komma till stånd genom att faktiskt pröva nya sätt att tänka om själva 
grundförutsättningarna för tillvaron. Hållbarhetsproblematiken torde därmed vinna på en 
dekonstruktion för att sedan kunna byggas upp igen på nytt med vidgade premisser. En ansats i 
föreliggande arbete är att undersöka hur sådan premisser skulle kunna se ut, och hur dessa skulle 
kunna förändra hur vardagliga situationer i en förskoleverksamhet skulle kunna förstås och uppfattas, 
kopplat till ett annorlunda hållbarhetstänkande - ett tänkande som inte på förhand är kopplat till 
specifika platser, praktiker och begrepp.   

Bakgrund 
Det faktum att mänsklighetens förfarande har orsakat så omfattande skador på planeten att hela vår 
existens hotas har gradvis växt till en av de största politiska utmaningarna i vår tid. Rockström (2010) 
beskriver problematiken som så stor att det inte längre är ett alternativ att fortsätta som vanligt, hela 
vårt sätt att förhålla oss till – och på – planeten måste styras om. Det krävs ”innovation, nya sätt att 
tänka och nya paradigm”, menar Rockström (2010) för att förmå vända de destruktiva trender som i 
accelererande takt pekar mot utarmning av biodiversiteten, uppvärmning av planeten och ekosystemets 
kollaps. I takt med att hållbarhetsproblematiken blivit en etablerad politisk fråga har den via 
policydokument fångats upp även i relation till skola och förskola och blivit en del av  
utbildningsuppdraget (Skolverket 2012). European Panel on Sustainable Development (2010) 
definierar i sin rapport lärande för hållbarhet som en absolut nödvändighet; dels med hänvisning till 
barns rätt att påverka i frågor som rör dem så som den formuleras i barnkonventionen (Hammarberg 
2006), dels då barn har de största insatserna i en hållbar framtid och dels då barns kunskap om och 
förmågor att handla rättrådigt i hållbarhetsfrågor beskrivs som avgörande då framtiden vilar på deras 
axlar (EPSD 2010, s. 7). I rapporten definieras hållbarhetsproblematiken som stående på tre ben 
bestående av miljömässiga frågor, politiska frågor och sociala frågor. I skärningspunkten mellan dessa 
rekommenderas lärande för hållbarhet att ta sin utgångspunkt (ESPD 2010). Härigenom har lärande 
för hållbar utveckling (hädanefter LHU) i en förskolekontext kommit att diskuteras genom exempelvis 
frågor om konflikter och kamp om rättvisa som förutsättningar för demokrati (Hägglund & Johansson 
2014), hur förutsättningar kan skapas för barns handlingskompetens och kritisk handlingsförmåga 
(Hedefalk 2014), empowerment och vikten av att ta barns kompetenser på allvar (Engdahl 2015), barns 
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agentskap, pedagogers kompetens och vikten av en tidig start för lärande (Pramling-Samuelsson 
2011), barns agens och utforskande av naturvetenskapliga processer (Caiman 2015). Dessa 
diskussioner, trots sina olikheter, tar avstamp i en konsensus om hållbarhetsfrågornas 
grundproblematik så som den definieras i de olika globala målen och överrenskommelserna. Även om 
man didaktiskt har olika sätt att tackla problemet, vilket ritar ut olika vägar mellan problem och 
lösning, förblir kopplingen däremellan naturaliserad. Frågan reduceras till att handla om hur man på 
bästa sätt tar sig mellan punkt A och punkt B, vilket osynliggör andra möjliga destinationer och 
utgångspunkter. Men för att kunna ha möjligheten att pröva nya sätt att förstå och tänka om hållbarhet 
kan det vara nödvändigt att ta ett steg utanför arrangemanget och därifrån betrakta vad som framträder. 
En sådan utsiktspunkt inbjuder Félix Guattari (1930-1992) till då han med sitt sista verk, 
”Chaosmosis” (Guattari 1995) ger sig in i samhällsdebatten genom att bidra med en dekonstruktion av 
hela det paradigm inom vilket hållbarhetsproblematiken idag definieras. Verket pekar på 
mänsklighetens behov av ett nytt etisk-estetiskt paradigm för att kunna tackla de problem vi står inför 
som planet: 

Our survival on this planet is not only threatened by environmental damage but by 

a degeneration in the fabric of social solidarity and the modes of physical life, 

which must literally be re-invented. The refoundation of politics will have to pass 

through the aesthetic and analytical dimensions implied in the three ecologies – 

the environment, the socius and the psyche. We cannot conceive of solutions to 

the poisoning of the athmosphere and to global warming due to the greenhouse 

effect, or to the problem of population control, without a mutation of mentality, 

without promoting a new art of living in society. (Guattari 1995, s. 20) 

Guattari ritar helt om kartan för hur hållbarhetsproblematiken kan förstås genom att lyfta fram 
estetiken som ett nyckelkoncept genom vilket alla aspekter av varandet behöver passera för att 
mänskligheten ska klara av att hantera sina problem. För detta krävs en mutation av mentaliteten, 
skriver Guattari, ”a whole new art of living in society” (Guattari 1995, s. 20). Det är ingen slump att 
Guattari använder ordet art, konst, för att beskriva det nya sätt att leva i samhället som hans 
paradigmskifte efterfrågar. Just genom att närma sig tillvaron kreativt och skapande, genom en 
experimenterande och prövande hållning, estetiskt, menar han att det kan bli möjligt att omforma vårt 
levnadssätt på jorden och skapa en hållbar framtid (Guattari 1995, s. 28).  

Här öppnas en annorlunda ingång till hållbarhetsfrågor i förskolan, som ett möjligt tillägg till en 
pedagogik där preventiva och omsorgsbetonade, naturnära aktiviteter dominerar lärande för hållbarhet 
(jfr. Somerville & Williams 2014). Genom Guattaris formulering verkar det plötsligt bli möjligt att 
även betrakta estetisk verksamhet som ett slags arbete för en hållbar framtid genom dess potential till 
kreativitet och nytänkande. Men på vilket sätt, och hur definierar Guattari begreppet estetik?  

Guattari tillskriver det estetiska, konstnärliga tänkandet stort hopp för att bryta upp rigida och 
vanemässiga sätt att förhålla sig till tillvaron, som han menar avgränsar människors tänkande och låser 
fast förståelser av hållbarhetsproblematiken inom en fördefinierad mall. Estetikens kreativa kraft, 
menar Guattari, besitter möjligheter att spränga utanför normativt tänkande och där finna andra sorters 
lösningar som inte ryms inom den nuvarande förståelsen av vad som definierar 
hållbarhetsproblematiken och därmed även dess lösningar. Guattari hävdar att estetiken behöver 
prioriteras som en avgörande faktor i ett arbete för att främja en hållbar framtid, men med tanke på 
estetikens status i dagens samhällsklimat verkar denna koppling inte tillmätas nämnvärt värde. Istället 
förstås estetiken vanligtvis som en dekoration, ett trevlig men harmlöst bihang till lärande och därmed 
hierarkiskt underställt (Dahlberg, Olsson, Theorell 2015, s. 3).  
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Den sedan tidigare väletablerade kopplingen mellan estetik och konst styr dock i sammanhanget in 
tanken i en återvändsgränd. För att komma åt Guattaris intention ska estetikbegreppet inte likställas 
varken med konsten som objekt eller med dess praktiska utförande (Guattari 1995, s. 101-2; Alliez & 
Massumi 2014, s. 18). Ett sådant tänkande leder till att estetiken förblir bunden till ateljén. Även om 
skapandet är en önskvärd handling sprungen ur det estetiska tillståndet, är det inte detta som i första 
hand avses. Guattari inbjuder istället till att möta estetiken redan innan den kommer till uttryck i tanke 
eller handling. Denna estetik befinner sig alltid innan, en ”proto-estetik” (Massumi 2012) som med 
maskinisk kraft sätter event till världen och driver kreativiteten mot potentiella uttryck. Estetiken 
kopplas med andra ord loss från en utpräglat konkret, utförandebaserad och traditionellt konstnärlig 
förståelse och betrakta som en aspekt av det kreativa tänkandet, ständigt närvarande både i etiska, 
politiska och sociala praktiker. Dessa har alltid en form, och där bor estetiken. Guattari skriver:  

We are not referring to institutionalized art, to its works manifested in the 

social field, but to a dimension of creation in a nascent state, perpetually 

upstream of itself, its power of emergence subsuming the contingencies and 

hazards of activities that bring immaterial Universes into being. (Guattari 1995, 

ss. 101-102) 

Estetiken beskrivs av Guattari som ett gryende tillstånd, evigt svävande i skedet innan fullbordan, vars 
kraft har potential att uppsluka de ”faror” som bor i det outforskade. Det kan tolkas som att rädslan för 
det nya, och de risker som medföljer i form av smärtan det innebär att omvärdera och gå utanför 
invanda och sedimenterade tankebanor kan trumfas och utmanas av det estetiskas kreativa kraft. Det 
sätt som problem och lösningar fördefinierats inom en hållbarhetsdiskurs skulle med andra ord bli 
möjligt att utforska i en vidare mening med hjälp av ett estetiskt tänkande, men som Guattari antyder 
innebär sådana förskjutningar alltid ett mått av smärta.  

Som didaktisk utgångspunkt för ett hållbarhetsarbete leder detta i helt andra riktningar än de som 
vanligtvis associeras med hållbarhet i förskolan, där gröna, individnära och naturvårdande praktiker 
tenderar att dominera arbetet (Somerville & Williams 2014). Guattari verkar antyda att det skulle vara 
möjligt att nalkas hållbarhetsfrågor på andra sätt, där estetik får en framträdande roll kopplad till 
människors möjligheter att tänka nytt och därmed existera i världen på andra premisser. Jag menar att 
det är en förståelse av estetik som överskrider de traditionella och dualistiska diskurserna om estetik 
som ofta särskiljer vissa upplevelser och praktiker som "estetiska". Detta nya paradigm med nya 
mentaliteter skulle kanske ha större chanser att finna de lösningar som idag inte finns. Det handlar inte 
om att förneka hållbarhetsproblematikens ekologska, politiska och ekonomiska problematik utan om 
att bidra med en ytterligare synvinkel på själva förutsättningarna för dessa problem på en existensiell 
nivå. Hållbarhetsfrågornas etablerade ”tre ben” – det ekologiska, det politiska och det ekonomiska – 
skulle då kunna betraktas genom filtret som Guattaris tre ekologier – det sociala, psyket och miljön 
(Guattari 1995) – erbjuder och kanske kunna förstås på nya och annorlunda sätt.  

Förståelsen för estetiska läroprocesser i förskolan kan då komma att placeras i en rymligare geografi 
där estetikens betydelse för alla skapande och nytänkande processer, inklusive subjektiviteter, kan 
undersökas som en del av ett hållbarhetsarbete.  

Genom att närma sig tillvaron estetiskt sätts kreativa processer i rörelse, vars potential beskrivs av 
Guattari som öppenändade och innehållande möjligheter till nya upptäckter. Mänskligheten är idag i 
desperat behov av nytänkande, men enligt Guattari tenderar det estetiska tänkandet gradvis ersättas av 
ett förgivettaget tänkande baserat på sunt förnuft och cirkellogik.  
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Estetiken betraktas av Guattari som absolut nödvändig för etiskt handlande i förhållande till den värld 
vi lever i och sammanflätade med, samt för att mänskligheten i framtiden ska förmå samexistera på ett 
hållbart sätt. En sådan etisk-estetisk praktik kräver mer än ett inlärt ”grönt” förhållningssätt hos 
individer; Guattari manar till dekonstruktion av hela mänsklighetens sätt att förstå och hantera 
hållbarhetsfrågor. Han efterfrågar en mutation av mentaliteten, en radikalt förändrad syn på tillvaron 
och dess sammansättning som bara kan komma till stånd om kreativitet och experimenterande förstås 
som villkor för existensen. Genom att knyta mänsklighetens förmåga till kreativt tänkande och 
experimenterande till en hållbarhetsdimension uppstår didaktiska möjligheter att tackla lärande för 
hållbarhet i förskolan på helt annorlunda sätt. Pedagogiska aktiviteter riktade mot att lära barn 
naturvårdande åtgärder skulle här kunna ackompanjeras av en mer öppenändad och kreativt driven 
praktik som tangerar hållbarhetsfrågor indirekt, på ett existensiellt plan. En av nyckelidéerna i 
Guattaris etisk-estetiska paradigm är att den förgivettagna synen på vad hållbarhetsfrågor är hindrar 
andra sätt att förstå problematiken från att prövas (Guattari 1995 s. 121), och därmed hindras även 
möjliga lösningar knutna till dessa.  

Guattari menar att det är genom att avstå från att förutsätta att vi kan förutse vad som är möjligt genom 
logiskt tänkande och erfarenhet som den virtuella potential som varje situation innehåller istället kan 
öppnas upp. Det virtuella kanske innehåller lösningar på våra planetära problem som ingen tidigare 
tänkt fram? För trots att politiker och samhällsmedborgare verkar vara införstådda med att vi står inför 
planetära utmaningar av aldrig skådat slag verkar det finnas svårigheter att få till stånd de radikala 
förändringar som skulle behövas för att vända den destruktiva trenden och skapa ett hållbart sätt att 
tillsammans bebo planeten. Klimatmål för minskade utsläpp av växthusgas sätts upp, strategier 
utarbetas för att motverka fattigdom och öka utbildningsnivåer, men de verkar inte ta udden av 
problemet i den grad man önskat (UN 2015). 

Det har gått 25 år sedan Guattaris ”Chaosmosis” (1995) publicerades, men problemen har under denna 
tid snarare fördjupats. Ett sätt att förstå varför, skulle Guattari kanske säga, är att fel områden 
fokuseras i hållbarhetsarbetet. Frågan om hållbarhet betraktas som ett tekniskt problem, som 
visserligen har orsakats av människan men som samtidigt ligger ”där ute”: det är världen som är trasig 
och som människan, genom klimatsmart lagstiftning och individuella självuppoffrande insatser ska 
laga. Genom människans överlägsenhet kan världen både förgöras och benådas, beroende på hur 
mänskligheten väljer att agera. Det blir då av yttersta vikt att individer är tillräckligt upplysta så att 
deras val är rationella. Utbildningens roll att dana upplysta medborgare kapabla att välja rätt blir då ett 
centralt nav i tänkandet om hållbarhetsproblematiken, och förskolan som första steget i det livslånga 
lärandet hamnar i blickfånget. Gustavsson, Palmer och Lenz Taguchi (2015, s. 1) menar att bilden av 
barnet som ”framtidens räddare” är ett starkt tema i västerländskt tänkande, av vilket följer en bild av 
förskolan som nödvändig frälsning. Genom att ge barnen en god start i livet kan vuxenvärlden både 
gottgöra för egna misstag och förhindra barnen från att i framtiden upprepa dem. De som lämnas att 
förvalta kunskaperna och genomföra räddningsaktionen blir dock barnen, i en framtid som de äldre 
generationerna kanske inte längre delar.  

Whitehead (1968, s. 21) menar att en syn på människan som subjekt och naturen som objekt är 
problematisk, då det i praktiken är omöjligt att avgöra var människan slutar och naturen börjar. Att 
inte kunna avgöra detta innebär att både problem och lösningar som utgår från ekologi som en yttre 
angelägenhet kommer att behöva uttryckas och förstås på annorlunda sätt. Guattari menar att 
människor behöver vända blicken mot sig själva, men inte som individuellt ansvariga på det 
traditionella sättet, utan som inlemmade i ett tänkande om världen som begränsar deras möjligheter att 
hitta lösningar radikala nog för de planetära utmaningar vi står inför. I skarpa ordalag förebrås i 
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”Chaosmosis” den franska miljörörelsen för oförmågan att se bortom renodlat ekologiska och politiska 
faktorer för att istället, som en absolut prioritet, betrakta problemet som en fråga om social och mental 
ekologi: 

When in truth their problem today […] is how to contribute to the reinvention of 

progressivist polarity, how to rebuild politics on different bases, how to rearticulate 

transversally the public and the private, the social, the environmental and the mental. 

(Guattari 1995, s. 128). 

Han kallar sin idé ecosophy (Guattari 1989, s. 41) och den inbegriper en rekonstruktion av individuella 
och sociala praktier på alla nivåer, genomsyrad av ett etisk-estetiskt paradigm, ordnat under tre 
komplementerande kategorier: social ekologi, mental ekologi och miljömässig ekologi. Dessa kan 
tacklas först och främst genom att göra oss motståndskraftiga mot kapitalistisk subjektivitet; ”the 
subjectivity of one-dimensionality, general equivalence, segregation, and deafness to true alterity” 
(Guattari 1995, s. 91). Det innebär att den hållbarhet som Guattari förespråkar inte riktas mot att 
bevara och restaurera den globala hälsan, som ett fredat reservat. Han vill istället på djupet omdana 
människors syn på vad det innebär att leva tillsammans, och låta dem erfara sina subjektiviteter i helt 
nya former. Som Olsson (2009, s. 100) skriver kommer detta att vända blicken mot nuet istället för 
mot hur man tänker sig framtiden, vilket ställer frågan om vad ett hållbarhetsarbete är och kan vara i 
en ny dager. Uppsatsens hållbarhetstematik kommer således härmed att lämna den traditionella synen 
på vad hållbarhet inbegriper bakom sig, för att prövande följa i Guattaris spår. 

Tidigare forskning 
Forskning om lärande för hållbar utveckling och små barn är ännu ett relativt obeforskat och nytt 
område. Då Davis år 2009 gör en översikt över forskningsfältet mellan 1996-2007 konstaterar hon att 
empiriska studier av hållbarhetsfrågor i relation till yngre barn utgör mindre än 5% av den totala 
mängd peer-granskad LHU-forskning som hennes studie omfattar (Davis 2009, s. 11). Trots att hon 
bland de yrkesverksamma fann en ökande medvetenhet och ett intresse att fokusera hållbarhetsfrågor 
fanns mycket lite forskning att stödja det didaktiska arbetet på. Den forskning som trots allt fanns 
bedömdes inte tillräcklig för att utgöra ett underlag för fortsatt forskning, diskussion och kritisk analys 
(Davis 2009, s. 6). Framförallt efterfrågades studier med teoretisk och metodologisk spänst. 
Somerville och Williams (2015) gör åtta år senare en uppdaterad översikt över fältet, som visar att 
forskningen sedan blottläggandet av Davis ”svarta hål” har vitaliserats markant. En starkt påverkande 
faktor kan vara att senare års debatt och forskning om klimatförändring pekat på det akuta behovet av 
aktion och reformer, vilket lett till en mobilisering av hållbarhetsfrågor på läroplans- och policynivå 
(Somerville & Williams 2015, s. 111). I nuläget finns en relativt stor mängd forskning, som författarna 
tematiserar baserat på deras underliggande teoretiska antaganden. Här blottläggs tre diskurser om 
LHU: ”Connection to nature”, som konstateras problematiska då de baseras på förgivettagna 
föreställning om en neutral utgångspunkt och sakna teoretisk redogörelse, “Children’s rights”, som 
tenderade att sakna empiriskt underlag från fältet och “Post-human framework” som saknade explicit 
hållbarhetsfokus och därmed exkluderades från översikten trots sin relevans för fältet (Somerville & 
Williams 2015, s. 112). Nu efterfrågar författarna fortsatt forskning inom de olika utgångspunkterna 
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med betoning på det posthumanistiska för att fördjupa och skapa förutsättningar för diskussioner 
genom de spänningar som uppstår dem emellan (Somerville & Williams 2015, s. 112).   

I det följande kommer ett urval av tidigare forskning med relevans för studiens teoretiska 
angreppspunkt att diskuteras genom att olika teman presenteras, i vilkas skärningspunkt min studie tar 
avstamp. Översikten börjar i ett renodlat hållbarhetsperspektiv för att visa exempel på variationen av  
frågor som diskuteras inom fältet LHU och förskoledidaktik. Gradvis förflyttas sedan fokus från ett 
explicit hållbarhetstema för att röra sig mot en posthumanistisk vändning där hållbarhetsfrågor 
tangeras på ett existensiellt plan, genom omförhandlandet av varandets villkor.  

Lärande för hållbarhet och förskoledidaktik 

I sin världsomspännande intervjustudie syftar Engdahl (2015b) till att öka medvetenheten om barns 
kompetenser som problemlösare och tänkare i frågor om hållbarhet. Genom att lyssna på och värdera 
barns idéer och realisera dem lokalt menar Engdahl att barns tilltro till sin förmåga kan stärkas och 
barn kan komma att betraktas som agenter för förändring. I sina resultat visar Engdahl att pedagogers 
kapacitet att dela uppmärksamhet med barn var avgörande för om insatserna lyckades och att 
medvetna, lyssnande och barn-centrerade pedagogiska insatser således måste betraktas som centrala 
för LHU i förskolan. Pramling Samuelson (2011) diskuterar i artikeln “Why we should start early with 
ESD” vuxnas ofta begränsade syn på barns kompetenser som ett hinder för barns möjligheter – och 
rätt – att delta i arbetet för hållbarhet. Med stöd i hjärnforskning menar Pramling Samuelsson att det är 
av högsta vikt att ta vara på barns “window of oportunity” (2011, s. 108) och tidigt hjälpa barn ge sig i 
kast med komplexa frågor, utifrån sina unika erfarenheter och tillsammans med medlyssnande 
pedagoger. Barns kompetenser är enligt författaren kopplade till vuxnas; barns meningsskapande 
villkoras av den omgivande miljön och lärares kompetens. Genom att ge barn tilltro till sin egen 
kapacitet att handla kan det bli möjligt att motverka att barn känner sig rädda och utelämnade åt 
annalkande katastrof, skapad av de vuxna (Pramling Samuelsson 2011, s. 112).   

Även Hedefalk (2014) skriver fram handlingskompetens som central för hållbarhetsfrågan. Förskolan 
måste skapa förutsättningar för att utveckla kritisk handlingsförmåga menar författaren, som lyfter 
fram ett pluralistiskt förhållningssätt där olika röster för möjlighet att höras som en didaktisk 
förutsättning. Här hamnar prioriteringar vad gäller val av undervisningsinnehåll och en villighet att 
skapa utrymme för meningsskapandeprocesser i centrum som förutsättningar för barn att handla 
kritiskt i förskolan. Även förståelse för varför vissa handlingar prioriteras och andra utesluts betonas 
som viktiga aspekter av en helhetssyn på hållbarhetsproblematiken, där sociala och politiska aspekter  
såväl som ekologiska lyfts fram.  

Likt Pramling Samuelson (2011) tar Hägglund och Johansson (2014) genom en sociologisk ansats 
fasta på ett rättighetsperspektiv i sin artikel “Belonging, value conflicts and children’s rights in 
learning for sustainability in early childhood”. Författarna identifierar en normativ diskurs inom LHU 
där harmoni och konsensus skrivs fram som önskvärda. Författarna menar istället att konflikter och 
kamp för rättvis måste förstås som förutsättningar för demokrati, varför strävan efter harmoni i 
förskolan beskrivs som kontraproduktiv. Passion och affekt kan härmed komma att betraktas som 
drivande krafter i LHU som möjliggör för nya perspekriv att träda fram. Konflikthantering kommer då 
att bli en avgörande aspekt i hållbarhetsarbetet. Artikeln vänder sig mot LHU som ett normativt 
kunskapsobjekt och tar ställning för en syn på barn som deltagare i en delad existens, där barn i sina 
kamratkulturer skapar och erfar maktspel och värdekonflikter, med inneslutning och uteslutning som 
centrala funktioner (Hägglund & Johansson 2014, s. 43). Detta öppnar upp för mörka och tunga frågor 
samt dess etiska aspekter att ta plats i förskolans rum. 
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Med en pragmatisk ansats och utgångspunkt i barns frågor och meningsskapande i relation till 
naturvetenskapliga processer tar Caimans (2015) avhandling fasta på hållbarhetsproblematiken. I 
avhandlingens fyra artiklar tacklas frågor om barns potential som agenter för förändring, barns 
utforskande av biodiversiteten och ekologiska kretslopp, kreativitetens och uppfinningsrikedomens 
roll i ett naturvetenskapligt utforskande relaterat till hållbarhet samt vilken roll barns icke-verbala 
uttryck har för deras vetenskapliga meningskapande och hur detta kan förstås. Studiens resultat visar 
vikten av att didaktiskt ge utrymme för barns agentskap, lustfylldhet och infall och för 
oförutsägbarheten i de vägar barns utforskande kan ta. Caiman betonar betydelsen av att den 
didaktiska miljön möjliggör för pluralism, ger plats för ett verkligt lyssnande och att estetikens roll 
stärks för att barn på så sätt ska kunna nalkas naturvetenskapliga processer skapande, i tillblivelse, 
snarare än som redan definierad och avgränsad fakta.  

Etik, hållbarhet och förskoledidaktik 

Med en etnografisk ansats undersöker Halvars-Franzén (2010) i sin avhandling två förskoleklassers 
möjlighetsvillkor samt hur barns möten i förskolan kan förstås som etiska möjligheter. Utifrån 
filosofen Levinas alteritetsetik skriver Halvars-Franzén fram etiken som relationell och i tillblivande 
iochmed mötet med och ansvaret inför den Andres ansikte. En sådan etik, menar författaren, kan i linje 
med Levinas tänkande inte ta utgångspunkt i på förhand definierade principer eller moraliska 
regelverk utan villkoren måste framförhandlas allt eftersom, i relation till stundens förutsättningar. 
Halvars resultat visar bland annat på svårigheterna att som pedagog navigera utifrån denna syn då det 
kräver modet att våga stå “tomhänt” inför det etiska mötet. Halvars-Franzén (2010, s. 111) lyfter fram 
det aktiva – ibland till och med fysiska – lyssnandet som en förutsättning för en sådan etisk praktik, 
där möten kan ske utan anspråk på att förstå eller göra den Andre till den Samme; med respekten för 
dennes annanhet intakt.  

Posthumanistisk etik är också temat för Thiele (2013) som i artikeln “Ethos of Diffraction: New 
Paradigms for a (Post)humanist Ethics” frågar sig hur det kan göras möjligt att skapa en känsla av 
planetär samhörighet i en värld i konstant förändring och diversifiering, utan eviga värden och 
konstant grund av gott och ont att stå på, och där splittring och rädsla för den Andre verkar vara en 
ökande tendens. Thiele menar att det är genom tänkandet som dessa frågor kan hanteras; förändrade 
tänkandepraktiker kommer att skapa en annorlunda värld; tänkande är worlding practices. Att tänka 
genom diffraktion, menarThiele, där annanhet och skillnad ses som grundläggande principer för 
varandet kan skapa möjligheter att möta planetära utmaningar på nya sätt.  

Lärande för hållbarhet utifrån en deleuzeguattariansk ansats 

I artikeln “Interplay of Rhizome and Education for Sustainable Development” skriver Tillmanns, 
Holland, Lorenzi och McDonagh (2014) fram ett ramverk för LHU baserat på Deleuze och Guattaris 
idé om rhizomet och dess olika funktioner, kopplade till nyckelprocesser i lärande för hållbarhet; 
bland annat dialog, samarbete, engagemang och deltagande lärande. Rhizomets möjligheter att koppla 
samman hållbarhetsproblematiken som en helhet i en lärandesituation lyfts fram som ett sätt att tackla 
svårigheterna inom fältet att ta sig an och förändra tänkesätt som leder till skadliga beteendemönster ur 
ett hållbarhetsperspektiv.  

Förskoledidaktik med deleuze-guattariansk teoribildning utan explicit hållbarhetsfokus 

Inom det förskoledidaktiska fältet har under senare tid pågått ansträngningar från flera forskare för att 
knyta didaktik till ett deleuzeguattarianskt tänkande. I Liselott Olssons (2009) avhandling “Movement 
and experimentation in young children’s learning” undersöks lärande i förskolan utifrån Deleuze och 
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Guattaris idéer, och Olsson visar hur ett experimenterande och processorienterat arbetssätt kan 
förändra synen på vad ett barn och lärande är och därmed komma att förstås som en etisk och politisk 
positionering i förskolans verksamhet. Olsson visar vidare genom flertalet artiklar (Olsson 2012, 2013) 
hur det med denna typ av tänkande kan bli möjligt att hantera specifika didaktiska frågor på nya och 
kreativa sätt. Genom att sätta deleuzeguattarianska begrepp i rörelse i förskolepraktiken undersöks 
exempelvis i “Taking children’s questions seriously” (Olsson 2013) hur en didaktik centrerad kring 
Deleuzes begrepp begär och affekt kan alliera sig med barns experimenterande med språk samt vilket 
lärande ett sådant arbetssätt kan ge jämfört med en mer formaliserad undervisning. Olssons resultat 
visar att genom att lyssna aktivt till och ta barns frågor på allvar kan samma önskvärda kunskaper 
uppnås som om en mer formaliserad undervisningsbetonad metod använts. Vinsten med ett arbetssätt 
som tar utgångspunkt i barns intressen och frågeställningar, menar Olsson, är dock att lärandet sker 
under lustfyllda former, något som bland annat gav utslag i barngruppernas sätt att spontant engagera 
sig i språkbetonade aktiviteter.  

Ett annorlunda sätt att betrakta barn tas också fasta på av Gustavsson, Lenz Taguchi och Palmer 
(2015) i undersökandet av barns experimentella danspraktiker i förskolan utifrån ett 
deleuzeguattarianskt tänkande kopplat till Colebrooks queer vitalism-perspektiv. Författarna utmanar 
normativa förståelser av barn som bristfälliga och vetbara och ställer sig istället bakom en syn på 
subjektet som ständigt i tillblivande och därmed omöjligt att låsa fast i ett vetande. Genom dansen 
skriver författarna fram barnen som inbegripna i processer av becoming monstrous, där det monstruösa 
av Deleuze definieras som omöjligt att renodla eller definiera. Genom att skriva fram barnens 
danspraktiker på detta sätt demonstreras ett alternativ till en pedagogik där dansens syfte i första hand 
betraktas som ett verktyg för lärande och dansen istället kan förstås som en mikropolitisk frigörelse 
från normativa kategoriseringar av barn och förskolepraktiker.   

Förskoledidaktik och etik-estetik 

Linds avhandlining “Blickens ordning” (2010) undersöker med en deleuzeguattariansk ansats  
bildskapande praktiker i förskolan, bland annat genom en diskursiv analys av synen på estetik inom 
förskoletraditionen. Bildskapande verksamhet har en väl förankrad ställning i förskolan och Lind visar 
att denna är starkt knutet till en avbildande tradition. Dels i betydelsen att det högsta målet med 
bildskapandet tenderar vara att alstren ska föreställa något; här menar Lind att estetisk verksamhet 
knyts till lärande genom utveckling av finmotorik, observationsförmåga, etc. Eller i en psykologisk, 
frigörande tradition där skapandet ses som en avbildning av barnens inre tillstånd (Lind 2010, s. 55). 
Lind lyfter fram möjligheten att didaktiskt närma sig bildskapande genom begreppet alternativa 
geografier där det kan bli möjligt att ta sig ur normativa förståelser av vad estetik i förskolan är och 
behöver vara. Studien visar på vikten att förskolans miljö understödjer ett utforskande av dessa 
alternativa geografier på ett sätt som ger barn möjlighet att navigera bortom normer om “fint och fult” 
och ta sig an skapandet mer experimentellt.  

I en artikel som bearbetar frågor rörande förskoledidaktik och litteracitet i en global värld återvänder 
Olsson, Dahlberg och Theorell (2015) till sina slutsatser från studien “Det magiska språket” 
(Dahlberg, Olsson 2009) och bygger vidare på dem via kopplingen mellan subjektivitet och estetik. 
Författarna tar avstamp i en kritik mot en nyliberalt färgad, reduktionistisk syn på språk och lärande, 
där lärande förstås som lärarledd kunskapsöverföring och språket som ett fixerat system av 
representationer som barnen stegvis tillägnar sig. Estetiken blir med denna syn en trevlig men 
överflödig dekoration, bortrationaliserad i effektivitetens namn. Dessa förenklade modeller, där 
komplexitet och mångtydighet görs hanterbara genom standardiserade förklarings- och 
förenklingmodeller, leder enligt författarna till tekniker där barns prestationer kommer att jämföras 
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mot normen av ett “önskvärt barn”, som låser fast barns identiteter och genom “pedagogikens dubbla 
gest” (Popkewitz 1998 i Dahlberg et.al, 2015, s. 3) samtidigt innesluter och utesluter barns och 
pedagogers uttryck, önskningar och subjektspositioner i förskolans rum. Författarna menar att vi 
behöver experimentera med nya sätt att förstå barn, bortom vad Deleuze kallar “the indignity of 
speaking for the other” (Dahlberg et.al, 2015, s. 3), och att didaktiken då behöver genomsyras av en 
estetisk dimension. Genom att bereda plats för estetikens möjligheter att ge en rikare bild av världen 
kan identifikation och linguistisk representation ersättas av ett sinnligt sätt att tänka-känna, som låter 
oss komma till kunskap genom affekt och begär istället för ordning och koncentration. Om vi inte 
längre orienterar oss i världen genom linguistisk representation, där den reduceras till koncept vi 
känner igen, förstår och därmed kan lägga åt sidan, menar författarna att tänkandet kan bli ett 
fundamentalt möte (Deleuze 1994, s. 139), eller kanske snarare en sammandrabbning med det vår 
uppmärksamhet riktas mot. Här förskjuts fokus från identitet (och ovärdigheten att tala för den Andre) 
till plats och miljö som viktiga arenor för dessa möten att äga rum. Litteracitet och språk, hävdar 
författarna, måste komma att förstås som omfattande även det icke-representativa, det poetiska, det 
livliga, kroppens såväl som tänkandets.  

Dahlberg (2016) fortsätter på ett liknande tema i sin analys av kvalitetssäkringsdiskursen, men tar här 
fasta specifikt på mötet mellan förskoledidaktik och Guattaris etik-estetiska paradigm; de tre 
ekologierna. Författaren visar genom en diskursiv läsning av talet om kvalitet, hur de tekniker och 
system som används för kvalitetssäkran i förskolan knutit kvalitetsbegreppet, och därmed didaktiken, 
tätt samman med en ekonomisk och marknadsanpassad logik. Dessa nyliberala tekniker (jmfr. 
Dahlberg et. al 2015) stannar inte vid att “styra på avstånd” (Dahlberg 2016, s. 125), de är aktiva även 
i hur vi skapas och skapar oss som mänskliga subjekt: genom standardiserade metoder för best 
practice kontrolleras och normaliseras barns uttryck och kreativitet. Idealet om valfrihet skriver fram 
det önskvärda barnet som kompetent att aktivt driva sin egen självförverkligande agenda. Dahlberg 
frågar sig vad som sker med dem som av olika orsaker, som resursfördelning och andra sociala 
utslagningsmekanismer, inte kan leva upp till normen om autonomitet. Som en motvikt till 
normaliserande styrningsmentaliteter framhåller författaren Guattaris tre ekologier som möjligheten 
till en “immanent didaktik” (Dahlberg, s. 130), med ständig utgångspunkt i tillblivelseprocesser här- 
och nu. Genom sin potential att liera sig med barns och pedagogers experimenterande praktiker 
inbjuder konceptet till ett försiktigt “hopp om framtiden” (Dahlberg 2016, s. 124), på villkoret att vi 
har tålamod att vänta på dess effekter som kan ta tid att visa sig. Vi behöver också, konstaterar 
Dahlberg, hysa en stor tilltro till barns kapacitet som “migrant thinkers” (Dahlberg 2016, s. 131) och 
våga stötta deras frågor genom lyssnande och dialog, bortom en förutbestämt fråga-svar logik.  

Som Somerville och Williams (2014) inledningsvis konstaterade visar översikten på hur det uttalade 
hållbarhetsfokuset gradvis tonas ut i och med övergången till en posthumanistisk teoribildning. 
Samtidigt stärks i samma övergång de politiska, etiska och filosofiska teman som föreliggande studie 
tar som utgångspunkt för ett annorlunda hållbarhetsarbete. Genom att foga samman den uttalade 
hållbarhetsansatsen med den posthumanistiska teoribildningen, representerad av Guattaris tänkande, 
ämnar föreliggande studie pröva fruktbarheten i kopplingen mellan dessa samt bidra till den pågående 
hållbarhetsdiskussionen.   
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Syfte och frågeställningar  
Studiens syfte är att beskriva, pröva och teoretisera en vidgad förståelse av hållbarhetsbegreppet i 
förskolan. Utifrån några exempel i förskolevardagen fokuseras och ställs frågor om hur ett skapande, 
etisk-estetiskt präglat förhållningssätt kan materialiseras i barns relation till andra barn och icke-
mänskliga faktorer. Studien vägleds av frågeställningarna: 

• Kan man se ett skapande, etisk-estetiskt präglat förhållningssätt i barns pågående utforskande 
och experimenterande i förskolans vardag? I vilka typer av situationer verkar det etisk-
estetiska i så fall särskilt framträdande? 

• Vilka konsekvenser kan studiens annorlunda hållbarhetsbegrepp få för möjligheterna att 
didaktiskt tänka om, hantera och förstå ett hållbarhetsarbete i förskolan?  

Teoretiskt perspektiv 
De texter som främst ligger till grund för studiens teoretiska ramverk är Félix Guattaris (1930-1992) 
verk ”The Three Ecologies” (1989) och ”Chaosmosis” (1995), som valts ut då de behandlar 
hållbarhetsproblematiken på ett sätt som kan ses som potentiellt fruktbart för att nalkas 
hållbarhetsfrågor även i förskolan på ett annorlunda sätt. Men då den nu verksamma filosofen Brian 
Massumi har vidareutvecklat dessa tankar och knutit problematiken till en nutida kontext kommer 
även hans texter att vara bärande. Avsnittet inleds med en introduktion till Guattaris etisk-eststiska 
paradigm via de två nyckeltexterna, fördjupas gradvis via en introduktion till Deleuze och Guattaris 
begreppsvärld och genom Massumis klargöranden och tillägg för att avrundas i Guattaris tre ekologier 
och det etisk-estetiska paradigmet, samt hur dessa frågor skulle kunna förstås i en skissering av en 
immanent förskoledidaktik (Dahlberg 2016, s. 130).  

För att mer djupgående kunna delta i den diskussion som Guattari för behövs en bakgrund till hans 
filosofiska ansats, som en infrastruktur för det annorlunda sätt att tänka som presenteras. Guattari 
författade mot slutet av sitt liv ”The Three Ecologies” och ”Chaosmosis”, vars idéer främst ligger till 
grund för föreliggande studie efter ett långt samarbete med filosofen Gilles Deleuze (1925-1995), och 
dessa texter (och således även föreliggande studie) bygger på den begreppsapparat som författarparet 
tillsammans mejslat fram. Därför följer en allmän inflygning till den deleuzeguattarianska 
begreppsapparaten, för att sedan gradvis fördjupas och preciseras mot den hållbarhetstematik som 
Guattari för fram. 

Intro till deleuze-guattarianskt tänkande 

När jag inledde avsnittet om det deleuzeguattarianska ramverket fann jag att jag hade svårigheter att 
hitta en ingång i mitt skrivande. Var borde jag börja? I vilken ände kunde jag bäst få fatt i det mest 
grundläggande för vad filosoferna vill med sin teori? Var jag än började nysta insåg jag att jag befann 
mig “i mitten”. De teoretiska begreppen ligger som hoptrasslade och ter sig omöjliga att sortera eller 
ordna hierarkiskt.  
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Just här, begravd till armbågarna i härvan av begrepp och tankefigurer drabbar jag samman med flera 
avgörande teman i Deleuze och Guattaris tänkande. Min inlärda önskan att ta i bruk tekniker för 
ordning och hierarki för att organisera filosofernas världsbild illustrerar med retsam tydlighet hur det 
logiska, linjära tänkandet som vi har för vana att beskriva verkligheten igenom kommer till korta i 
mötet med den värld de målar upp. Att tänka om varandet tillsammans med Deleuze och Guattari 
handlar inte om att greppa och låsa fast en förståelse av tingens ordning, representerande verkligheten 
sådan som den är. Sanningen om världen kan för Deleuze och Guattari (1994, 2004) aldrig fångas, 
utan ersätts snarare av frågan om vad världen kan bli, om vi antar utmaningen att våga tänka 
annorlunda. Att träda in i filosofernas universum är att förlika sig med att allt står i ständig rörelse och 
förändring. Ingenting kan slutgiltigt låsas fast, ingenting kan med säkerhet sägas gälla utanför just här 
och nu. Ett konstant tillstånd av immanens (Deleuze 2001, s. 77) präglar varandet och själva livet, ett 
tillstånd vars kvalitet kanske kan förnimmas genom att föreställa sig en våg i ständigt begrepp att 
brytas mot stranden. Trädet, den metafor för lärande som skänkt oss föreställningen att endast kunskap 
med stadig förankring i jorden kan nå de höga höjderna utan att att kollapsa, utmanas av ett gytter av 
rötter och skott, utan varken början eller slut, där kunskapen rör sig på oförutsägbara och nyckfulla 
banor längs rottrådarna. Bilden av rhizomet (Deleuze & Guattari 2004, s. 25) innebar för mig en 
personlig uppgörelse med innebörden i “att kunna”, och den etiska aspekten av förskjutningen kryper 
under huden. Plötsligt blir det möjligt att bli till som kunnande och vetande subjekt på nya grunder. 

Ortodoxt tänkande som gränsvakt mot världen 

Fastlagda kategorier kan för Deleuze och Guattari aldrig företräda den röriga, komplexa och 
föränderliga värld människan lever i och är sammanflätade med, men de idoga försöken att ordna i 
kaoset får konsekvenser för möjligheterna att förstå världen, genom att de begränsas. Förnuft och 
logiskt tänkande, av Deleuze (1984, s. 132) kallat ortodoxt tänkande, agerar som gränsvakter, som 
genom vetande avgör vad som blir möjligt att tänka. Andra möjligheter att förstå fenomen än de 
“sanna” utestängs, då det blir omöjligt att tänka i banor utanför den etablerade kunskapen. Sådana 
tankar framstår som nonsens, och ifrågasätter oss som vetande subjekt. Vem vill framstå som 
irrationell, som en dåre, som ett barn? Därmed utestängs alternativa berättelser om världen, och 
människor fjättras vid ett normativt tänkande som reglerar deras världsbild och dem med den. De låser 
sig fast vid det de redan vet, och tänker inte nytt utan snarare i cirklar av redan tänkta tankar (Olsson 
2012, s 92). Människor inlemmas gradvis i denna begränsande världsbild, enligt filosoferna, men de 
föds inte med den. Det betyder, genom deleuzeguattarianskt tänkande, att vi kan ha mycket att lära av 
den irrationelle, dåren och barnet vad gäller kreativt tänkande (Deleuze 1994, s. 132; Guattari 1995, s 
101). 

Event som icke-kognitiv erfarenhet 

Att koppla upp sig mot Deleuze och Guattaris tänkande innebär att, det sunda förnuftet till trots, 
acceptera en tankefigur som på samma gång ter sig som en gravitationstrotsande balansakt där allt till 
synes hänger i luften mitt i rörelsen, och samtidigt en framåtrörelse så kvick att den ständigt föregår 
tänkandet. Denna paradox genomsyrar det för studien centrala begreppet event (Deleuze & Guattari 
1994, 2004), det relationella fält av aktivitet där exempelvis barn, förskolerum, pedagoger, material, 
etc kommer samman i ständigt föränderliga flöden, och vars fokus ligger i sammankopplingarna 
mellan deltagare snarare än på mänskliga deltagares agens. I föreliggande studie förstås eventet som 
innehavande en nyckelroll i skapandet av ett etik-estetiskt paradigmskifte, en tolkning som Gunilla 
Dahlberg (2016) delar:  

[…] it holds the possibility for creativity of thought , without which, he 
[Guattari] argues, we will not be able to solve any of the great 
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environmental, social and mental problems that we are facing in the 21st 
century. In this respect, the event, for Guattari, is the potential bearer of 
new constellations of universes of existence. (Dahlberg 2016, s. 6) 

Erfarenheten kringgår dualismen 

Genom att presentera begrepp vars definitioner tvingar läsaren att involvera hela sin kropp, icke-
hierarkiskt placerad mitt i ett sammanhang bland andra kroppar, utmanar filosoferna föreställningen 
att tänkande och förståelse är kognitiva, cerebrala transaktioner utifrån och in. Den traditionella synen 
på relationen mellan pedagog och barn där barn är mottagare för pedagogers kunskapsöverföring 
förändras då vi tvingas aktivera oss som tänkande-kännande kroppar bland andra tänkande-kännande 
kroppar (Dahlberg, Olsson & Theorell 2015, s. 5). Inifrån fältet erfars världen tillsammans med andra, 
snarare än beskrivs utifrån, vilket ger långtgående konsekvenser för subjektiviteten, både den egna och 
synen på andras. Som Massumi poängterar är detta en icke-kognitiv filosofi (Massumi 2013, s. 6), vars 
intresse inte – som i kognitiva teorier – riktas mot människan som vetande och kunnande subjekt i en 
värld av vetbara objekt. Klyftan som med en sådan världssyn uppstår mellan objekt och subjekt utgör 
en avgörande faktor i Guattaris problematisering av subjektiviteten i relation till det yttre, vilket leder 
honom till uppmaningen att genom mental ecosophy (Guattari 1989, s. 35) återuppfinna relationen 
däremellan. Detta, hävdar Guattari, måste ske genom ett ständigt närvarande etisk-estetiskt tänkande, 
vilket Massumi vigt demonstrerar i sin rekommendation för hur klyftan kan tacklas. Om vi föreställer 
oss att klyftan ska överskridas essensialiseras den i själva verket ytterligare. Detta undviks bäst, 
föreslår Massumi (2013, s. 7), genom att helt enkelt avstå från att tänka att den alls existerar. Istället 
uppmanas vi att tänka på objekt och subjekt som två aspekter av våra erfarenheter. Erfarenheten i sig 
själv blir med denna syn subjektet, som tar oss med och ger oss upplevelser som känns som om de 
vore präglade av en uppdelning mellan objekt och subjekt (Massumi 2013, s. 7-8). Detta är dock bara 
en förnimmelse, som kan släppas. Massumi skriver: 

Experience always invents. Every perception is a creative activity culminating in the 

production of an event of change. A perception is its own event. Its “content” is one 

with the dynamic form of its coming to fulfillment. What perception invents is 

essentially itself. It is self-creative. (Massumi 2013, s. 27) 

Det kan verka som att Massumi genom denna formulering omyndigförklarar människors förmågor att 
skapa mening i världen, eftersom han lösgör kopplingen mellan perception och förmågan att beskriva 
världen sådan som den “objektivt är”. Men genom att lägga betoningen på ordet skapa tillskrivs 
istället erfarenheten (som subjekt) en stor kreativ kraft, som får betydelse för hur människors 
möjlighetsvillkor kan betraktas, deras manövrerbara utrymme, vad som är rimligt, logiskt och sant. 
Här återknyter resonemanget till Guattaris etik-estetiska paradigm, vars uppmaning till nyskapande 
och experimenterande praktik inte blir genomförbar om tänkandet fortsätter att präglas av dualism och 
cirkel-logik. För att få tillträde till detta måste känsligheten ökas, tillika lyssnandet till erfarenheter och 
kunskaper som inte annars kan göra sig hörda i ett produkt- och resultatfokuserat samhällsklimat, och 
som Erin Manning uttrycker det, “engage seriously with how they come to thought” (Manning & 
Massumi 2013).  

Ett etisk-estetiskt tänkande från fall till fall 

Genom att, som Massumi, tillskriva erfarenheten en kreativ (i betydelsen skapande) kompetens får 
den, på det sätt som Guattari (1995, s. 107) definierar begreppet, estetiska kvaliteter: allt skapande har 
en estetik genom den form som skapandet tar, och inbegriper därmed på samma gång etik, eftersom 
skapande verksamheter alltid måste hantera de etiska implikationerna som kommer av att sätta 
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någonting till världen. Här tydliggörs dess roll i det etik-estetiska paradigmet. Men etiken är inte 
sprungen ur någon universell moralisk lag om rätt och fel, utan tar med i beräkningen “the fate of 
alterity in its extreme modalities” (Guattari 1992, s. 107), annanhet och dess många uttryck. Det 
handlar om att närma sig etiken genom en ”från-fall-till-fall-logik” (Olsson 2009, s. 100; Halvars-
Franzén 2010, ss. 38-44), där bäst-före-datumet på etiska regelverk går ut i samma andetag som de 
sätts i bruk. Det kräver en känslighet inför de specifika etiska implikationer immanenta i varje unik 
situation, vilket gör att tillflykt aldrig helt kan tas i tidigare erfarenheter; etiken från ett sådant 
perspektiv kräver att behandlas skapande, estetiskt. Reflexmässiga handlingar, eller handlingar som 
görs med hänvisning till ett förutbestämt moraliskt regelverk är också val, och av varje val, menar 
Olsson (2009, s. 99) följer ett politiskt ansvar inför de konsekvenser som sätts i rörelse. Att arbeta 
utifrån det etisk-estetiska paradigmet kan därmed inte undvika att bli ett politiskt ställningstagande, ett 
val med aktivistiska undertoner. 

Ontogenesis; det etik-estetiska skapandet som en “annorlunda logik” 

Olsson (2009, 2012, 2013) har med sin forskning visat hur barn skapar och experimenterar med alla 
sinnen involverade i processen och med endast perifert intresse riktat mot produkt; de verkar gå i 
dialog med själva erfarenheten av att existera. För att kunna förvalta barns bidrag eller åtminstone inte 
omedvetet motarbeta dem, hävdar Olsson (2013, s. 231) att vi behöver kraftfulla teorier, med kapacitet 
att upprätthålla skapandet som ett villkor för varandet. En filosofi som uppehåller sig kring frågor om 
skapande kan inte längre beskrivas genom att grundantaganden hänvisas till ontologi eller 
epistemologi, eftersom frågor om varande och kunskap inte lägger tillräckligt stor tyngd vid process. 
Ontogenesis, varandet i aktivt skapande, passar bättre till denna aktivistiska filosofi (Massumi 2013, s. 
13). Processen är här överordnad i den betydelsen att den villkorar hela existensen och genom detta 
skapar en “annorlunda logik” (Guattari 1989, s. 44), komplex i sin mångtydighet snarare än homogen 
och samlande; den producerar “annorlundaskap”. Detta är en logik som ger möjligheter att tackla den 
gemensamma tillvaron genom att, som Guattari önskar: 

[…] organize new micropolitical and microsocial practices, new solidarities, a 

new gentleness, together with new aesthetic and new analytical practices 

regarding the formation of the unconscious. (Guattari 1989, s. 51)  

Själv-skapande erfarenheter genom bare activity 

Ett nytt sätt att tänka om det omedvetnas formationer, som Guattari efterfrågar ovan, erbjuder 
Massumi (2013) genom begreppet bare activity, ur vilka han menar att de själv-skapande processer 
som tidigare nämnts är sprungna. Massumi (2013, s. 2) tillskriver själv-skapande processer en 
lustfylldhet; de njuter, och njutningen är direkt hemmahörande i dess estetik. Estetik har i studiens 
kontext mycket litet släktskap med skönhet utan ska snarare förstås som dimensioner av skapandet och 
dess form. Att erfara denna njutning kräver inte självreflektion – här påminns vi om det icke-kognitiva 
fokuset – processen sker på samma nivå som en syn-nerv färdas längs synapsen utan att dess bärare är 
medveten om det. Effekten av vad som skett kan erfaras som ett synintryck; ett event i sig själv 
(Massumi 2013, s. 27). Processen kallar Massumi bare activity, naken eller bar aktivitet. Massumi 
identifierar den som en rastlöshet just innan ett intryck registreras i medvetandet, alltid “on the cusp” 
(Massumi, 2013, s. 7), och alltid singulär, på väg in i självskapande-njutande aktivitet, och drivande 
kreativa uttryck framför sig mot tillblivelse. Bare activity beskrivs som en avgörande komponent i allt 
skapande och experimenterande, i görandet för görandets skull. Den har ingen egen form och är därför 
proto-estetisk (Alliez & Massumi 2014, s. 21). Olssons (2013) uppmaning att ta barns frågor på allvar 
görs på basis av insikten att “…children actually display a varitable taste for creative thought and that 
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what they really do is to go on a hunt for that which glimmers” (Olsson 2013, s. 231). Utan att ännu, 
på samma sätt som vuxna hållas tillbaka av ortodoxt tänkande (Olsson 2013, s. 251) kanske barns 
kontakt med dessa fingertopps-känsliga flöden, och njutningen de ger, är mer direkt. Ebba Theorell 
(2015) brukar tala om barns “tunnare-hud-mentalitet”.  

Det virtuella som potentiella universum 

I deleuze-guattarianskt tänkande befinner sig allt ständigt i mitten (Deleuze & Guattari 2004, s. 25). 
Människan står alltid mitt i tillvaron och kan omöjligt krångla sig loss ur den för att få en objektiv 
överblick. Vibrerande i skärningspunkten mellan det som varit och de myriader av möjligheter som 
ännu inte kommit att inträffa, ligger nuet som en syntes av alla erfarenhetsvärldar som hittills 
ackumulerats, och de möjligheter som ligger framför oss som potentiella universum (Massumi 2013). 
Att förstå nuet som ett mellanrum snarare än som en fixerad punkt skänker det en öppenhet som ger 
rymd åt dessa potentiella universum, som Guattari (1989, s. 44) begreppsligar som det virtuella. I det 
virtuella ligger nyckeln till förändring. Det virtuella ligger inrymt i nuet och är det abstrakta potential 
som varje event bär (Massumi 2013, s. 16), men det ska inte förstås som i motsats till det reella, det 
som faktiskt inträffar. Eftersom de samexisterar i nuet, förklarar Massumi, måste de förstås som på 
samma gång abstrakta och konkreta, virtual-actual, då det virtuellas abstraktion faktiskt i någon mån 
genomlevs i varje event samtidigt som det reella inträffar i det ögonblick det virtuella övergår i det 
reella (Massumi 2013, s. 16). Genom att stå ut med denna metafysiska paradox och dessutom göra den 
produktiv kan en ny virtuell ekologi utformas; det etisk-estetiska paradigmskiftet.  

Virtuell ekologi och nya ekonomier av värde 

Guattari sätter stort hopp till det virtuellas “fält av möjligheter” (Guattari 1995, s. 88) i iscensättandet 
av ett etisk-eststiskt paradigmskifte. Han skriver: 

All compasses – economic, social, political, moral, traditional – have gone off 

the tracks one after the other. It has become imperative to reforge axis of 

value, the fundamental finalities of human relations and productive activity. 

The ecology of the virtual is just as urgent as the ecologies of the visible 

world. (Guattari 1995, s. 91) 

Att “omsmida värdets axel” som Guattari skriver handlar om att ta tillbaka, eller kanske snarare skapa, 
andra sätt att tänka om värde än det monetära. Problemet med värde, som Massumi och Manning 
(2014, s. 19) definierar det, är att den ekonomiska logiken tenderar att sluka alla andra sätt att förstå 
begreppet, och den förståelse som återstår framstår som given, naturlig och neutral. De typer av värde 
som inte kan omdanas till ekonomiska - göras ackumulativa - döms med ett sådant tänkande ut som 
tomma på värde; som värdelösa. Författarna menar att det är av stor vikt för att kunna stå emot den 
nyliberala likriktningen att formulera nya ekonomier av värde. Att ägna sig åt sådant som i dagens 
ekonomiska klimat inte har värde tillskrivs ett stark frigörande potential, som jag kommer att återknyta 
till. Men först är det tid att åter vända blicken mot Guattaris paradigm. 

Kapitalistisk subjektivitet och collective assemblages of enunciation 

Guattari beskriver hur människan genom kulturer och grupper producerar kollektiva identiteter, vad 
han kallar collective assemblages of enunciation (Guattari 1995, s. 100-101), där mallar för 
identitetstillhörighet – subjektivisering – gemensamt artikuleras fram. Dessa mallar utformas för 
individen men har en kodning som ”standardiserar beteenden” (Guattari 1989, s. 27) hos individer med 
samma grupptillhörighet, som exempelvis ”lärare”, ”hustru” eller ”barn”. Individer som ingår i dessa 
kollektiva assemblage normaliseras bort från avvikande uttryck, och kristalliseras mot en mer eller 
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mindre homogen och ”steril” kollektiv identitet. Detta skulle kunna förstås som en form av 
socialiseringsprocess, där människor fostras in i ett samhälle och anammar dess koder. Det innebär 
dock att alternativa uttryck och sätt att vara, Annanhet, trycks undan av kraften i dessa 
subjektivitetsprocesser.  

Subjektivitetsprocesser är maskiniska, menar Guattari, och refererar till konceptet han utarbetat 
tillsammans med Deleuze (Deleuze & Guattari 1998, s. 38). En maskin i filosofernas mening är inte ett 
fysiskt objekt (även om fysiska objekt kan ha maskiniska effekter), utan en slags ansamling av flöden 
som genom begär och affekt (för definition, se nedan) sätter processer i rörelse. Genom collective 
assemblages of enunciation och dess maskiniska funktion har kapitalistiska intressen tagit kontroll 
över produktionen av subjektivitet, menar Guattari. De styr nu denna genom att integrera sig, infra-
personligt, med individers innersta begär och existensiella förståelser av tillvaron. Alla tillvarons 
koncept, inklusive subjektiviteter, knyts till ett universellt system av monetärt värde mot vilket allt nu 
relateras; den kapitalistiska ekonomins. Erin Manning och Brian Massumi skriver: 

The capitalist economy taps into all other formal and informal economies in a 

continously varied attempt to annex them to itself, which is to say, to its 

particular forms of formal valiation and indexing. The capitalist economy is all-

subsuming. It is universal. (Manning & Massumi 2014, s. 121) 

Detta får konsekvenser eftersom alla praktiker, även de experimentella och subjektiviseringspraktiker, 
”fångas in” av den kapitalistiska ekonomin och kreativa uttryck likriktas. Hos subjektiviteten knyts 
värde till förnuft, förståelse och sanning, och tankar som utmanar logiken framstår som dumhet och 
därmed utan värde. ”Transcendent value presents itself as immovable, always already there and thus 
always going to stay there” (Guattari 1995, s. 103). Massumi framhåller att det är av högsta vikt att 
hitta sätt att ”reattach value to singularity in all its qualitative liveliness” (2015), att återknyta värde till 
singularitet. Värde måste få möjlighet att förstås utanför den kapitalistiska logiken, som ingående i 
andra ekonomier formulerade utifrån andra helt singulära premisser. Som Massumi framskriver det 
måste värde återfå sin estetik, och för detta ändamål måste estetikens position omvärderas.  

Estetiken som segregerad värde-domän  

När värde förstås som transcendent, som orubbligt och ”alltid redan där” (som Guattari uttrycker sig 
ovan) betraktas värdet som redan definierat, naturligt givet inuti tillvarons olika företeelser. Det finns 
inskrivet, objektivt, och står i relation till deras användbarhet; också denna är förutbestämd och given 
(Massumi 2015). Här utkristalliseras en slags semiotik, ett betydelsesystem som inom sig knyter 
samman värde och användbarhet i en slags ett-till-ett korrespondens.  

Inom ett sådant system, förklarar Massumi (2015) delas tillvaron upp i sfärer som separeras från 
varandra och rangordnas utifrån användarvärde. Estetiken blir på så vis sin egen frånkopplade domän, 
semiotiskt sammanlödd med skönhet, en kvalitet mot vilken estetiken nu kommer att mäta sitt värde 
(Guattari 1995, s. 103). Det estetiskas skönhetsvärde knyter det vidare till ordningsord som harmoni, 
kontroll, struktur, symmetri och bildning. I samma rörelse töms övriga domäner – som politiken, det 
sociala, det ekologiska – på estetisk form (Guattari 1995, s. 103). Estetiken står nu frikopplad, 
segregerad från det vardagliga livets göranden, från basbehoven för mänsklig överlevnad (Dahlberg, 
Olsson, Theorell 2015, s. 5). Estetik blir en lyx, en tillvarons guldkant som man kan unna sig om man 
har marginal. Genom att definieras som överflödig blir estetiken en klassmarkör som nu, genom sin 
exklusivitet, kan fogas in i det monetära systemet (Manning & Massumi 2014, s. 121). På samma gång 
en marginaliserad sidoverksamhet som ett kugghjul i det ekonomiska, ackumulativa maskineriet. 
Genom att på detta sätt ”förprogrammera” kugghjulets roll i maskinen kan estetiken kontrolleras och 
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tämjas. I förskolans kvalitetsdiskurs, djupt färgad av ekonomins värdeordning (Dahlberg 2016), kan 
estetikens värde motiveras i den mån det främjar lärande. 

För Guattari och Massumi är modellen som redovisats ovan en destruktiv konstruktion. Enligt 
filosoferna finns det estetiska redan i varje tillblivelse, i alla tillvarons domäner (Alliez & Massumi 
2014, s. 21). Men då förhållandet inte erkänns utan människor manövrerar i sina erfarenheter utefter 
den gemensamt ritade kartbilden förnimmer de endast det som faller inom ramen för dess 
gränsdragningar. Det uppstår på detta sätt ett ”överskottsvärde”, surplus-value, inom alla erfarenheter 
(Alliez & Massumi 2014, s. 21), ett överspill av sådant som sinnena inte registrerar, men som trots allt 
existerar. Här hamnar bland annat estetiken, tillsammans med sådant som av olika anledningar inte 
passar in i den etablerade världsbilden, eller sådant som bedöms som oviktigt då tillvaron scannas av 
och intryck sorteras. Genom denna ”neuroreduktionism” (Manning & Massumi 2014, s. 19) 
produceras en bakgrund och en förgrund av erfarenhetsfältet, sorterad genom kategorier som 
aktiv/passiv, mänsklig/icke-mänsklig, subjekt/objekt.  

The call to smell a flower upon seeing it – the welling sense that a flowe is for 

something, for smelling – is a neurotypical response that is already moving 

toward grasping the flower as an object against the environment as a 

background, even as the environment is just coming to entertainment. 

(Manning & Massumi 2014, s. 8) 

Massumi insisterar på angelägenheten att slita blicken från tillvarons användarvärde; för 
mänskligheten att se bortom den antropocentriska frågan vad fenomen i vår närhet är ”till för” för att 
få möjlighet att återknyta till ett estetisk-etiskt tänkande (Alliez & Massumi 2014, s. 21). I fältet av 
erfarenhet samspelar alla modaliteter av existensen med varandra, samaktivitet pågår kors och tvärs 
mellan vad som erfars och vad som faller utanför erfarenhetshorisonten. Massumi (2015) vänder 
blicken mot de ”skördar” av överskottsvärde som skisserats ovan: de är produktiva, menar Massumi, 
och om de får möjlighet att uttrycka sig tenderar de att avvika från den ordnade och hierarkiska 
strukturen. De framskrivs som heterogenetiska; singulära och i varje uttryck helt olika allt annat, och 
de effekter de producerar blir olikhet (Massumi 2015.). Erfarenheten, i all sin överskottsrikedom, blir 
till följd av detta ett av de fenomen med potential att nå det etisk-estetiska paradigmskiftet; att 
återknyta själva existensen i världen till den estetiska sfären.  

Estetiska maskiner 

Även om nyliberalt färgade samhällen tenderar att styra människors tänkandepraktiker (Guattari 1989, 
1995; Dahlberg 2016; Massumi 2002, 2011, 2014; Massumi & Manning 2014; Olsson 2012, 2014) 
finner Guattari celler av motståndskraft även här. ”In the worlds of infancy, madness, amorous passion 
and artistic creation” (Guattari 1992, s. 101) ser han andra typer av subjektiviteter komma till uttryck, 
då kopplingen till estetiken i dessa smått kaotiska erfarenheter inte skurits av. Om det så är i 
spädbarnets skapande av mening eller i konstnärens sätt att väva fram sin egen subjektiva och 
ändamålsanpassade semantik finns estetiken där, alstrande mutationer av värde, av världar. Konstnären 
får en symbolisk status i Guattaris texter genom sin direktkontakt med estetikens maskiniska 
kvaliteter, i kollisionskurs mot etablerade gränser (Guattari 1995, s. 106). Konstnärlig verksamhet 
utgör genom sin kapacitet att ”extrahera full mening ur de tomma signalsystem vi omgärdas av” 
(Guattari 1995, s. 91) en av de viktigaste motståndsrörelserna mot normativ subjektivitet i Guattaris 
hållbarhetsvision. Det handlar samtidigt inte om att romantisera konstnärer som arketypiska 
superhjältar, utan om sökandet efter fruktbara modeller för hur det kan göras möjligt att sätta estetiken 
i bruk i tänkandet. Guattari lägger vikt vid att förtydliga att konsten inte heller har patent på den typ av 
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estetiskt tänkande som hans paradigmskifte föreskriver, men, forsätter han: ”it takes its capacity to 
invent mutant coordinates to extremes; it engenders unpresedented, unforseen and unthinkable 
qualities of being” (Guattari 1995, s. 106). Guattaris estetik är proto-estetisk, den skrivs fram i skedet 
just innan den kommit till uttryck i den sociala sfären, lika lite knuten till skönhet som begränsad till 
konstverksamhet (men den kan komma till uttryck genom båda). Man får inget recept på att göra konst 
enbart genom estetiken, skriver Zagala (2002); ”it [aesthetics] is a speculative cartography which 
constructs the coordinates of existance at the same time as those coordinates are lived” (Zagala 2002, 
ss. 37-38).  

Här-och-nu istället för framtidshopp 

Att betrakta estetiken som en spekulativ kartografi där koordinaterna till det etisk-estetiska paradigmet 
genomlevs i samma ögonblick som de ritas ut placerar fokus här och nu, mitt i görandet i den röriga 
tillvaron. Didaktiskt skulle det antyda att det är tillsammans som barn och pedagoger kan navigera, 
genomleva och rita ut det etisk-estetiska paradigmet, eftersom ingen i förväg kan veta koordinaterna, 
och att ett sådant förbehållslöst experimenterande med koncept i en kreativ och tillåtande anda skulle 
kunna komma att förstås som ett annorlunda hållbarhetsarbete i förskolan.  

Ett hållbarhetsarbete som inte i första hand syftar framåt mot ett långsiktigt mål – en slutstation där 
målet uppnåtts – utan är en ”utgångspunkt som fortsätter att utgå snarare än att anlända” (Alliez & 
Massumi 2014, s 15) kan upplevas som kontraproduktivt eller till och med oansvarigt. Att 
handgripligen ge sig i kast med konkreta koncept som sopsortering eller att lära barn värna om sin 
miljö (Enggård 2015) kan verka mer lämpligt att omsätta till förskoledidaktik. Men Massumi (2002) 
hävdar tvärtom att det kan vara det ensidiga fokuset på framtiden i sin helhet som saboterar våra 
chanser att nå ett mer hållbart sätt att leva. Framtidsfokuset bygger på att människor känner hopp och 
tillförsikt, men en blick ut över världens tillstånd – präglat av ökande ekonomiska klyftor, 
miljöförstöring, väpnade konflikter mellan nationer, flyktingströmmar, högerpopulistiska framgångar – 
och hoppet vänds lätt till pessimism och förtvivlan (Massumi 2002). Sådana tillstånd kan bli 
paralyserande; olägligt i en tid då aktion måste anses avgörande. 

Om hoppet istället kan separeras från föreställningar om framgång och misslyckande, föreslår 
Massumi (2002) att det kan göras produktivt genom att förstås som en virtuell potential i nuet. Här, 
förutsatt att nuet betraktas som ett mellanrum istället för en fixerad punkt, kan ett visst 
manövreringsutrymme uppbådas som kan trotsa även den mest realistiska framtidsprognos. Oavsett 
hur sannolikt ett utfall är, poängterar Massumi, så finns alltid en möjlighet att prognosen haft fel, en 
möjlighet som kan förstärkas om nuet hanteras som en tröskel till potentiella outforskade möjligheter. 
Att uppehålla sig i nuet och därifrån fokusera på att ta ett prövande steg i taget kanske kunde göra 
nästa steg mindre skrämmande än om just detta och alla efterföljande steg måste gå i rätt riktning för 
att nå målet långt i fjärran. Det handlar för Massumi inte om ”magiskt tänkande” utan bygger på att 
låta potentialen, erfarenheternas överskottsvärde, utforskas genom att utöka individers kapacitet och 
tillgång till kreativt tänkande (2002).  

Focusing on the next experimental step rather than the big utopian picture isn’t 

really settling for less. It’s not exactly settling for more, either. It’s more like 

being right where you are – more intensely. (Massumi 2002) 

Begär och affekt som motor i en immanent didaktik 

Då Massumi separerat hoppet från sitt bagage av framgång och misslyckande och istället knyter det till 
intensitet hamnar dess betydelse närmare begreppet affekt. Affekt ska i sammanhanget inte 
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sammanblandas med en personlig känsla, utan förstås som ett förtätat, pre-personligt tillstånd som 
kommer av att inneha en kropp som påverkar och låter sig påverkas; och som för varje affektiv 
intensitet förändras. Det rör sig om små, små förskjutningar där en övergång tagit plats (Massumi 
2002), ett ”tonartsbyte” inom självet som frigör en urladdning av energi, som i sin tur triggar andra 
urladdningar hos andra kroppar. En dynamisk kraft som sätter kreativa processer i rörelse, kopplar 
ihop och driver kroppar till handling. Känslor, menar Massumi, är det sätt som kroppen registrerar 
affekt; det är den del vi förnimmer av erfarenhetens helhet. Välmående, glädje och upprymdhet kan 
följa av affekt, tillstånd som leder till önskan att fortsätta och fördjupa de handlingar som väckt 
känslorna. Deleuze och Guattari (2004, s. 399) begreppsligar detta som begär, men betonar att det inte 
är en personlig känsla utan att begär alltid drabbar oss i relation till någonting, i en delaktighet med 
andra i processer större än oss själva; andra människor, platser, kroppar. Dessa sammankopplingar 
begreppsligas som assemblage. I sådana ansamlingar får begär en maskinisk funktion, begärsmaskiner 
driver assemblage framåt genom affekt. 

Heterogenesis och re-singularization of alterity 

Guattari (1989, s. 69) avslutar “The Three Ecologies” genom att slå fast att individer måste förena sig 
mer än de tidigare gjort och samtidigt också bli allt mer annorlunda. En solidaritet som bygger på 
olikhet som en sammanlänkande men samtidigt inte homogeniserande kraft, snarare än en dynamik 
mellan starkare och svagare grupper och toleransen däremellan. En sådan samhörighet skrivs av 
Guattari fram som beroende av nya sociala praktiker, nya sätt att relatera Självet till den Andre, på 
djupet färgade av det etisk-estetiska paradigmets tre ekologier; subjektet, det sociala och miljön. Dessa 
måste hanteras i en samtidighet för att en verklig förändring ska kunna komma till stånd.  

De tre ekologierna kan sättas i rörelse genom vad Guattari kallar heterogenesis; ”processes of 
continuous resingularization” (Guattari 1989, s. 69). Dessa processer av immanenta och föränderliga 
tillblivelser förstås av Guattari som effekter av begär, något som gör dem motståndskraftiga mot 
strömningar som vill göra subjektiviteter enhetliga och konsensusanpassade (Guattari 1989, s. 90). 
Även om försök görs att tämja begär, genom att t.ex rikta det mot kommersiella intressen (Massumi 
2002) eller koppla dess uttryck till brist och omognad hos barn i institutionaliserade skolformer 
(Dahlberg, Olsson, Theorell 2015, s. 3) uppstår alltid läckage där begär kan slippa ut och följa egna 
och oväntade flyktlinjer (Guattari 1989, s. 90). De tillblivelser som uppstår längs flyktlinjerna står i 
relation till sin omgivning, skriver Guattari, de är med andra ord inte slumpartade, trots att de kan vara 
oväntade och aldrig förut erfarda, utan drar sin existens ur det virtuellas överskottsvärde. Att arbeta 
didaktiskt med de tre ekologierna i förskolans kontext skulle innebära att behöva pröva sig fram till 
sätt att aktivt ”omsmida värdets axel” med hjälp av detta virtuella överskottsvärde som då måste 
förstås som redan immanent i förskoleinstitutionerna; en immanent didaktik (Dahlberg 2016, s. 130). 
Genom ett omsorgsfullt etisk-estetiskt tänkande inom alla de tre ekologierna samtidigt, i solidaritet 
med barn och deras intressen, menar Dahlberg att pedagoger kan skapa gynnsamma förutsättningar för 
begär, affekt och flyktlinjer att uppstå och bli produktiva. Om plats bereds åt dess effekter kunde barn 
och vuxna tillsammans ges förutsättningar att ”tappa ur” det virtuella fältet och leda flödet in i det 
reella för att där pröva dess potential, experimentera med det, förkasta, pröva nytt. Dahlberg 
förespråkar här en didaktik som inte söker svar utan som uppehåller sig i det prövande, sökande, etisk-
estetiska skapandet, en praktik för att generera event (Massumi & Manning 2014) på ständigt nya och 
oprövade sätt. Tekniker för att existera tillsammans i processorienterad och skapande subjektivitet; 
ontogenesis (Massumi 2011, s. 14). Under sådana oförutsägbara förutsättningar blir en stor beredskap 
för misslyckanden angelägen, både då arbetssättet med sannolikhet kommer att leda till upplevda 
misstag, men även, enligt Manning för att misslyckanden kan betraktas som en av de viktigaste 
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teknikerna för att vägledas mot hur eventens premisser kan villkoras för en produktiv och 
experimentell praktik (Massumi & Manning 2014). Här, i linje med Deleuze, definieras dess värde inte 
utifrån slutresultat utan från processens kapacitet och kraft att fortsätta (Deleuze 1995 i Dahlberg, 
Olsson &Theorell 2015, s. 4). 

Men hur skulle ett sådant radikalt annorlunda sätt att tackla och förstå estetiken, etiken och 
hållbarhetsproblematiken som redovistats ovan kunna omsättas till praktik? Kunde det vara så att det 
redan, som Dahlbergs (2016) resonemang verkar indikera, finns spår ute i verksamheterna, som 
immanenta förskoledidaktiker att få en glimt av om blicken justeras? Kanske det etik-estetiska 
paradigmet redan är satt i praktik under vår vuxna radar? Med dessa funderingar gick jag ut i fält.  

Metod 

Val av metod 
Eftersom jag var intresserad av att undersöka skeenden i förskolans vardag ansåg jag att en etnografisk 
ansats var passande, då just det vardagliga i människors liv brukar sägas vara föremålet för etnografisk 
forskning (Öhlander 2011, s. 15). Även metodens bredd av observationstekniker lockade mig då jag 
hoppades att mångfalden skulle generera en variationsrik data som kunde kompensera något för den 
korta tid jag spenderade i fält. Jag använde mig av deltagande observationer som antingen filmades, 
fördes ned som anteckningar löpande eller i efterhand, samt foton. Jag ville filma då jag var 
intresserad av att närstudera skeenden och försöka se bortom det verbala språkets dominans, vilket jag 
tidigare haft svårigheter att göra enbart med anteckningar. Som Eidevald (2015, s. 115) konstaterar 
erbjuder filmat material möjligheten att få syn på sådant som annars riskerar att missas. Genom att titta 
på sekvenser upprepade gånger kan det som först inte registrerats, eller som uppfattats som 
bakgrundsbrus plötsligt framträda i nytt ljus.   

Jag kom att inkludera samtal med pedagoger i studien trots att jag inledningsvis inte haft för avsikt att 
inkludera sådana i mitt material. Detta eftersom barnens görande var mitt fokus och då jag ansåg att 
samtal om praktiken bidrar mer med ”talet om” än med information om det som verkligen pågår 
(Fägerborg 2011, s. 96). En av etnografins kännetecken är dock att dess design inte är statisk utan 
följsam inför hur fältarbetet utvecklas (Hammersley & Atkinson 1983/2007, s. 4) varför jag valde att 
inkludera även dessa då de visade sig givande.  

Tidsaspekten innebar en potentiellt problematisk faktor för studiens etnografiska anspråk eftersom 
metoden bygger på att forskaren spenderar lång tid i fält som deltagande observatör och därigenom 
blir ”insläppt” i människors vardagsliv (Pripp & Öhlander 2011, s. 126). Dock ansåg jag att mina 
forskningsfrågor trots detta skulle bli möjliga att undersöka eftersom de inte sökte mönster eller teman 
som skulle kräva tid för att framträde, utan intresserade sig för det singulära som därmed kunde uppstå 
när som helst. Jag fick även prov på detta då den observation som blev studiens centrala fynd uppkom 
efter endast tio minuter i fält.  

Att genomföra en studie med en deleuzeguattariansk ansats kräver att alla studiens delar genomlyses 
och dekonstrueras med den teoretiska utgångspunkten som kompass. För att den utvalda metoden ska 
vara kompatibel med de grundläggande antaganden som skrivits fram i teoriavsnittet krävdes vissa 
justeringar i relation till hur metoden beskrivs i den renodlade metodlitteraturen (jmfr. Pripp & 
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Öhlander 2011). Exempelvis kommer fältarbetets data att betraktas som producerad genom min 
närvaro snarare än insamlad eller observerad utifrån, varför ordet datagenerering hädanefter kommer 
att användas för at begreppsliga konceptet (Halvars-Franzén 2010, s. 57). Även graden av deltagande i 
observationerna avgörs av den teoretiska ansatsen: då studiens emfas ligger på forskaren innesluten i 
fältet som en aktiv deltagare i datagenereringsprocessen finns inga anspråk på att stå utanför och 
objektivt betrakta skeenden. Mer om dessa frågor i kapitlet ”Databearbetning och analysmetod” nedan.  

Urval och avgränsningar 
Då jag av etiska skäl var angelägen om att det i den verksamhet där jag genomförde studien skulle 
finnas en vana hos barnen att deras aktiviteter blir dokumenterade och filmade valde jag att kontakta 
en förskoleenhet som arbetade utifrån ett Reggio Emiliainspirerat förhållningssätt. Baserat på min 
erfarenhet av denna filosofi och dess emfas på estetiken och barns hundra språk trodde jag mig där ha 
goda möjligheter att komma i kontakt med mina frågeställningar. Barnens vana att bli filmade och 
fotograferade genom pedagogisk dokumentation var också en faktor som jag hoppades skulle bidra till 
att min datagenerering upplevdes som mindre invasiv och främmande.  

I studien kom sju barn (4-5 år) och två vuxna (en förskolärare, en pedagogista) att ingå, alla från 
samma avdelning.  

Genomförande 
Jag inledde min datagenereringsfas genom att formulera observationslinjer i syfte att bibehålla fokus 
och riktning under fältstudierna. I dessa gjorde jag en omskrivning av studiens frågeställningar för att 
omfatta de fenomen som kunde indikera att frågorna tangerades. Exempelvis sökte jag efter 
förtätningar i energi, laddade stämningar, engagemang och intensitet. Jag försökte stå emot behovet att 
tolka och förstå skeenden i stunden (Springgay & Rotas 2014, s. 565) då jag ville närma mig 
fältarbetet genom den öppna frågan ”vad pågår här?” (Halvars-Franzén 2010, s. 68).  

Jag valde att närvara på förmiddagarna då jag antog att huvuddelen av verksamhetens pedagogiska 
arbete skulle ske före lunch. Mina verktyg under arbetet var min telefons video- och fotofunktion samt 
anteckningsblock. Jag fann att min ansats att delta i observationerna ibland omöjliggjorde både 
filming, fotografering och anteckningar då mina händer var upptagna (tex med att hålla barn i handen 
på väg till skogen). Jag försökte då memorera situationerna genom att skärpa min närvaro och förde 
sedan anteckningar i efterhand. Jag bekymrades något över att jag på detta sätt missade viktig 
information, som tex barnens exakta ordval, rörelser och andra händelseförlopp. Men då min 
teoretiska ansats inte lägger tonvikten vid exakta redogörelser utan placerar lika stor vikt vid den 
subjektiva erfarenheten och vad som sker och genereras mellan forskare och data (jfr. Herrmansson 
2013, s. 61-63) valde jag att bortse från detta. Jag betraktade mig således som en del i ett pågående 
maskineri som fortsatte att vara aktivt även efter att datagenereringen på plats avslutats.  

Med observationslinjerna som stöd inriktade jag mig på att filma sådana situationer som på olika sätt 
utmanade gränsen för en traditionell förståelse av estetik, där den annorlunda, kreativa, skapande 
karaktär jag förstått som avgörande för Guattaris etik-estetiska hållbarhetsparadigm på något sätt var 
framträdande. Dessa situationer kommer att ha mycket lite gemensamt med sådant som vanligtvis 
associeras med ett hållbarhetsarbete i förskolans verksamhet. De står istället i relation till uppsatsens 
annorlunda hållbarhetstematik följandes Guattaris och Massumis tankar om vilka typer av praktiker 
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som kan vara värda att uppmärksamma, tillskriva värde och fördjupa sig i för att vidga utrymmet för 
ett annorlunda, mer diversifierat, mer experimentativt sätt att existera tillsammans i världen. Det kunde 
röra sig om situationer som jag med hjälp av något/några av studiens centrala begrepp fick möjlighet 
att förstå på för mig nya och oväntade sätt, där barnen verkade experimenterade med själva tillvaron, 
eller situationer som på något sätt förbryllade mig och som jag därför ville undersöka närmre. 
Gemensamt för situationerna är dock att de i någon mån kan förstås som ”oansenliga” i den betydelsen 
att de passerade snabbt förbi, inte direkt kunde sägas vara knutna till något uppenbart lärandeområde 
eller lärandeobjekt, de kunde sägas vara svårdefinierade då de inte följer någon uppenbar logisk linje 
utan i viss bemärkelse verkar avstå från att förhålla sig till det som Deleuze och Guattari begreppsligar 
som ortodoxt tänkande men ändå framstod som betydelsefulla. Kanske kunde de i relation till vad som 
vanligtvis uppmärksammas i förskolepraktiker beskrivas som "mellanrumshandlingar". Sammantaget 
identifierade jag sex situationer som uppfyllde kriterierna ovan och som också på olika sätt "drog in" 
mig som observatör. Av dessa valde jag ut tre händelser för analys och diskussion.  

 Dessa typer av situationer lyftes fram då jag ville pröva fruktbarheten i studiens begreppsapparat och 
därmed undersöka om det lät sig göras att koppla samman studiens hållbarhetstematik med en levande 
verksamhet. Situationerna ska därmed betraktas som teoretiska och didaktiska exempel, eller 
illustrationer, för hur det skulle vara möjligt att tänka om till synes oansenliga situationer i förskolans 
vardag, och hur dessa skulle kunna förstås som immanenta praktiker (Dahlberg 2016, s. 3) för 
hållbarhet som redan pågår i verksamheterna. Syftet med att lyfta fram dessa är att erbjuda ett tillägg 
till traditionella hållbarhetspraktiker men inte att ersätta dem.   

Ett av exemplen har också lyfts fram för att kontrastera till den friare form av estetik som skrivits fram 
och kopplats till Guattaris hållbarhetstankar, genom att exemplet representerar mer av en traditionell 
syn på estetikbegreppet.  

Då jag inte stod på huk höll jag kameran i maghöjd, dvs barnens ögonhöjd, dels för att undvika att få 
ett ”fågelperspektiv” och dels för att barnen skulle se att jag filmade och därmed få möjlighet att flytta 
sig ur bild eller avböja medverkan. Jag ville även undvika att blockera mitt ansikte med kameran så att 
jag kunde vara närvarande och uppmärksam på flera nivåer och få kontakt med barnen om detta var 
önskvärt. Detta innebar dock att det filmade materialets kvalitet varierade.  

Jag deltog under två förmiddagar och genererade under denna tid ca 50 minuter filmat material. Jag 
filmade mer under den första dagen i fält än den andra, då jag fann det svårare att bibehålla balansen 
mellan ”närhet och distans” (jfr. Lalander 2015, s. 108) då min position som forskare i takt med att jag 
lärde känna barnen långsamt började närma sig en pedagogrelation.  

Databearbetning och analysmetod 
Att analysera data genom ett deleuzeguattarianskt tänkande kräver en rad omjusteringar i förhållande 
till hur forskaren vanligen förväntas behandla sin empiri. Forskarens uppgift i den empiriska 
traditionen (Olsson 2009, s. 109) – att genom tolkning av insamlad data dra slutsatser, förstå samband 
och identifiera faktakunskaper om forskningsobjektet – kan verka oproblematisk och självklar. Men 
hur ska en sådan uppgift förstås i relation till studiens deleuzeguattarianska uppgörelse med fastlagda 
kategorier, med förståelse och representation (Springgay & Rotas 2014, s. 569)? Datan i den empiriska 
traditionen förstås som transcendent, dvs solid och fixerad där den ligger på forskarens bord, den 
fryses fast i ögonblicket den samlas in och för forskaren återstår att tolka och tyda dess mening. Men 
om tänkandet, forskarens kanske främsta verktyg, förstås som en producent snarare än en upptäckare 
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(Olsson 2009, s. 109,101), som själv-skapande och alltså inte representerar en objektiv yttre sanning 
utan skapar verkligheten allteftersom tänkandet sker, hur kan det som sker i tolkningsprocessen då 
förstås? Om empirin inte förstås som transcendent utan istället som transcendental (Olsson 2009, s. 
109), i ständig förändring i relation till de konstanta processer vi är delaktiga i? Vad kan forskning då 
bidra med, och vad kan analys och resultat ge för typ av information om världen, om de inte berättar 
“sanningen”?  

Olsson (2009, s. 110) menar att det för att nalkas dessa frågor krävs en vildare form av empirism som 
istället för att försöka representera verkligheten klarar av att företräda en verklighet i ständig 
förändring och skapande. Istället för att data betraktas som transcendent, som beständig och stabil, 
implicerar studiens teoretiska ramverk en transcendental empirism, en syn på datan som i ständig 
förändring i relation till forskningsprocessens tänkande- och görandepraktik.  

Relationen mellan teori och praktik behöver då omförhandlas, så att begreppen inte förstås som en 
dikotomi utan istället som två olika typer av praktiker som båda gör någonting, som går i dialog med 
varandra och tillsammans producerar forskning (Olsson 2009, s. 111). Forskning från en sådan 
position måste ta ansvar för sin egen del såväl i produktionen av data som i forskningsresultat, hävdar 
Olsson (2009, s. 113). Forskaren kan inte längre tänka om sig själv som distanserad från sin data utan 
måste träda fram som en uppfinningsrik medproducent sättandes koncept till världen. Om praktik och 
teori förstås som två olika slags praktiker som experimenterar med varandra kan det de tillsammans 
uppfinner – forskningen – kanske förmå berätta sådant som vi ännu inte vet? Det handlar från ett 
sådant perspektiv i någon mån om att forskningen behöver bekänna färg som aktivt medskapande av 
verkligheten, eftersom det som sätts till världen faktiskt kommer att förändra den. Ett sådant 
erkännande kan bidra till att öka känsligheten inför det oväntade och oförutsägbara som en traditionell 
forskarblick kanske missar eller inte intresserar sig för (Olsson 2009, s. 113), och på så vis sätta 
forskaren i kontakt med nya och aldrig förut upptäckta världar av erfarenheter. Forskningen blir då 
möjlig att förstå som en etisk-estetisk verksamhet.  

Jag har i bearbetningen av datan tagit fasta på Massumis (2013, s. 27) ord om att erfarenheten alltid 
uppfinner, att den är självskapande. Det innebär att jag ser det som en del av forskningsprocessen att 
mina erfarenheter i fält, samt hur dessa sedan fortsätter att vecklas ut genom databearbetningen, 
genererar kunskap. En kunskap som är unik, situerad och därmed inte kan förstås som generaliserbar, 
men dock relevant i sin egen rätt, som ett rörligt snitt ur verkligheten. Det innebär att inga anspråk på 
att redogöra för ett sant händelseförlopp kan göras, utan jag ger mig in i analysfasen i samma anda 
som Springgay och Rotas (2014, s. 569) då de beskriver sin relationella approach till data: 

Gathering weekly to read and dissect the entangled matter, we started to think about our 

work together as its own residency, as a ”classroom of art” whereby ”touching” our data 

enabled us to approach this part of research-creation aesthetically – affectively, vitally, 

and as movement. (Springgay & Rotas 2014, s. 569) 

Bilden av mig själv mitt i härvan av data hjälpte mig att problematisera anspråk på sanning och 
objektivitet då jag gav mig i kast med empirin. Det möjliggjorde en förståelse av det som uppstod 
mellan mig och datan som singulärt, som en erfarenhet bland många möjliga och därför intressant i sin 
egen rätt. Jag behandlade analysprocessen som research-creation; genom att titta på filmerna och 
fotona, gå igenom anteckningarna och minnena av mina erfarenheter i fält såg jag analysprocessen 
som den typ av etisk-estetiskt skapande som Olsson framför: forskningen sätter koncept till världen. 
Istället för att försöka fjärma mig från min subjektiva utblickspunkt omfamnade jag den.  
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Efter att på detta sätt “vidröra” datan (Springgay &Rotas 2014, s. 569) framsteg efter hand de 
situationer som sattes i rörelse i relation till studiens frågeställningar och syfte medan andra 
situtaioner, ibland sådana som jag under datagenereringsfasen trott skulle komma att bli centrala, 
visade sig svåra att använda då begrepp inte fick ”fäste” på empirin. De utvalda situationerna skrevs 
fram som täta beskrivningar där även mina sinnesintryck nedtecknades i linje med den etnografiska 
ansatsen att ge en helhetsbild av skeenden (jfr. Pripp & Öhlander 2011, s. 127). En dissonans uppstod 
dock mellan den traditionella etnografiska ansatsen så som den skrivs fram av Pripp och Öhlander 
(2011) och den transcendentala empirismens problematisering av konceptet ”data” (Hermansson 2013, 
s. 64). Som Hermanson framför är datan beroende av det verbala språket, vilket leder till att det som 
inte kan reduceras till ord tenderar att betraktas som icke existerande. Det som å andra sidan benämns 
tenderar med Guattaris och Deleuzes (2004, s. 25) syn att ansas och reduceras för att passa in i ordens 
definitioner med en reduktion av verklighetens komplexitet som resultat. Hermanson (2013, s. 63) 
menar att den transcendentala ansatsen kräver att även sådant som minnesdata eller känslomässiga 
data vägs in i analysprocessen. Min systematik bestod således i att, inspirerad av Hermansson (2013, s. 
46) rhizomatisk låta mig ledas av flyktlinjer mot de kopplingar som uppstod i bearbetningen av 
materialet.  

En sådan approach till forskningsarbetet beskrivs av Deleuze och Guattari (1980/1987) som mapping 
research, där analysen och rapporteringen av denna växer fram som en kartbild (Hermansson 2013, s. 
65). Områden ritas fram, gränser dras och flyttas på, det blir möjligt att betrakta arbetet som en öppen 
geografi i vilken forskaren kan röra sig fritt och utforska dess territorier. Kartor, menar Deleuze och 
Guattari (1989/1987, s. 12) har ingen början eller slut, de befinner sig alltid i mitten, något jag kände 
igen från min egen skrivprocess. Genom att betrakta uppsatsen som en kartografi kunde jag närma mig 
texten och navigera inom den med särskild uppmärksamhet riktad mot impulser och infall. Snarare än 
att betrakta dessa som distraktioner följde jag dem och lät mig i mitt skrivande undersöka dess 
terränger. Jag upplevde det som att gå i radikal dialog (Dahlberg & Moss 2005, s. 101) med datan och 
mina minnen och framväxande tankar om min tid i fält och de texter jag läst och återkommit till. Även 
för studien orelaterade aspekter, vardagsgöranden som potatisskalning, tunnelbanefärder och 
musiklyssnande kom att spela in genom oväntade kopplingar och infall som de medfört.  

Forskningsetiska överväganden  
Innan jag inledde fältarbetet delades blanketter ut till barnens vårdnadshavare där mitt 
forskningsprojekt beskrevs och där barnens individrättigheter som beforskade tydligt formulerades i 
linje med Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskningssed (Vetenskapsrådet 2011, s. 67). 
Vårdnadshavare samtyckte till sina barns deltagande genom underskrift, men barnens rätt att avböja 
deltagande trots vårdnadshavares samtycke förtydligades. Jag var dock angelägen om att värna 
barnens rätt att själva reglera omfattningen av sitt deltagande även under studiens gång, varför 
forskningsetiken i linje med Robsons (2011, s. 180) resonemang betraktades som en pågående och 
ständigt närvarande förhandling under hela forskningsprocessen och barnens samtycke sågs som 
provisoriskt (Robson 2011, s 183). Detta kräver en medvetenhet om den makt jag som forskare 
besitter i relation till de beforskade barnen och deras familjer. Vilket utrymme finns i realiteten för att 
neka till deltagande i studien då dess betydelse, både genom förskolans pedagoger och mig som 
forskare, framstår som angelägen och positiv? Vilka reella möjligheter har barn att under pågående 
datagenerering avböja deltagande? Även mitt val att filma barnen gav ytterligare etiska aspekter att ta 
hänsyn till (Vetenskapsrådet 2011, s. 43). Det innebär alltid en risk att barns integritet kränks genom 
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forskning och vid filmning råder ett extra ansvar att behandla datan med största försiktighet (Eidevald 
2015, s. 117). Barns möjligheter att avböja deltagande måste därmed värnas. Men hur? Frågor som ”är 
det ok att jag filmar dig nu?” skapar inte med självklarhet en öppning att neka. Jag ansåg att mitt 
maktmässiga övertag gav mig ansvaret att skapa utrymme för barnens möjligheter att avböja 
deltagande och betraktade det som en forskaretisk högprioritetsfråga att öka min känslighet inför barns 
subtila signaler. Denna ansats tog sig inledningsvis uttryck i mina strategier för att på ett etiskt sätt få 
tillträde till fältet. Här jag tog hjälp av Robsons (2011, s. 183) tillsträdesstrategi att genom lek bli 
inbjuden i barnens värld. Skillnaden bestod dock i att det Robson haft flera veckor att bygga upp 
skulle jag genomföra på några timmar. Skulle det räcka? Jag bestämde mig för att spendera min första 
förmiddag på förskolan med att bekanta mig med barnen och presentera mitt ärende. Jag räknade med 
att jag skulle bli ”upptäckt” som en främmande, vuxen person och att de barn som var intresserade 
skulle ta initiativ till kontakt. Detta skedde omgående, då tre barn tog sig an mig, visade mig runt på 
förskolan för att sedan bjuda in mig i sin lek. De presenterade mig även för sina vänner, varpå jag 
snart var initierad i gruppen. Jag ville ge barnen många möjliga sätt att förstå min närvaro, varför jag 
valde att ge varierade beskrivningar av vad jag gjorde på deras förskola samt tala med dem både i 
grupp och enskilt då jag fick möjlighet. Jag var noga med att poängtera att jag senare under 
förmiddagen önskade filma dem med min telefon för att försöka lära mig mer om vad de gjorde på 
förskolan, om de ansåg att detta kändes acceptabelt. Vetenskapsrådet (2011, s. 43) poängterar att 
informationen som barn baserar sitt samtycke på bör vara formulerad så att de har möjlighet att förstå 
den, varför jag försökte vara mycket konkret i min redogörelse. Exempelvis löd en beskrivningsvariant 
”jag kommer att ta med mig filmerna på er hem till min lägenhet och titta på dem många gånger på 
min dator, sen kommer jag att skriva om vad jag sett er göra och hur jag tänker om det”. Det är dock 
omöjligt att avgöra om barnen egentligen förstått vad de gett sitt samtycke till, något som jag har svårt 
att släppa då jag trots allt genomför studien.  

Då jag ansåg jag att jag etablerat tillräcklig kontakt och fått både ett verbalt godkännande samt 
vårdnadshavares underskrift från samtliga deltagande barn påbörjades filmarbetet. Jag var dock noga 
med att vara fortsatt uppmärksam på barnens kroppsspråk, blickar och andra signaler som kunde 
indikera att samtycket slutat gälla (jfr. Robson 2011, s. 184). Vid något tillfälle uppfattade jag sådana 
signaler från ett barn och avbröt då filmandet. Jag fann, på samma sätt som Halvars-Franzén (2010, s. 
182) att filmandet underlättade upprätthållandet av forskaretiken genom att kameran ständigt var 
synlig och agerade som en påminnelse om pågående forskning. Dock noterade jag att det i vissa 
situationer ändå var lätt att glömma att kameran var på då omständigheterna var alltför uppslukande, 
vilket åter påminde om mitt etiska ansvar gentemot mina informanter. Hur kan det provisoriska och 
framförhandlade samtycket förstås om barnen glömt bort att de medverkar?   

I linje med den transcendentala empirismens syn på forskningen som en skapande verksamhet 
betraktade jag min roll i fält som sammanflätad med, och samtidigt producerande datan, varför jag 
ansåg att det fanns en forskningsetisk poäng med att ”visa mig” i empirin för att erkänna förhållandet. 
Detta ställningstagande låg till grund då jag valde graden av deltagande i mina observationer som hög.  

Jag har inte gett fingerade namn till barn utan presenterar dem som ”ett barn” eller ”barnet/barnen”. 
Detta pga att jag inte haft för avsikt att undersöka individuella barn utan intresserar mig för vad som 
uppstår i sammankopplingarna mellan dem och det är i detta ljus barnens individuella bidrag betraktas. 
Ansatsen att inte namnge barn har också skett i ett försök att undvika att låsa fast barnen i ett vetande, 
att tala för dem (jfr. Gustavsson, Palmer, Lenz Taguchi 2015, s. 3). Att göra sig till talesperson för 
andra genom att tolka och analysera deras handlingar förstås av Deleuze som en våldsam handling, ett 
”epistemologiskt våldsverkande” (Dahlberg, Olsson, Theorell 2015, s. 5, 10). Att tala ”inifrån fältet”, 
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som deltagare snarare än som utomstående observatör görs därmed i ett försök att hantera den etiska 
problematiken i att, som Deleuze uttrycker sig, ”tala för den Andre” (Deleuze 2004 i Olsson 2009, s. 
119). 

Analyserna gör inte anspråk på att representera sanningen om ”hur det verkligen gick till” eller vad 
situationerna ”verkligen” betyder utan är min tolkning, en möjlig förståelse som uppstod mellan mig, 
teorin, datan, etc under bearbetningens gång. Det finns med andra ord många andra 
tolkningsmöjligheter. 

Studiens kvalitet 
Som Hermansson (2013, s. 79) konstaterar uppstår en spänning mellan den transcendentala synen på 
forskning som producent av kunskap utan representativa anspråk, och den empiriska traditionens 
kriterier för god vetenskaplig kvalitet där synen på forskningen som avtäckare av kunskap implicerar 
validitet och generaliserbarhet som mått på kvalitet (Olsson 2009, s. 107). Vetenskapsrådets (2012, s. 
25) riktlinjer ger viss flexibilitet vad gäller uppfyllandet av kvalitetskriterierna med hänvisning till att 
kravet på exempelvis generaliserbarhet i kvalitativa studier kan tillämpas i en vidare mening än i en 
kvantitativ studie. Dock berörs inte frågan om hur studiers teoretiska utgångspunkter skapar olika 
förutsättningar att möta kriterierna. Samtidigt kan det vara av särskild vikt att studier som tar avsteg 
från den empiriska traditionen legitimeras och upprätthåller hög vetenskaplighet för att inte riskera att 
relativisera forskningens grundprinciper. Begreppet paradigmatic consistency (Waterhouse 2011 i 
Hermansson 2013, s. 81); en konsekvent hållning inom den paradigmatiska ansatsen kan här bli 
behjälpligt för att diskutera vetenskaplig kvalitet. Genom att beakta studiens teoretiska koherens blir 
det möjligt att bedöma kvaliteten utifrån dess lokala förutsättningar snarare än utifrån allmänna 
kriterier. Utifrån en sådan syn på kvalitet kan studiens bedömas inom sin egen geografi, där validitet 
och tillförlitlighet kan komma att förstås utifrån hur trovärdig studien är i relation till dess ansats, i 
vilken mån det finns en överrensstämmelse mellan studiens olika delar, etc (jfr. Barajas, Forsberg, 
Wengström 2013, s. 60).  

Föreliggande studies begränsade mängd data och antal deltagare berättar någonting om just de unika 
skeenden som uppstod inom ramen för dess genomförande. Allmänna slutsatser kan dock inte dras av 
detta, vilket heller inte har varit ett anspråk. Dock skulle det vara möjligt att använda studiens relativt 
omfattande teoretiska ramverk för att komma i kontakt med liknande skeenden även i andra 
sammanhang för att på så sätt visa på dess giltighet. Då inte för att ”bevisa” att det som framstår 
genom perspektivet är ”sant” utan att det genom perspektivet är möjligt att få syn på sådant som 
annars skulle vara fördolt även i de mest vardagliga situationer.  

Resultat och analys 
De empiriska exerpt som presenteras nedan kommer, som tidigare konstaterats, ha mycket lite 
gemensamt med sådant som traditionellt förstås som kopplade till hållbar utveckling, varken i 
förskolans kontext eller i övrigt. De hållbarhetsanspråk som exemplen är tänkta att illustrera är 
kopplade till situationer där barns göranden kan förstås som annorlunda, estetiskt drivna 
problemlösningspraktiker, och visar hur detta sker mitt i vardagens till synes oansenliga skeenden. 
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Exemplen visar hur dessa praktiker kan sättas i rörelse exempelvis genom ett möte med ett 
övergångsställe, eller på hemväg från utflykten, i intensiva och experimentativa möten med själva 
tillvaron. Genom att tänka om dessa situationer på ett annorlunda sätt, med Guattaris/Massumis 
filosofiska begrepp som verktyg, kan det bli möjligt att uppvärdera och ge större plats för det typ av 
tänkande som dessa representerar i förskolans rum, och att detta i sin tur kan förstås som en aspekt i ett 
långsiktigt hållbarhetsarbete.  

 

Situation1: Övergångsstället 

Fyra barn, en pedagog, en VFU-student och jag är på väg från förskolan till den närliggande skogen. Utanför 

förskolegrinden hålls ett ”mini-möte” runt en sten där dagens uppdrag presenteras: Kan barnen tillsammans hitta 

någon ny väg till skogen som de aldrig förut gått? Förhandlingar om vilken väg som ska väljas uppstår, då ett 

barn plötsligt ser blinkande orange lampor i en korsning några hundra meter bort. Gruppen bestämmer sig för att 

ändra planerna och följa det blinkande ljuset. Det visar sig tillhöra en stor lastbil som en grupp vägarbetare 

använder för att måla om slitna övergångsställen. Den står parkerad på diagonalen en bit ut i vägkorsningen. På 

den bakre delen av lastbilden finns en mängd sladdar, slangar, vred, rattar, lampor, kranar och annat som fångar 

barnens intressen. Ljudnivån är bitvis hög av olika motorljud, flera av barnen håller för öronen. Barnen betraktar 

vägarbetarnas förberedelser inför målningsarbetet; med hjälp av en svetslåga av ovanligt grov kaliber glödgas 

först ett metalltråg omsorgsfullt. Ned i detta tappas sedan den vita färgen, en vit gummisubstans som ångande 

väller ut ur en kran i bilens bakre parti. Ett ytterligare tråg fylls till brädden med minimala reflekterande 

glaspärlor. Trågen har i botten en ca 50 cm bred glipa som kan öppnas och stängas med ett handtag och med 

hjälp av detta appliceras först den smälta, klibbiga färgen i breda remsor och sedan i direkt följd glaset. Den nya 

vita färgen lyser nästan bländande starkt i vårsolen och glaspärlorna gnistrar. Under arbetets gång rör sig barnen 

fram och tillbaka på trottoaren, kommenterar då och då arbetet och frågar ömsom oss, varandra och vägarbetarna 

om vad som pågår : ”De gör nytt på de dära!”, ”Titta det blir mycket vitare!” ”Vad gör du nu för någe?”, ”Varför 

gör du det då?”. De turas om att fotografera och filma med förskolans kamera. Men den största delen av de 

inledande 15 minuterna av observationen är barnen helt tysta, allvarliga och stilla.  

Stämningen av koncentration och uppmärksamhet är påtaglig både bland barnen och de vuxna som 
beskådar förloppet. Det våra kroppar förnimmer som känslor inför det vi bevittnar skulle med studiens 
teoretiska vokabulär kunna beskrivas som det förtätade tillstånd som uppstår omkring och mellan 
kroppar och sätter kreativa processer i rörelse: affekt. Begäret att fortsätta beskåda händelsen styr om 
våra planer och vi blir kvar på trottoaren trots att resterande barngrupp väntar med frukt i skogen. Att 
lämna platsen nu skulle innebära en kamp, begär släpper loss starka krafter i människan och barnen är 
orubbliga. Men som Deleuze och Guattari poängterar är begäret inte personligt, det uppstår i relation 
till något och i sammankopplingar så som detta assemblage där barnen, lastbilen, dess funktioner, etc 
ingår. I assemblaget rör sig begäret pre-personligt mellan oss som deltar och skärper vårt fokus. Jag 
slås av hur hotfullt begäret skulle kunna upplevas, exempelvis i en situation där pedagogen inte var 
flexibel inför barnens infall och flyktlinjer. Vad skulle krävas för att få barnen att lämna platsen? 
Samtidigt är tonen inte uppsluppen, trots stämningens intensitet är barnen under de inledande 15 
minuterna allvarliga och till övervägande del tysta. Deras engagemang går dock inte att ta miste på. 

I teoridelen förtydligades att Deleuze och Guattaris begrepp maskiner inte syftar på fysiska maskiner 
utan på en maskinisk funktion. I exemplet med övergångsstället blir dock den fysiska maskinen, 
lastbilen, med alla sina gåtfulla funktioner dubbelt maskinär; den blir en begärsmaskin som producerar 
affekt och driver assemblaget, min observation, framåt.     
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Men på samma sätt som en förtrollning bryts verkar begärsmaskinen nedmonteras och affekten 
skingras i det ögonblick sista strecket är målat. Detta förbryllar mig först, då jag förväntat mig att 
själva akten att först av alla få överträda det bokstavligen gnistrande nya övergångsstället skulle bli 
kulmen på det vi fått ta del av. Istället närapå slungas barnen åt olika håll, skiftar kvickt fokus och 
börjar samla maskrosor. Jag noterar att min investering i ”resultatet” av målningen inte i samma 
utsträckning verkar delats av barnen. Pedagogen påminner om möjligheten att pröva övergångstället 
men det dröjer ytterligare några ögonblick innan erbjudandet antas. Först när det formuleras som ett 
problem – ”hur vill ni gå över övergångsstället?” – förtätas åter stämningen och barnen samlas på 
trottoaren. De överväger snabbt strategier för sitt gående, någon säger sig vilja gå bara på det vita, 
andra bara på det svarta. Någon ämnar hasa med skoskulorna mot den reflektiva glas-sand som täcker 
strecken. Övergången sker under tystnad men med kroppar som talar ett annat, nästan dansant språk.  

Guattaris mental ecosophy (en av de tre ekologierna; mental, social och miljömässig) går ut på att 
genom etisk-estetiskt tänkande och erfarande återuppfinna relationen mellan objekt och subjekt för att 
låta annanhet och olikhet få större möjligheter att komma till uttryck; re-singularization of alterity. 
Kan barnens och pedagogens annorlunda gång över övergångsstället förstås som prov på hur en sådan 
mental ekosofi skulle kunna ta sig uttryck? Att betrakta sekvensens övergångsställe som ett objekt som 
barnen erövrar kunskap om känns i kontexten som en fattig läsning; så mycket mer pågår. Genom att 
följa Guattaris tankespår blir det möjligt att förstå situationen som ett event där fokus ligger på 
sammankopplingarna mellan eventets deltagare snarare än på barnens mänskliga agens: barnen 
befinner sig icke-hierarkiskt tillsammans med glittrande reflektor-glas, vägarbetare, vit färg, asfalt, 
solsken. Övergångsstället blir genom vägarbetarnas försyn inte längre ett vanligt och välbekant 
trafiktecken, det glittrar och lyser och formligen ropar till barnen att sätta sina kroppar i relation till 
dess annanhet. Olssons konstaterande att barn drivs av kreativt tänkande och längtan efter att ”go on a 
hunt for that which glimmers” (Olsson 2013, s. 231) får här en bokstavlig betydelse. Övergångsstället i 
all sin glans förvandlas, likt lastbilen ovan, till en begärsmaskin som väcker barnens skapandelusta.  

Att förskjuta fokus från barnens agens ska inte förstås som att deras bidrag och erfarenheter 
nedvärderas eller förringas. En sådan hållning blir inte etiskt försvarbar. Vad som sker då icke-
mänskliga deltagares bidrag lyfts fram är snarare att barnens subjektiviteter blir möjliga att förstås på 
ett annorlunda sätt, som situerade i ett sammanhang med konsekvensen att fokus förskjuts från 
kognitiva processer inne i barnen till vad som uppstår i mötet mellan barnen och världen, då de 
kopplas samman. Subjekt och objekt blir då, som Massumi skriver, två aspekter av erfarenheten; av 
själva upplevelsen av att stående på en trottoar och tillsammans med andra kroppar betrakta ett 
händelseförlopp. Där uppstår en annan etik, som värnar subjektivitetens föränderlighet inom de 
relationella flöden i vilka de ingår. En subjektivitet i tillblivelse som erfar världen, inte från en fixerad 
position – som konsekvent i sin identitet – utan istället som kontextbaserad och tänkande-kännande 
inifrån fältet. Vilka blir barnen i relation till övergångsstället? De undflyr identifikation på sin väg 
över gatan, går sig ut ur potentiella försök till representation (jfr. Gustavsson, Palmer & Lenz Taguchi 
2015). Massumi (2014, s. 14) skulle kanske beskriva detta som ett prov på en produktiv existensteknik 
som visar hur det kan bli möjligt att existera tillsammans i processorienterad och skapande 
subjektivitet – ontogenesis.  

Det blir nu möjligt att förstå barnens gående som en etisk-estetisk verksamhet. Gåendet verkar här inte 
tas för givet av barnen, utan dess möjligheter och stilar utforskas bortom rationella idéer om 
transportmässig effektivitet. Det verkar handla om att varje barn i stunden skapar en slags palett av gå-
möjligheter som står i relation till den ”samarbetspartner” som övergångsstället utgör i observationen. 
Det nya övergångsstället verkar inspirera barnen att utforska gåendets estetiska överskottsvärde genom 
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att upprätta kontakt med rörelser immanenta i gåendet, sådant som rationaliserats bort i processen att 
omvandla rörelsen till gång. Resultatet blir nya unika, heterogena, gånguttryck, där förflyttningen och 
det skapande ingår i samma helhet av estetiskt mättad rörelse. Barnens annorlunda gångstilar verkar 
bekräfta Massumis definition av överskottsvärdet som produktivt och med tendenser att avvika från 
normativa uttryck.  

Det övergripande målet verkar för barnen inte vara att ta sig till andra sidan vägen. Snarare verkar 
gåendet i sig självt utgöra målet, men ett mål i den mening som Massumi och Alliez (2014, s. 15) 
beskriver som ”en utgångspunkt som forstätter att utgå”. Det skulle kunna vara stunder som denna 
som Guattari hänvisar till i beskrivningen av det etisk-estetiska paradigmet som en spekulativ 
kartografi där koordinaterna ritas ut samtidigt som det genomlevs. Själva akten att prövande navigera 
på dessa otrampade vägar – bokstavligt och metaforiskt – skulle i så fall innebära ett praktiserande 
inom det etisk-estetiska paradigmet. Ett sådant tänkande som barnen och pedagogen ger uttryck för i 
observationen lutar sig mot en annorlunda logik, där andra värden än de etablerade ges fri lejd att 
framträda. Nya ekonomier av gående som värderas utifrån sin singulära och livliga kvalitet (Massumi 
2015) snarare än utifrån sin effektivitet, vars estetik frigjorts från föreställningar om skönhet och 
avbildande och därmed kan sägas utmana sådana krafter som önskar organisera barns uttryck mot ett 
enhetligt och mätbart lärande i förskolan. Om lärande betraktas som en organiserad förflyttning mellan 
okunskap och upplysning skulle barnens gående möjligen kunna tolkas som en lek eller ett obetydligt 
mellanspel, i värsta fall som illustration för barnens omognad och brist. Som Dahlberg, Olsson och 
Theorell (2015, s. 3) konstaterar har utbildningsväsendet av tradition ägnat avsevärd energi åt att 
försöka tämja barns uttryck av begär och affekt istället för att, som författarna förespråkar liera sig 
med dem didaktiskt. Genom affekt och begär skapas läckage och flyktlinjer i etablerade system och 
möjligheter att bryta sig loss ur det ortodoxa tänkandet öppnas (Olsson 2009, s. 36).   

Det ortodoxa tänkandets förnuft och logik tillåts inte stå gränsvakt vid övergångsstället: att barnen och 
pedagogerna redan ”kan gå” hindrar inte att gårörelsens outforskade potential också får komma till 
uttryck. Ingen motsättning behöver uppstå mellan den etablerade kunskapen, i detta fall att kunna gå, 
och den experimentella position där frågan ”hur går man?” fortsätter att utforskas även efter att den 
etablerade gåendekunskapen erövrats. Båda kan med andra ord existera i en samtidighet och ger, om 
förhållandet erkänns, en tillvaro med bredare marginal och större variationsrikedom. Gåendets estetik 
och funktion utforskas genom att följa den rhizomatiska konjunktionen ”och… och… och” (Deleuze & 
Guattari 1994, s. 25), där varje tillskott som sätts till världen räknas som värdigt att notera. Det handlar 
om diffraktion snarare än reduktion; såhär kan man också gå. Och såhär. I en sådan tillvaro behövde 
det avvikande inte gallras bort då datan – våra intryck av världen – renodlas i linje med rådande 
ordning. Annanhet behövde inte bortrationaliseras från våra subjektiviteter utan vi kunde tillåta oss att 
spretande förena oss, solidariska i vår olikhet. Mellan övergångsställets ränder och barnens 
improviserade förflyttningskoreografi glimrar det virtuella fältets möjligheter fram som potentiella 
universum, där andra måttstockar än den marknadsanpassade avgör vad som betraktas som rimligt, 
sant och sunt-förnuftsligt.  

Situation 2 och 3: Körsbärsblom och kepsar 

Under andra dagens datagenerering fick jag närvara då förskolans pedagogista tog en grupp om fem 
barn på jakt efter rosablommande körsbärsträd i närmiljön. Syftet var att barnen skulle få möjlighet att 
göra närstudier av dessa på plats med hjälp av blyerts och akvarellfärg, en mer traditionell 
förskoledidaktisk estetisk aktivitet. Samtidigt var gruppen mitt uppe i ett undersökande av vägar och 
kartor, vilket gjorde att sökandet efter riktningen till körbärsträden fick en fördjupad funktion. Då vi 
kommit en bit in på en parkväg ser ett av barnen plötsligt någonting rosa i fjärran: 
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”Titta! Det är rosa där!” ropar ett barn och pekar på en omisskännlig rosa trädkrona ett hundratals meter bort. 

Pedagogistan stoppar följet, sätter sig på huk och samlar barnen runt sig. ”Är det någon mer som kan se 

körsbärsträden?” frågar hon med låg röst. ”Jaaa!” ropar flera barn. Parkvägen där vi befinner oss böjer av i en 

svag kurva åt höger, den går att följa med blicken ända fram till den plats där körsbärsträden står i en klunga på 

en innergård. Mellan oss och körsbärsträden sticker en sidostig av i skarp vinkel bakåt åt vänster och försvinner 

uppför en backe i ett skogsparti. ”Vilket håll tycker ni att vi ska gå för att komma till körsbärsträden?” frågar 

pedagogistan varpå två av barnen utan tvekan pekar på den avstickande vägen. ”Den!” säger de och pekar igen. 

”Ska vi ta den stigen tycker ni för att komma till körsbärsträden?” frågar pedagogistan. ”Jaaa den, den!” svarar 

de i kör. 

Detta utbyte dröjer sig kvar hos mig då vi efter viss förhandling fortsätter mot körsbärsträden på 
ursprungsstigen. De två barnen visar tydligt att de är entusiastiska inför mötet med träden. De ser var 
träden befinner sig i relation till dem själva och hur de snabbast kan ta sig dit, men väljer ändå den stig 
som pekar åt ett helt annat håll och vars destination de inte kan se. Ingen konflikt tycks uppstå mellan 
körsbärsträdens lokaliserade position och vägvalets riktning bort från dessa; att ta sig snabbaste vägen 
mellan A och B verkar inte vara målet. Kanske för att lösningen på problemet om var körsbärsträden 
befinner sig i och med att de siktats redan är funnen? I jämförelse med en stig som leder mot det 
okända (men kanske ändå kommer fram till körsbärsträden på något oväntat sätt?) verkar valet 
självklart. 

Väl framme vid den lilla körsbärslunden inbjuder pedagogistan barnen att lägga sig på rygg under det mest 

intensivt blommande trädet för att titta in i den rosa massan. ”Hur många blommor ser ni?” frågar hon, och 

får svaret ”Hundra! Tusen!” ur flera munnar samtidigt. ”Det är träd i träden, det är därför de blir mångare” 

kommenterar ett barn. Sedan presenteras uppgiften och det tillgängliga materialet för barnen vid ett 

picnicbord. Pedagogistan dukar fram och introducerar mjuk blyerts, akvarellblock och sprayflaska, två 

sorters penslar med borst för olika behov, akvarellpapper klippta i ca 10x15 cm storlek samt kartongbitar 

som underlag för att barnen ska kunna placera sig på önskvärd plats. Barnen uppmanas att sätta sig där de 

vill och de sprider sig över platsen och sätter igång med uppgiften. Ett lugn sänker sig. Pedagogistan rör sig 

stillsamt mellan barnen som verkar fokuserade på uppgiften i varierande grad. Då och då påkallas 

pedagogistans eller min uppmärksamhet, någon behöver hjälp med att blanda till önskvärd färgnyans, någon 

med att få bort en myra från sitt akvarellblock.  

Barnens använder i studier av kärsbärsblommen subtilt olika metoder och tekniker då de ger sig i kast 
med arbetet. Några verkar angelägna om att ta fasta på blommornas form och färg, andra gör friare 
tolkningar. Kanske har de lämnat körsbärsblommen som modell, kanske gestaltas den utifrån andra 
premisser vilket leder till andra färgval och uttryck. Då de är klara lämnar de in sina alster till 
pedagogistan och springer och leker i den näraliggande klätterställningen.  

Under arbetets gång utbyter jag några ord med pedagogistan som berättar om dagens uppgift. 
Arbetslaget har återgått till att via inspirerande uppgifter introducera materialkunskap då de upplevde 
att gruppen, pga sin nya sammansättning och andra faktorer hade behov av att återknyta till grunderna 
för ateljéverksamheten. Emfasen på teknik och metod beskrivs som nödvändig för att barnen på sikt 
ska få en frihet i sina uttrycksmöjligheter, därav den något ”formella” introduktionen. Vi diskuterar 
dynamiken mellan att utmana och att släppa taget i relation till uppgiftens fokus: när man som 
pedagog behöver insistera på att barn gör ett försök till en närstudie av en blomma för att pröva att 
skärpa seendet och fördjupa sig, trots att barnet initialt visar ett motstånd, men utan att det övergår till 
ett tvång. Under förmiddagen ser jag hur pedagogistan balanserar mellan dessa hållningar med stor 
precision.  
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På väg hem mot förskolan känner jag mig konfunderad. Jag upplevde förmiddagens 
körsbärsblomsstudier som mycket uppskattade av barnen, högst pedagogiskt och didaktiskt relevanta 
och väl genomförda. Dessutom är blomningen mycket vacker och det är en sinnlig upplevelse att 
befinna sig i miljön. Ändå, mot bakgrund av min framskrivna teori, får jag inte fatt i den etisk-
estetiska kvalitet som mättade situationen vid övergångsstället dagen innan. Vad kunde det bero på, 
och hur kan det förstås? En möjlig tolkning kunde vara att fokus på teknik – och därmed på ett uttalat 
korrekt handlande inom ramen för vad materialet tål – initialt tenderar att dämpa impulserna till den 
typ av kreativt tänkande som min studie undersöker. Att göra närstudier av körsbärsblom tar vid i en 
långtgående mänsklig tradition av avbildande. Fascinationen över det sköna som delats av människor i 
alla tider har funnit en funktion i konstens möjligheter att bevara och föreviga naturens förgänglighet. 
Samtidigt vilar konstens traditionstyngda uppgift som förskönande över estetiska praktiker (Lind 
2010). Men i aktiviteten var målet inte att måla naturtroget eller att ”göra rätt”, alla uttryck 
uppmuntrades och emottogs med entusiasm. Barnens alster betraktades snarare som tecken för 
körsbärsblom; som gestaltning snarare än avbildning och färgernas kraftfullhet måste antas ge barnen 
dramatiska ”wow-effekter” oavsett om tekniken behärskas. Ändå upplevde jag att estetiken i 
situationen på något sätt tyglades, i jämförelse med den förvildade estetik jag upplevt vid 
övergångsstället. Kunde det vara så att lärandeaspekten som infördes via materialets tekniska ramar 
hade en dämpande effekt på estetikens uttryck? Den mer eller mindre styrda aktivitet jag fick ta del av 
innehöll ett syfte, ett mål som bestod i att barn skulle få möjlighet att hantera konstnärsmaterial för att 
på sikt öka sina uttrycksmöjligheter. Konstnärer som arbetar med färg vet att kontakten med penseln 
och färgen kan komma att bli så intuitiv att de blir förlängningar av kroppen och drar uttryck ur det 
undermedvetnas formationer långt innan de kognitivt formulerats till tankar. Men för att nå dit krävs 
ett handlag med materialet som bara kan komma med övning; det systematiska cirklandet med penseln 
för att rugga upp pigmentet, mängden vatten nödvändig för rätt pigmentstyrka, hur lätt penseln 
behöver hållas för att borsten ska forma linjen till önsvärd tjocklek, allt detta behöver förkroppsligas. 
För att komma i kontakt med alla sina språkuttryck och kunna skapa nya är kunskap om materialets 
möjligheter och begränsningar en viktig komponent. Även om uttrycket initialt tämjs av teknikens 
begränsningar kanske det dubbelt upp kan frigöras på sikt då barnen får tillgång till ännu ett språk. 
Men kanske är det ändå samma övning jag ser barnen praktisera då de navigerar sina kroppar i 
annorlunda gång? Vad är det i så fall som gör att situationerna upplevs generera olika modaliteter av 
estetik?  

Nu utspelar sig ännu en scen: 

Vi går i ett led på parkvägen tillbaka mot förskolan. Jag går längst bak och håller ett barn i handen, framför mig 

går två barn i par och framför dem går pedagogistan med två barn. Under förmiddagen har det blivit varmare och 

flera barn har tagit av sig sina kepsar. Dessutom hjälps vi åt att bära hem körsbärsblom till förskolan för att visa 

de andra. Längs med vägen växer maskrosorna extra kraftiga och barnen avviker titt som tätt från ledet för att 

plocka. Några barn bär stora buketter, andra någon enstaka blomma. Ett av barnen som går direkt framför mig 

har börjat få problem att bära både maskrosor, körsbärsblommor, sin keps samt hålla sin gå-kompis i handen och 

prövar olika lösningar genom att flytta sakerna från hand till hand i olika kombinationer. Jag föreslår möjligheten 

att ta kepsen på huvudet för att få loss lite plats, men han trär istället med viss möda handen genom den ögla som 

bildas vid bandet där kepsens storlek kan justeras. Genom denna kan nu kompisens hand hållas. Genast trär 

också gå-kompisen handen genom sin keps. Barnen i det främsta ledet har uppmärksamt betraktat 

händelseförloppet och gör nu likadant trots att de inte håller i blommor och snart håller även jag min gå-kompis 

genom öglan på hennes keps. Vi går på detta sätt resten av vägen tillbaka till förskolan.  
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Det första barnet kom att trä sin hand genom kepsen i ett försök att lösa sitt handhållningsproblem. 
Gjorde även de andra barnen det och vad var i så fall problemet? I min studie har jag gång på gång sett 
prov på hur barn aktivt verkar söka problem att lösa. Kan det vara så att det i fallet med kepsarna inte 
bara handlade om att frigöra händerna utan också om att samtidigt experimentera med olika kvaliteter 
av handhållning? Barnen verkade vara ute efter någonting mer än den rent praktiska funktionen med 
att hålla händerna genom keps-öglan. Det verkar som att de i sina problemlösande praktiker står i 
kontakt med ytterligare dimensioner av dessa erfarenheter; det estetiska, experimentella och skapande 
skymtar fram i barnens sätt att relatera till tillvarons utmaningar och erbjudanden, komplexa och 
mångtydiga och omöjliga att låsa fast i något säkert vetande. Hur blir handhållandet om det sker 
genom öglan på en keps? Det avlastar naturligtvis händerna, men hur påverkas erfarenheten av 
hållandet? Barnen har gjort ett tillägg till den välbekanta känslan och funktionen av att hålla varandra i 
handen, ett tillägg som min vuxna blick förbryllas av. Som i situationerna vid vägvalet och 
övergångsstället visar barnen att snabbaste och mest effektiva förfarande inte nödvändigtvis är mest 
intressant. Det överskottsvärde av handhållning/gående som barnen nu erfor torde, om Massumis 
tankespår följs, vara sprunget ur bare activity; genom att barnen i vad som skulle kunna förstås som ett 
pre-kognitivt görande låtit impulser och infall komma till uttryck gjordes det möjligt att sätta nya, 
singulära uttryck till världen. Det kan verka obetydligt eller till och med meningslöst. Vad ska det vara 
bra för? Men det finns en sprängkraft i detta lilla, om vi kan bortse från tankar om användarvärde och 
nytta, vars potential med Guattaris blick innehåller just det nya sätt att relatera till varandra och till vår 
gemensamma tillvaro som han kallar ecology of the virtual. Barnens sätt att experimentera med det 
vardagliga, att estetiskt och skapande söka och närma sig problem, att ägna sig helhjärtat åt det 
”meningslösa” verkar ta sin utgångspunkt i ett tänkande som konsekvent föredrar process framför 
produkt. Ett förhållningssätt där skapandet tas som villkor för existensen: ontogenesis. Barnen 
demonstrerar en annorlunda, nonsens-lik logik, ett sätt att tänka om vad funktion är och kan vara som 
bortser från koncept som effektivitet och rationalitet men som samtidigt är tydligt pragmatiskt. Om 
målet är att uppleva många olika kvaliteter av erfarenheter, i detta fall handhållning eller gående, är 
alla varianter värda att prövas utifrån sina egna unika kvaliteter och villkor. Dessa må bedömmas eller 
utvärderas, men inom en ekonomi med en annan värdeskala än den nyttodrivna; det blir mot bakgrund 
av studiens guattarianska hållbarhetsteori möjligt att se att barnen genom sina praktiker formulerar nya 
ekonomier av värde. Nya ekonomier som placerar frågan om vad estetik är och kan bli under luppen 
och öppnar upp för estetiskt experimenterande som ett fundamentalt möte (Deleuze 1994, s. 139) med 
själva platsen; med miljön, materialet, världen.  

Diskussion  
Att förhålla sig till tillvaron skapande och experientativt skapar inte per automatik hållbarhet. 
Människor behöver fortfarande kunskap om kretslopp, om ekologiska processer och om sitt eget 
ansvar, sin roll i att skapa en mer hållbar värld. Men tillsammans med praktisk kunskap, om 
exemplevis odling, kompostering och hållbar konsumtion kanske en mer experimentativ hållning kan 
bidra till ett kreativt klimat där människor kan förstå lösningar, både lokalt och globalt på nya sätt. Det 
som idag tas för givet kanske kan utmanas av idéer som plötsligt bidrar till helt oväntade sätt att tackla 
och förstå problem. 
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Syftet för studien har varit att producera nya möjliga sätt att didaktiskt närma sig och förstå 
hållbarhetsfrågor i förskolan genom att pröva Guattaris framskrivning av ett annorlunda 
hållbarhetsbegrepp, med etik-estetiken som nav, som vägledning och verktyg. Sökandet efter etisk-
estetiska spår i vardagen visade hur de deltagande barnens sätt att utforma speciella gångstilar för att 
gå över övergångsstället tillika deras känslighet inför handhållningens dolda kvaliteter skulle kunna 
förstås som lika estetiska som handlingen att blanda till önskad färgnyans med pensel och 
akvarellblock och låta körsbärsträden blomma på papperet. Men det verkade som att formerna bar med 
sig olika förutsättningar för uttryck att blomstra, eller blomstrade de kanske i olika tonarter? 
Skillnaden verkar ligga i vem som står bakom initiativet och i vilken mån barnen uppfattar situationen 
som ett problem. Situationen med körsbärsblommen var en pedagogiskt styrd situation som den vuxne 
utformat genom didaktiska avvägningar, dock med uttalad öppenhet inför barnens bidrag. Barnen 
andades engagemang, gjorde inget synligt motstånd och verkade genuint vilja delta i aktiviteten. 
Stunden var mycket kreativt laddad, ändå framkom inte just i denna situation de flöden som min studie 
söker. Situationerna med övergångsstället och handhållningen drevs helt av barnen. Kunde det vara så 
att didaktiken var den avgörande skillnaden? Men didaktiken var ju avgörande även i de två 
sistnämnda situationerna: genom att bereda plats för barnens utforskande kunde de fullfölja sina 
experiment. Baserat på dessa tre situationer verkar det röra sig om var man didaktiskt placerar sig i 
relation till barnen; om man följer eller leder vägen och i vilken mån de didaktiska valen förmår liera 
sig med barnens problemformuleringar. I så fall, vilket är att föredra?  

Handlar det verkligen om att välja ett sätt, ett best practice där barns möjligheter till förvildade 
kreativa uttryck maximeras? Följer vi Guattaris spår är ju diffraktion snarare än reduktion i uttryck 
vägen framåt. Det är lätt att hänfalla åt dualismens återvändsgränd där det ena förkastas till förmån för 
det andra. Men så fort vi tror att vi funnit ”rätt sätt” att handla framkommer nya kunskaper och det vi 
trott visar sig utdaterat eller problematiskt. Alla slutna system läcker, menar Olsson (2009, s. 31) och 
som Massumi och Manning skriver angående människans organisations-iver: ”the world always gets 
in our way as still more world” (Massumi & Manning 2014, s. 28).  

På samma sätt kan jämförelsen mellan körsbärsblomsstudien och övergångsstället betraktas; det är inte 
en rimlig slutsats att släppa alla styrda aktiviteter för att gå på ständig jakt efter infall och följa varje 
impuls. Konjunktionen ”och… och… och” (Deleuze & Guattari 2004, s. 25) gör sig åter påminnd, 
vikten av att tänka både-och snarare än antingen-eller. Massumi och Manning (2014, s. 93) beskriver 
en frihet utan begränsningar som ofri eftersom de oändliga möjligheternas potential lätt blir 
paralyserande. Istället menar de att fruktbara event kräver enabling constraints, möjliggörande 
begränsningar inom vilka en dynamik för skapande kan ges kraft att spränga sig utanför dess gränser. 
Med andra ord behövs både pedagoger som leder och pedagoger som följer, organiserade aktiviteter 
med didaktiska mål och rum för barnens egna initiativ och flyktlinjer. Både frihet och teknik behövs 
och fördjupar existensen, de verkar befrukta varandra och bör inte betraktas som en dikotomi. Kan de 
ske i en samtidighet? Det rör sig om olika kvaliteter, olika metoder, modaliteter och tekniker där 
mångfalden och variationen i sig är berikande. Färre tekniker för att existera skapande tillsammans är 
knappast vad som behövs utan fler, men om estetiken betraktas som en renodlad ateljéverksamhet och 
där ges status i kraft av sin lärandepotential riskeras erfarenheter osynliggöras och marginaliseras. Den 
rhizomatiska typ av tänkande som dessa erfarenheter representerar kanske då gradvis släcks ned. Då är 
det av vikt att det skapande som tenderar att drunkna i vardagens görande lyfts fram och bereds plats 
för, erkänns och utforskas i större utsträckning. Kanske dessa former av uttryck kan närmas genom ”a 
new gentleness” (Guattari 1989, s. 51), som nya mikrosociala praktiker i solidaritet med barns 
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estetiska virtuositet. Pedagoger behövs som förmår se det stora i det lilla och stillsamt låter det 
existera.  

Ett experimenterande hållbarhetsarbete 

En av studiens ansatser har varit att släppa lös estetiken från ateljén och låta den ta plats i tillvarons 
alla skikt och nivåer som en etisk-estetisk dimension av relationen till och mötet med/i tillvaron; som 
ett fundamentalt möte med själva platsen (Dahlberg, Olsson, Theorell 2015, s. 9). Med en sådan syn 
börjar och slutar inte den estetiska verksamheten med den givna uppgiften, den pågår redan innan och 
fortsätter utan avbrott efter att penslar och färg åter står på sina hyllor. Genom själva vår existens 
strömmar den, men ställs då och då på sin spets genom ansamlingar av begär och affekt som tar våra 
kroppar i besittning. I studien har barn visat prov på sin känslighet för detta kreativa och skapande 
tänkande och på hur det kan bli om detta får komma till uttryck. Hur skulle det bli om pedagoger i sina 
didaktiska val beredde plats för dessa stora små händelser i vardagen? Genom att som Dahlberg 
(2016) förespråkar ha en beredskap för att släppa det planerade till förmån för det oförutsägbara och 
låta sig vägledas av begärsmaskiner, koppla ihop sig med dem då de uppstår, bli en del i det etisk-
estetiska maskineriet skulle affekt och begär kunna betraktas som viktiga didaktiska verktyg. Men på 
vilket sätt skulle detta kunna förstås som ett hållbarhetsarbete?  

Att skapa med hela tillvaron som palett, genom ett etiskt-estetiskt tänkande som genomsyrar alla 
nivåer av varandet torde öka möjligheterna att sätta nya, otänkta tankar till världen. En praktik som 
förmår förvalta detta tänkande, som vågar uppehålla sig i nuet trots att framtidens behov tornar upp sig 
vid horisonten skulle med Guattaris definition uppfylla kriterierna för ett hållarhetsarbete inom det 
etisk-estetiska paradigmet. ”Innovation, nya sätt att tänka och nya paradigm” var vad Rockström 
(2010) efterfrågade som förutsättning för att hållbarhetsfrågorna ska kunna tacklas. Dessa behov 
svarar Guattaris etisk-estetiska paradigm upp mot, då det utgår från att våra möjligheter att hantera de 
utmaningar vi står inför är avhängigt människors möjligheter att tänka kreativt. Att likt konstnärer och 
barn överträda de logiska barriärer som hindrar formationen av nya sätt att tänka.  

En praktik som den jag fått ta del av, som varvar mellan riktade estetiska uppgifter och samtidigt 
besitter denna känslighet inför de estetiska aktiviteter som pågår i mellanrummen och är beredda att 
följa dess riktningar torde ha stora möjligheter för korsbefruktning däremellan. En sådan 
transdisciplinär didaktik med estetiken och etiken som nav skulle då kunna betraktas som ett annat 
slags hållbarhetsarbete, där det skapande upphöjs och uppmuntras inom alla förskolans aktiviteter och 
göranden. Med en sådan syn på vad som verkligen kan göra skillnad för skapandet av en hållbar värld 
skulle förskolan, med sin frihet från måluppfyllelse, sin tradition av estetiskt arbete och inte minst sin 
krets av drivna estetiker och problemsökare (Olsson 2013), kunna tillskrivas bättre odds än de mest 
respekterade tankesmedjor om målet var att finna lösningen till planetens problem. Men är detta 
verkligen barnens ansvar? 

Nya frågor i studiens kölvatten 

Ett av mina motiv för att skriva fram ett annorlunda hållbarhetsarbete för förskolan har varit att jag 
vänt mig mot den tendens att barnen ska ”rädda världen” som ofta framskymtar både i praktikers och 
teoretikers sätt att resonera om en hållbarhetsdidaktik i förskolan (Engdahl 2015b, Pramling 
Samuelsson 2014). Barnen får agera städpersonal efter vuxna, lära sig att sopsortera, kompostera och 
göra självuppoffrande val. ”Vi kan rita på båda sidorna av ritpapperet”, som ett barn föreslår (Engdahl 
2015a). Min önskan var att med hjälp av Guattari formulera nya sätt att tänka om och arbeta med 
hållbarhet som inte på samma sätt lägger ansvaret på barns axlar. Men har jag lyckats med ansatsen 
eller har ansvaret bara formulerats på ett annat sätt? Får barn, genom min framskrivna teori ytterligare 



36 
 

ansvar på en mer invasiv nivå, nu som förebilder för vuxna och med plikt att förvalta sitt kreativa 
kapital? Kanske är konkreta och handlingsfokuserade koncept som sopsortering mindre kravfulla trots 
allt. Men löser det hållbarhetsfrågan? Jag verkar inte komma ifrån frågan om ansvaret, tidens linjära 
förlopp och barnens stadiga rörelse mot framtidens vuxendom och det ansvar som därav följer är svåra 
att bortse från. Ökar människors ansvar med stigande ålder eller är ansvaret en del av att vara en 
människa i världen tillsammans med andra, och våra försök att skydda barn från detta är en slags 
konstruerad barnkammare av ansvarsfrihet mot bakgrund av en syn på barn som oskyldiga och därmed 
inte kapabla att hantera sitt ansvar? Skulle det vara möjligt att hantera ansvarsfrågan på ett annorlunda 
sätt genom ett etisk-estetiskt tänkande? 

Ytterligare en fråga väcktes då jag jämförde hur estetiken tog sig olika uttryck i studierna av 
körsbärsblommen och vid övergångsstället. Var det i själva verket den uttalade definitionen, som 
”estetisk verksamhet”, som skiljde situationerna åt? Följs Guattaris resonemang om collective 
assemblages of enunciation (Guattari 1995, s. 100-101) utövas makt i själva akten att definiera som 
håller samman och ansar det som benämns för att passa inom begreppets ramar. Kanske hålls 
situationen vid körsbärsträden samman genom det sätt som estetiken hopkopplas med ett bagage av 
skönhet och avbildande? Är det i så fall övergångsställets frihet från att benämnas som estetisk som 
möjliggör experimenterandet att ta vildare språng? Genom att i föreliggande studie definiera även 
detta som estetiskt, har jag då omedvetet inordnat estetiken i ett collective assemblage of enunciation, 
invaderat en fristad där estetiken haft möjlighet att röra sig obekymrat utan didaktiska anspråk?  

Slutligen något kort om studiens användbarhet. Frågan om hur studiens fynd kan användas i 
didaktiken bör betraktas i ljuset av dess framskrivna teori, där alla former av värde bör nalkas med 
vaksamhet. Att slå fast studiens användbarhet innebär med Massumi och Mannings (2014a) ord risken 
att dess värde absorberas in i det universella och kapitalistiska värdets logik, med följden att det 
likriktas och estetiken åter blir en vacker dekoration som endast legitimeras som bihang till lärande 
(Dahlberg, Olsson, Theorell 2015, s. 5). Ansatsen att utforma en didaktik som lierar sig med barns 
intressen genom att bidra till och undanröja hinder för en produktiv miljö där flyktlinjer, affekt och 
begär får möjligheter att uppstå och följas, kan i dagens utbildningsklimat lätt färgas av 
kvalitetssäkringssdiskursens krav på mätbarhet och resultat (Dahlberg 2016). Kan barns driv och 
kreativitet komma att användas för att maximera deras produktivitet, för att därigenom legitimera 
förskoleverksamheten och pedagogernas professionalitet? Det är ingen lätt sak att stå emot dessa 
krafter. Men om målet är att värna Annanhet och mångfald i uttryck och subjektiviteter blir det 
nödvändigt att finna verktyg kraftfulla nog att klara av att förhålla sig till de krav på utvärdering som 
Läroplanen (Skolverket 2012) anbefaller och i en samtidighet inte låta dess tekniker domesticera 
estetiken.  

Betydelse för praktiken och professionen 
Studien skulle kunna få betydelse för praktiken genom att den erbjuder ett teoretiskt ramverk för att 
vidga synen på vad ett hållbarhetsarbete i förskolan kan vara. Vi lever onekligen i en tid av social, 
ekonomisk och ekologisk instabilitet. Situerat i denna kontext kan blotta tanken på ett 
hållbarhetsarbete i förskolan te sig nedslående. Läroplanen för förskolan (Skolverket 2012) skriver, i 
en av sina få passager som tangerar hållbar utveckling att ”ett ekologiskt förhållningssätt och en 
positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet” (Skolverket 2012, s. 7). Hur ska de 
yrkesverksamma förmå uppbåda en positiv framtidstro och låta den prägla verksamheten mot 
bakgrund av en omvärld i kris, om valet står mellan framtidstro; hopp mot alla odds, eller förtvivlan i 
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strid med läroplanen? Formulerat på detta sätt skulle läroplansmålet kunna förstås som en indirekt och 
oavsiktlig uppmaning till verksamheterna att skydda barn mot den sanning som fräter ned människors 
hopp – att vi inte har några lösningar.  

Då finns en aktivistisk kraft i en teori som utmanar den romantiserade bilden av förskolan som en 
isolerad fristad där barn skyddas från yttre påverkan och istället låter förskolan ta plats som en 
mikropolitisk arena, i direktkontakt med världen i sin kontext. Kanske kan studien ge energi att ta sig 
an ett hållbarhetsarbete på ett annat sätt, på andra premisser. Inte för att ersätta de traditionella, men 
som ett möjligt tillägg; ett och… (Deleuze & Guattari 2004, s. 25).  

Slutsatser 
Barns förmåga att experimentera med själva mötet med världen kan genom studiens exempel förstås 
som etisk-estetiska praktiker. Om det ses som önskvärt att förskolans verksamhet ska främja kreativt 
tänkande, samt att detta betraktas som en förutsättning för en hållbar utveckling, torde en rimlig 
slutsats vara att ge estetiken ett större utrymme, inte bara praktiskt utan även filosofiskt i förskolans 
rum. Att vidga utrymmet för vad som betraktas som estetik till att även inbegripa barns skapande och 
experimenterande med varandet, ontogenesis, skulle då kunna betraktas som ett arbete för en hållbar 
framtid i kraft av sin potential att genom en annorlunda logik skapa annorlunda sätt att existera 
tillsammans i världen. En ökad medvetenhet om kopplingen mellan etik och estetik skulle kunna skapa 
ett utrymme i nuet, en plats där barns och vuxnas ekosofiska navigeringar i förskolan steg för steg 
kunde rita om kartan till förmån för en värld där varandets villkor bedöms utifrån andra premisser och 
ger andra förutsättningar för framtiden: ett nytt etisk-estetiskt paradigm. 

Vidare forskning 
Efter genomförd studie framstår en fördjupad och praxisnära studie med utgångspunkt i samma syfte 
och frågeställningar personligt angelägen. Möjligheten att under en längre tid undersöka problemet 
skulle kunna nyansera och vidareutveckla studiens pragmatiska ansats samt fördjupat skriva fram dess 
didaktiska aspekter. Även ansvarsfrågan torde då kunna undersökas mer fördjupat.  



38 
 

Referenser  
Alliez, Eric, & Massumi, Brian (2014). Performing the Ethico-aesthetic Paradigm. [Elektronisk]. Performance 

Research (19) ss. 3-15. 
Dahlberg, Gunilla (2016). An ethico-aesthetico paradigm as an alternative discourse to the quality assurance 

discourse. Contemporary Issues in Childhood. 17(1), ss. 124-133. 
Dahlberg, Gunilla & Moss, Peter. (2005). Ethics and politics in early childhood education. Oxford, UK: 

RoutledgeFalmer. 
Dahlberg, Gunilla, Olsson, Liselott & Theorell, Ebba (2015). Displacing identity – placing aesthetics: early 

childhood literacy in a globalized world. [Elektronisk].  Discourse, ss. 1-22. 
Davies, Julie (2009). Revealing the Reasearch ”Hole” of Early Childhood Education for Sustainability: a 

Preliminary Survey of the Literature. Environmental Education Research. Vol. 15(2), ss. 227-241. 
Deleuze, Gilles (1994). Difference and repetition. London: The Athlone Press. 
Deleuze, Gilles (2001). Immanens. Ett liv... Glänta. 3(01), ss. 76-78.  
Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (1994). What is philosophy? London: Verso. 
Deleuze, Gilles & Guattari, Félix. (1980/1987). A thousand plateaus: Capitalism and schizophrenia. 

Minneapolis, MN: University of Minnesota Press. 
Deleuze, Gilles & Guattari, Félix (2004). A thousand plateaus – Capitalism and schizophrenia. London: 

Continuum. 
Eidevald, Christian (2015). Videoobservationer. I Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red). Handbok i kvalitativa 

metoder. Stockholm: Liber, ss. 114-127. 
Engdahl, Ingrid (2015a). Hur kan förskolan arbeta för en hållbar utveckling? Intervju för Stockholms 

Universitet. Områdeskansliet för humaniora, juridik och samhällsvetenskap. Tillgänglig: 
http://www.su.se/lararutbildningar/forskning/tidigare-intervjuer/forskare-och-förskolan-ingrid-engdahl-
1.241493 [2016-05-23]. 

Engdahl, Ingrid (2015b). Early Childhood Education for Sustainability: The OMEP World Project. International 
Journal Of Early Childhood. 47(3), ss. 347-366. 

Fägerborg, Eva (2011). Intervjuer. I Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.). Etnologiskt fältarbete. 2.uppl. 
Lund: Studentlitteratur, ss. 85-112. 

Guattari, Félix (1989). The Three Ecologies. New Jersey: The Athlone Press. 
Guattari, Félix (1993). Pragmatic/Machinic: Discussion with Charles Stivale. Pre/Text 14(3-4), ss. 215-250. 
Guattari, Félix (1995). Chaosmosis – an ethico-aesthetic paradigm. Bloomington: Insiana University Press. 
Halvars-Franzén, Bodil (2010). Barn och etik: möten och möjlighetsvillkor i två förskoleklassers vardag. Diss. 

Stockholm: Stockholms universitet. 
Hammarberg, Thomas (2006). Mänskliga rättigheter: Konventionen om barnets rättigheter (UD Info). 

Stockholm: Regeringskansliet. 
Hammersley, Martyn & Atkinson, Paul (1983/2007). Ethnography: Principles in Practice.  London: Routledge. 
Hedefalk, Maria (2014). Förskola för hållbar utveckling: Förutsättningar för barns utveckling av 

handlingskompetens för hållbar utveckling. Diss. (sammanfattning) Uppsala: Uppsala universitet. 
Hermansson, Carina (2013). Nomadic Writing. Exploring processes of Writing in Early Childhood Eduction. 

Dissertation. Karlstad university Studies. 
Holland, Charlotte, Lorenzi, Francesca, McDonagh, Pierre & Tillmanns, Tanja (2014). Interplay of Rhizome and 

Education for Sustainable Development. Journal of Teacher Education for Sustainability. 16(2), ss. 5-17. 
Hägglund, Solveig & Johansson, Eva M (2014). Belonging, value conflicts and children’s rights in learning for 

sustainability in early childhood. I J. Davis, & S. Elliot (Red.), Research in early childhood education for 
sustainability (s. 38-48). Routledge: London and New York. 



39 
 

Ideland, Malin & Malmberg, Claes (2014). Governing ‘eco-certified children’ through pastoral power: critical 
perspectives on education for sustainable development. [Elektronisk]. Environmental Education Research, 
21(2) ss. 173-182. 

Lalander, Philip (2015). Observationer och etnografi. I Ahrne, Göran & Svensson, Peter (red). Handbok i 
kvalitativa metoder. Stockholm: Liber, ss. 93-113. 

Lenz Taguchi, Hillevi (2012). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intra-aktiv 
pedagogik. Malmö: Gleerups utbildning. 

Lind, Ulla (2010). Blickens ordning: Bildspråk och estetiska läroprocesser som kulturform och kunskapsform. 
Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet. 

Massumi, Brian (2011). Semblance and event: activist philosophy and the occurrent arts.  Camebridge, Mass.: 
MIT Press 

Massumi, Brian (2002). Navigation movements: An Interview with Brian Massumi. Av Mary Zournazi. 
[Elektronisk]. Tillgänglig: http://www.brianmassumi.com/interviews/NAVIGATING%MOVEMENTS.pdf. 

Massumi, Brian & Erin Manning (2013). For a Pragmatics of the Useless: Propositions for Thought. 
Föreläsning för Public Humanities at Western, 5:e mars 2013, Western University, London, Canada. 
Tillgänglig: http://www.ourtube.net/watch.php?v=Mp5REJAi20o  

Manning, Erin & Massumi, Brian (2014a). Relational soup / Philosophy, art and activism. Presentation at 
TEDxCalArts: Performance, Body and Presence. Tillgänglig på internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=D2yHtYdI4bE 

Massumi, Brian & Erin Manning (2014b). Thought in the act: Passages in the ecology of experience. 
Minneapolis: University of Minnesota Press. 

Olsson, Liselott Mariett (2009). Movement and experimentation in young children's learning: Deleuze and 
Guattari in early childhood education. London: Routledge/Taylor & Francis Ltd. 

Olsson, Liselott Mariett (2012). Eventicizing Curriculum: Learning to Read and Write through Becoming a 
Citizen of the World. The Journal of Curriculum Theorizing, 28(1), 88-107. 

Olsson, Liselott Mariett (2013). Taking Children's Questions Seriously: the need for creative thought. Global 
Studies of Childhood, 3(3). [Elektronisk]. Tillgänglig: http://dx.doi.org/10.2304/gsch.2013.3.3.230. 

Pramling Samuelson, Ingrid (2011). Why We Should Begin Early with ESD: The Role of Early Childhood 
Education. Education for Sustainable Development - European Approaches. 43, ss. 103-118. 

Pripp, Oscar (2011). Reflektioner och etik. I Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.). Etnologiskt fältarbete. 
2.uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 65-84. 

Rockström, Johan (2010). Let the environment guide our development. Tillgänglig: 
http://www.ted.com/talks/johan_rockstrom_let_the_environment_guide_our_development?language=en 
[2016-05-23]. 

Robson, Sue (2011). Producing and Using Video Data in the Early Years: Ethical Questions and Practical 
Consequences in Research with Young Children. Children & Society. 25, ss. 179-189. 

Somerville, Margaret, Williams, Carolyn (2015). Sustainability education in early childhood: An updated review 
of research in the field. Contemporary Issues in Early Childhood. 16(2), ss. 102-117. 

Springgay, Stephanie & Rotas, Nikki (2014). How do you make a classroom operate like a work of art? 
Deleuzeguattarian methodologies of research-creation. International Journal of Qualitative Studies in 
Education. 28(5), ss. 552-572. 

Thiele, Kathrin (2014). Ethos of Diffraction: New Paradigms for a (Post)humanist Ethics. Parallax. 20(3), ss. 
202-216. 

United Nations (2015). Sustainable development GOALS: 17 goals to transform our world. Tillgänglig: 
http://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ [2016-05-23]. 

Whitehead, Alfred North (1968). Modes of thought. New York: Free Press. 
Zagala, Stephen (2002). Aesthetics: a place I’ve never seen. I Massumi, Brian (red.). A shock to thought: 

expression after Deleuze and Guattari. London: Routledge. 
Öhlander, Magnus (2011). Utgångspunkter. I Kaijser, Lars & Öhlander, Magnus (red.). Etnologiskt fältarbete. 

2.uppl. Lund: Studentlitteratur, ss. 11-32. 



40 
 

Bilagor  
Bilaga 1: Samtyckesblankett.  



 
 

Bilaga 1: 
 

 
Bromma 28:e april 

Hej Föräldrar på Förskolan XXX! 
Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 
förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och avslutande kurs på 
förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Min studie kommer handla om hållbar utveckling. 
För	att	samla	in	material	till	arbetet	skulle	jag	vilja	närvara	i	verksamheten	vid	förskolan	under	tiden	3/5		
–	4/5.	Vid	dessa	tillfällen	vill	jag	observera	barngruppens	aktiviteter	med	hjälp	av	
anteckningar/ljudupptagningar/digitalkamera.		
	
Ett	självständigt	arbete	är	reglerat	av	regler	om	tystnadsplikt,	personuppgiftslagen	(1998:204)	samt	
Vetenskapsrådets	skrift	om	God	Forskningssed.	Detta	innebär	exempelvis	att	barnets,	familjens,	
personalens	och	förskolans	identitet	inte	får	avslöjas	och	att	fullständig	anonymitet	gäller.	Allt	insamlat	
material	kommer	därmed	att	avidentifieras	och	inga	listor/register	över	personuppgifter	kommer	att	
upprättas.	Det	dokumenterade	materialet	får	endast	användas	för	min	egen	bearbetning	och	analys	samt	
sammanställas	i	en	uppsats.	Materialet	kommer	att	förstöras	efter	att	uppsatsen	är	godkänd.	Uppsatsen	
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