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Abstract 
Hur är kunskap kroppslig och vilken betydelse har kroppslig kunskap för 
mellanmänskliga yrkespraktiker? I föreliggande avhandling undersöks för-
skollärares praktiska och kroppsliga kunskaper som exempel på en yrkes-
grupp där relationell och kroppsligt situerad kunskap är central. Undersök-
ningen utgår ifrån frågor som: Hur agerar en skicklig förskollärare? Vilken 
kroppslig ansats behövs om en vill ge god omsorg, trygghet och bjuda in ett 
barn till ett vi? Finns det dimensioner av kroppslighet som bara är aktiva i 
det negativa?  

Ämnet som avhandlingen läggs fram i är den praktiska kunskapens teori. 
Praktisk kunskap brukar, om den beskrivs generellt, nämnas som erfaren-
hetsgrundad, kroppsligt buren, situerad och kopplad till känslolivet. Den 
praktiska kunskapens teori försöker ringa in och förklara dessa aspekter av 
kunskap i de situationer och sammanhang där de förekommer.  

Kroppslighetens betydelse för förskollärares professionsutveckling och 
som en form av praktisk kunskap, är inte en tematik som berörts i tidigare 
forskning. Mot bakgrund av en förförståelse att kunskap bärs av kroppen 
(en förförståelse som kommer ur erfarenheter av dans och en fenomeno-
logiskt influerad teoriimpregnering) och att praktisk klokhet och skicklighet 
i praxis framträder i handling finns i grunden till denna avhandling en 
central frågeställning som rör frågan om det finns värden boende i förskol-
lärarpraktiken som kanske är dåligt omhändertagna för att de till sina väsen 
är svårgripbara.  

Förskollärarnas kunskaper framträder, i min undersökning, som rela-
tionella och situerade i den mellankroppsliga sfär som finns mellan förskol-
lärare och barn, eller mer korrekt, mellan alla i gruppen. I samspelet som 
den goda relationen kan leda till visar sig förskollärarens kroppsliga kun-
skaper som en slags skicklighet, en i omsorg utvecklad kunnighet som jag 
valt att beskriva genom att använda begrepp som sväng, tyngd och empatisk 
timing.  

Keywords: praktisk kunskap, fronesis, kroppslig kunskap, kroppsligt situ-
erad kunskap, mellankroppslighet, relationell kunskap, förskollärares pro-
fessionsutveckling, skicklighet, empati, omsorg, auktoritet, inramning 





Till Andrea och Cornelia,  
som lärt mig så mycket om sväng.





Förord 

Först av allt för dig min läsare, men sist av allt i min process. Ett förord där 
jag vill rikta tack till alla som, på olika sätt, varit involverade i arbetet med 
att färdigställa denna bok. Både ni som hjälpt till att kratta manegen genom 
att stå ut, hålla ut eller praktiskt och ekonomiskt stötta mig i ett familje-
sammanhang och ni som bistått med kunskap, som läst och frågat, kritiserat 
och hejat på i ett akademiskt sammanhang omfattas av det följande.  

Jag börjar med mitt gäng, mina underbara och kloka döttrar Andrea och 
Cornelia, min livskamrat och älskling Erik och de hjärtegoda vovvarna 
Humlan (†) och Molly som stöttat, stått ut och hejat på. Ni ger mitt liv 
mening, och jag är så tacksam att jag får hänga med er. I soffor, runt mat-
bord, på bryggor och på verandor. Där ni är, där är världen hel. Att ni trott 
på mig har haft all betydelse. Från djupet av mitt hjärta, tack skall ni har! 
(som min farfar som aldrig riktigt kom loss på svenska, skulle ha sagt). 

Jag vill därefter tacka mina syskon Ursula och Eddie och min mamma 
Gerti för oförtruten uppmuntran och tålamod. Ni har på ett typiskt Pröcklskt 
sätt, genom att varva praktisk och konkret handling med ömsint lyssnande, 
hjälpt mig genom denna bitvis prövande tid. Ni har visat mod i relation till 
hinder och stolthet i relation till mitt arbete. Ni är, och har varit, ett fantastiskt 
stöd vars betydelse inte går att överföra i skrift på ett rättvisande sätt. Tack 
skall även ni har! 

Mina informanter och medforskare får ett kort men hjärtligt menat tack. 
Ni är anonymiserade och skall så förbli. Jag hoppas innerligt att ni, när ni 
läser avhandlingen, känner igen er och samtidigt förstår er egen betydelse 
för mitt avhandlingsarbete. Ni är bäst. 

Mina handledare, vad gjorde jag utan er? Ni har med tyngd och empatisk 
timing lotsat mig genom upp- och nedgångar utan att tappa fart eller mod. 
Tack Lotte Alsterdal (†), Anne-Li Lindgren och Lisa Folkmarson Käll och 
ett särskilt stort och rungande tack till Jonna Bornemark, min huvudhand-
ledare. Förutom allt läsande och handledande har du fått stå ut med oänd-
liga mängder frågor i orostider, något som du med kunnig blick hanterat så, 
att du svarat på det mesta, men låtit mig klura ut svaren på annat själv. 



 

Jonna, din godhet och klokhet är en gåva som sträcker sig längre än det 
ansvar en handledare har för sin doktorand, tack så oändligt mycket.  

Jag vänder mig nu till kollegerna i projektet Being and Becoming, som 
förutom Lotte och Jonna består av Beatriz Lindqvist och Eva Schwarz. Vad 
hade min doktorandtid varit utan de minnesvärda resorna till Vilnius och 
Berlin, våra möten, workshopar och skrivarhelger? Och Eva, ett särskilt tack 
till dig för all generositet, kritisk läsning av kapitel och vänskaplighet. Du är 
en pärla! Jag vill på samma gång tacka Östersjöstiftelsen för generös finansi-
ering av projektet. 

Näst på tur att tacka kommer kollegerna på centrum för praktisk kun-
skap. Ni medverkar till att skapa en unik seminariemiljö, som det som dok-
torand känts både tryggt och utmanande att tillhöra. Ni är roliga att hänga 
med, trygga att undervisa tillsammans med och därtill utomordentligt 
kloka. Så noga ni läst mina kapitelutkast, så skarpt ni lyft styrkor och svag-
heter och så omsorgsfullt ni försökt hjälpa mig vidare. Stort tack till: Anna-
Mia Bergkvist, Jonna Bornemark, Ursula Naeve-Bucher, Stina Bäckström, 
Mari Zetterqvist Blokhuis, Carl Cederberg, Ulla Ekström von Essen, Martin 
Gunnarsson, John Haglund, Ellen Jacobsson, Krystof Kasprzak, Jonna 
Hjertström Lappalainen, Katji Lindberg, Adrian Ratcik, Eva Schwarz, Patrik 
Senuick, Mani Shutzberg, Emil Sunnerfjell, Fredrik Svenaeus, Maria 
Wolrath Söderberg, Lotta Viktor Tillberg och Anna Wennergren. I sam-
band med detta vill jag också tacka forskarskolan i kritisk kulturteoris 
vänliga, varma och noggranna sekreterare Ewa Rogström. Min tidigare 
närmsta chef, avdelningsföreståndaren för filosofi och CPK, Emma Isaksson 
vill jag tacka för stöd och klokt ledarskap i uppförbackarna, och min nu-
varande närmsta chef på samma post Anna Victoria Hallberg för upp-
muntrande hejarop under slutspurten. 

De som hjälpt till med själva slutprodukten, alltså boken, vill jag också 
tacka. Pija Lindenbaum för din generositet att låna ut en bild ur Gittan och 
Gråvargarna till omslaget, Stina Bäckström för din noggranna och kunniga 
översättning till engelska av sammanfattningen, Eddie Pröckl och Elisabeth 
Pröckl Vene för utomordentlig korrekturläsning, Charlotta Weigelt för 
uttömmande och generösa svar på frågor om antik grekiska och Jonathan 
Robson för fin layout. 

Nu till några som på mer indirekta sätt hjälpt mig att bli färdig i tid. 
Linda Larsson på Villa Ottilia i det fagra Puglia vill jag tacka för omsorg och 
goda samtal under två produktiva veckor i januari i år. Jag sänder också en 
tacksam tanke till gympa bas-ledarna på Friskis Hornstull vars pass hjälpt 



mig att fysiskt ta mig igenom fem års skrivande. Susanne, Lennart och 
Therese, utan er (och era kolleger) hade min kropp packat ihop.  

Sist men inte minst vänder jag mig till familj, släkt, vänner och tidigare 
arbetskamrater som på olika sätt visat vänskaplighet och omsorg i en myc-
ket speciell tid av mitt liv. Jag är så glad och tacksam för er alla, att ni finns i 
mitt liv. Mina syskonbarn med partner och syskonbarnbarn, syjuntan, 
svågrar och svägerskor, kolleger och studiekamrater från Doch, gamla 
magistrar, familjens alla hästar och hundar, kolleger från Kulturama och 
vänner till mina barn. Tack skall ni har allihop! 

Maria Pröckl 
Hägersten den 15 mars 2020 
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Inledning

Frukost på Hallonet 
Filmat 7:45 den 10 februari på avdelningen Hallonet 

Marion, som är en av två förskollärare på avdelningen Hallonet, sitter vid 
kortändan av frukostbordet med Tekla i famnen. Februarimorgonen är 
mörk och kall och förskolans kock, Hassan, har lagat varm choklad till 
barnen. Sex barn sitter vid bordet hos Marion och äter. Från sin plats ser 
hon på sin vänstra sida korridoren som förbinder Hallonet med de andra 
avdelningarna på förskolan. Rakt fram ser hon Hallonets hall och kan på så 
vis ta emot de barn som kommer fast hon sitter till bords. Till höger om 
henne finns ett lägre bord där de barn som ätit hemma eller som är klara 
med frukosten sätter sig för att läsa eller rita. Just nu sitter två barn där. Jag 
står med ryggen mot hallen, bredvid det låga bordet och filmar. Kameran 
håller jag riktad mot Marion. 

Frukostbordet som är dukat med en färgglad duk och levande ljus i 
lyktor ser i mina ögon inbjudande ut. Barnen sitter på ömse sidor om 
Marion och småpratar och äter. I bakgrunden hörs flöjtmusik som låter 
asiatiskt inspirerad. Marion och Sahiba är upptagna med att räkna hur 
många kronor Sahiba har hemma i plånboken. Marion håller upp båda 
händerna och Sahiba räknar. ”21, 22, 23…” ända till 45. Det tar en stund 
och under tiden händer det att Tekla ber om papper, men Marion låter sig 
inte störas utan fortsätter att ägna sin uppmärksamhet åt Sahiba tills hon 
räknat färdigt. Utan att lämna Sahiba med blicken lägger hon sin arm om 
Tekla då hon för andra gången stöter på om papper. Marion avslutar räk-
nandet med Sahiba med ett: ”45 kronor, oj!” varpå hon direkt ber Anders 
om papper till Tekla.  

Efter att Anders räckt Marion pappersrullen händer många saker i tät 
följd, nästan samtidigt. Anders lämnar frukostbordet, Dante ber om en 
macka, Sahiba ber om mer varm choklad och Christer påpekar att han ”inte 
äter yoghurt utan sked”. Marion sitter kvar på sin plats och frågar om 
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Sahiba kan ta själv och om Christer kan hämta en sked själv och under tiden 
hinner Dante sträcka sig efter bröd och pålägg. 

Telefonen börjar ringa och Marion ber Christer som ju är på väg efter en 
sked, att hämta telefonen samtidigt som Anders rapporterar att han är klar 
med frukosten och Sahiba med tvekan i rösten frågar om hon skall hälla 
själv. Marion ber Anders att torka munnen och tar emot telefonen som 
hunnit sluta ringa samtidigt som hon tröstar Tekla som med gråten i rösten 
undrar om det var ” min mamma Lena” som ringde. Marion ringer tillbaks 
till den som ringde med ett: ”Nu skall vi se vem som ringde… spännande” 
och med luren fastklämd mellan axeln och örat hjälper hon Sahiba att hälla 
upp choklad. (Filmat under deltagande observationer 2015) 

Filmen med Marion och barnen har följt mig under arbetet med min 
avhandling. Jag har tittat på den igen och igen, tänkt på den och försökt 
förstå den. Jag har förundrats över Marions lugn mitt i allt som händer. 
Hon är ensam med barnen. Hennes ena kollega är på läkarbesök denna 
morgon, den andra har fått gå över till grannavdelningen för att hjälpa till 
en stund. Jag tycker inte det ser ut som om Marion behöver hjälp, hon 
utstrålar inte på minsta vis rådlöshet eller stress. Men det är ändå så mycket 
hon gör, så mycket hon räcker till. Samtidigt handlar det jag numera ser i 
filmen inte bara om att behålla lugnet och hinna hjälpa barnen så att de får i 
sig frukosten. Det handlar om mer. Detta ”mer” rör betydelsen av det som 
händer mellan henne och barnen och om den mellankroppsliga sfär där 
detta utspelar sig. Med det menar jag ”platsen” där Marions kunskap är 
situerad. Jag tänker att hennes avspändhet signalerar att hon gör som hon 
brukar och i det ingår att titta efter barnen för att försöka förstå dem. Jag får 
för mig att hon känner av dem. Marion ser inte ut att tveka när hon 
handlar. Hon svarar på det som händer med ett slags omedelbarhet som 
vittnar om uppmärksam närvaro. Utan att egentligen röra sig så särskilt 
mycket når hon ut i hela rummet. Med sin blick, sin riktade uppmärksam-
het finns hon som delaktig i allt som händer runt de båda borden och ända 
ut i hallen. Hon visar att hon hör vad som sägs trots att hon inte svarar 
verbalt på allt. Tekla får en arm om sig så att hon skall känna att hon är 
hörd, och så snart Marion kan ser hon till att Tekla får papper. Anders får 
en uppmärksam blick när han går från bordet och en kommentar med en 
gest om att han borde torka munnen. Hon har därtill ett handlag som 
imponerar mig. Hon kan balansera barn i famnen och telefonen mellan 
axeln och örat och samtidigt sträcka sig långt och hälla upp varm choklad, 
luta sig åt sidan och ta kontakt med barnen vid andra bordet eller dra av 
papper från hushållsrullen med enhandsgrepp.  
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Ingela Josefsson skriver i Kunskapens former att ”Påståendekunskapen 
kan ge en översiktlig orientering men seendets mästerskap förvärvar man i 
praktiken.”1 När jag talar med Marion om filmen så lyfter jag fram att 
hennes blick inte verkar undgå något. I detta känner jag nämligen igen mig. 
När jag tänker på min egen yrkespraktik som danspedagog så ligger det 
centrala i blicken, i att se. Duktiga danspedagoger är mästare i seende.2 När 
jag säger att en danspedagog ”ser allt” menar jag att de både ser det kon-
kreta fysiska som sker i rörelse i danssalen och samtidigt – som ur en annan 
synvinkel – de levda kropparna som rör sig där. Det är helheten av dessa 
aspekter danspedagogen försöker förstå. För mig själv tänker jag alltså att 
Marion har lika skarp koll som en danspedagog, även hon är en mästare i 
seende. När jag försöker förstå vad hon ser, visar hon mig att hon vill se 
barnen som de helheter de är: som subjekt med en egen livsvärld, men 
också som delar av det gemensamma med relationer till varandra och till 
gruppen, henne själv inkluderad.  

När vi talar om detta poängterar Marion betydelsen av att vara ”vaken” 
och att inte utgå ifrån att barnen är ”som de brukar”. Något kan ha hänt som 
påverkar dem. Hon fångar upp det som är på gång för hon ser och känner det 
som har betydelse i situationen, känner barnen så väl att hon på ett ögonblick 
vet om något skaver i dem eller är ovanligt på annat sätt och om de kan 
tänkas behöva hennes uppmärksamhet och omsorg. Att Tekla sitter i famnen 
är ingen slump. Marion fångade upp henne direkt när hon kom, eftersom 
hon såg att Tekla hade en dålig morgon. Jag frågade också Marion om varför 
hon inte släppte räknandet med Sahiba när det var andra barn som behövde 
henne. ”Ja, men det är ju viktigt, jag får inte släppa, då har jag ju svikit det 
barnet!” Alla måste få sitt, men samspel får inte avbrytas hur som helst. Jag 
tänker i samband med det att det är därför som Anders får en liten påmin-
nelse om att torka munnen. Inte för att det i sig är viktigt, utan för att Marion 
då har visat att hon uppmärksammat att han gått från bordet.  

Det jag lägger märke till i filmen är hur Marion och barnen gör för-
skoleliv tillsammans. Det är i detta samspel med barnen som Marion blir till 
och träder fram som förskollärare och det är här Marions praktiska kunskap 
är situerad. Kunskap och specifikt den praktiska kunskapen som förskollärare 
besitter är det jag undersöker i den här avhandlingen, och det är särskilt hur 
denna kunskap gestaltas och förvaltas i och genom kroppen som jag vill 

1 Ingela Josefsson, Kunskapens former- det reflekterade yrkeskunnandet, Stockholm: 
Carlssons, 1990, s. 28. (Min kursivering) 
2 Jag kommer att utveckla begreppet att se och dess betydelse genom avhandlingen. 
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belysa. Min undersökning har ägt rum både i Sverige och Tyskland. 
Avsikten med det är att det skall bidra till variation och komplexitet i rela-
tion till frågorna. Jag strävar efter att lämna bidrag både till den praktiska 
kunskapens teori och till forskning om förskollärares professionsutveckling. 

Jag kommer under rubriken Om att förstå fortsätta denna inledning med 
att ge en övergripande inramning till hur jag har gått tillväga i min under-
sökning och i avsnittet Det betydelsefulla handlandet vad jag ser att en under-
sökning om praktisk kunskap kan göra anspråk på att försöka avtäcka. Sedan 
visar jag i En avhandling i praktisk kunskap varför en avhandling i den prak-
tiska kunskapens teori om förskollärarens kroppsliga kunskap är angelägen. 
Under Kunskapens plats motiverar jag min studie ur ett större samhälls-
perspektiv. Därefter presenterar jag de utgångspunkter som hör till den för-
förståelse jag ser som min. Detta leder vidare till syftet med avhandlingen och 
frågeställningarna. Sist presenterar jag avhandlingens delar. 

Om att förstå 
För alla som varit på en förskola av ett eller annat skäl, exempelvis för att de 
har sina barn där eller för att de arbetar eller forskar där, känns scenen med 
Marion och barnen förmodligen bekant. Så här kan det se ut på förskolan. 
Vad som specifikt träder fram ur scenen beror på vem som tittar. Någon 
kanske tänker på hur rummet ser ut, om det är ombonat eller kalt. Levande 
ljus, är det verkligen ansvarsfullt när barnen är nära, kanske en annan 
tänker. Någon gillar musiken, en annan kanske tänker att det är en styggelse 
med ambient musik.3 Någon ser hur många barnen är, att Marion är ensam. 
Kanske tänker någon på stämningen mellan barnen, på hur barnen rör sig, 
på vad Marion säger eller hur hon säger det. Att vi ser olika på situationen 
har enligt fenomenologisk tanketradition att göra med att vi har olika 
förförståelse. Vi relaterar till det vi själva tycker är viktigt eller intressant, för 
det är i allmänhet något vi vet någonting om.4 

I artikeln Om å forstå det andre gjor, skriver Jacob Meløe att när vi skall 
förstå en annans handlingar måste vi förstå världen som handlandet sker 
innanför. Meløe är fenomenolog som intresserat sig för praktisk kunskap, 
och begreppet värld skall förstås som ett meningssammanhang som han 

3 Ambient music är en musikstil vars syfte är att påverka omgivningen genom att ge en 
stämning (ambient betyder omgivande). 
4 Se exempelvis Jacob Meløe, ”Notater i vitenskapsteori”, i Tre artikler av Jacob Meløe, 
Bodö: Högskolan i Bodö, 1979. 
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beskriver som ”den ordningen av natur, teknologi, andre aktører, regelverk 
etc, aktøren opererer innenfor eller med hensyn på.5 Han skriver: ”Uten 
forstand på verden, har du heller ikke forstand på folk.” Och lite längre ner: 
”Når du kjenner deres verden, kjenner du deres sjel.6  

Tolkningen vi gör har således att göra med vår kunskap om en värld. 
Frågan som uppstår då är huruvida en kan säga sig förstå en värld utan att 
själv vara en handlande del av den. Alltså, kan jag förstå förskolans värld 
även om jag inte arbetar där? Är vi inte helt bekanta med den värld där vi 
ser någon handla, kommer vi att dras mot det i skeendet som vi känner igen 
från ett meningssammanhang där vi själva har kunskap. Det tror jag är ut-
gångspunkten för mycket forskning. Vi fångas av något som väcker nyfik-
enhet för att vår erfarenhet säger oss att det finns något där, något som är 
intressant och spännande och det är så en forskare närmar sig en värld. Det 
är så det för forskaren blir angeläget att förstå en värld och det som sker där, 
det andra gör, som Meløe skriver. I mitt fall är det min levda erfarenhet av 
dans som väcker mitt intresse för kroppsligheten i förskollärarpraktiken, 
samtidigt som jag försöker förstå samma praktik på ett praktisk kunskap-
sätt, det som är min vetenskapliga hemvist. Det är naturligtvis en balansakt 
att försöka stå i två meningssammanhang samtidigt, men det är den metod 
jag har arbetat efter. Jag försöker alltså förstå förskolans värld som en 
danspedagog som också är forskare inom den praktiska kunskapens teori. 
Det här har betydelse, för jag menar att alla forskares biografi är betydelse-
full och påverkar resultatet av forskningen även om de inte så tydligt som 
jag använder den tidigare erfarenheten i sin forskning. Ett resonemang som 
jag utvecklar i metoddiskussionen i kapitel ett. 

Det som påverkar min forskning och mitt sätt att se är alltså att jag har stor 
erfarenhet av danspraktik och att jag har studerat den praktiska kunskapens 
teori, där texter med fenomenologisk inriktning utgjort en betydelsefull del. 
Det jag ser och fäster vikt vid i scenen med Marion och barnen har sin grund i 
min kännedom om dessa meningssammanhang och jag har som forskare 
tillgång till en ”danspedagogblick”, min egen levda erfarenhet av att se och 
försöka förstå vad andra gör i en praktik där kroppen är central.7 

5 Jacob Meløe, ”Om å förstå det andre gjor”, i Filosofi i ett nordligt landskap. Jacob Meløe 
70 år, Ravnetrykk Nr.12, (red.) Anniken Greve & Sigmund Nesset. Tromsø: Universitets-
biblioteket i Tromsøs Skriftserie, 1997, s. 338. (Kursiveringar i original) 
6 Meløe, ”Om å förstå det andre gjor”, s. 341. (Kursiveringar i original) 
7 Jag ser dessa mina tidigare erfarenheter som min teoriimpregnering och kommer att 
presentera dem mer specifikt i kapitel två. 
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Jag har tänkt att denna danspedagogblick är ett bidrag som få andra kan 
ge. Jag känner kanske inte igen eller förstår allt som är specifikt för för-
skolan, men jag känner igen och förstår det som är allmängiltigt för mellan-
mänskliga praktiker som försiggår i en pedagogisk och kroppslig kontext 
där pedagogens person har en avgörande betydelse för hur vardagen blir 
eftersom relationen ur flera aspekter är asymmetrisk.  

De exempel ur mitt empiriska material som jag ser som meningsbärande 
och som jag har tagit fasta på skiljer sig därför eventuellt från vad en annan 
forskare skulle ta upp. Att jag exempelvis i första hand tittar efter Marions 
blick och hur hon tar kontakt med barnen med hjälp av kroppen har att 
göra med mina efterenheter av att undervisa i dans. Min avsikt med att låta 
mina tidigare erfarenheter bli produktiva i min forskning på detta sätt är att 
jag vill bidra med fler nyanser, ge fler infallsvinklar på hur förskollärarens 
kunskaper visar sig och kan förstås. Men, Meløe påpekar något viktigt, jag 
behöver ”forstand på verden” för att kunna ha ”forstand på folk”. Därför 
har det för mig varit oerhört viktigt att skriva om förskollärarens kropps-
lighet som kunskap i samspel med förskollärare, för vem vet mer om den 
världen som förskollärare är verksamma i än de själva? 

Det betydelsefulla handlandet 
Mot bakgrund av en förförståelse att kunskap bärs av kroppen (en förför-
ståelse som kommer ur erfarenheter av dans och en fenomenologiskt influ-
erad teoriimpregnering) och att praktisk klokhet och skicklighet i praxis 
framträder i handling finns i grunden till denna avhandling en central 
frågeställning som rör ifall det finns värden boende i förskollärarpraktiken 
som kanske är dåligt omhändertagna för att de till sina väsen är svårgrip-
bara. De har måhända kvaliteter som lättast förstås och förmedlas kropps-
ligt? Och om de inte kan beskrivas formellt utan har sin hemvist i den 
kunnigas levda kropp: är de rentav hotade? En fråga jag återvänder till 
längre fram. 

Kanske låter det jag formulerat ovan oklart. Låt mig därför bli konkret 
genom en kort berättelse. Det handlar om min egen erfarenhet av två möten 
inför två olika inskolningar som jag varit med om som förälder.  

Vid det första mötet inbjöds jag och min dotter till att komma och träffa 
förskolechefen på eftermiddagen, när det var lugnt på avdelningen. Vi satt 
på samlingsmattan och förskolechefen berättade för mig om hur de arbet-
ade pedagogiskt och hur verksamheten fungerade med rutiner och tider 
medan min dotter satt bredvid mig.  
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Vid det andra mötet inbjöds vi också till att komma och träffa den 
avdelningsansvariga förskolläraren på eftermiddagen när alla gått hem. När 
vi kom in genom dörren vände hon sig till min dotter, böjde sig ner och sa: 
”Hej, vad roligt att träffa dig! Jag heter Lena. Vad brukar du tycka om att 
leka för lekar? Skall jag visa dig hur det ser ut här, så kan vi se om du blir 
nyfiken på något?” Sedan vandrade de två iväg in på avdelningen hand i 
hand och jag lunkade efter. När min dotter lite senare var försjunken i att 
utforska en utklädningslåda fick jag information om hur de arbetade och 
kunde ställa de frågor jag hade.  

Detta utspelade sig i början av 2000-talet. Situationen inom barnom-
sorgen var förmodligen på många sätt annorlunda än idag. Men bortsett 
från det är min poäng att dessa båda möten skulle kunna beskrivas på ett 
liknande sätt. Jag och min dotter kom till avdelningen när det var få eller 
inga andra där, vi fick möta en ansvarig för verksamheten som informerade 
om pedagogisk vision, verksamhetens struktur och dagliga rutiner. Jag 
skulle säga att jag minns det första exemplet som ett möte jag hade med en 
kunnig och engagerad förskolechef som hade mycket kloka tankar om 
pedagogiska mål, verksamheten på förskolan och en barnsyn av modernt 
snitt. Men det pedagogiska tänkande, teorierna eller kunskap om ”forsk-
ning” får inte stanna i ”tankar om” verksamheten. De måste användas i 
praktiken, annars släpper kroppen taget och därmed försvinner en del av 
meningen när inte den praktiska anknytningen med teorierna finns. Detta 
tema återkommer jag till i kapitel två.  

Förskolläraren i det andra exemplet gjorde omedelbart kött av sin barn-
syn och pedagogiska hållning genom handling. Det hon tänkte om sin 
praktik fanns i görandet av praktiken. Då, när detta hände kunde jag inte 
sätta ord på varför jag kände mig bekvämare och lugnare med personen i 
det andra exemplet, men idag tänker jag att det var hennes reflekterade 
erfarenhet av möten med blivande inskolningsbarn och deras föräldrar som 
tryggade mig. Jag tror att hennes motiv till att göra som hon gjorde 
grundade sig i en insikt i att exemplet är viktigt. Det praktiska handlandet 
ger erfarenheter som känns, och hur det känns har betydelse. För mig var 
dessa båda upplevelser diametralt olika och jag vill tro att båda mötena var 
väl förberedda, men att kunnigheten om vad som har betydelse i en situa-
tion som denna tog avstamp i olika erfarenhetsgrunder.  
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En avhandling i praktisk kunskap 
Ämnet som denna avhandling läggs fram i är den praktiska kunskapens 
teori. Praktisk kunskap brukar, om den beskrivs generellt, nämnas som 
erfarenhetsgrundad, kroppsligt buren, situerad och kopplad till känslolivet. 
Den praktiska kunskapens teori försöker ringa in och förklara denna aspekt 
av kunskap i de situationer och sammanhang där den förekommer.8 En 
viktig sak att komma ihåg är att den praktiskt kunniga inte behöver kunna 
redogöra för de teorier som förklarar vari hens kunskap består för att vara 
en god praktiker.9 Min erfarenhet är emellertid att de yrkespersoner som 
genom att möta den praktiska kunskapens teori förstår vad som är i rörelse 
i deras praktik även på ett teoretiskt plan – vari deras kunnighet består – 
ofta beskriver det mötet som något positivt, utvecklande och befriande i 
betydelsen emancipatoriskt. Det som utvecklar en yrkesperson som möter 
den praktiska kunskapens teori är kanske i första hand inte teorierna själva, 
utan de reflektioner över den egna erfarenheten av sin praktik som möjlig-
görs av mötet med teorin. Något som är buret, men inte har trätt fram 
tidigare blir genom reflektion språkliggjort och därmed synligt. Det är i 
samspelet mellan teori och praktik som det intressanta utspelar sig. Det är 
där det uppstår sväng, ett begrepp som kommer ur musik och danssam-
manhang som jag återkommer till. Den praktiska kunskapens teori används 
således inte enbart för att undersöka och förklara olika praktikers förut-
sättningar, kunskapsaspekter och utmaningar, utan den har i allra högsta 
grad också en professionsutvecklande roll.  

Min avhandling bidrar med begrepp som utvecklar perspektiv på 
kroppslighet inom praktisk kunskap allmänt genom inspel från och analo-
gier med danspraktik. Jag hoppas att min avhandling dessutom skall bidra 
med perspektiv och begrepp som är användbara inom förskollärares profes-
sionsutveckling eftersom jag synliggör en, som jag uppfattar det, blind fläck 
inom den förskolepedagogiska forskningen: förskollärares kroppslighet i 
termer av kunskap, vilket jag förstår som en utgångspunkt för mycket av det 
som händer och inte händer inom förskolan. Mitt särskilda intresse för 
förskolan har att göra med att det är i den miljön de första relationerna 

8 Se antologin Vad är praktisk kunskap? (red.) Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus, 
Huddinge: Södertörns högskola, 2009. 
9 Eftersom praktisk kunskap ofta undersöker yrkeskunskaper i ett yrke där mellanmänsk-
liga relationer står i fokus är det vad jag avser här. Men praktisk kunskap finns i snart sagt 
allt handlande. 
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utvecklas. Barnen är små när de kommer till förskolan, de har oftast inte 
utvecklat talspråket ännu, de behöver hjälp med många saker. Förskol-
läraren måste lita på sitt kroppsliga uttryck i samspelet med barnen och 
genom det gestaltas dennas kunskaper på ett manifest sätt. Hur den prak-
tiskt kunniga förskolläraren använder kroppslighet i barngruppen synlig-
gör, som jag ser det, grundläggande aspekter av mellanmänskliga relationer.  

Kunskapens plats 
När jag intresserar mig för hur det skrivs och talas om förskola utanför 
förskolan, exempelvis i media, så handlar det i nyhetsrapporteringen en hel 
del om brist på utbildad personal, om ”för stora” barngrupper med skadligt 
buller och stress som följd för både barn och vuxna. ”Kris” verkar vara ett 
populärt ord i rubrikerna ser det ut som. Den politiska debatten, särskilt 
inför val eller i budgettider, handlar påfallande ofta om att de i majoritet 
respektive opposition vill satsa på förskolan. Vad som sker där är viktigt – 
inte bara just nu. Det är viktigt för ett sedan, för vilket samhälle vi skall få. 
Hur det skall bli. Frågan som debatten springer ur är, som jag förstår det, 
hur morgondagens vuxna behöver vara rustade för att möta framtidens 
utmaningar. Jag föreställer mig att det är en förlängning av idéerna som 
ledde till Bolognaprocessen.10 Tankar om tiden efter barndomen driver talet 
i den politiska debatten om att det måste pågå lärande kopplat till kun-
skapsmål hos barnen. Tidigt. Det måste finnas aktuellt och bra materiel. 
Lärplattor till barnen. Förskolans personal måste vara utbildad. Den måste 
vara uppdaterad på aktuell forskning. Att ”satsa” verkar vara att möta det 
som debatteras i media med ett svar på hur ”krisen” skall lösas. Jag funderar 
på om de generella reformer som genomförts de senaste åren som ”ställer 
krav”, exempelvis på att förskollärare skall vara legitimerade eller att barnen 
skall ha tillgång till lärplattor, egentligen är ämnade för att trygga samhället 
som helhet, snarare än skapade för att svara mot ett behov som förskoleliv 
har. För de frågor som jag uppfattar att förskollärare driver och debatterar 
är inte i första hand legitimation och lärplattor, utan mindre barngrupper 
och fler anställda. Till det kan läggas att de politiker och ledarskribenter 
som i debatten ropar högt på mer forskning eller fler lärplattor för att 

10 Bolognaprocessen är ett samarbete mellan 47 europeiska länder om utbildning 
på högskolenivå. Samarbetet syftar till att främja rörlighet, anställningsbarhet och Europas 
konkurrenskraft som utbildningsområde. 
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säkerställa hög kvalité i förskolan, kanske inte har begrundat var kunskap 
finns. Enligt filosofen Bengt Molander finns kunskap endast i människor 
och handlar ytterst om närvaro och om uppmärksamhet. 

Kunskap finns primärt endast i form av kunniga människor, inte i texter och 
böcker, inte heller i dataprogram. Kunskap finns heller inte i delar av män-
niskor – inte i medvetanden, inte i hjärnor. Kunniga människor är män-
niskor av kött och blod som kan ta sig fram i världen på ett bra sätt inom 
ramen för olika aktiviteter. Det handlar inte främst om kunskap om världen. 
Det handlar i stället om närvaro i världen, kunskap i världen.11 

Molanders resonemang innebär i det här sammanhanget att forskning, legi-
timationer eller lärplattor skall ses för vad de är: hjälpmedel och komple-
ment som den kunniga förskolläraren på olika sätt kan ha nytta av i relation 
till sitt arbete. Men de är inte ändamål i sig, något som jag som företrädare 
för den praktiska kunskapens teori tycker är viktigt att påminna om. 

Min bild av vad förskoleliv är har jag fått genom att vara på deltagande 
observationer på förskolor, av att möta förskollärarstudenter som har 
arbetslivserfarenhet som barnskötare och av att möta erfarna förskollärare 
som arbetat länge inom förskolan. De flesta förskollärare jag talat med har 
varit barnskötare innan de blev förskollärare. I mötet med dem har jag 
intresserat mig för vad de tänker om sitt uppdrag och vad de upplever att 
meningen med deras arbete är. Hur de kroppsligt är med och skapar för-
skoleliv tillsammans med barnen. Med förskollärarna har jag talat väldigt 
lite om målstyrt lärande, undervisning, lärplattor och legitimationer. De har 
i samtalen tagit upp att det är viktigt att förskollärare stannar upp och 
väntar in barnen, att de vill följa barnen och själva hinna reflektera över vad 
det innebär att leva med barn i en professionell kontext, reflektera över 
”stora” frågor som ansvar och makt i förhållande till uppdraget. För dem är 
det viktigaste att de i lugn takt hinner bygga en god relation till varje barn.  

Jag upplever att det finns ett glapp mellan hur vi – det omgivande sam-
hället, politiker, media och beslutsfattare – talar om förskolans uppdrag, 
och vad förskollärarna själva ser som sitt viktigaste uppdrag.12 Jag kommer 

11 Bengt Molander, ”Estetiska lärprocesser – några kunskapsteoretiska reflektioner”, i (red.) 
Fredrik Lindstrand & Staffan Selander, Estetiska lärprocesser – upplevelser, praktiker och 
kunskapsformer, Lund: Studentlitteratur, 2009, s. 239. 
12 Gestaltningar av hur detta glapp kan påverka förskolevardagen finns i antologin Inifrån 
och utifrån – praktisk kunskap i förskolan, (red.) Lotte Alsterdal & Maria Pröckl, Huddinge: 
Södertörns högskola, 2016. 
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inte att fokusera på detta glapp, utan istället försöka belysa just det som 
skulle kunna vara hotat om trycket ifrån samhället får förskollärarna att ge 
vika och släppa sina credon. Det finns nämligen värden som de förskol-
lärare jag talat med i denna studie ständigt återkommer till: Den avgörande 
betydelsen av relationen till det unika barnet, omsorgen för barnets person, 
lekens betydelse för att bygga tillit, det betydelsefulla i att aldrig svika ett 
barn, gruppens behov av trygghet med varandra och en önskan om att 
barnet skall uppleva sig som värdefullt i sin egen rätt.  

De förskollärare jag refererar till ovan är, som jag ser det, i allt riktade 
mot barnen, medan jag i min undersökning i första hand har riktat mig mot 
förskollärarna. Hur går det ihop kan en undra. Hur kan kunskap om något 
slitas loss från det som kunskapen gäller? Eller med andra ord, hur kan jag 
tro att jag kan visa fram förskollärarnas kunskap utan att i grunden göra 
reda för barnens perspektiv på relationen som förskollärarna säger har så 
stor betydelse? Det kan verka hopplöst, men genom att hålla blicken stadigt 
riktad mot förskollärarna vill jag avtäcka det som blir osynliggjort för 
förskollärarna själva i och med att de, precis som vi alla, alltid är engagerade 
i en riktad relation från oss till världen.13 Detta engagemang får medveten-
heten om sig själv som kropp att hamna i skuggan av allt som händer, allt vi 
engagerar oss i. Mitt beslut att sträva efter att stanna vid förskollärarna och 
inte dyka in i helheten och försöka göra barnperspektivet rättvisa springer 
ur att jag vill få med så mycket som möjligt av den kroppsligt burna kun-
skapen. Det är inte så att jag struntar i helheten eller barnen, men när det 
gäller barnen har jag förlitat mig på mina informanters beskrivningar. 
Genom att överlämna mig till mina informanters bedömningar av vad 
barnens agerande omfattar och innebär har jag kunnat fokusera på 
förskollärarnas handlande. Det starka förtroende jag känner för dem jag har 
talat med gör att jag känner mig trygg med att barnen träder fram på ett 
rättvisande sätt i min text.  

Värdena som nämns ovan: goda relationer, aldrig svika, alltid sörja för 
barn och sammanhang, samt trygghetens och tillitens betydelse, vill jag 
alltså påstå är centrala för de förskollärare jag talat med. De vill arbeta med 
detta, säger de. De behöver arbeta med detta annars blir barnen otrygga. 
Om de inte arbetar med detta kan de inte göra något annat heller, eftersom 
detta är grundläggande för att verksamheten skall fungera. Det som för-

13 Detta resonemang bygger jag på min förståelse av Drew Leders teori om den frånvarande 
kroppen, vilket jag går djupare in på i kapitel två. 
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skollärarna visar, genom att de ständigt i samtal och intervjuer återkommer 
till det ovanstående, är att de i vardagen vill leva, praktisera och göra kött av 
att alla människor är lika värdefulla och att alla har något att tillföra det 
gemensamma just för att alla inte är likadana eller har samma ursprung. 
Detta har övertygat mig om att barnens perspektiv finns med i den infor-
mation förskollärarna givit mig om förskoleliv. En studie som jämför för-
skolebarns och förskollärares olika erfarenheter vore förstås intressant, men 
faller utanför ramen för denna avhandling.14 

Innan jag presenterar avhandlingens syfte vill jag belysa några utgångs-
punkter som jag har med mig. Det handlar om de av mina förutsättningar 
som jag anser har betydelse för min undersökning. Som jag kommer till i 
mitt metodkapitel har forskaren betydelse för hur forskningen blir, något 
som jag redan här vill ta upp.  

Utgångspunkter… 

…gällande förskolan 

Vanligtvis undersöks förskolan från pedagogiskt eller didaktiskt håll och en 
del av forskarna är också yrkeskunniga förskollärare. Jag tillhör ingetdera 
läger, men som jag skrivit ovan intresserar jag mig för förskolan eftersom 
det är där, och under de åren ett barn går i förskolan, som de första rela-
tionerna hos barnet formas, vilket synliggör grundläggande aspekter av 
mellanmänskliga relationer. Mitt intresse kommer av att jag under många 
år har arbetat som seminarieledare för B-uppsatsmomentet på den erfaren-
hetsbaserade förskollärarutbildningen på Södertörns högskola (SH). Under 
kursen undersöker studenterna sin egen praktiska kunskap samtidigt som 
de bekantar sig med den praktiska kunskapens teori. Uppgiften är att skriva 
om sina egna förskolepedagogerfarenheter med utgångspunkt i undersök-
ningen av ett egenupplevt dilemma. Dilemmat formuleras som en gestaltad 
berättelse som sedan problematiseras med hjälp av olika nivåer av reflektion 
och i dialog med texter som representerar den praktiska kunskapens 
tanketradition.15 Jag undervisar regelbundet på kursen och har, genom alla 
de berättelser jag tagit del av, fått en rik bild av hur förskoleliv kan se ut. 

14 Se gärna Eva Johansson, Att närma sig barns perspektiv – Forskares och pedagogers möten 
med barns perspektiv, i Pedagogisk Forskning i Sverige (2003) årg 8 nr 1–2, s. 42–57. 
15 Lotte Alsterdal, ”Essäskrivande som utforskning” i Konst och lärande (red.) Anders 
Burman, Huddinge: Södertörns högskola, 2016. 
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Under seminarierna där texterna diskuteras har jag återkommande drab-
bats av insikter om kroppars starka betydelse för varandra i samspelet 
mellan människor. I texterna träder bilder fram av vad kroppar tillför eller 
tar bort, hur de tryggar eller skräms, hur de enar eller söndrar. Det som 
oroar är att många av berättelserna beskriver en känsla hos studenten av att 
inte räcka till i relation till uppdraget. Vanmakten knyts av studenterna 
ibland till förändringar i förskolans uppdrag, ibland till de stora barngrup-
perna, i vissa fall till att det upplevs som att det blir fler och fler barn som 
har särskilda behov och nästan alltid till att, av ovan nämnda eller andra 
orsaker, inte ha tid att ge varje barn den uppmärksamhet i sin egen rätt som 
studenten tycker att barnet förtjänar. Dessa berättelser tillsammans med 
min dansbakgrund ligger till grund för mitt intresse att i min avhandling 
undersöka förskollärarens kroppslighet som kunskap. 

… gällande mig 

Min egen bakgrund finns alltså inte inom förskolan utan inom danspraktik. 
Att jag vill undersöka kroppslighet som kunskap är förutom det ovan-
stående också för att jag från mina dansande år har djupa egna erfarenheter 
att det är angeläget att inte bara konstatera faktum: jag har en kropp, utan 
även inse betydelsen av att vara kropp. Det är inte så att jag tänker att vissa 
människor inte vet att de är sina kroppar. Självklart vet alla det. Men det är 
som om vi ibland inte förmår att stanna upp för det som är kroppsliga 
dimensioner av livet. Det kroppsliga kan ibland förefalla vara något som 
enbart skall klaras av, skötas, hållas efter och ansas. Men det jag menar har 
betydelse här, är att kroppen bland annat är det som tar plats i livet, som 
sträcker ut mot andra, som påverkar stämningar, som kan oroa eller trygga, 
som kan få andra kroppar att spänna sig eller slappna av, som kan smitta 
omvärlden med ”sväng” eller som kan förstå hur en annan har det. Min 
förförståelse är att det är när vi bottnar i vår kroppslighet på ett sådant sätt – 
när insikten om betydelsen av att vara kropp i detta hänseende tar plats i 
vardagen – som vi bäst samspelar med andra kroppar. Och jag frågar mig 
om det inte är då vi är som mänskligast. 

Min studie har sin tyngdpunkt i förskollärare och förskolan i Sverige, 
men jag har också varit på deltagande observationer och haft samtal med 
förskollärare verksamma i Tyskland. Hur detta hänger ihop förklarar jag 
ingående i metodkapitlet. I förhållande till det kan det faktum att jag är av 
tysk börd ha betydelse. Mina föräldrar stammar från en tysktalande etnisk 
minoritet som befolkade ett område som ibland kallas Sudetenland på 
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tyska. Före 1945, då området tillhörde Tjeckoslovakien, bodde det över tre 
miljoner tyskar där. De allra flesta fördrevs efter krigsslutet. Min barndom 
är fylld av berättelser om hur det var ”hemma”, om kriget och tiden efter, 
om förvisningen och om konsekvenserna av de val som gjordes. Hur denna 
min bakgrund påverkar hur jag förstår tyskt förskoleliv kan jag emellertid 
inte redogöra för. Det är som en doft som påminner om en plats jag nästan 
glömt. En bekant känsla vars ursprung jag inte riktigt kan ringa in. Är det 
barnen, miljön eller de vuxna jag känner igen? Jag känner mig på något sätt 
förtrogen med ”det tyska”, det är en del av den jag är och jag utgår ifrån att 
det påverkar vad jag ser, mer än så vet jag inte. 

… gällande miljön på Centrum för praktisk kunskap 

Till Centrum för praktisk kunskap (CPK) kommer yrkeserfarna praktiker 
för att med hjälp av en akademisk tradition som de ofta inte riktigt känner 
sedan tidigare, undersöka sin egen yrkespraktik, alltså något som de är väl 
förtrogna med, men kanske inte riktigt kan beskriva för någon utanför den 
egna praktiken mer än på ett övergripande plan. Den metod för essä-
skrivande som är centrumets signum omfattar en gestaltad berättelse som 
studenten inledningsvis skall skriva och läsa upp för seminariet. De under-
visande lärarnas lyssnande har i den situationen den största betydelse för 
seminariekulturen. Det symboliska värdet i akademins lyssnande till prak-
tikernas erfarenhet upplevde jag som väldigt välkomnande och välgörande 
när jag själv började studera på magisterprogrammet. Men det faktiska 
lyssnandet hos seminarieledaren var konkret och betydelsefullt också i en 
annan bemärkelse. Genom ett allvarligt menat och omsorgsfullt lyssnande 
skapades tillit, och genom de frågor som ställdes av seminarieledaren 
förstod vi studenter att vi hade kunskaper som vi själva inte riktigt kunnat 
se, men som hade betydelse. I takt med att vi lärde oss att avtäcka det im-
plicita och genom reflektion kritiskt granska vår egen praktik erbjöd utbild-
ningen begrepp att samtala utifrån, teori att ta spjärn emot eller att belysa 
problemen med.  

Jag skulle vilja påstå att lyssnandet efter praktikernas erfarenhet tillsam-
mans med det processinriktade essäskrivandet har skapat en speciell miljö 
och seminariekultur på CPK.16 Det finns hela tiden en underliggande ambi-

16 För en fördjupad utläggning om skrivmetoden och kopplingen till seminariekulturen se 
ovan nämnda text av Alsterdal, ”Essäskrivande som utforskning” i Konst och lärande. 
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tion att skapa ömsesidighet i mötet mellan teori och praktik. Det saknas 
aldrig skärpa, men skärpan ramas in av genuint intresse.  

… gällande förskollärarutbildning 

Jag refererar ofta i min text till den erfarenhetsbaserade förskollärarutbild-
ningen på SH. Utbildningen har funnits sedan 2009 och är upplagd så att 
studenterna, som arbetar som barnskötare, kommer till högskolan för före-
läsningar och seminarier en dag i veckan.  

Resten av tiden studerar de hemifrån, oftast kombinerat med deras 
arbete som barnskötare.17 CPK var involverat i utvecklingen av program-
met, vilket gör att erfarenheterna som studenterna har med sig in i utbild-
ningen används som utgångspunkt i ett antal kurser (bland annat B-upp-
sats). Min bild av förskolan är präglad av mötet med dessa studenter och 
deras berättelser. Jag vill tillägga att erfarenhetsbaserade förskollärarut-
bildningar finns på flera universitet och högskolor, men inte med det stora 
inslag av den praktiska kunskapens teori som finns på SH.  

… gällande området jag har undersökt 

Området jag har undersökt visas bäst med ett exempel, som exemplet med 
Marion och barnen vid frukostbordet. Det är i hur och när Marion handlar, 
talar och samspelar som området jag undersökt finns. I samspelet med 
barnen på förskolan blir förskolläraren Marion till. Hon är naturligtvis 
också förskollärare när hon är hemma eller på semester eller på fest, men 
det är i förskoleverksamheten – i barngruppen – som hennes yrkeskun-
nande visar sig, för det är där kunskapen är situerad. Jag har genom att 
iaktta, beskriva och analysera hur förskolläraren handlar och i samtal med 
förskollärare undersökt förskollärarnas praktiska kunskap, närmare bestämt 
de kroppsliga dimensionerna av sådan kunskap.  

Jag kommer inte att analysera den påverkan som förskolans styrdoku-
ment har på förskollärarvardagen, även om exempelvis läroplanen för 
förskolan nämns ibland, inte heller förskolepolitik i fördjupad bemärkelse. 

17 Detta beskrivs mer utförligt av Alsterdal i ”Essäskrivande som utforskning” och i 
”Säkerhet och osäkerhet i rörelse – tankar om förskolepraktik och förskollärarutbildning” i 
Inifrån och utifrån- om praktisk kunskap i förskolan. 
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Jag har heller inte utvecklat min undersökning mot historik rörande vare sig 
förskollärarvardag eller förskollärarutbildning.18 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med den här avhandlingen är att beskriva, tolka och analysera hur 
förskollärares kunskap är kroppslig och visar sig i handling. Detta syfte har 
fött en rad frågeställningar som jag grupperat och kommer att försöka svara 
på i kapitel tre till sex.  

Inledningsvis frågar jag mig utifrån ett aristoteliskt perspektiv hur 
förskollärarens skicklighet framträder kroppsligt. Kan skicklighet kännas 
igen av en kollega? Vari består skickligheten och kan en bara vara skicklig 
på ett sätt? Hur är skicklighet kopplad till personen? Finns det en relation 
mellan skicklighet och empati?  

Min nästa uppsättning frågor gäller relationerna i förskolegruppen. Hur 
tryggar förskolläraren barngruppen? Hur skapas tillit? Vilka kroppsliga 
resurser aktiveras i skärningspunkten mellan ansvar för barnen, barnens 
behov av trygghet och förväntningar på hur barnen skall agera? Hur 
hanterar förskolläraren simultant behov hos kollektiv och individ? Hur 
samarbetar förskollärare i dessa situationer? 

Det tredje frågeklustret gäller omsorgen mellan förskollärare och barn. 
Vad är omsorg på förskolan? Hur verkar den och hur kan den förklaras? 
Vad har betydelse, vilken kroppslig ansats behövs, om en vill ge god 
omsorg? Hur överförs kunskapen om omsorg och finns det fler typer av 
omsorgsrelationer?  

Därefter närmar jag mig frågor om vad som är avigsidan av förskol-
läraryrket, alltså om vad som stressar förskolläraren, vad som är svårt att 
förhålla sig till. Varifrån kommer det som upplevs som negativt? Inifrån 
eller utifrån? Finns det dimensioner av kroppslighet som bara är aktiva i det 
negativa? 

Det sammanfattande kapitlets frågor handlar om varför kroppslighet är 
viktigt att undersöka, samt hur icke-vetande påverkar kroppens kunskaper. 
Kan vi ha kunskap om något vi inte vet? Jag frågar mig också vad i min 
avhandling som kan överföras till andra sammanhang och praktiker och 
hur mina begrepp kan belysa min egen process. 

 
18 För den som saknar det perspektivet, se Anne-Li Lindgren och Ingrid Söderlunds 
Förskolans historia förskolepolitik, barn och barndom, Malmö: Gleerups, 2019. 
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Avhandlingens delar  
Första kapitlet ägnar jag åt metod. Att redogörelsen för metod kommer 
tidigt i avhandlingen trots att den är skriven sent i processen har att göra 
med en idé om att mina erfarenheter av undersökandet och ”forskarbli-
vandet” bör finnas i fonden då resten av avhandlingen läses. Att jag tycker 
det är särskilt viktigt kan möjligen förklaras med min praktikerbakgrund. 
Metodavsnittet visar mina utgångspunkter och antaganden, vad jag gjort för 
att få tingen och tankarna i rullning. Det visar hur jag försökt, hur jag tagit 
om, tänkt om och börjat om. Under mina dansande år arbetade jag alltid så, 
liksom mitt i, som: ”Nu börjar jag här, så får vi se hur det går”. Mitt sätt att 
arbeta handlar både då och nu om att skapa en utgångspunkt rent praktiskt, 
liksom rumsligt, som går att förhålla sig till och som utgör något konkret då 
jag tänker vidare. Det jag skriver fram i de kapitel som utgår från min 
empiri blir, som jag ser det, mer begripliga, då alla metodologiska omtag 
finns som förförståelse hos läsaren.  

Metodkapitlet beskriver hur frågorna jag ville ha svar på ledde till val av 
metod, och hur jag för att kunna besvara frågorna fick lov att förändra 
metoden. Jag presenterar hur jag har arbetat med deltagande observationer, 
filmning, intervjuer och samtal. Fortsättningsvis reflekterar jag över vad jag 
fastnat för i materialet, det som utgör grunden för kapitel tre till sex. Jag 
visar hur begreppen växt fram mellan mig och informanterna, ett teoreti-
serande som är frukten av mötet mellan våra olika perspektiv. Jag gör en 
övergripande beskrivning av metodens teoretiska ramverk och presenterar 
vilka data jag bygger vidare på. Avslutningsvis beskriver jag hur jag genom 
transkriptioner, analogier till dans och i dialog med teori bearbetat data och 
skapat avhandlingstext.  

Kapitel två ägnas min teoriimpregnering. Jag inleder med en kort forsk-
ningsöversikt över professionsutveckling för förskollärare och tidigare 
forskning om kroppslig kunskap inom praktisk kunskap. Jag redogör 
därefter för min förståelse av Aristoteles kunskapsteori, fenomenologi med 
tyngdpunkt på Merleau-Pontys teorier om kropp, intentionalitet och 
mellankroppslighet samt hur erfarenheter av dans kan beskrivas fenomeno-
logiskt. Jag redogör för min förståelse av människans livsvärld samt hur jag 
förstår fenomen som empati, orientering och tillhörighet till ett landskap. 

I kapitel tre till sex beskriver jag de delar av förskollärarens vardag med 
barnen som av olika anledningar har känts angelägna. Det är både sådant 
som förskollärarna tagit upp, sådant som jag sedan tidigare vet är centralt i 
deras praktik och sådant som jag blivit nyfiken på under mina deltagande 
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observationer. Jag använder mina egna erfarenheter av danspraktik och 
utarbetar, med utgångspunkt i min empiri, begrepp som är avsedda att 
beskriva och teoretisera den kunskap som visar sig kroppsligt hos förskol-
lärare. I arbetet med att formulera analogierna mellan dans och förskol-
lärarkunskaper språkligt griper jag efter det teoretiska ramverk som kan 
hjälpa mig att komma nära i reflektioner och analyser av sakerna själva. 
Ibland är det texter ur den praktiska kunskapens tanketradition, ibland 
någon text med fenomenologisk anknytning, ibland teoretiserar jag med 
utgångspunkt i mina reflektioner. Med hjälp av analogier som fötts ur mötet 
mellan danserfarenhet och empiri skapar jag text som skall bli mitt bidrag 
både till den praktiska kunskapens teori och till förskollärares professions-
utveckling. 

Kapitel sju är ett sammanfattande kapitel vars syfte är att förtydliga det 
jag ser som mina fynd, samt att undersöka på vilket sätt de begrepp och 
teorier om förskollärarens kroppslighet som är resultaten av min under-
sökning kan göras allmängiltiga och på så vis användbara i fler praktiker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



35 

K A P I T E L  1  

Metod

Karta över datainsamlande 
I följande avsnitt vill jag redogöra för hur jag gått till väga metodologiskt för 
att få syn på, analysera och skriva fram förskollärares kroppsliga kunskaper. 
Kapitlet börjar med en kortfattad berättelse över arbetets förlopp. Denna 
berättelse är tänkt som en översiktskarta och behövs för att visa i vilken 
ordning datainsamlandet har fortlöpt. Sedan rör jag mig mot allmänna 
frågor om hur kroppslighet kan undersökas och specifikt hur en praktik kan 
avtäckas utifrån ett perspektiv som riktar sig mot det kroppsliga. Texten 
fokuserar därefter mer på det konkreta, vad jag faktiskt gjorde inom ramen 
för mina undersökningar och mina tankar om det. Jag återgår därefter till 
den inledande kartan och utvecklar vad som hände på de olika platserna, 
vad det resulterade i för material, och hur jag ser på betydelsen av mina val. 
Kapitlet avslutas med en vidare diskussion om etiska överväganden, redo-
görelse för analysmetod och metodologiska lärdomar. 

När jag inledningsvis skulle utforma en metod att arbeta efter för att 
samla in data till mitt avhandlingsarbete gjorde jag i november 2014 en 
pilotstudie på två förskolor. På en förskola norr och en söder om Stockholm 
satt jag i barngruppen och tittade på förskollärarna och funderade över hur 
allt som jag såg hända skulle kunna fångas och undersökas på bästa sätt, hur 
jag skulle gå tillväga för att få syn på förskollärarkropparnas kunskap. Jag 
kom fram till att jag skulle göra deltagande observationer med fältanteck-
ningar, att jag dessutom skulle filma och samtala med dem som var med på 
filmerna om innehållet samt intervjua dem vid ett senare tillfälle. Under 
samma tid som jag gjorde pilotstudien inleddes arbetet med en fokusgrupp 
bestående av tio förskollärare som Jonna Bornemark och Lotte Alsterdal 
ledde.1 Jag var med och lyssnade och lärde. Under våren 2015 var jag under 

1 Alsterdal och Bornemark var med i samma forskningsprojekt som finansierat min 
doktorandtjänst, något som jag förklarar mer ingående längre fram i kapitlet. 



TYNGD, SVÄNG OCH EMPATISK TIMING 

36 

två veckor på deltagande observationer på två svenska avdelningar 
(Hallonet och Hjortronet, där informanterna kallas Marion, Ulrika och 
Charli) och under en vecka på en tysk förskola (Blaue Welle, där infor-
manten kallas Jördis). Våren 2016 gjorde jag ännu en veckas deltagande 
observationer (Nyckelpigan, där informanten kallas Auli). Efter denna 
fjärde vecka kände jag att jag ville förändra metoden mot något som skulle 
ta mig närmare förskollärarna själva. Jag funderade under denna period 
mycket över relationen mellan mig som forskare och mina informanter och 
landade så småningom i att jag ville inleda en samtalsserie med en handfull 
förskollärare. Jag kom att kalla denna del av min metod för samtalsserien, 
och att kalla dem jag samtalade med för medforskare.2 Medforskarsamtalen 
pågick från hösten 2016 fram till sommaren 2017 och spillde genom mejl- 
och smskontakt över på 2018 och 2019. Medforskarna kallar jag Lena, Kida, 
Anna, Charli, Robert, Nadja och Jack.  

Hur kan kroppslighet som kunskap undersökas? 
Min förståelse av kroppslighet som sådan kommer jag att utveckla i kapitel 
tre, Teoriimpregnering, men jag vill här – innan jag visar hur jag har under-
sökt kroppslighet – med hjälp av ett par citat av Maurice Merleau-Ponty 
peka på kroppslighetens betydelse och funktion och därmed motivera 
varför jag undersökt den på det sätt jag gjort.  

Eftersom samma kropp ser och känner, tillhör det synliga och det kännbara 
samma värld. Det är ett alltför sällan uppmärksammat underverk att varje 
rörelse hos mina ögon – och varje förflyttning hos min kropp – har sin plats 
i samma synliga universum som jag genomletar och utforskar genom dem, 
på samma sätt som, omvänt, varje seende äger rum någonstans i det taktila 
rummet.3 

Längre fram i samma text skriver Merleau-Ponty: 

 
2 Jag är medveten om att dem som jag kallar medforskare av etnografer, etnologer och 
antropologer skulle kunna kallas informanter. För mig blev det en betydelsefull markering 
att kalla förskollärarna i samtalsserien för medforskare, något jag återkommer till lite 
längre fram i detta kapitel. 
3 Maurice Merleau-Ponty, ”Sammanflätningen – Kiasmen” i Lovtal till filosofin – essäer i 
urval, Stockholm: Brutus Östlings förlag, 2004, s. 257. 
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Med det synligas och det kännbaras omvändbarhet har för oss alltså, om 
ännu inte det okroppsliga, så åtminstone ett mellankroppsligt varande 
öppnats, en presumtiv domän av det synliga och det kännbara som sträcker 
sig mycket längre än de ting som jag just nu rör vid och ser.4 

Kroppen är något vi är och något vi har, den är fenomenell i bemärkelsen 
upplevd och upplevande. Genom kroppen sträcker vi ut mot andra, och vi 
samspelar genom vår kroppslighet. Vi påverkar och påverkas i stort och 
smått genom den kropp vi är, och bär våra erfarenheter i kroppen. Sam-
spelet med andra formar och inverkar också på hur jag förstår världen, hur 
jag förstår mina möjligheter att handla i världen och hur jag förstår mig 
själv. Den mellankroppsliga domän som nämns ovan omfattar mer än 
utrymmet mellan två kroppar och framförallt sträcker den sig längre bort 
än det som direkt kan beröras av mig eller min blick. Att jag betonar mel-
lankroppslighet är för att jag förstår den presumtiva domän som Merleau-
Ponty beskriver ovan som startpunkten för varje relation mellan en förskol-
lärare och ett barn. Det mellankroppsliga är en central ”resurs” för förskol-
läraren. Det är mellankroppsligheten som är kärnan i relationen med barnen. 
Utifrån detta vill jag poängtera att mellankroppslighet är betydelsefull i alla 
relationer, men tilliten till att barn och förskollärare skall kunna inleda en 
relation och förstå varandra innan barnet kan tala, visar mellankropps-
lighetens särskilda betydelse för förskolläraren.  

Förskollärarvardagen pågår som en ström där det ena avlöser det andra. 
Många saker sker parallellt och ofta ganska snabbt. Som vi såg i det in-
ledande exemplet med Marion och barnen visar sig praktisk kunskap i 
handling och min erfarenhet är att kroppens kunskap ofta visar sig i rörelse. 
Det går inte att få syn på den annat än i ett ”pågående”. Jag har genom mina 
år som danspedagog stor erfarenhet av detta: att iaktta och analysera vad 
danselever gör medan de håller på, samt att noggrant och precist fånga och 
med både kropp och ord beskriva vad de behöver utveckla för att bli bättre 
på att dansa. Med detta sagt vill jag påpeka att det går att se spår av kunskap 
även i en stilla kropp. Danstränade kroppar känner jag igen på hållningen 
och på muskulaturen, men jag ser inte själva kunskapen framträda förrän 
personen börjar dansa. 

Utifrån det syfte jag beskrivit ovan vill jag undersöka kroppars inter-
aktion i förskolan. Hur kroppar samspelar, påverkar och påverkas och hur 

4 Ibid., s. 266. 
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kunskap om exempelvis betydelsen av omsorg överförs genom detta sam-
spel. Skall kroppars kunskaper undersökas gällande dessa ting, kan det 
troligtvis inte ske enbart med metoder från dansundervisning. Men ett par 
förmågor som danspedagogen brukar ha, kan emellertid vara till hjälp. 
Danspedagogen vet att använda sin egen kropp som ”termometer” i relation 
till sina elever, och forskaren som ju är där under sina fältstudier behöver 
vara lyhörd på sina egna reaktioner och känslor i forskningssammanhanget. 
Forskaren behöver kunna se helheten och delarna parallellt, varför dans-
pedagogens vana att ha uppmärksamheten åt många håll samtidigt kan 
underlätta. Men förutom dessa förmågor kan en fråga sig: Hur skall 
forskaren göra för att undersöka kroppslighet som kunskap? Hur kan den 
lyftas fram ur allt det som en kropp är och gör?  

Innan jag fortsätter mot att försöka besvara den frågan vill jag förtydliga 
något om mitt sätt att skriva. Jag vill betona kroppens betydelse genom att 
skriva ut ord som kropp och kroppslighet trots att jag måhända riskerar att 
bli tjatig. Ovanstående stycke skulle naturligtvis kunnat inledas på följande 
sätt: Utifrån det syfte jag beskrivit ovan, vill jag undersöka interaktionen i 
förskolan; hur de som är där samspelar, påverkar och påverkas. Att jag hela 
tiden trycker på kroppen har inte att göra med att jag tycker att den borde 
vara med. Jag gör det för att den faktiskt är med. Den är där eftersom vi alla 
är kropp men då vi sällan talar om vårt varande i termer av kroppslighet är 
sagda kropp sällan synlig. Jag kommer därför att fortsätta skriva ut ord som 
kropp och kroppslighet eftersom jag menar att det är en poäng att explicit-
göra kroppens ständiga närvaro på det sättet.  

Val av metod 
Ett bra sätt att lära sig vad en annan kan, är att vara nära den, iaktta den och 
försöka härma. I en pedagogisk kontext brukar sådan undervisning kallas 
mästarlära och inom dans är det ett vanligt sätt att undervisa. Mästaren 
visar, lärlingen gör efter. Mästaren korrigerar, lärlingen försöker igen. 
Metoden kan uppfattas som ålderdomlig och har de facto också en mycket 
lång historisk tradition.5 Utan att ge mig alltför långt in i den diskussionen 
vill jag peka på att mästaren inte bara måste vara duktig på det hen själv gör 
och på att visa lärlingen hur det skall göras, hen måste också vara duktig på 
att förstå sin lärling. Lutenisten och läraren Sven Åberg menar att det är till 

5 Se exempelvis Gun Román, Dansens lärande: Minne, mästarlära och kropp, Stockholm: 
Lärarhögskolan, 2001.  
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följd av att ”de personlighetsbundna sidorna behöver hjälp att utvecklas” 
som mästarlära finns kvar i konstnärlig utbildning.6 Mästaren behöver, för 
att kunna hjälpa till med det personlighetsbundna, försöka förstå och lära 
känna lärlingens sätt att hantera exempelvis utmaningar och motgångar. 
Vad är det som stoppar utvecklingen hos lärlingen? Vad är det hen behöver 
förstå, inse och klara att utföra för att komma vidare? Kunskap och 
förståelse utbyts mellan parterna genom ömsesidigt engagemang i den 
andra och sker ofta på fler nivåer samtidigt. Denna typ av kunskapsutbyte 
är jag väl förtrogen med. 

När jag skulle välja en metod för att försöka fånga hur förskollärarens 
kunskap visar sig kroppsligt, föll mitt val ganska tidigt på deltagande obser-
vationer. Den praktiska kunskapens teori är ett ungt forskningsområde och 
det finns ingen självklar metod att ta till. Snarare är det så att det finns ett 
antal möjliga metoder som en konsekvens av den mångvetenskapliga miljö 
som är den praktiska kunskapens hemvist. Deltagande observationer är en 
av de metoder som förekommer och att jag inledningsvis valde den har att 
göra med att jag, genom erfarenheter jag har som danspedagog, vet att jag 
kan förstå det andra kan, i termer av kroppslighet, genom att se vad de gör.  

Det är inom antropologin som deltagande observationer har sitt ur-
sprung och metoden används fortfarande där, men förekommer även i 
annan kvalitativ forskning. Deltagande observationer är en av de metoder 
som tillsammans med exempelvis intervjuer och ljud- och bildupptagningar 
i metodlitteratur brukar kallas etnografi. Etnografi beskrivs i Kulturanaly-
tiska verktyg av Billy Ehn och Orvar Löfgren som ”ett antal kvalitativa 
metoder för att samla in material om det dagliga livet i olika miljöer och 
beskriva det på ett konkret och närgånget sätt.”7 Med hjälp av sådana 
metoder har antropologer sedan tidigt 1900-tal undersökt det vi kallar kul-
turer och resultatet har ofta presenterats som avgränsade företeelser knutna 
till en geografisk plats. Martin Gunnarsson beskriver det som brukar kallas 
”den reflexiva vändningen” inom antropologin som inleddes under 1900-
talets andra hälft. Vändningen hade sin grund i att antropologer innan dess, 
med deltagande observation som metod, gjort en mängd antaganden som 
oreflekterat hade förts över på materialet utan att forskaren problematiserat 

6 Sven Åberg, Spegling: vana, minne och analogiskt tänkande, Stockholm: Dialoger förlag 
2011, s. 8. 
7 Billy Ehn & Orvar Löfgren, Kulturanalytiska verktyg, Malmö: Gleerups, 2012, s. 7. 
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sin egen roll.8 Forskningen präglades av en ”positivistisk vetenskapssyn och 
en essentialistisk kultursyn”.9 Vändningen inleddes med ett ifrågasättande 
av dessa perspektiv, både utifrån och inifrån fältet. Numera förutsätter inga 
forskare som använder etnografiska metoder att det finns ett kollektiv som 
tänker och beter sig på liknande sätt inom en kultur, utan att forskningens 
uppgift snarare är att undersöka individer och företeelser för att få syn på 
fältet i hela dess komplexitet och mångtydighet.10 Helen Thomas pekar i 
The Body, Dance and Cultural Theory på att den reflexiva vändningen först 
ledde till en kris, men att den har haft positiv betydelse i det att den har 
utvecklat de etnografiska metoderna. Det har lett till att etnografi, enligt 
Thomas, används inom många vetenskapliga discipliner för att skriva fram 
kultur som forskaren själv ser sig som del av.11  

Etnografiska metoder används alltså även utanför antropologins och 
etnologins områden, men att andra forskningsdiscipliner använder exem-
pelvis deltagande observationer för att samla in data och sedan kallar 
undersökningen etnografi, är något som Harry F Wolcott är kritisk mot. 
Han skriver i Ethnography a way of seeing att etnografi inte bara är en 
metod för fältarbete utan ett sätt att se – vilket jag tolkar som att det handlar 
om att nalkas materialet med en i etnografi grundad reflexiv och analytisk 
blick – vilket i förlängningen blir ett sätt att forska för Wolcott.12 Jag förstår 
det som att han menar att etnografer ser på världen och sitt material på ett 
visst sätt för att de bottnar i etnografi även som analysmetod.  

Hur kommer det sig att forskning om praktisk kunskap gör anspråk på 
att deltagande observationer är en metod som passar ihop med den prak-
tiska kunskapens teori? Gunnarsson svarar på den frågan då han skriver: 

Likt utforskande av praktisk kunskap intresserar sig alltså antropologin, 
såväl som etnologin, ofta för den kunskap som uppstår, utövas och delas när 
människor handlar i sina vardagliga sammanhang. Här är förståelsen av 

8 Martin Gunnarsson, ”Att utforska praktisk kunskap med deltagande observation”, i Att 
utforska praktisk kunskap – undersökande, prövande och avtäckande metoder, (red.) Martin 
Gunnarsson, Huddinge: Södertörns högskola, 2019, s. 233. 
9 Ibid., s. 231. 
10 Se exempelvis Magnus Öhlander, ”Utgångspunkter” i Etnologiskt fältarbete, (red.) Lars 
Kaijser & Magnus Öhlander, Lund: Studentlitteratur, 1999, s. 12. 
11 Helen Thomas, The Body, Dance and Cultural Theory, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 
2003, s. 65, 71. 
12 Harry F. Wolcott, Ethnography a way of seeing, Lanham Md.: Alta Mira press: 2008, s. 44. 
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handlingarna, kunskapen och sammanhanget som ömsesidigt beroende en 
central utgångspunkt.13 

Gunnarsson skriver att antropologi och etnologi har gått mot att se ”kun-
skap som oskiljaktig från de praktiker inom vilka den äger rum”, vilket 
överensstämmer väl med hur utgångspunkten för den praktiska kunskapens 
teori formuleras.14 Om antagandet är att kunskap är situerad i praktiken på 
detta sätt, blir konsekvensen att den måste fångas upp där den ”bor”, vilket i 
sin tur leder till att forskaren måste närvara i sammanhanget för att kunna 
ta del av vad kunskapen omfattar. I ljuset av det blir valet av deltagande 
observationer som metod i praktisk kunskap-sammanhang koherent. 

Men, som jag skriver i ”karta över datainsamlandet” ovan, så är det ett 
faktum att jag ändrade min metod. Min vändning kom sig av en upplevelse 
av att de deltagande observationerna inte förde mig tillräckligt nära fråge-
ställningarna, jag kände mig på något vis distanserad från det jag under-
sökte. Det fanns ett avstånd inbyggt i situationen som jag inte lyckade bryta 
igenom.  

Jag vågade förändra min metod tack vare den metodlitteratur jag läst. 
Där presenterades förändringar i metod som något vanligt och kanske till 
och med förväntat. Exempelvis skriver Öhlander att forskaren behöver för-
hålla sig till att fältarbetet ”sällan går att genomföra som från början 
planerat och att nya, oväntade empiriska insikter ofta tillkommer”.15 Han 
refererar till Börje Hanssens begrepp att använda ”ett rörligt sökarljus” och 
anser att forskaren behöver vara ”uppfinningsrik och kreativ” för att han-
tera detta.16  

Metoderna sätter tingen i rörelse, händelser, begrepp och språk blir 
undersökta via en metod, och om den metoden inte riktigt kan avtäcka det 
som en tror finns där, kan en byta metod. Att se metodarbetet som en prak-
tik att öva sig på och utvecklas inom, att vara ett rörligt sökarljus, att ha 
chansen att tänka om och tänka nytt kändes som möjligheter för mig i in-
ledningen av mitt avhandlingsarbete och gav mig mod att förändra 
metoden en bit in i undersökningen.  

13 Gunnarsson, Att utforska praktisk kunskap – undersökande, prövande och avtäckande 
metoder, s. 227. 
14 Ibid., s. 242. 
15 Öhlander, Etnologiskt fältarbete, s. 9. 
16 Ibid. 



TYNGD, SVÄNG OCH EMPATISK TIMING 

42 

Upplevelsen som låg till grund för förändringen av metoden var alltså att 
jag inte tyckte att jag kom åt det jag ville undersöka på det sätt jag trodde att 
jag skulle kunna med hjälp av deltagande observationer. Jag hade fått för 
mig att om jag gjorde rätt saker i rätt ordning och av rätt anledning så skulle 
jag ”bli till” som forskare. Jag skulle då veta vad jag ville med allt, förstå vad 
det var jag höll på med i relation till mina forskningsfrågor. Men att titta 
och föra anteckningar eller filma bjöd på oväntat motstånd. Känslan var 
dubbel. Jag ville vara tyst och titta, samtidigt kände jag mig ensam. Jag tviv-
lade starkt på att jag skulle kunna bringa någon reda i allt detta jag upp-
levde, samtidigt som jag såg så mycket som inspirerade mig. Jag stod till slut 
vid ett vägskäl med en malande känsla av att jag inte använde mina resurser 
på bästa sätt. Jag längtade efter att gå in i mina frågor och tänka tillsammans 
med företrädare för yrket. Jag ville ha djupa och dialogiska samtal där fråg-
orna kunde knådas över tid. Det som stod klart för mig var att jag behövde 
bryta känslan av distans. Istället för att se förskollärarna som informanter 
ville jag se dem som mina allierade. Att ingå en allians innebär ömsesidighet 
och jag skulle då, på ett tydligare sätt än tidigare, kunna ställa mig bredvid 
dem jag talade med, vi skulle undersöka praktiken tillsammans.  

Genom den önskan utvecklade sig idén om samtalsserien. Joe Soss 
skriver i Talking our way to meaningful explanations om styrkan i samtalet 
som alstrare av data. Den ”konverserande” intervjun med en fokuserad lyss-
nare låter informanten reflektera och till och med utforska sina egna idéer 
och föreställningar. Då avslöjas enligt Soss inte bara starka åsikter, utan 
också oro, osäkerhet och mänsklig sårbarhet.17 Då samarbete och dialog var 
det jag längtade efter tänkte jag att jag skulle kunna bidra mer om jag bjöd 
in förskollärarna som mina medforskare. Situationen skulle då kännas mer 
avslappnad och mindre distanserad för mig, och kanske också för dem. Vi 
skulle gemensamt kunna samtala om olika teman sprungna ur praktiken, 
men också om teori och metodologiska frågor. Vi kunde mejsla fram nya 
begrepp gemensamt på samma sätt som jag tidigare mejslade fram koreo-
grafi tillsammans med andra dansare. Vi skulle arbeta sida vid sida på ett 
sätt som jag var mer van vid. Jag skulle givetvis fråga en massa, men de 
skulle också kunna ta upp saker, och vi skulle inte behöva följa strukturer 
utan närma oss frågorna, som förskollärarens kroppslighet som kunskap 
ställer, ganska brett. Meningen var aldrig att lägga materialet från de del-
 
17 Joe Soss, “Talking our way to meaningful explanations”, i Empirical Research Methods 
and the Interpretive Turn, (reds.) Dvora Yanow & Peregrine Schwartz-Shea, New York: 
M.E Sharrpe Incorporated, 2003, s. 145. 
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tagande observationerna åt sidan, jag ville fortsätta, bara inte på samma sätt 
som tidigare.  

Min analogi ovan till koreografi har att göra med att när dansare som 
skall uppträda tillsammans skapar det som skall framföras, brukar det inne-
bära ömsesidiga bidrag. Det som skapas växer fram mellan dansarna, som 
under tiden arbetet pågår inte alltid vet vart processen kommer att leda eller 
hur resultatet kommer att bli. Jag hoppades att kunskapen skulle växa fram 
mellan mig och mina medforskare på ett liknande sätt.  

Metoden att samla in data genom att samtala på olika sätt finns också 
representerad i den samling av metoder som används inom forskning om 
praktisk kunskap. Kanske inte precis på det sätt som jag ville göra det, men 
ett känt exempel är dialogseminarierna. De var ett slags iscensatta samtal 
med en speciell uppbyggnad och dramaturgi som utvecklades på KTH på 
1990-talet under Bo Göranzons ledning och har resulterat i en numera 
väletablerad metod.18 Dialogseminariemetoden har inspirerat efterföljare 
som gör på lite olika sätt med själva strukturen. Mötet och dialogen mellan 
yrkespersoner, det analoga tänkandet som skapar broar mellan filosofi, 
konst och vetenskap och dialogdeltagarnas yrkesvardag, är som jag upp-
fattat det kärnan som efterföljarna hanterar på lite olika sätt. Fokusgrupp-
samtalen som Alsterdal och Bornemark ledde, och som jag var delaktig i, 
skulle jag säga var inspirerade av dialogseminariets struktur med skrivupp-
gifter, idéprotokoll och samtal kring vad begrepp som vaskats fram betydde 
för var och en.  

Det som är en risk med de metoder jag valt där forskare och informant 
möts ofta, är att forskaren och informanten samspelar och blir engagerade i 
varandra. Det är i sig positivt, eftersom engagemanget kan leda till tillit, som 
i sin tur bäddar för en djupare förståelse av vad som står på spel i en praktik. 
Engagemanget kan emellertid äventyra forskningsresultatet på grund av det 
som ligger i spänningsfältet mellan ytterligheterna egocentrism och över-
driven hänsyn. Thomas pekar på att informanterna riskerar att exploateras 
och att deras berättelser kan manipuleras av forskaren, men att forskaren å 
andra sidan av hänsyn till informanten kanske stoppar sig själv och inte 
redogör fullständigt för sina fynd.19 Forskaren måste vara vaksam så att inte 
informanternas röster tappas bort och att deras roll som kunskapsbärare 
blir suddig, något jag återkommer till under rubriken ”Etiska processer”. 

18 Se exempelvis Adrian Ratkic, Dialogseminariets forskningsmiljö, Stockholm: Dialoger, 
2006. 
19 Thomas, The Body, Dance and Cultural Theory, s. 71. 
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På väg mot empiri 
Öhlander skriver att: ”Teori och metod samverkar i alstrandet av empiri.”20 
Han framhåller att den teori forskaren bär på ger ett specifikt perspektiv på 
verkligheten och pekar på att empirin således blir teoriimpregnerad.21 
Teorin en forskare bär på, kan hen aldrig lägga åt sidan under fältarbetet. 
Lika lite som forskaren kan ställa sig själv vid sidan av. Öhlander skriver att 
”forskarens perspektiv obönhörligen påverkar karaktären hos den empiri 
han eller hon sammanställer”, något som jag tolkar som att forskaren på 
något sätt hela tiden stöter in i sin egen teoretiska utgångspunkt både i 
undersökandet och analyserandet. 22  

Under skrivandet av min masteruppsats gjorde jag en studie med en 
fokusgrupp bestående av danspedagogkolleger som jag ville samtala med 
om vår praktik i relation till teman som är centrala för praktisk kunskap.23 
Jag inledde varje fokusgruppsamtal med en kort föreläsning om något av 
dessa teman som jag tänkte skulle kunna ligga till grund för det fortsatta 
samtalet, eftersom ingen av fokusgruppdeltagarna hade någon kännedom 
om den praktiska kunskapens teori. Det visade sig att det i den situationen 
inte var en framkomlig väg. Inspelen jag gjorde då blev för hastiga, kändes 
lösryckta och tillförde inte samtalen så mycket. Jag lyckades inte riktigt 
iscensätta det möte mellan praktik och teori som jag ville den gången.  

Denna negativa erfarenhet ledde till att jag, när jag nu skulle forska med 
förskollärare om deras kroppsliga kunskaper, gärna ville försäkra mig om 
en mötesplats. Från början var nog idén grundad i en viss osäkerhet. Jag 
ville vara på deltagande observation hos förskollärare som kände till prak-
tisk kunskap, så att inte själva mitt ämne skulle bli ett hinder för förståelsen 
av varför jag var där och vad jag ville undersöka. Fältet är nytt och för att 
undersöka det skulle jag och informanterna behöva ett gemensamt språk. 
Det skulle i det hänseendet vara en fördel om förskollärarna var insatta i 
den praktiska kunskapens teori. Vi skulle eventuellt komma längre in i 
frågeställningarna om vi till viss del delade begreppsapparat. Nackdelen 
skulle kunna vara att jag berättade för lite om mig och mitt, och att jag 

20 Öhlander, Etnologiskt fältarbete, s. 14. 
21 Teoriimpregnering är ett begrepp som förekommer i metodlitteratur inom många veten-
skapsområden, jag har emellertid inte lyckats finna vem som myntat det. 
22 Ibid., s. 18. 
23 Detta beskriver jag utförligare i min masteruppsats: Maria Pröckl, En dansande 
människa är som en sträng mellan jord och himmel, Universitetet i Nordland, 2013, 
https://nordopen.nord.no/nord-xmlui/handle/11250/141667 
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därigenom skulle bli en otydlig figur. Vidare skulle det faktum att jag delvis 
har samma teoribakgrund som informanterna kunna leda till att vi såg för 
lika på allt och inte hittade några spänningsfält att utforska. Medvetenheten 
om att det låg ett eventuellt problem här oroade jag mig inledningsvis inte 
för eftersom jag visste att jag skulle göra deltagande observationer i 
Tyskland, något som jag tänkte skulle bredda mitt synfält. Längre fram i 
detta kapitel kommer jag in på en mer detaljerad beskrivning av de del-
tagande observationerna, men redan här kan jag berätta att de deltagande 
observationerna i Tyskland inte gick att genomföra riktigt på det sätt som 
jag ville, vilket medförde att jag för att bredda min vy så småningom gjorde 
deltagande observationer hos en förskollärare utbildad på ett annat lärosäte 
än SH. 

Danspedagogen och dansaren i metoden 
En annan impregnering jag bär med mig, är mina erfarenheter av dans-
praktik. De är efter många års dansande inarbetade i mig. De har bidragit till 
mitt sätt att se på kropp, kroppslighet och kroppslig kunskap. Kanske kan jag 
säga att mina dansande år finns i min blick tillsammans med den teori-
impregnering som den praktiska kunskapens teori tillför. Wolcott skriver att 
etnografi är ett sätt att se på världen och att hans erfarenhet är att etnografer 
som tittar på sitt material sällan funderar på vad en annan forskare i all-
mänhet skulle se i det, utan vad andra etnografer skulle se i det.24 Med stöd av 
det vill jag påstå att jag, som jag redan nämnt, både försöker se på mitt 
material på ett sätt som en annan praktisk kunskapsforskare skulle göra, 
samtidigt som jag försöker lägga märke till det som väcker nyfikenhet och 
intresse hos danspedagogen i mig. Meløe skriver: 

Det eneste jag kan ha en dyp og rig forståelse av, av alt det jeg kan se av 
andres virksomhet, er deres virksomhet innenfor situasjoner eller ordninger 
jeg selv er godt fortrolig med, fordi jeg selv har erfaringer fra slike virksom-
heter.25

Här anges att se som en praktisk kunskapsmetod, och Meløe tar ett exem-
pel: för att vara en god observatör av ett parti schack behöver du själv kunna 
spela schack. Detta att se vad som har betydelse för situationen inom en 

24 Wolcott, Ethnography a way of seeing, s. 70. 
25 Meløe,”Notater i vitenskapsteori”, s. 21. (Min kursivering) 
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praktik kallar Meløe för ”kunnig blick”.26 Det ligger i linje med Wolcotts 
definition av etnografens sätt att se. I en överförd bemärkelse tänker jag att 
mitt sätt att ”läsa” kropp bottnar i min erfarenhet av danspraktik, men att 
detta läsande också är färgat av den praktiska kunskapens teori.  

Jag skriver på många håll i min text att jag ser det ena eller andra. Jag ser 
vad förskollärarna gör, vad barnen gör, jag använder min blick. Att se är 
inte en sak, det är inte en akt för att tala ”fenomenologiska”. Jag kommer att 
återkomma till vad teorierna jag valt får mig att se i mitt material under 
rubriken ”Theoría”, men innan dess vill jag kort diskutera begreppet jag 
använder så flitigt. Jag skriver ”att se” både då jag menar ”att rikta sin 
uppmärksamhet mot eller lägga märke till något” och som i ”att se det som 
är där”, men också då jag menar ”att förstå något”, som i att inse. ”Att se” 
kan också innebära en slags perspektiv, som att se i ljuset av en teori eller 
företeelse. ”Att se” är en intentional akt; ett sätt att rikta sig mot världen. 
Det är i detta sammanhang för mig inte ett betraktande på avstånd, som 
skulle kunna kallas ”att titta”, utan den ”seende” blicken ger förståelse, den 
är som en kanal som leder både utåt och inåt mellan mig det jag riktar mig 
emot. Det är en kännande blick som sätter igång reflektioner när jag för-
söker förstå vad jag ser mot bakgrund av hur jag förstår världen. Det vill 
säga min levda erfarenhet av såväl den praktiska kunskapens teori som 
fenomenologi.27 När jag ser som en danspedagog, bottnar blicken i min 
egen kropp, min levda erfarenheten av att dansa och lära andra dansa. Det 
råder inga vattentäta skott mellan olika ”blickar”, olika sätt att se. De är för-
bundna med varandra som vattenvägarna i ett deltalandskap och de är 
centrala i min metod. 

Eftersom vi alla är kropp och förhåller oss till varandra kroppsligt, kan 
jag inte vara säker på att det jag tycker är intressant i mitt material är något 
som bara en dansare eller danspedagog skulle upptäcka, men det jag vet är 
att när jag talar om mitt material med en av mina kolleger som också är 
dansare och pedagog och som också arbetar med den praktiska kunskapens 
teori, så förstår vi varandra omedelbart. Kanske är det så att vi, som Meløe 
skriver, är väl förtrogna med att uppmärksamma vissa kroppsliga uttryck, 
alltså sådana som är vanligt förekommande i danspraktik, varför vi ser det 

 
26 Ibid., s. 23. 
27 Jag förklarar min förståelse av intentionalitet i kapitel tre. 



1. METOD

47 

som är där på samma sätt och lättare kan förstå varandra då vi talar om en 
kropp med exempelvis tyngd eller timing.28  

Studiens förutsättningar 
Min studie är en del av ett större projekt finansierat av Östersjöstiftelsen. 
Fyra forskare deltog i forskningsansökan: filosoferna Ewa Schwarz och 
Jonna Bornemark, arbetslivsforskaren Lotte Alsterdal och etnologen 
Beatrice Lindqvist. Jag kallar dem forskargruppen i min text. Huvudprojekt-
ets titel är Being and becoming, a phenomenological perspective on formative 
dimensions in preschool education in Sweden and Germany. Forskargruppen 
besökte, innan min anställning började, flera förskolor i Tyskland för att 
välja en att utveckla ett samarbete med. Tanken var att forskargruppen och 
jag skulle ha nytta av att det fanns en förskola som samarbetet kunde 
fördjupas med.  

Min studie har jämförande element i sig, vilket har sin grund i en över-
gripande önskan att få bredd i frågorna. Avhandlingen har sin tyngdpunkt i 
svenska förhållanden, men via undersökningen av eventuella skillnader och 
likheter mellan förskollärarvardag i Tyskland och Sverige hoppades jag 
inledningsvis kunna tillföra mer till frågeställningarna jag hade, en för-
hoppning att få syn på variation och komplexitet i praktiken. 

Min önskan var, som jag skriver ovan, att i den svenska delen av studien 
möta förskollärare med kännedom om praktisk kunskap. Martyn Dens-
combe kallar urvalsmetoden jag använt för ändamålsenligt urval (purposive 
sampling) eftersom den bygger på informanternas kunskap och erfarenhet 
inom området.29 Forskargruppen hade inlett arbete med två fokusgrupper 
bestående av alumner från den erfarenhetsbaserade förskollärarutbild-
ningen på SH. Den ena var ett slags förstudiegrupp vilken var aktiv under 
projektansökningstiden. Den kallar jag i kommande text för fokusgrupp 1. 
Inom projektet formades också en annan, större fokusgrupp ledd av 
Alsterdal och Bornemark som jag kallar för fokusgrupp 2. Deltagarna i båda 
fokusgrupperna var genom sin utbildning väl förtrogna med vad profes-
sionsutveckling utifrån ett praktisk kunskap-perspektiv handlar om.  

28 Jag skriver en kropp, men menar naturligtvis en person, eller snarare, den kropp en 
person är. 
29 Martyn Denscombe, The Good Research Guide: For small-scale social research projects, 
Maidenhead: Open University Press, 2010, s. 41. 
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Genom forskargruppens nätverk fick jag kontakt med förskollärarna på 
Hallonet och Hjortronet.  

De deltagande observationerna i Tyskland genomfördes på Blaue Welle, 
den förskola som forskargruppen hade börjat samarbeta med via kontakter 
med förskollärarutbildningen Alice Salomon. Förskolläraren jag följde 
under deltagande observationer där var utbildad inom något som närmast 
kan liknas vid en yrkeshögskola (Fach Hochschule), som i och för sig verkar 
vara en praxisnära utbildning, men inte med särskild betoning på praktisk 
kunskap. 

När fortsättningen på studien skulle planeras, efter veckorna på 
Hallonet, Hjortronet och Blaue Welle, valde jag att söka mig till en förskol-
lärare som inte hade förförståelse av den praktiska kunskapens teori. Jag 
ville se hur en erfaren förskollärare som var utbildad på ett annat lärosäte än 
SH arbetade, som jag skriver ovan, för att jag ville undersöka hur frågorna 
om kroppslighet kunde belysas om inte den praktiska kunskapens teori 
fanns som referenspunkt, men också för att sätta i relation till min vecka på 
Blaue Welle. Jag hoppades kunna förstå vad som var etnisk kultur, vad som 
var förskolekultur och vad som kom ur professionsutveckling i det jag sett, 
något som senare visade sig vara mycket svårt för mig. Via en förskolechef 
på en ort 15 mil från Stockholm fick jag kontakt med avdelningen Nyckel-
pigan som jag besökte.  

Empiri 
Materialet från fältet i denna avhandling är insamlat genom två processer.30 
Den första består av deltagande observationer, fältanteckningar, filmer, 
samtal och intervjuer. Den andra är en samtalsserie med sju förskollärare 
som jag träffade individuellt under ett års tid. Att det blev två processer var 
inget jag hade planerat, utan en konsekvens av en önskan hos mig att låta 
mitt arbete växa åt det håll där jag upplevde att de resurser jag kunde bidra 
med, till både avhandlingsarbetet och till fältet, blev fruktbara. Att det blev 
två processer hade alltså med forskarrollen att göra. Jag vill inte kalla de två 
processerna för delstudier, för de går åt samma håll, omfattar till viss del 
samma förskollärare (Charli), bygger på varandra och undersöker samma 
frågor, men de är metodologiskt olika. Jag ser övergången mellan process-

 
30 För att ge en översikt av tid, mängd och antal i datainsamlandet har jag gjort en figur 
som illustrerar det. Se appendix. 
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erna som en metodologisk vändning som uppstod under gång och där båda 
processerna är viktiga. 

Process 1  

Inledningsvis ville jag alltså genom deltagande observationer själv se hur 
förskollärare arbetar i vardagen. De svenska förskolorna jag besökte var alla 
kommunala, barnen var i ålder mellan 2,5 och 5 år. Avdelningarna var 
bemannade med två förskollärare och en barnskötare. Alla låg i fristående 
hus med egen förskolegård och var del av en större förskoleenhet. Även 
avdelningen på Blaue Welle var kommunal och belägen i ett eget hus med 
förskolegård som en del av en större enhet. Organisationen på Blaue Welle 
skilde sig något från de svenska förskolorna. Det var en större barngrupp, 
men också fler vuxna, och mitt intryck är att personaltätheten var ungefär 
densamma som på de förskolor jag besökte i Sverige. Barnen var något 
yngre, alltså mellan 1 och 3 år.  

De förskollärare som jag mötte under mina deltagande observationer 
refererar jag till som informanter. Informanternas namn är pseudo-
nymiserade, de som förekommer i texten kallar jag Ulrika, Marion, Jördis, 
Auli och Charli. De är alla medelålders (över 45 år) vita kvinnor, födda i det 
land där de är verksamma.31  

Process 2 

Skälen till metodväxlingen har jag redan nämnt, men när jag beslutat mig 
för att ändra fanns en annan sak jag samtidigt ville passa på att förändra 
som hade att göra med att de förskollärarkroppar jag mött på deltagande 
observationer till största del var vita kvinnor över 45 år. I samtalsserien ville 
jag att mina medforskare skulle vara både kvinnor och män, unga och äldre, 
med variation i etnisk bakgrund, samt minst två som arbetade i Tyskland. 
Jag hade inga ambitioner att få en representativ bild av hur fördelningen 
mellan ålder, kön och etnicitet ser ut bland förskollärare i Sverige och Tysk-
land, men ville nå större variation på förskollärarkroppens erfarenheter. 
Kopplingen till den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen på SH 
fanns kvar, samt via Blaue Welle till den tyska förskollärarutbildningen 
Alice Salomon. 

31 Den tyska förskollärarens exakta ålder känner jag inte till. 
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Som jag skriver ovan var urvalsmetoden jag använde en som Denscombe 
kallar ändamålsenligt urval, vilket ledde till att jag sökte bland förskollärare 
som jag kommit i kontakt med genom den erfarenhetsbaserade förskol-
lärarutbildningen, fokusgrupperna och Blaue Welle. Jag frågade samman-
lagt tio förskollärare, varav sju tackade ja till att delta i samtalsserien. För-
delningen blev följande: två förskollärare i Tyskland och fem i Sverige. Två 
män och fem kvinnor mellan 30 och 50 år. Två var födda i ett annat land än 
där de bor. En kom från fokusgrupp 1, två kom från fokusgrupp 2, två 
arbetade eller hade arbetat på Blaue Welle i Berlin, två var nya i forsk-
ningsprojektet. Tre arbetade med de allra yngsta barnen och resten på stor-
barnsavdelning. Även medforskarnas namn är pseudonymiserade och jag 
kallar dem i texten för Nadja, Jack, Lena, Anna, Kida, Robert och Charli.32 

Arbetets uppläggning 

Fokusgrupp 2  

Jag bjöds in att delta i Alsterdals och Bornemarks fokusgrupp 2, som om-
fattade tio förskollärare som hade gått den erfarenhetsbaserade förskollärar-
utbildningen på SH. Formen för gruppens möten var en typ av dialogsemi-
narium, där alla deltagarna uppmanats att skriva om sin egen transforma-
tion från att vara barnskötare till att bli förskollärare utifrån en ”impuls-
text”. På seminariet diskuterades sedan de texter deltagarna skrivit. Alster-
dal och Bornemark ledde diskussionen och min roll var mer lyssnande.  

Material som fokusgrupp 2 genererade 
Seminarierna spelades in och transkriberades i sin helhet.33 Vi tre forskare 
hjälptes åt med transkriberandet och fick alla ta del av materialet. Delar av 
det blev också underlag för nästa seminarium, ett så kallat idéprotokoll. 
Urvalet för idéprotokollen gjorde Alsterdal. Jag har i denna avhandling inte 
använt material från dessa transkript eller idéprotokoll, även om jag ibland i 
samtalsserien använde erfarenheter från fokusgruppen som inspel, vilket 
var värdefullt.  

32 Charli är alltså både informant och medforskare.  
33 Allt material är transkriberat i sin helhet. Språket är lite putsat vilket innebär att repeti-
tioner, ljud som pågår under sökande efter ord eller uttryck som ”eeh” inte är med, men 
annars är det nedtecknat som det är sagt. Skratt och långa pauser har jag noterat. 
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Deltagande observationer 
När jag var på deltagande observationer i process 1 försökte jag så gott det 
gick att arbeta efter en förutbestämd mall. Jag var på varje förskoleavdelning 
en vecka. De första dagarna som observatör, skrivandes. Sedan filmade jag i 
två dagar. Den sista dagen tittade jag på några av filmerna tillsammans med 
de pedagoger som arbetade på avdelningen och vi samtalade om vad vi såg. 
Detta samtal spelade jag in. Sedan återkom jag en tid senare och intervjuade 
de förskollärare jag observerat, var och en för sig.  

Jag följde förskolläraren Jördis under mina dagar på Blaue Welle. Hon 
var ganska ny på förskolan och hade flyttat till Berlin för att gå en fort-
bildning. Jag fick inte filma eller spela in något, men försökte i övrigt att 
göra som jag hade gjort i Sverige. Tittade och skrev. Ibland frågade jag 
Jördis något, men eftersom hon jobbade på en småbarnsavdelning och ofta 
hade en egen liten grupp att ta hand om, så hade hon inte mycket tid att 
prata med mig. Jag fick inte heller möjlighet att göra en intervju. 

De dagar jag tittade och skrev försökte jag sätta mig där jag hade uppsikt 
över så stor del av avdelningen som möjligt. Utomhus flyttade jag oftare på 
mig, men försökte röra mig så omärkligt att jag inte skulle störa. När jag 
filmade hade jag samma tanke. Jag ville hålla mig vid sidan av. När jag 
arbetade som danspedagog satte jag mig ofta ner för att titta, jag behövde 
hålla mig stilla för att faktiskt se vad mina studenter gjorde. Jag funderar på 
om min vilja att hålla mig i bakgrunden på förskolan kom ur detta, att jag 
behövde koncentrera mig och se för att förstå vad som hände. Wolcott 
skriver att många som väljer en sådan avvaktande metod gör det för att det 
känns mer ”vetenskapligt” än att delta i verksamheten. Dessutom kan det ha 
att göra med att forskaren är blyg eller tillbakadragen, något jag kände mig 
träffad av, då jag läste det.34 Men Wolcott anser samtidigt att flugan-på-väg-
gen-perspektivet, alltså att vara där men inte märkas, kanske ändå är bättre 
än att märkas utan att delta, eftersom den rollen av informanterna kan 
uppfattas som en utvärderande eller bedömande roll, något jag verkligen 
ville undvika.35 

Mina deltagande observationer avslutades på varje avdelning (utom på 
Blaue Welle), med att vi den sista dagen tittade på några filmklipp. Då var 
stämningen ofta nervös. Eller kanske snarare lite uppspelt. Jag brukade välja 
ut några sekvenser som jag tyckte var fina i bemärkelsen att de visade fram 

34 Wolcott, Ethnography a way of seeing s. 51.  
35 Ibid., s. 53. 
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samspel med barnen och hur förskollärarna hanterade komplexa situationer 
exempelvis vid matbordet eller när alla skulle gå ut eller in. Jag brukade visa 
filmsekvensen två eller tre gånger, eftersom min egen erfarenhet från lik-
nande situationer är att det första gången mest handlar om förvåningen att 
se sig själv på film och inte det som sker på filmen. Förskollärarna kunde 
vid första titten fnissa till eller säga saker som: ”men, vad mysigt det ser ut, 
tänk vad stora alla har blivit” En andra titt på filmen gjorde att uppmärk-
samheten skärptes på vad som faktiskt utspelade sig, varefter samtalet 
kunde ta vid. När vi pratat tittade vi ofta på filmen en tredje gång. 

Jag brukade knyta ett ord eller ett begrepp till filmen, exempelvis inti-
mitet eller inväntande, och be förskollärarna fundera på om de höll med 
mig om att filmen skulle kunna tjäna som exempel på detta ord eller 
begrepp.36 Jag ville att den omsorg jag hade lagt på att lyfta fram det goda 
exemplet skulle visa dem jag filmat att det var värdefullt för mig att jag fått 
vara där, att det varit en givande vecka och att det fanns en massa spän-
nande material för mig att hugga tag i för min fortsatta forskning. Jag ville 
att de skulle känna sig stärkta och stolta över sig själva när jag gick därifrån. 

Material som de deltagande observationerna genererade 
Metoden att titta, anteckna, filma och att titta på filmen med dem som är 
med på den och föra ett samtal om innehållet ger många lager av informa-
tion. Först min egen direkta upplevelse och anteckningar av det som for 
genom huvudet då, sedan det filmade materialet, vidare samtal om filmerna 
med dem som är med på filmerna, som kontextualiserar vad de tänkte, hur 
de kände men som också omfattar deras funderingar över mina tankar om 
materialet. Till sist en intervju som jag gjorde en tid efteråt med tanken att 
tid kan ge möjlighet till reflektion samt till fler nyanser.  

Alla intervjuer med förskollärarna från de deltagande observationerna 
transkriberades i sin helhet, men i en språkligt läsbar version. Jag har alltså 
skrivit ut det som sagts, men inte alla ljud eller omsägningar som kom sig av 
att den ena inte hörde och liknande. Jag transkriberade också ett urval av 
filmerna. Den första på ett särdeles detaljerat sätt, där varje rörelse beskrevs 
utifrån dansbegreppen rum – tid – kraft, samtidigt som det som sades och 

36 Med inväntande menar jag om barnen tillåts vara de som driver en aktivitet som de 
vuxna väntar in.  
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händelseförloppet beskrevs.37 Den täta informationen om varje liten detalj 
skapade en notation som var svår att läsa och tränga in i. Jag insåg att den 
typen av textmassa inte var användbar, så övriga filmer som transkriberades 
försökte jag göra mer läsbara. Jag transkriberade inte alla samtal där 
filmerna diskuteras, men jag har lyssnat igenom dem flera gånger.  

Jag skulle säga att mitt material från deltagande observationer är rikt. 
Riktigt hur rikt förstod jag inte förrän jag börjat arbeta med samtalsserien. 
Samtalsserien gav mig nycklar att förstå mitt material från de deltagande 
observationerna. Frågan är om jag inte hade fått tillgång till dessa nycklar 
även genom att fortsätta i process 1. Om jag istället för att dra igång 
samtalsserien hade besökt ytterligare några avdelningar. Det är en fråga jag 
inte kan svara på, men jag håller inte för otroligt att jag i så fall hade justerat 
min metod på något annat sätt mot något som skulle omfatta mer dialog. 

Samtalsserien 
Formen för samtalen var att vi inledningsvis gick igenom vad vi talat om 
gången innan. Kanske behövdes något förtydligas, eller så hade med-
forskaren funderat på förra samtalet och gjort en reflektion eller upptäckt. 
Sedan gav vi oss vidare in i dagens tema. Ibland ville jag ge en bakgrund till 
varför just detta tema intresserade mig, ibland frågade medforskaren något 
rörande mitt perspektiv. Samtalen inleddes ofta med att vi kände av var-
andra lite eller kanske snarare att vi makade ihop oss, och tillsammans 
letade vi oss in i temat. Som avslutning på ett samtal brukade jag nämna vad 
jag skulle vilja ta upp nästa gång vi skulle ses. Mina kapitelavsnitt om skick-
lighet, om omsorg, om auktoritet och om när kroppen tränger sig fram 
springer ur några av de teman vi tog upp.38 

Jag hade möte med var och en av de svenska medforskarna ungefär var-
annan månad under ett års tid och jag träffade dem på olika sätt. Jag hade 
olika rutiner med alla beroende på deras behov och önskemål. Någon träf-
fade jag bara på mitt tjänsterum. En annan träffade jag på hennes lunchrast 
i ett samtalsrum på hens förskola. Någon träffade jag på en liten asiatisk 
restaurang på kvällstid och ett par träffade jag ömsom på deras arbetsplatser 
och ömsom på mitt rum på SH. För att avsluta samtalsserien med de 

37 Dessa dansbegrepp använde jag i slutänden inte i min text, men om någon är intresserad 
så har jag presenterat dem i min masteruppsats En dansande människa är som en sträng 
mellan jord och himmel.  
38 Det finns som jag ser det outvecklade teman kvar att undersöka som inte ryms i 
avhandlingen. 
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svenska medforskarna träffades vi allihop i danssalen på SH och dansade 
varpå vi åt middag tillsammans. Tyvärr saknades en av medforskarna vid 
det tillfället, men det var fint att mötas och att dansa tillsammans. Vi gjorde 
en del improvisationer med vardagsrörelser som utgångspunkt, något som 
Robert efteråt kommenterade med att vi i dansen ”teoretiserat praktiken” 
genom att tolka vardagen i dans. Medforskarna sa efteråt att de tyckt om att 
dansa och jag var glad både för det och för tillfället som sådant. 

De tyska medforskarna och jag kommunicerade via IP-telefoni, också det 
varannan månad. Vi talade tillsammans alla tre hemma hos oss själva vid 
var sin dator. Detta arrangemang hade sin bakgrund i att min tyska ibland 
inte räckte till och att den ena medforskaren inte talade någon engelska alls. 
När jag kom till vägs ände med tyskan och snabbt behövde byta till engelska 
kunde vi tre hjälpas åt med tolkning så att vi kom vidare i samtalet. Efter-
som tekniken hela tiden kändes som ett orosmoment – skulle uppkopp-
lingen hålla, skulle vi förstå varandra och så vidare – så förberedde jag sam-
talen genom att skicka några frågor via mejl någon dag före själva mötet. Jag 
tänkte att de skulle fungera som igångsättare.39 Min kollega Schwarz hjälpte 
till med översättningen. Trots teknik- och språksvårigheter blev transkript-
en från dessa samtal väldigt rika, eftersom medforskarna försökte borra i 
frågorna och fick igång varandra i samtalen. De hade alltid förberett sig och 
tänkt igenom mina frågor. Under samtalens gång hjälptes de åt och hjälpte 
också mig.  

För att avsluta samtalen med mina tyska medforskare åkte jag till Berlin 
och träffade dem personligen. Vi hade inlett vår bekantskap i Berlin under 
min vecka på Blaue Welle, vi hade träffats igen på en workshop i Stockholm 
innan samtalsserien startade och det kändes fint att sätta punkt för sam-
arbetet med ett fysiskt möte i Berlin. 

39 Exempel på frågor jag skickade: Was muss Dein Körper können, damit Du mit Deiner 
Arbeit zufrieden bist/ du der Meinung bist, dass du eine ”gute Arbeit” leistest?  
Gibts es Tätigkeiten die Du besonders magst?  
Gibts es Tätigkeiten die Du lieber vermeiden würdest, wenn es möglich wäre?  
Kommt es vor, dass Dir Dein Kröper problematisch erscheint?  
Tut es weh? 
Wirst du gestresst, så dass du es im Körper spürst?  
Ekelt es Dich vor etwas, z.B. Rotz oder Fäkalien?  
Wie gehst du damit um, wenn etwas davon eintrifft?  
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Material som samtalsserien genererade 
Under samtalsserien blev förskollärarnas egna reflektioner över sitt arbete 
en viktig dimension som inte fanns i mitt material från process 1. Reflek-
tionerna hjälpte mig som jag redan nämnt, att se process 1 i ett nytt ljus. Jag 
upplevde att materialet blev mer tillgängligt för mig. Det kan ha att göra 
med att jag i samtalsserien tog upp teman som kom från process 1 och att 
jag genom att jag lyfte samma teman i sex samtal, verkligen fick tid att 
lyssna mig in i dem. Medforskarna kom alla med lite olika reflektioner och 
bilden blev därmed perspektivrik. Jag ställde frågor både utifrån vad som 
kommit upp i process 1, och utifrån vad de andra medforskarna berättat, 
men också utifrån teoretiska funderingar som jag själv bar på. Teman från 
ett samtal fördes över till ett annat, och reflektion mellan samtalen resul-
terade i att vi ofta tog upp samma tema fler gånger.  

När samtalsserien var avslutad hörde jag av mig till några medforskare 
ett par gånger till. Det handlade vid ett tillfälle om att komma igång efter ett 
uppehåll jag haft. Då träffade jag ett par av dem. En annan gång handlade 
det om en fråga som jag aldrig ställde och som jag insåg att jag ville höra 
deras tankar om. Då hade vi smskontakt. 

Jag transkriberade samtliga medforskarsamtal på samma sätt som inter-
vjuerna och fokusgruppsamtalen, vilket resulterade i ett dokument med 165 
tättskrivna sidor. Medforskarna har fått ta del av transkripten från sina egna 
samtal. Jag har också frågat om de vill läsa mitt manus, något som alla 
tackat ja till. Några har kommenterat texten, men inte alla. Inget av detta 
gäller de tyska medforskarna eftersom de inte förstår svenska, men jag har 
haft mejlkontakt med dem och rapporterat hur arbetet framskridit.  

Angående transkriberat material skriver Soss att det ibland beskrivs som 
att materialet i sin transkriberade form förlorar autenticitet, att något 
försvinner när exempelvis inte tonfall och andning finns med. Soss betonar 
emellertid att hans erfarenhet är att arbetet med att transkribera fördjupar 
kännedomen om materialet hos forskaren, och att det arbetet ger insikter.40 
Jag lyssnade ofta igenom samtalet en gång först, gärna under en promenad, 
sedan satte jag mig med lurar och skrev. Att transkribera alla samtal var ett 
grannlaga arbete, men jag är enig med Soss, jag tycker att det hjälpte mig att 
skapa en relation till mitt material och jag kände mig nära mina infor-
manter och medforskare i arbetet med transkriberandet.  

40 Soss, “Talking our way to meaningful explanations”, s. 136. 
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Forskarroll 
När jag var på deltagande observationer hade jag inledningsvis ingen klar 
bild över hur jag skulle bete mig. Förmodligen betedde jag mig nog mest 
som en besökare. Satte mig på en plats där jag hade god överblick med 
papper och penna. Mitt minne är att jag försökte vara så lugn som möjligt 
för att inte störa vardagen, alltså göra mig till en fluga på väggen. Jag frågade 
väldigt lite för att inte framstå som att jag skulle vilja ha några speciella svar. 
Det grundade sig dels i att jag inte ville att förskollärarna skulle bry sig mer 
om mig än om barnen, dels i en upplevelse av att jag var på förskollärarnas 
mark. Jag tänkte mig in i hur jobbigt det måste vara att ha mig där, och jag 
ville underlätta bördan på olika sätt. Det som oroade mig var att jag inte 
ville att de skulle tro att jag satt på några svar. Detta resulterade i att jag blev 
tyst, vilket jag i och för sig ville vara för att kunna se bättre, men jag tänker 
nu efteråt att det kanske blev ännu jobbigare för förskollärarna att ha någon 
där som de inte var riktigt säkra på. Jag satt där och teg, kanske undrade de: 
Vad vill hon? Vad tänker hon? Denna misstanke bekräftades i efterhand av 
en informant som kommenterat min text.  

Jag kände mig alltid välkommen och väl omhändertagen ute på förskol-
orna. På något sätt uppfattade jag ett slags stolthet hos informanterna över 
att vara forskningsobjekt. Men utan att egentligen känna dem jag obser-
verade tyckte jag mig ana att de också var pressade av hela situationen. 
Kanske försökte någon lite mer än vanligt, särskilt de dagar jag filmade. 
Anne-Li Lindgren har undersökt etiska dilemman som kan uppkomma i 
samband med dokumentation i Etik, integritet och dokumentation i för-
skolan.41 Problemen med dokumentation är flera, men ett av dem är att 
risken att materialet, alltså de filmer och bilder som skall gestalta barnens 
lärande, blir kvitton på förskollärarens lärarskicklighet, om filmernas till-
komst inte problematiseras utan presenteras som ”objektiv, neutral och 
realistisk”.42 Jag funderar på denna utsatthet, som jag uppfattar att Lind-
grens analys pekar på, i relation till mitt eget filmande. Det kanske var på 
grund av liknande erfarenheter som någon informant ville visa något bra 
eller användbart, fast jag inte bett om annat än att dagen skulle förflyta utan 
förändringar i planeringen. Jag ville helt enkelt att de skulle göra som de 
brukade, men är inte riktigt säker på att det blev så.  

41 Anne-Li Lindgren, Etik, integritet och dokumentation i förskolan, Malmö: Gleerups, 2016. 
42 Ibid., s. 65. 
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Om det är så att min känsla är riktig, att mitt filmande satte press på 
förskollärarna, kanske det kan vara en bidragande anledning till att jag inte 
fick den kontakt med dem som jag sökte. Så här efteråt inser jag att jag av 
den och kanske fler anledningar inte ännu bottnade i forskarrollen i process 
1. Under den sista dagens filmvisning med samtal och den efterföljande
intervjun kändes alltid allting annorlunda. Jag fick dela med mig av det jag
tänkt och fick möjlighet att fråga och ta del av förskollärarnas egna tankar
och reflektioner om sin vardag. Vid de tillfällen när jag var i dialog med
förskollärarna kände jag sammanhanget och en spirande tro på att mitt
perspektiv skulle kunna återföra något till fältet jag undersökte.

När jag kommit så långt som till samtalsserien kände jag mig betydligt 
mer bekväm i forskarrollen. Jag hade övat mig i att intervjua och leda ett 
samtal, jag kände mig på det hela taget säkrare och tvivlade inte på forsk-
ningens relevans. Under samtalsserien, mellan mötena då jag transkriberade 
samtalen, utförde jag en tolkande, kännande akt som påminner om min 
danspedagogroll. Jag tog med mig själv och mina erfarenheter i arbetet med 
att försöka förstå dem jag talade med. På vilket sätt jag förstår detta ut-
vecklar jag under rubriken ”analysmetod”. 

Etiska processer 
Jag har i mitt arbete, utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 
svarat mot individskyddskravet om information, samtycke, konfidentialitet 
och nyttjande genom att i min text pseudonymisera namn på förskollärare, 
barn och förskolor för att avidentifiera dem. Mina deltagande observationer 
förbereddes genom brev till föräldrarna och samtal med förskollärarna, så 
kallat informerat samtycke.43 I Berlin var jag inte ansvarig för något sådant, 
processen sköttes i det fallet mellan Schwarz (projektledaren för Being and 
Becoming) och förskolechefen på Blaue Welle. Informationen till fokus-
grupp 2 sköttes av Alsterdal och Bornemark. Inför samtalsserien hade jag 
mail och telefonkontakt med de sju förskollärarna som jag träffade, alltså 
även det ett informerat samtycke.  

Samtyckeskravet i Vetenskapsrådets forskningsetiska principer omfattar 
att en informant när som helst kan ”avbryta sin medverkan utan att detta 

43 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig 
forskning, s. 6. 
 Brevet finns presenterat som bilaga 1. 
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medför negativa följder för dem”.44 Även om informanten/medforskaren är 
informerad så kan hen inte veta hur det faktiskt kommer att kännas att vara 
informant/medforskare. Av den anledningen frågade jag därför regelbundet 
om det var något som medforskarna ville ta tillbaka, om det var något som 
skavde illa eller som de ångrade att de tagit upp. I ett fall tog jag bort en del 
av ett samtal efter medforskarens önskemål. 

När det gäller filmerna så har jag visat en av dem i några sammanhang i 
samband med att jag presenterat min forskning. Något jag bad den aktuella 
förskolläraren om lov för. Men att visa filmerna tyckte jag kändes för 
vanskligt och jag beslöt mig därför för att sluta med det. Förskolläraren blev 
i mina ögon så utlämnad och jag kände mig inte alls bekväm med att låta 
henne utsättas för andras reaktioner och frågor utan att hon själv var på 
plats och kunde tala för sig. Med detta sagt så märker jag att etikdiskus-
sionen för mig varit pågående, med underhandsförhandlingar och avstäm-
ningar med mig själv under tidens gång, något som också förskoleforskaren 
Klara Dolk beskriver.45 Hon kallar det ”en process utan slut”, vilket jag hål-
ler med om, både gällande relationen till informanter och medforskare, och 
i relation till mig själv. Mina egna tankar om vad som känns moraliskt håll-
bart har förändrats under min arbetsprocess. Innan jag provat att visa 
filmen för utomstående trodde jag exempelvis att jag skulle använda filmer i 
presentationer hela tiden, vilket jag alltså inte gör. Genom det beslutet 
skyddar jag mina informanter och kanske också i någon mån mig själv, 
eftersom mina gestaltningar och tolkningar av filmerna därigenom inte blir 
ifrågasatta, men jag har samtidigt förlorat en möjlighet att visa fram sagda 
gestaltnings- och tolkningsförmåga.  

Ett annat exempel på den pågående processen i relation till frågor om 
etik, har att göra med att jag i mina filmtranskript har upptäckt att det är 
svårt att skriva enbart det som sagts eller det som hänt, utan att göra en 
fylligare beskrivning av situationen. Om tonfall, inramning, tempo och 
kropparnas placering beskrivs skapar det en större förståelse hos läsaren för 
händelseförloppet. Men när jag skriver mer ”fylligt” måste jag också vara 
vaksam, så att jag behåller skärpan och visar läsaren vem som beskriver det 
som gestaltas. För det är ju jag som uppfattar, jag som ser och tolkar och 
skriver fram. I samband med det gestaltande skrivandet har en etisk 

44 Ibid., s.10.  
45 Klara Dolk, Bångstyriga barn: makt, normer och delaktighet i förskolan, Stockholm: 
Ordfront, 2013, 
 s. 60. 



1. METOD

59 

”diskussion” mellan mig, empirin och texten pågått. Det är en av anled-
ningarna till att jag gör mig så synlig i texten. Dels av ett moraliskt ansvar 
gentemot förskollärarna, dels för att jag inte vill gå i ”gudstricks-fällan” eller 
”the God trick” som Donna Haraway formulerade det på 1980-talet.46 Med 
det begreppet kritiserade hon de forskare som inte redogjorde för sitt per-
spektiv och sin teoriimpregnering, utan betedde sig som om det som pre-
senterades, som skrevs fram, var det som fanns att se. Helheten. Den objek-
tiva sanningen. När vetenskap presenteras på det sättet och perspektivet 
som forskningen har inte är klargjort, verkar det som om forskarblicken 
”kommer från ingenstans”. Ett gudstrick. I min text vill jag visa att det är jag 
som ser och också vara tydlig med att det är jag som är ansvarig för mina 
fynd, frågor och åsikter. 

Etikfrågan har naturligtvis också att göra med skrivprocessen som 
helhet. Mellan det som beforskas och den text som forskaren skriver finns 
alltid ett visst avstånd. 

Genom att skriva blir vi mer uppmärksamma, men också mer främmande.  
Beskrivandet innebär en stark koncentration av vissa fenomen,  
som därmed förstoras och omvandlas. [---] I strävan att bli mer  
förtrogen med världen, tvingas man betrakta den som  
”ett annorlunda ting”. [---] Skrivandet är alltså både ett närmande och ett 
avståndstagande.47 

Ehn och Klein poängterar att skrivandet i sig är att reflektera och försöka 
förstå mer, men att orden indirekt är mer än de synes vara.48 Orden, 
begreppen som används då vi försöker skildra något, påverkar det vi skriver 
om. Trots att vi försöker skriva ”som det var” kommer orden med mer, 
något som i sin tur måste förklaras. Allt som skrivs är ett urval av möjlig-
heter att se och beskriva det undersökta. Hur mycket jag än anstränger mig 
att försöka redogöra för saken själv, gör jag val när jag formulerar mig. Ehn 
och Klein beskriver det som ett tumult som forskaren försöker bringa reda i, 
men att processen att göra så påverkar och omvandlar materialet. Däri 
ligger, som jag ser det, en moralisk utmaning. Författarna anser att veten-

46 Donna Haraway, ”Situated knowledges: the science question in feminism and the 
privilege of partial perspective”, i Feminist studies, 14 (3), 1988, s. 575 – 599. 
47 Billy Ehn & Barbro Klein, Från erfarenhet till text: om kulturvetenskaplig reflexivitet, 
Sockholm: Carlssons, 1999, s. 41. 
48 Ibid., s. 42 
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skaplig text alltid är skapad och att den i bästa fall fungerar som modell där 
det undersökta ”betraktas genom dess beskrivningar”.49  

I urvalen av transkript och exempel att ta med i avhandlingen kan det 
hända att situationer som gått snabbt förbi blir förstorade genom att jag 
undersöker dem närmare. Kanske blir det på bekostnad av något annat som 
också förtjänar att undersökas, men som inte får plats inom ramen för min 
undersökning. Dolk skriver med stöd av pedagogikprofessorn Karin Hultman 
om hur undersökningen kan lyfta fram det som händer i bakgrunden, men 
pekar samtidigt på att ingen metod kan vara heltäckande.50 Så det som mina 
urval representerar är det jag fångat i mitt ”rörliga sökarljus” vilket, som 
Öhlander påpekar, har att göra med vem jag som forskare är. 

Angående variation 
Jag skriver ovan att jag har jämförande element i min studie för att jag ville 
uppnå variation. Här följer en kortfattad översikt av vilken typ av varia-
tioner jag lade märke till under mina deltagande observationer. Att jag inte 
problematiserar dem vidare har att göra med att omfattningen av min 
studie inte är representativ för mer än de individer som deltar i den. Deras 
erfarenheter, tankar, åsikter och sätt att handla skriver jag fram som deras 
personliga.  

Under process 1 fann jag stora likheter mellan de tre svenska och den 
tyska förskolan gällande exempelvis dagens struktur och rutiner, materiel 
inne och ute, möblering och personaltäthet. Rumsliga förutsättningar skilde 
sig åt, som jag uppfattade det på grund av husens arkitektur. Jag kan inte 
riktigt jämföra pedagogiska aktiviteter, eftersom den tyska småbarnsav-
delning jag besökte inte hade några regelbundna sådana. Samling deltog jag 
i på alla fyra ställena och även samlingarna hade flera inslag som liknade 
varandra. Sång och ramsor, turtagning och utforskande. Förskollärarna var 
på alla fyra förskolorna med och ”gjorde samling” kroppsligt.  

När det gäller variation mellan svenska förskollärare utbildade på SH och 
på andra lärosäten liknade verksamheten på Nyckelpigan både Hallonet och 
Hjortronet förutom att Nyckelpigan var mindre och låg på landet. Det var 
mycket som var likt i hur de arbetade, vad de sa och gjorde i relation till 
barnen. Samtalet jag och förskolläraren, som inte var utbildad på SH, hade 
tillsammans om perspektiv på kroppslighet skilde sig mer åt. Jag lyckades 

 
49 Ibid. 
50 Dolk, Bångstyriga barn, s. 64. 
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inte skilja ut begreppet kroppslig kunskap från kroppspråk, som var för-
skollärarens förförståelse av vad jag ville prata om. Vi pratade förbi var-
andra i den definitionen och trots att jag försökte lyckades jag inte riktigt få 
rätsida på det. När jag läser transkriptet tycker jag att jag krånglade för 
mycket. Pratade för mycket själv, använde för omständliga exempel och 
betonade vad jag inte menade.  

Som ett exempel på nationell variation tar jag en jämförelse mellan 
Hallonet och Blaue Welle. När förskollärarna på Blaue Welle ville ha kon-
takt med ett barn sa de alltid inledningsvis barnets namn, med hög och klar 
röst: ”Leni!” När Leni vände sin uppmärksamhet mot förskolläraren kom så 
fortsättningen: ”Vill du ha en smörgås till?” Om jag placerar Leni i det 
inledande exemplet med Marion och barnen så tänker jag mig att Marion 
först skulle försöka fånga hennes blick för att sedan säga något i stil med: 
”Hur är det med dig? Är du sugen på en smörgås till, Leni?” 

Trots att mycket var lika på de avdelningar jag besökte, fanns det varia-
tioner som så här efteråt framträder som både personliga och kulturella. Det 
personliga inbäddat i det kulturella och under pedagogiska, sociala, poli-
tiska och etiska influenser. När jag upptäckte variation fick det mig i alla fall 
att tänka över båda varianterna. Är det lättare eller svårare för barnet att 
förstå många ord och mer kroppslig interaktion, än att förstå få ord och en 
tydlig fråga? Finns det möjlighet att inte lyssna, om någon säger ens namn 
tydligt? Finns det möjlighet att inte lyssna om någon försöker få ögon-
kontakt med en? Båda varianterna framstår som försök att på ett respekt-
fullt sätt få barnet att formulera sina behov. Båda exemplen kan också i sin 
lösryckta form förstås som att de försätter barnet i en tvingande situation; 
barnet kan inte ta sig ur situationen utan att svara på frågan.  

Som jag redan nämnt använde jag ibland inspel från ett samtal till ett 
annat under process 2. Mest energi gav det när jag presenterade vad mina 
tyska medforskare sagt eller tänkt, till mina svenska och tvärt om. Jag kunde 
fråga ”De tyska/svenska medforskarna talar om x på detta sätt, vad tänker 
du när du hör det?” eller ”Jag såg då jag var på deltagande observation att…, 
gör du också så?” Sådana inspel skapade sväng och jag funderar på om det 
kan vara för att de så tydligt såg att jämförelsen låg på en nivå som inte var 
hotande. Kanske kändes det roligt att fundera på vad kollegor i ett annat 
land gör, samtidigt som det så uppenbart inte gick att ta ansvar för någon 
annans vanor. 
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Theoría – åskådandet  
I nästa kapitel kommer jag att presentera Aristoteles kunskapsteori, som jag 
förstår den. Men redan här vill jag närma mig ett av de tre verksamhets-
områdena som Aristoteles nämner för att redogöra för mina val av teori. 
När vi ägnar oss åt vetenskapligt arbete, befinner vi oss inom den verk-
samhet som Aristoteles skulle kalla theoría vilket brukar översättas till 
seende, åskådande.51 Josefsson skriver med stöd av Gadamer att theoría 
betyder “se det som är, att iaktta”.  

Jag tänker mig att åskådandet ger ett perspektiv på det en ser. Perspek-
tivet får vissa fenomen att träda fram, det får den åskådande att se på ett 
visst sätt. Mitt perspektiv består förutom av Aristoteles, som är en central-
figur för den praktiska kunskapens teori, även av andra texter ur den prak-
tiska kunskapens tanketradition. Denna tradition omfattar en hel del 
material av fenomenologiskt orienterade tänkare. Det som den fenome-
nologiska ansatsen får mig att se är vad som faktiskt sker när förskolläraren 
handlar i vardagen. Det är på förskolan, i barngruppen som förskolläraren 
blir till som förskollärare och det är innebörden av det som fenomenologin 
hjälper mig att få fatt i. Det meningsfulla i vardagen växer fram mellan dem 
som finns på förskolan och samtalen en kan ha om vad som är betydelse-
fullt, vad som skaver och vad som utmanar, kan försiggå i en fenomeno-
logiskt präglad kontext utan att allt som lett fram till situationen behöver 
förklaras i detalj. Kroppen är central, inom fenomenologin vilket den också 
är för en tidigare dansare som jag: kroppen är platsen där världen ges. 
Världen som kommer till mig idag, kommer genom en kropp som i sig fort-
farande bär dans och för mig blir danserfarenheterna därför ett komple-
ment till det teoretiska ramverket. Det är som om jag förankrar eller stäm-
mer av det jag skriver fram kroppsligt. Det är så jag vet om det bär, om det 
är angeläget. Fenomenologi är ett hjälpsamt verktyg för att undersöka levd 
erfarenhet, inte bara egen utan även andras. I en tolkande, hermeneutisk akt 
kan meningssammanhang som är andras synliggöras.  

Den praktiska kunskapens teori får mig att se gestaltningar av kunskap i 
praktiken, gör mig uppmärksam på handlingarnas betydelse för situationen 
och alla de moraliska dilemman som en mångfacetterad mellanmänsklig 
praktik måste navigera i.  

51 Henry George Liddel & Robert Scott, A Greek – English Lexicon, Oxford: Clarendon 
Press.  
Ingela Josefsson, Läkarens yrkeskunnande, Lund: Studentlitteratur, s. 16. 
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För mig var det viktigt att se det som praktiken visar tillsammans med för-
skollärarna. Det som hela process 2 egentligen handlar om. Reflektionerna 
tillsammans med medforskarna fick mig att se överlappningar i praktiken, 
hur exempelvis omsorgen, auktoriteten, empatin och skickligheten hänger 
samman, är bundna till varandra, stöter in i varandra, när varandra och av 
förskolläraren ”bärs som en personligt erövrad kunnighet som tagit plats hos 
individen” som Fredrik Svenaeus så vackert uttrycker det.52 

Analysmetod 
Under doktorandtidens förlopp har jag ibland stött på frågor som har att 
göra med hur jag själv anser att min analysmetod skall rubriceras. Frågan 
om den är fenomenologiskt eller etnografiskt måste besvaras med att den i 
egentlig mening varken är det ena eller det andra. Min metod skär över 
båda dessa fält och hämtar inspiration från dem. Men eftersom jag skriver 
en avhandling inom ramen för den praktiska kunskapens teori, ser jag det 
som att jag genom mitt avhandlingsarbete redogör för erfarenheter som 
kommer att bidra till byggandet av den praktiska kunskapens metodo-
logiska fundament.  

I det följande vill jag bjuda in läsaren att ta del av hur jag själv uppfattar 
min analysmetod. Eftersom jag bygger mycket på analogier är det förenat 
med vissa svårigheter att vara klar och tydlig med vad det är jag gör när jag 
”ser”, när jag ”förstår” och när jag i skrivandet ”reflekterar” över teoretiska 
samband. Som jag nämnt och kommer att utveckla i kapitel två är jag inte 
bara influerad av praktisk kunskap och dans utan även av fenomenologisk 
teori om kroppslighet. Thomassen skriver: ”I den fenomenologiska utforsk-
ningen av praxisfältet studeras fenomenen ur ett ’inifrån’ och ett ’nerifrån-
perspektiv’.”53 Inifrånperspektivet får vi om vi studerar någons upplevelse 
av ett fenomen. ”Vad betyder det, vilken mening har det för personen i hans 
livsvärld?”54 Ett nerifrånperspektiv beskriver Thomassen som en undersök-
ning av själva praktiken, det som praktikerna faktiskt gör vilket är den 

52 Fredrik Svenaeus, ”Vad är praktisk kunskap” i Vad är praktisk kunskap? (red.) Jonna 
Bornemark & Fredrik Svenaeus, Huddinge: Södertörns högskola, 2009, s. 13.  
53 Magdalene Thomassen, Vetenskap, kunskap och praxis; introduktion i vetenskapsfilosofi, 
2007, Malmö: Gleerups, s. 193. 
54 Ibid. 
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rörelse som Hussels ständigt manade den fenomenologiska filosofin att 
anträda: Gå till sakerna själva!55 Thomassen skriver:  

I stället för att analysera praxisutövningen i ljuset av vissa övergripande 
teorier försöker man bygga en teori nerifrån genom att studera vad praktiker 
faktiskt gör och hur de uppfattar, reflekterar kring och ingjuter mening i 
praxishandlingar. 56  

Det Thomassen beskriver är det jag försökt göra i sorterandet av data och 
framskrivandet av min empiri. Jag har försökt utveckla teori utifrån vad jag 
sett förskollärarna göra och vad jag känt igen från min danspedagogpraktik 
samt vad förskollärarna i samtal reflekterat över: vad de anser är menings-
bärande för dem själva. För att tolka mitt empiriska material använder jag 
mig bland annat av mig själv. Med en hermeneutisk ansats i min forskning 
använder jag min förförståelse av hur kroppslig kunskap framträder som en 
produktiv utgångspunkt.  

Hans-Georg Gadamer skriver om att hermeneutikens uppgift grundar 
sig i en ”polaritet av förtrogenhet och främlingskap.”57 Där finns ett mellan-
rum som är hermeneutikens ”verkliga rum”, något som enligt Gadamer gör 
att hermeneutiken inte är en metod för förståelse, utan en metod för att 
skilja på den förförståelse som är produktiv och leder till förståelse, och de 
fördomar som hindrar förståelse och leder till missförstånd.58 Tolkandet 
som denna utredande ansats innebär, har som jag förstår det, att göra med 
att den tolkande forskaren måste använda omdöme och erfarenhet för att 
finna och produktivt använda den förförståelse som kan sprida ljus över 
och förståelse för en företeelse. Förståelsen är för Gadamer en cirkelrörelse, 
som vänder sig från helheten till delarna och tillbaka.59 Förståelsen kommer 
som en fulländad enhetlig mening, och då vi inte förstår, faller helheten ut 
som delar.60 När vi frågar för att förstå delarna gör det att helheten kan 
slutas igen.  

Att som forskare komma till en verksamhet en inte är bekant med 
innebär att ha en utifrånblick. Denna utifrånblick upplevde jag under pro-

55 Edmund Husserl, Idéer till en ren fenomenologi och fenomenologisk filosofi, Stockholm: 
Thales, 2004. 
56 Thomassen, Vetenskap, kunskap och praxis; introduktion i vetenskapsfilosofi, s. 193. 
57 Hans-Georg Gadamer, Sanning och metod: i urval, Göteborg: Daidalos, 1997, s. 142. 
58 Ibid. 
59 Ibid., s. 128.  
60 Ibid., s. 140. 
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cess 1 som otroligt tröttande. Jag var så enormt uppmärksam på allt som 
hände på avdelningen och kunde inte sovra. Skrev och skrev, tittade och 
tittade. Men kanske var det en fördel? Jag vill här med hjälp av ett par av 
Gadamers begrepp lyfta fram hur jag under gång märkte vad min ”okun-
niga” utifrånblick fick syn på. 

Blicken har att göra med Gadamers utläggning om skådespel, när han 
konstaterar: ”Ja, det är åskådaren snarare än skådespelaren som bäst kan 
erfara spelet och förstå vad det ’betyder’. Det är i åskådaren som spelet så att 
säga når sin idealitet.”61 Jag föreställer mig att min roll som utomstående i 
förhållande till förskolan i vissa fall fick den effekten. I Gadamers utlägg-
ning handlar det ju om perspektiv, om att de som spelar i en pjäs inte kan 
vara överallt, inte kan se eller förstå helheten på det sätt som en publik kan. 
Jag tycker att påståendet känns starkt och jag vet egentligen inte om jag 
förstod något som förskollärarna inte själva förstod, men just eftersom jag 
inte var nedsänkt i en total förståelse av ”hur allt är”, kunde min blick röra 
sig mot företeelser som förskollärarna i alla fall inte visade att de märkte. 
Som ett exempel kan jag här nämna att jag tänkte väldigt mycket på vad 
barnen också lär sig vid sidan av det som är det formulerade målet och 
därmed anledningen till att vissa saker görs. Situationer där barn också lär 
sig kan vara en situation vilken som helst. Jag tar exemplet samling. 
Samlingen kanske omfattar ett moment där barnen skall få prova något. Att 
få ljud i en trumma exempelvis. De som lyckas få ljud direkt får kanske 
spela en väldigt kort stund. De som inte lyckas direkt, får hjälp och stöd så 
att de skall klara av att få ljud de med. Ibland ganska länge. Det som barnen 
har möjlighet att lära av situationen är: turtagning, att alla måste få tid att 
lära i sin egen takt och att vänta på varandra. Bra och användbara saker. 
Men det som de kanske också lär sig i den situation jag just beskrev, som 
liksom kilar in sig som en oönskad biprodukt, är att den som lyckas med 
uppgiften på första försöket inte får utforska ytterligare, eller ens hålla i 
trumman lika länge som en som har svårt att få ljud. Jag tyckte mig se en del 
liknande situationer – att röstning kan betyda att en aldrig får som en vill, 
att val generellt kan handla om att behöva välja mellan saker en egentligen 
inte vill välja alls.62 Dilemman, som jag upplevde att förskollärarna inte såg. 
De orkade eller kunde kanske inte se dubbelheten. Att vara mitt i vardagen, 
mitt i allt som händer i barngruppen föreställer jag mig ger ett annat 

61 Ibid., s. 88.  
62 Detta har Dolk skrivit utförligt om i relation till makt, normer och delaktighet i sin 
avhandling Bångstyriga barn. 
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perspektiv än det som jag hade som forskare. Jag var den publik som 
Gadamer refererar till och förskollärarna som hade fullt upp med sitt var 
som de agerande skådespelarna.  

Jag skriver att jag gjort analogier till dans av somligt jag sett eller hört om 
förskollärarpraktiken. En analogi är en likhet, eller en motsvarighet, något 
som stämmer överens på något sätt. Att tänka analogiskt beskrivs av filo-
sofen Kjell S. Johannessen som att använda olika förhållanden som jämför-
elseobjekt och därmed vinkla den situation en är i, så att en annan hand-
lingsmöjlighet öppnas, till skillnad från reflektionen som är knuten till 
begrepp och därför språkliggjord.63 Ett analogiskt tänkande föds ur erfaren-
hetsgrundad kunskap och eftersom den inte finns inom en språklig sfär i 
första hand, är det följaktligen svårt att beskriva hur en analogi är gjord. 
Åberg skriver: ”vad som är en kvalificerad och fungerande analogi avgörs av 
situationsbundna faktorer som inte kan formaliseras eller göras till en 
metod. 64 

Jag håller med Johannessen och Åberg om att dansanalogierna inte kom 
klädda i en språkdräkt. De kom som en känsla, och den känslan var ett slags 
igenkännande. Igenkänning har Gadamer beskrivit på följande sätt: 

Igenkänningens fulla innebörd förstår man inte, om man inte däri endast 
uppfattar att något redan känt blir känt på nytt, dvs. att det redan kända 
känns igen. Igenkänningens glädje består snarare i att man känner igen mer, 
än det man redan kände. [---] Man inser något.65 

Igenkännande är för Gadamer inte formulerat som liktydigt med en ana-
logi, men för mig kom analogierna jag gör till på det sätt som det beskrivs 
ovan. Jag menar att jag känt igen delar av förskolepraktiken genom erfaren-
heter jag har från danspraktiken. Att jag upplever det som igenkännande 
kan ha att göra med att det är många saker som är överförbara mellan var 
danspedagogens och förskollärarens kunskaper är situerade. Förståelsen av 
vad som är viktigt finns i en situation med en grupp människor, där an-
svaret för dem har betydelse, där omsorg om gruppen och för dess med-
lemmar påverkar arbetet och där pedagogiska mål finns.  

Det som kan bli mitt bidrag till förskollärarfältet har att göra med mina 
danspedagogerfarenheter. Danspedagoger har blick för kroppens kunskaper 
 
63 Kjell S. Johannessen, Det analogiska tänkandet, Dialoger 50–51/99, s. 297. 
64 Åberg, Spegling – Vana, minne och analogiskt tänkande, s. 163.  
65 Gadamer, Sanning och metod, s. 93. 
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och det är här igenkännandet kommer in. Jag har insett saker om förskol-
lärarnas kroppsliga kunskaper för att jag har känt igen det jag sett från 
dansen. Som tyngdbegreppet eller timing jag beskriver i kapitel tre. Och, vill 
jag tillägga, jag kar känt igen det genom min kropp. De teman som kapitel 
tre till sex har, har kommit upp till ytan på det sättet. I kapitlet ”Den skick-
liga kroppen” var kopplingen via empati till empatisk timing, något jag 
kände igen under mina deltagande observationer i process 1. I kapitlet ”Den 
inramande kroppen” finns begreppet inramning med och det temat fanns 
med mig från alla de berättelser jag har fått ta del av som seminarieledare 
och jag kände igen och filmade det under process 1. Men det var under 
samtalsserien, när vi diskuterade auktoritet, som jag kände igen begreppet 
tyngd och såg kopplingen till inramning. I kapitlet ”Den om-sörjande 
kroppen” var begreppet omsorg givet, men jag kände igen det som jag for-
mulerar som spåren av förskolläraren i omsorgslandskapet genom upp-
täckten att de spår som ett dansande liv lämnat i mig aldrig kommer att 
försvinna, dem kommer jag alltid att bära med mig.  

Analogier och reflektioner fungerar enligt Johannessen och Åberg på olika 
sätt, men frågan är om någon reflektion överhuvudtaget kan äga rum utan en 
redan påbörjad analogi. Är det inte för att vi känner att något påminner om 
något annat som vi börjar fundera över vad det kan vara? Det är i reflek-
tionerna över situationer jag fastnat för som jag själv märker av min dans-
bakgrund, det är först när jag funderat över varför jag känner igen det ena eller 
andra som jag har insett att det är danspedagogen i mig som lagt märke till en 
likhet. När jag känner igen något på det sätt som Gadamer nämner ovan, sker 
ett slags reflekterande analys som omfattar min egen kropp som referens-
punkt. Jag har försökt återkalla hur det går till, men jag kan inte göra reda för 
det så här efteråt. Jag vet helt enkelt inte när språket kommer in. Är det med 
från början eller lägger jag till det eller växer det jag märker successivt in i en 
språkdräkt? Plötsligt kan jag i alla fall formulera det för mig själv, samtidigt 
som jag känner i min levda danserfarenhet att det stämmer. Det är så jag 
förstår om de analogier jag gör till dansbegreppen har bäring. Mitt ”rörliga 
sökarljus”, eller jag kanske här borde säga min kropp, har genom hela 
avhandlingsarbetet letat efter andras gestaltningar av kunskap. Gestaltningar 
som jag sedan försökt beskriva och förstå. 

I skrivandets reflektioner har jag i första hand försökt komma nära 
förskollärarnas kroppslighet. Men även min kropp finns i min empiri. Inte 
bara genom mina urval och min analys, utan också mer konkret i min roll 
som samtalspartner. I skrivandets reflektioner har jag genom empirin stött 
in i mitt eget uttryck som forskare. När jag har lyssnat på intervjuer och 
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samtal har jag märkt att samtalsämnena på olika sätt påverkat mig. Ibland 
har jag låtit rörd och någon gång har jag låtit uttråkad, ofta har jag låtit 
energisk, men ibland har jag låtit upprörd, stressad eller full av vämjelse. 
Detta märkte jag särskilt i samtalen som ligger till grund för kapitel sex. Jag 
har i vissa av mina analyser låtit min egen kropp träda fram, eftersom jag 
inser att dessa mina reaktioner påverkade hur samtalen blev. 

I inledningen av detta kapitel beskriver jag förskollärarvardagen som en 
ström, och mina försök att fånga fenomen i strömmen blir till utsnitt av 
mönster och något återkommande. Transskript av filmer och samtal har 
varit underlag och några använder jag som exempel i min text. Under 
rubriken ”etik i skrivandet” ovan nämner jag att Ehn och Klein pekar på att 
skrivprocessen alltid påverkar ”verkligheten” och att texten därför skall för-
stås som ”skapad”. De transskript som blivit exempel är valda för att de är 
angelägna för mig – de har stuckit ut genom alla varv av läsning – som 
något som kan leda mig till kunskap och jag har helt säkert gjort det som 
Öhlander beskriver. Jag har använt intuition, improvisation och kreativitet 
för att hitta rätt.66 

Reflektion 
Kristina Fjelkestam skriver i Reflektionens gestalt att reflektion är en akt som 
både kan fungera som praktiskt redskap och teoretisk utgångspunkt.67 Ett 
praktiskt redskap eftersom reflektion kan vara drivkraften när vi exempelvis 
lär oss något, och när vi löser problem eller är i en konstnärlig skapandeakt.68 
Inom filosofi ses reflektion som en teoretisk utgångspunkt, skriver Fjelke-
stam, då det handlar om att på viss distans undersöka hur något uppfattas och 
förstås och kan formuleras, ja rentav undersöka själva tänkandet.69  

I förskolans värld är reflektion en central aktivitet, det verkar den egent-
ligen vara i all form av skolverksamhet. Mina informanter och medforskare 
var vana att svara på frågor som eftersökte reflektion och tränade i att se på 
sin verksamhet och sina egna handlingar med en reflekterande blick, både 
på nära håll och på avstånd.  

66 Öhlander, Etnologiskt fältarbete, s. 10. 
67 Kristina Fjelkestam, ”Reflektionens gestalt: en inledning” i Reflektionens gestalt, (red.) 
Kristina Fjelkestam, Huddinge: Södertörns högskola, 2009, s. 7. 
68 Ibid., s. 8–10. 
69 Ibid., s. 7. 
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Att tänka över det en själv har erfarit kan enligt Eva Schwarz och Carl 
Cederberg göras i flera nivåer.70 I sin text ”Reflektionstid? – Om närhet och 
distans på förskolan” beskriver de hur det kan ske direkt i en reflektion-i-
handling; en erfaren praktiker kan i en pågående handling göra ett snabbt 
överslag, en avvägning anpassad till den konkreta situationen 71. Det kan 
göras som en reflektion över handlande, då pedagogen träder ur handlingen 
och gör själva handlingen till föremål för reflektion. När så själva reflek-
tionsprocessen undersöks sker en reflektion över reflektion. På denna nivå 
kan både självreflektion om förförståelse och metareflektion om förutsätt-
ningar för reflektionen ta plats. I ett fjärde steg som de kallar kritik, under-
söks de strukturer som formar verksamheten, både från förskolehåll och i 
relation till samhällets vidare perspektiv.  

Under samtalen tyckte jag att mina medforskare visade mig hur de från 
det direkta egenupplevda kunde lägga till flera reflektionsnivåer och vi 
kunde röra oss inåt och utåt, gå närmare eller längre ifrån, genom att jäm-
föra med liknande exempel, prova olika begrepp eller gå i dialog med teori. 
Ibland krävde reflektionen tid och då återkom vi till saken vid nästa samtal.  

Jonna Hjertström Lappalainen och Eva Schwarz skriver att tänkandet 
kring erfarenhet är betydelsefullt för den reflekterande människan.72 Det jag 
förstår att de vill lyfta, som också sammanfaller med poängen i ovan nämna 
text, är att reflektion relaterar både till praktik och tänkande. Enligt för-
fattarna är det i många andra fall så att erfarenhet förknippas med praktik, 
medan tänkande och reflektion förknippas med teori. De skriver med stöd 
av Dewey i ”Konsten att lära av erfarenheten” att ”För honom springer er-
farenhet och tänkande ur samma livssfär, de har delvis samma syften och de 
förutsätter varandra.” 73 Något som innebär att erfarenhet gör en människa 
till en bättre tänkare. 

Hjertström Lappalainen och Schwarz visar hur Dewey i How we think 
utvecklar sin syn på reflektion och tänkande. De skriver att han betonar att 
det är när vi handlar och stöter på ett problem som gör oss ställda som vi 

70 Eva Schwarz & Carl Cederberg ”Reflektionstid? – om närhet och distans i förskolan” i 
Förskoletidningen 38 (6) s. 4. 
71 Begreppet kommer ursprungligen från Donald Schön i The Reflective Practitioner. How 
professionals think in action, London: Aschgate, 1983.  
72 Eva Schwarz & Jonna Hjertström Lappalainen, ”Konsten att lära av erfarenheten” i Den 
reflekterande praktikern, (red.) Anders Burman, Huddinge: Södertörns högskola, 2014, s. 
99. 
73 Ibid., s. 99.  



TYNGD, SVÄNG OCH EMPATISK TIMING 

70 

börjar tänka.74 Jag förstår det som att det är när vi inte vet hur vi riktigt skall 
agera i en problematisk situation som vi antingen försöker ta oss ur den på 
något sätt, eller så försöker vi ta tag i den, och om vi bestämmer oss för att 
ta tag i problemet kommer vi att börja reflektera.  

Hur erfarenheten får betydelse för tänkandet redogör Dewey för, enligt 
författarna, genom en beskrivning av de faser som han menar att tänkande 
genomgår i relation till ett problem. Särskilt i hypotesbildandet och 
resonerandet betonas erfarenhetens betydelse, och jag får för mig att reflek-
tion är en förmåga att kunna få tag i sina ”resurser”.75 

Om jag vänder mig från det problematiska stänger jag inte bara ute det 
som är problemet, jag stänger också ute de resurser jag har för att hantera 
problemet. Men om jag beslutar mig för att ta tag i problemet öppnar sig 
min förmåga att tänka och om jag har erfarenheter så har jag hjälp av dessa, 
då en hypotes formas och jag resonerar över problemet. Min förmåga att 
tänka, att reflektera över mina handlingsalternativ blir alltså tillgängliga för 
mig först när jag vänder mig mot problemet. Då kan jag tänka och då kan 
erfarenheten bidra till reflektionen. 

Jag funderar på hur jag själv reflekterat i skrivandet av denna avhandling 
och känner igen mig i att jag får tag i de egna resurserna när jag bestämmer 
mig för att det jag står inför behöver tas i tu med. Det jag behöver göra är att 
i reflektionen utgå ifrån något konkret, en situation, något jag känner igen 
eller undrar över, jag kan inte börja i en abstrakt tankefigur. Då tappar jag 
omedelbart både fokus, intresse och förmåga att tänka. Alternativet är att 
knyta den teori jag står inför till en faktisk situation, men det är oftast 
svårare, eftersom det betyder att jag ändå behöver begripa teorin så pass att 
jag kan bryta ner den. Jag antar att det är en konsekvens av min praktisk 
kunskaps-impregnering. Det konkreta exemplet är den praktiska kun-
skapens nav, det är i exemplet som hela praktiken finns, den följer med 
exemplet som svansen på en komet på samma sätt som hela kroppens finns 
innesluten i den accentuerade känslan i handflatorna på Merleau-Ponty när 
han lutar sig mot sitt skrivbord på det sätt han beskriver i Kroppens 
fenomenologi.76 

 
74 Ibid., s. 101. 
75 Ibid., s. 107. 
76 Maurice Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, Göteborg: Daidalos, 1999. Den svenska 
översättningen är ett urval ur originaltexten på franska. Jag använder mig främst av 
följande engelska översättning: Phenomenology of Perception, London: Routledge, s. 102. 



71 

K A P I T E L  2  

Teoriimpregnering

Donald Schön skriver i Att lära ut konstnärlighet genom reflektion-i-hand-
ling med stöd av Chris Alexander, att vi i våra bedömningar av kvaliteter, 
kan känna av och beskriva avvikelser från en norm med mycket större 
tydlighet än vi kan beskriva normen själv.1 

Schön tar följande exempel för att förklara Alexanders tes. Det handlar 
om en skicklig läkare som nästan omedelbart då en patient kommer in 
genom dörren ser vad personen lider av, utan att riktigt kunna redogöra för 
hur hen vet det.2 I nästa steg gör läkaren sedan undersökningar som 
bekräftar diagnosen. Som danspedagog kunde jag på ett liknande sätt upp-
fatta vad en danselev behövde ändra för att göra exempelvis en rytm eller 
rörelse rätt. Det kom som en helhet, en omedelbar insikt som inte passerade 
frågor som: Hur kan jag veta det? Jag visste, men därefter behövde jag bena 
ut vad jag skulle påtala först för att danseleven skulle ha en chans att lära sig 
rätt sak i rätt följd utan stress. Den didaktiska sidan av yrket funderade jag i 
allmänhet mer över, eftersom jag då behövde ta hänsyn till den unika 
elevens förutsättningar och behov. Men i fråga om bedömning av avvikelser 
ifrågasatte jag sällan mitt omdöme, utan litade på att praktiken, att dansa, 
var så väl inarbetad i mig att det som jag uppfattade som anomalier, exem-
pelvis att en rörelse var ur time, alltså orytmisk, behövde korrigeras. 

I linje med det har jag funnit att jag har mycket lättare att beskriva vad 
jag ser och i viss mån kanske också hur jag ser som forskare än att beskriva 
vad det är som får mig att se på ett visst sätt. Mitt sätt att forska har jag 
beskrivit i metodkapitlet, men att jag ser som jag gör, att mitt perspektiv är 
som det är, har som Öhlander redan påpekat att göra med en teoretisk 
infärgning. Det är dags för mig att försöka reda ut vad denna teoretiska 
infärgning, som jag kallar min teoriimpregnering, består av.  

1 Donald Schön, ”Att lära ut konstnärlighet genom reflektion i handling”, i Klassiska texter 
om praktisk kunskap, (red.) Jonna Hjertström Lappalainen, Huddinge: Södertörns hög-
skola, 2015, s. 357. 
2 Schön, s. 358. 
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När jag i samband med att jag slutade dansa började läsa den praktiska 
kunskapen teori hjälpte framförallt Merleau-Pontys Kroppens fenomenologi 
mig att sätta ord på det jag visste men inte kunde uttrycka och jag inser att det 
är fenomenologi och den praktiska kunskapens teori som jag hela tiden 
vänder mig till för att försöka förklara det jag förstår, för då en forskar i en 
annans praktik, eller överhuvudtaget vill förklara något i en akademisk kon-
text, måste en kunna svara på frågan: Hur kan jag veta det? Innan jag tar tag i 
att visa och undersöka min teoriimpregnering vill jag först redogöra för 
tidigare forskning inom de områden som jag anser att jag lämnar bidrag till. 

Tidigare forskning  
Min avhandling är i första hand inte ett bidrag till förskolepedagogiken, 
även om avhandlingens material samlats in i förskolan och därför handlar 
om förskolan. Avhandlingen hör i stället till fältet den praktiska kunskapens 
teori. Det är som jag redan skrivit ämnet jag disputerar i. Mitt intresse för 
kroppslighet i förskolan, och särskilt kroppslighetens betydelse för förskol-
lärares professionsutveckling och som en form av praktisk kunskap, är inte 
en tematik som berörts i tidigare forskning. Förskollärarens kropp före-
kommer påfallande lite i forskning om förskollärarens professionsutveck-
ling och förskollärarens kroppslighet som utgångspunkt för forskning före-
kommer inte alls, vad jag har kunnat upptäcka.  

En stor del av det som i Sverige ryms under paraplybeteckningen för-
skolepedagogik finns inom områden som internationellt benämns Early 
Childhood Education (ECE), Early Childhood Education and Care (ECEC) 
eller Early Childhood Studies (ECS), som i första hand undersöker barns 
utveckling och lärande och även professionsutveckling. Professionsutveck-
lingen i det sammanhanget handlar ofta om metoder som jag läser det. 
Metoder för pedagogisk dokumentation och metoder att fortsätta barnens 
lärande utifrån idéer att lärande sker i sociokulturella sammanhang. Det 
finns också, som jag uppfattar det, en linje inom ECE och ECEC som har 
tyngdpunkten på ”empowerment” för lärare, skolledare och forskare. Det 
handlar om att återta makten över förskolan från de politiska sammanhang 
som låter en nyliberal våg skölja genom skolvärlden, så att det är peda-
gogiska värden som styr utvecklingen i förskola och skola och inte ekono-
miska.3 Även detta kan förstås som en typ av professionsutveckling.  

3 Se exempelvis Gunilla Dahlberg & Peter Moss, Ethics and Politics in Early Childhood 
Education, London: RoutledgeFalmer, 2004. 
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Min undersökning riktar sig mot förskollärares kroppslighet som kunskap, 
deras praktiska kunskap och erfarenheter av att vara kropp i förskolläraryrket. 
Jag har därför i detta sammanhang satt stora delar av den förskoleforskning 
som undersöker förskollärarens erfarenheter och kunskaper av barns utveck-
ling och lärande åt sidan, trots att det är en tanketradition som mina infor-
manter är del av. Ett annat område som jag valt bort och där kroppslighet har 
betydelse är inom specialpedagogiken. Förskollärares kroppslighet som medel 
och kunskapsbärare i ett specialpedagogiskt sammanhang, för att exempelvis 
dämpa starka reaktioner hos barn, samt forskning om kroppsliga perspektiv 
på gruppsykologi, krishantering och antimobbingmetoder, ligger utanför 
denna avhandlings gräns, eftersom det specialpedagogiska fältet av naturliga 
skäl har tyngdpunkten i förståelse av barnets situation och livsvärld och min 
undersökning i första hand riktar sig mot förskollärare. Avhandlingen om-
fattar inte heller undersökningar av begreppet kroppsspråk, som jag ser som 
en psykologiserad blick på poser och gesters generella betydelser.4 Vad jag 
framför allt gör i resten av detta avsnitt är att redogöra för min syn på forsk-
ning om förskola och motivera varför jag valt att fokusera på forskning om 
professionsutveckling i förskolan och kroppslighet som praktisk kunskap. 

Kunskapsläget kring professionsutveckling för förskollärare 
Gällande forskning om professionsutveckling för förskollärare allmänt, så 
är det ett omfattande internationellt fält som bland annat innehåller ämnes-
didaktisk forskning om pedagogisk dokumentation, systematisk pedagogisk 
reflektion och pedagogisk planering.5 Forskningsområdena griper in i var-
andra och vill bidra till att utveckla och problematisera hur förskolläraren 
kan utveckla detta, genom att på olika sätt uppmärksamma och utgå ifrån 

4 Se tillexempel: Elisha Babad, ”Nonverbal behavior in education”, i The new handbook of 
methods in nonverbal behavioresearch, (red.) Jinni A Harrigan, Robert Rosenthal & Klaus 
Scherer, Oxford: Oxford University Press, 2005. 
5 Se exempelvis: Ann Åberg & Hillevi Lenz Taguchi, Lyssnandets pedagogik, Stockholm: 
Liber, 2005.  
Gunnar Åsén (red.) Perspektiv på barndom och barns lärande: En kunskapsöversikt om 
lärande i förskolan och grundskolans tidigare år, Stockholm: Skolverket, 2010. 
Gunilla Dahlberg, Peter Moss, & Alan Pence, Beyond Quality in Early Childhood Education 
and Care: Language of Evaluation, London: Routledge, 2013. 
Alison Clark, Transforming children's spaces: children's and adults' participation in design-
ing learning environments, New York: Routledge, 2010. 
Paola Barchi, Claudia Giudici, Carla Rinaldi & Mara Krechevsky, Making learning visible: 
children as individual and group learners, Reggio Emilia: Reggio Children, 2011. 
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barnens lärande. Det handlar om att utveckla en pedagogisk miljö, där 
förskollärarens förhållningssätt liksom barnens lärprocesser undersöks. Här 
finns också forskning om arbetssätt utifrån pedagogiska modeller, exempel-
vis Reggio Emilia-pedagogik, Montessori-pedagogik och Emmy Pikler-
pedagogik.6 Aktionsforskning är en metod som används i professions-
utvecklande sammanhang och betonar det kunskapsalstrande mötet mellan 
teori och praktik.7 Aktionsforskning används i ”riktat” förändringsarbete, 
som i forskningssammanhang brukar kallas utvecklingsarbete, både när det 
gäller kvalitetsarbete och styrning av förskolan och i pedagogiskt föränd-
ringsarbete som omfattar exempelvis genus och likabehandling.8 I forskning 
om utfallet av sådant utvecklingsarbete problematiseras kroppslighet till viss 
del.9 

Professionsforskning kan i andra sammanhang vara länkad till frågor om 
yrkesetik och har då ofta anknytning till omsorgens värden. Barndoms-
forskningen har undersökt omsorgsrelationers framträdelseform och betyd-
else på olika sätt bland annat genom anknytning till feministisk etik och 
fenomenologi.10 Gällande förskollärarens kroppslighet i relation till diskus-

 
6 Se exempelvis Haizea Belza, Elena Herrán & M. Teresa Anguera, ”Early childhood educa-
tion and cultural learning: systematic observation of the behaviour of a caregiver at the 
Emmi Pikler nursery school during breakfast” Journal for the Study of Education and 
Development, 2019, 42:1, s. 128–178. 
7 Se exempelvis Karin Rönnerman ”Aktionsforskning – kunskapsproduktion i praktiken” i 
Lärare som praktiker och forskare: om praxisnära forskning, (red.) Björn Andersson & 
Solweig Eklund, Stockholm: Stiftelsen SAF i samverkan med Lärarförbundet, 2011.  
Tillsammans med Moksnes och Petri har Rönnerman forskat och drivit ett nätverk för 
aktionsforskning. Se exempelvis Nurturing praxis: action research in partnerships between 
school and university in a Nordic light, (red.) Karin Rönnerman, Eli Moksnes Furu & Petri 
Salo, Rotterdam: Sense Publications, 2008. 
8 Sofi Arvanitis, Genus tar plats i förskolan: en forskningscirkel med förskollärare om genus 
och förskoledidaktik, Malmö: FoU Malmö-utbildning, 2012. 
9 Ett exempel på det är Dolks, Bångstyriga barn: makt, normer och delaktighet i förskolan. 
10 Se exempelvis Gunilla Halldén, ”Omsorgsbegreppet i förskolan. Olika infallsvinklar på 
ett begrepp och dess relation till en verksamhet” i Omsorgsbegreppet i förskolan. Rapport 
från Nätverket för barnomsorgsforskning i Göteborg 20–21 november 2000. http://liu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:311124/FULLTEXT01.pdf, 2001. och Gunilla Halldén, 
”Omsorgsbegreppet och bilden av barnet” i Den moderna barndomen och barns vardagsliv, 
(red.) Gunilla Halldén, Stockholm: Carlsson, 2007. 
Nel Noddings, Caring: a relational approach to ethics & moral education, Berkley Cali-
fornia: University of California Press, 2013. 
Annica Löfdal & Maria Folke Fichtelius, “Preschools new suit, caring in terms of learning 
and knowledge” Early years, 2015, 35 (3) ss. 260–272. 
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sionen om professionsutveckling vill jag också nämna den forskning som 
utifrån ett livsvärldsbegrepp undersöker barn och barndom. I sådan forsk-
ning förekommer även förskollärarens kroppslighet, om än implicit, efter-
som det är genom tolkningen av vad som är viktigt för barnen som förskol-
läraren blir synlig. I det sammanhanget är tematiseringen av människans 
sårbarhet relevant för det jag har undersökt eftersom förskolläraren för att 
kunna erkänna barnets sårbarhet behöver se sin egen.11  

Barnets sårbarhet ligger också i botten på ett tema som har koppling till 
förskollärarens kroppslighet, nämligen det om barns integritet och förskol-
lärarens makt. Se exempelvis normkritisk forskning på området.12 En 
extrem form av maktmissbruk är hot och övergrepp, ett forskningsområde 
som är angeläget också ur ett jämställdhetsperspektiv, som jag ser det.13 
Som jag förstår det fyller forskning om förskollärares kroppsliga kunskaper 
ett tomrum i professionsutvecklingen, eftersom jag tycker mig förstå att 
mycket av forskningen är riktad mot barnet och tankar om barnet, vilket 
naturligtvis är intressant, men behöver kompletteras med ett liknande 
intresse för förskollärarens livsvärld, kroppslighet och intentionalitet i 
relation till barnen för att ringa in den mellankroppsliga sfär som är den 
plats där barnen vistas. 

Kroppslighet som praktisk kunskap 
Debatt om professionsutveckling kopplat till utvecklande av skicklighet, 
som jag anser är ett centralt begrepp i min undersökning, utifrån en aris-
totelisk förståelse av begreppet, har jag inte kunnat hitta specifikt kopplad 
till förskola. Men inom ”philosophy of education” finns det en diskurs där 
begreppet virtuositet, ett begrepp som grundar sig i omdöme och visdom, 
förekommer.14 Diskussionen rör att det inte är ämnesdidaktik utan en 

11 Se exempelvis Eva Johansson, Etik i små barns värld. Om värden och normer bland de 
yngsta barnen i förskolan, Göteborg: Göteborgs universitet, 1999.  
Eva Johansson, ”Att närma sig barns perspektiv” i Pedagogisk Forskning i Sverige, 2003, årg. 
8 nr 1–2, ss. 42–57. 
12 Klara Dolk, Bångstyriga barn: makt, normer och delaktighet i förskolan. 
13 Helena Bergström, Christian Eidevald & Anna Westberg-Broström, “Child sexual abuse 
at preschools – a research review of a complex issue for preschool professionals”, Early 
Child Development and Care, 2016, 189(9), ss. 1520–1528.  
14 Se exempelvis Gert Biesta, The rediscovery of teaching, London: Routledge, 2017. Eller av 
samma författare: ”How does a competent teacher become a good teacher? On judgement, 
wisdom and virtuosity in teaching and teacher education”, i Philosophical Perspective on 
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känslig och engagerad lärare som är det viktiga. Relationen och ett slags 
”pedagogisk kärlek”, som jag tolkar som en omsorgsrelation, är enligt denna 
forskning grunden till lärande och utveckling.15 Begrepp som takt, ton, 
improvisation förekommer för att komma åt den etiskt betydelsefulla och 
relationella sfär som behöver råda mellan elev och lärare. De begrepp jag 
formulerar i min undersökning kan förstås som bidrag till perspektiv på 
begreppen omdöme och visdom knutna till virtuositet, eftersom jag upp-
fattar mina bidrag som tydligare situerade i det mellankroppsliga. I Sverige 
presenteras praktiknära forskning, liksom forskning om praktisk kunskap 
fast inom skolans värld, i tidskriften Forskning om undervisning och 
lärande.16  

Kroppsliga perspektiv i praktisk kunskapsforskning finns i riklig mängd, 
men är ofta implicita, vilket innebär att kroppsligheten inte är fullständigt 
uttalad. Jag antar att Leders iakttagelser om att ”kroppen är frånvarande” 
även i situationer då vi faktiskt letar efter den sätter fingret på varför. 
Ständigt drar den sig undan till förmån för engagemanget i världen. Mitt 
första citat i metodkapitlet av Merleau-Ponty, där han framhåller att samma 
kropp som ser och känner är del av det synliga och kännbara, är ett annat 
exempel på varför kroppsligheten ständigt faller in i världen. 17 Kroppen tar 
trots det en generellt större plats i forskning idag än den gjort tidigare. 
Vetenskapsområden som etnologi, filosofi, genusvetenskap, normkritisk 
och postkolonial forskning utgår ifrån och problematiserar kroppen på ett 
annat sätt idag än för, säg 30 år sedan, men trots att den är problematiserad 
även inom den praktiska kunskapens teori har den fram till nyligen sällan 
skrivits fram fullt ut, som jag läser det.18 De senaste åren har emellertid en 

— 
the Future of Teacher Education, (reds.) R. Heilborn & L. Foreman-Peck, Oxford: Wiley 
Blackwell, ss. 3–22. 
15 Max Van Manen, The tone of teaching: the language of pedagogy, London: Althouse, 
2003. Max Van Manen, The tact of teaching: the meaning of pedagogical thoughtfulness, 
London: Althouse Press, 1991. 
16 Tidningens redaktör är forskaren Ingrid Carlgren. Exempel på Carlgrens forskning:  
Ingrid Carlgren, Eva Forsberg & Viveka Lindberg, Perspektiv på den svenska skolans 
kunskapsdiskussion, Stockholm: Stockholms universitets förlag, 2009.  
Ingrid Carlgren, Kunskapskulturer och undervisningspraktiker, Göteborg: Daidalos, 2015.  
Ingrid Carlgren, Forskning av denna världen 2: om teorins roll i praxisnära forskning, 
Stockholm: Vetenskapsrådet 2005.  
17 Merleau-Ponty, ”Sammanflätningen – Kiasmen”. 
18 Se exempelvis Jens-Ivar Nergård, Den levende erfaring: en studie i samisk kunnskaps-
tradisjon, Oslo: Cappelen, 2006. i vilken Nergård hela tiden utgår ifrån kroppsliga kun-
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mer explicit framskriven kroppslighet som går nära kroppsliga erfarenheter 
och försöker tematisera det som är där, det levande, levda, erfarande, erfar-
na, kännande, kända trätt fram.19  

Sammanfattning av forskningsöversikten 
Jag har avgränsat forskningsöversikten till de två områden som jag anser att 
min avhandling lämnar bidrag till. Dels rör det professionsutveckling för 
förskollärare utifrån ett humanistiskt, mångvetenskapligt och praktiknära 
perspektiv där förskollärarens kroppslighet är utgångspunkten, dels ger det 
perspektiv på kroppslighetens betydelse för praktisk kunskap mer allmänt. 
Mitt bidrag till den praktiska kunskapens teori sker i form av utvecklande 
av i första hand begrepp komna ur undersökningen av kroppslighet och 
kunskap som fenomen, men också teori och metod. Jag ser det som att 
dessa mina båda fält, förskola och praktisk kunskap, står rygg mot rygg, och 
blickar ut över olika landskap.  

Jag utgår i min forskning från det kroppsliga och jag intresserar mig för 
olika företeelser eller teman som förekommer i det förskoleliv som delas av 
förskollärarna och barnen. De analogier jag gör till dans hjälper till att 
synliggöra områden som tidigare inte undersökts på detta sätt och jag ser 
mitt bidrag som en inledning till ett nytt forskningsområde. Mitt bidrag i 
relation till förskolefältet är att jag visar på ett outforskat område som är 
förskollärarens kroppslighet och jag tror att intresserade av professionsut-
veckling hos förskollärare kan ha glädje av min forskning.  

Teorins funktion 
I inledningen till avhandlingen finns ett exempel med en förskollärare, 
Marion, och en grupp barn som äter frukost på avdelningen Hallonet. 
Gestaltningens funktion var då att exemplifiera fältet jag undersökt. 
Händelseförloppet är bara några minuter långt, men genom att gå nära och 
visa vad jag lägger märke till kan jag utifrån samma exempel även visa min 
teoriimpregnering. Med det menar jag den teori jag bär som ger mig mitt 

— 
skaper hans informanter har av och i rennäring och av att leva med renar, utan att definiera 
kroppslighet. 
19 Se exempelvis Martin Gunnarson, Please be patient: a cultural phenomenological study of 
haemodialysis and kidney transplantation care, Lund: Lunds universitet, 2016.  
Jonna Bornemark, & Nicholas Smith, (red.) Phenomenology of pregnancy, Huddinge: 
Södertörns högskola, 2016. 
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perspektiv på verkligheten. Låt mig först återvända till Marion och barnen 
för att visa på de fenomen i händelseförloppet som min teoriimpregnering 
får mig att se, för att sedan gå in i de teoretiska begreppen ett i taget och för-
klara min förståelse av dem.  

Marion är i samspel med barnen och hon gör avvägningar och bedöm-
ningar av vad som är det kloka att göra baserat på sin erfarenhet och känsla. 
Utifrån ett aristoteliskt perspektiv visar hon prov på praktisk produktiv 
kunskap när hon manövrerar telefonlurar och chokladkannor fast hon har 
barn i famnen, och på praktisk klokhet exempelvis utifrån sin beslutsamhet i 
att inte släppa räknandet med Sahiba trots att andra barn kallar på henne, 
vilket också visar det moraliska engagemang som kommer med praktisk 
klokhet.  

Om en vill undersöka kroppslighet finns det starka resurser inom feno-
menologisk tradition som anser att den omedelbara utgångspunkten för alla 
människor är den levda kroppen. Marion och barnen är samtidigt objekt 
kroppar för varandra samtidigt som de är subjekt med egen livsvärld och de 
står i en intersubjektiv relation till varandra. Marions riktadhet mot och 
utbyte med världen – intentionaliteten – är det som i relation till barnen 
konstituerar mellankroppslighet, en sfär som möjliggör förståelsen för den 
andra som levd kropp och vars förspråkliga natur gör att förskolläraren kan 
”möta” även små barn i denna sfär. I relation till hela situationen har 
Marion vanor, sätt att handla som är hennes egna innanför de rutiner som 
delas av alla i arbetslaget. När Marion har Tekla i famnen kan hon ändå 
fortsätta att röra sig och även ha kontakt med de andra barnen, hon parerar 
och balansera både sin och Teklas kropp. Vi har alla en inre bild av vår 
kropp och Marion kan i relation till den ”se” delar av sin kropp som hon 
inte kan se med blotta ögat. När Tekla rör sig hit och dit adderas den taktila 
informationen till den inre bilden av kroppen som en helhet och inte ku-
mulativt vilket gör att Marion anpassar sig efter rörelserna så omärkligt att 
det upplevs som att det bara sker. Precisionen i rörelsen då hon häller 
choklad kan förklaras genom kroppsschemat. När Marion sträcker sig långt 
över bordet är det kroppsschemat som hjälper henne att inte sträcka sig vare 
sig för långt eller kort. Det innebär att de kroppsdelar som behöver en-
gageras gör det i relation till kroppen som helhet och hon uppfattar delarnas 
rörelser som komna ur helheten.  

När Marion sitter vid bordet är hon involverad i världen i en från-till 
relation, vilket gör att hon inte fäster särskild uppmärksamhet vid sin egen 
kropp. Den är där, men eftersom hon är riktad mot världen är kroppen för 
henne själv på något vis frånvarande. 
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Avdelningen Hallonet är ett landskap som skall förstås som ett menings-
sammanhang där de som dröjer i landskapet lämnar spår. Ömsesidigheten i 
situationen gör också att landskapet lämnar spår i dem som dröjer där. De 
relationer som finns mellan Marion och barnen är del av det som hjälper 
barnen att orientera sig i vardagen. Att kunna orientera sig är ett sätt att 
bebo världen, eller landskapet. 

Marion försöker förstå barnen hon har runt sig, hur de har det, vad de 
behöver. I det ser hon med barnen; hon har empati med dem och svarar på 
deras frågor och reaktioner, både verbalt och kroppsligt, för att visa dem att 
hon ser dem. Det är ett erkännande av barnen som värdefulla i sin egen rätt.  

Utifrån den teoriimpregnering jag har kan jag förstå det som sker i 
exemplet på ett rikare sätt, det är en väg till djupare förståelse.  

Undersökning av teoriimpregnering 
Fortsättningen av kapitlet, då jag sätter de kursiverade begreppen ovan i sitt 
teoretiska sammanhang har jag lagt upp på följande vis: Först riktar jag mig 
mot det som kan sägas vara den praktiska kunskapens teoretiska grundbult, 
nämligen den kunskapsteori som Aristoteles lägger fram i Den nikomachiska 
etikens sjätte bok. Det är i detta avsnitt Aristoteles beskriver fronesis, den 
praktiska klokhet som framträder i handling hos den erfarna praktikern och 
därför är ett centralt begrepp inom forskning om praktisk kunskap. Aris-
toteles har influerat fenomenologin, särskilt när det gäller praktisk kunskap, 
och den fenomenologiska ansats jag har är motiverad av mitt intresse för 
kropp och kroppslighet, något som gör att jag i första hand vänder mig till 
Merlau-Ponty. I det att jag redogör för hur jag förstår Merleau-Pontys teorier 
om kroppen som absolut utgångspunkt i hur vi lever i världen, drar jag även 
in andra fenomenologer, exempelvis Leder, som hjälper mig att precisera 
vissa saker, till exempel känslan av kroppens frånvaro. Sara Ahmed och Tim 
Ingold visar mig därefter hur subjektet orienterar sig, hur platser bebos och 
vilka spår världen gör i och på oss, samt vilka spår vi lämnar efter oss i 
världen och i varandra. Att handla klokt i en mellanmänsklig praktik omfattar 
ett empatiskt förhållningssätt, varför jag vänder mig till Edith Stein och 
Svenaeus för att rama in empati-begreppet. Som avlutning på kapitlet gör jag 
en egen reflektion, som knyter ihop danserfarenheter med fenomenologi för 
att förtydliga hur jag ser på sambandet mellan kropp och kunnighet i en 
praktik. Sist kommer en avgränsning mot vad som för mig inte är del av den 
kroppslighet jag undersöker. 



TYNGD, SVÄNG OCH EMPATISK TIMING 

80 

Praktisk klokhet  
Innan jag började studera den praktiska kunskapens teori tänkte jag aldrig 
på det jag kunde och gjorde när jag dansade och undervisade utifrån kun-
skapsteoretiska termer. Jag kunde dansa och jag kunde undervisa i dans. Jag 
kanske förstod att jag kunde saker om och i dans. Men kunskaperna jag 
hade var liksom en enhet. Jag förstår idag att jag förhöll mig till olika 
aspekter av kunskap och handlade på olika sätt beroende på situationen. 
Men jag hade inga användbara begrepp för att beskriva skillnader och lik-
heter mellan att kunna om och kunna i dans. Jag tänkte rätt och slätt inte på 
om det var olika aspekter av kunskap jag använde. Inom den praktiska 
kunskapens teori beskrivs olika aspekter av kunskap som då de undersöks 
delas upp och avtäcks var för sig. Jag uppfattar att den pedagogiska ambi-
tionen att göra så, är för att visa och sätta ord på den kunskap som inte 
riktigt låter sig beskrivas i allmänna eller generella termer, utan som handlar 
om omdöme, erfarenhet, dådkraft och känsla för en situation. Men upp-
delningen skall inte förstås som att olika aspekter av kunskap är olika 
värdefulla eller inte har med varandra att göra. Tvärtom skulle jag säga. 
Uppdelningen görs i ett försök att avtäcka alla aspekter av kunskap för att se 
hur de samspelar, för all typ av kunskap har värde och behövs. Eller snarare, 
inom snart sagt alla yrken behöver en både ha kunskaper som kommer ur 
vetenskapens fält och praktiska kunskaper för att göra ett gott arbete. Och, 
vill jag påstå, den kunniga uppfattar själv kunskapen som en helhet. 

Med detta sagt vänder jag mig nu till Aristoteles och Den nikomachiska 
etiken.20 Denna antika text används fortfarande för att visa betydelsen av 
fronesis, eller på svenska, praktisk klokhet som kunskap som binder ihop de 
intellektuella dygderna: att kunna och veta saker, med de moraliska: att 
avgöra det ”rätta måttet” det vill säga vad som är det kloka att göra i en viss 
situation. 

Enligt Aristoteles kan människan agera inom ramen för olika verksam-
heter. Dessa verksamheter kallar han theoria, poiesis och praxis. Theoria (att 
se, åskåda) rör de saker som Aristoteles säger ”inte kan förhålla sig annor-
lunda”.21 Med det menar han frågor som bara har ett svar och som inte på-
verkas av vem som frågar eller var frågan ställs. Matematik brukar nämnas 
som exempel, eller olika typer av faktakunskaper som går att läsa sig till. 

20 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, översättning Mårten Ringbom, Göteborg: 
Daidalos, 2004. 
21 Ibid., s. 161. 
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Den som utvecklat stor kunskap om något som skulle kunna betecknas som 
theoria, som alltså ”nått den högsta dygdigheten” inom theoria, har utveck-
lat episteme teoretisk kunskap.  

De två andra verksamhetsfälten poiesis (framställning) och praxis (hand-
ling) rör enligt Aristoteles det som kan förhålla sig annorlunda och som alltså 
påverkas av vem som handlar samt när och hur handlingarna utförs. De är 
båda praktiska kunskapsområden och poiesis är en verksamhet där målet med 
handlandet är planerat och leder till något utanför själva handlingen.22 En 
framställning av något slag, som kanske resulterar i en produkt eller något 
flyktigare som en sjungen sång. Den som nått den högsta dygdigheten inom 
poiesis har enligt Aristoteles utvecklat techne, en kunskapsform som enkelt 
förklarat kan svara på frågan hur något skall göras.  

Inom verksamheten praxis är handlingen målet i sig.23 Praxis verkar röra 
livet självt och att vara en människa bland människor innebär i så fall att 
handla inom det verksamhetsområdet, både inom och utanför yrkeslivet. 
Den som nått den högsta formen av dygdighet inom exempelvis sitt yrkes 
praxis har utvecklat fronesis eller på svenska: praktisk klokhet. Eftersom 
handlingen i sig är målet, visar sig fronesis bara i handling. Det är i rörelse i 
relation till en konkret situation som praktisk klokhet framträder. Aris-
toteles påstår att fronesis inte kan glömmas bort, om vilket filosofen 
Christian Nilsson skriver:  

Kanske kan man läsa detta som en fortsättning på reflektionen att fronesis 
inte är en kunskap som kan sammanfattas i några allmängiltiga satser (satser 
som också kan glömmas bort), utan snarare ett slags omdömeskraft.24 

Att fronesis är att förstå som ett slags omdömeskraft gör att kunskapen 
förefaller vara rotad i djupet av oss själva, i vårt samvete, skriver Nilsson. 
Anknytningen mellan fronesis och samvetet får den praktiskt kloka att 
handla samvetsgrant, alltså i enlighet med det egna samvetet. Det pekar mot 
att en yrkesperson som är praktiskt klok skulle kunna handla i motsats till 
regelverk eller lagar som styr verksamheten där hen arbetar, om personens 
samvete bjuder något annat. 

22 Ibid., s. 162–163. 
23 Ibid., s. 164. 
24 Christian Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron” i Vad är praktisk kunskap? 
(red.) Jonna Bornemark & Fredrik Svenaeus, Huddinge: Södertörns högskola, 2009, s. 50. 



TYNGD, SVÄNG OCH EMPATISK TIMING 

82 

Episteme, techne och fronesis nämns som de intellektuella dygder som 
enligt Aristoteles hör samman och kompletterar de moraliska- eller karak-
tärsdygderna. Bland karaktärsdygderna nämns exempelvis mod, mildhet, 
vänskaplighet, rättvisa och måttfullhet.25 För att en människa skall bli lyck-
lig och leva ett gott liv, behöver hon hitta den gyllene medelvägen mellan 
karaktärsdygdernas ytterligheter.26 Hon behöver anpassa sitt sätt att handla 
utifrån vilken situation hon står inför.  

Att anpassa sitt sätt att handla och lära sig att inte göra vare sig för 
mycket eller för lite, det vill säga vare sig agera fegt eller dumdristigt, und-
fallande eller paternalistiskt och så vidare, är vägen mot lycka, som jag upp-
fattar Aristoteles. Oftast skapar vi vanor kring vårt sätt att agera. Vi gör som 
vi gör för att det brukar bli bra så. Vanorna är visserligen en hjälp, men 
ibland erbjuder livet situationer där vanorna inte räcker till, vilket gör att vi 
måste sträcka oss efter nya sätt att handla. För att navigera i en sådan ny 
situation och ändå kunna hitta medelvägen behövs fronesis, praktisk klok-
het som vi förstår som en omdömeskraft. Fronesis kan alltså sägas vara både 
en intellektuell och en moralisk dygd. Nilsson skriver: ”Å ena sidan är män-
niskans etiska dygdighet alltså inte medfödd – å andra sidan är utvecklandet 
av dygderna ingen fråga om någon tuktan som går emot den mänskliga 
naturen: vi är – av naturen – mottagliga för dem”.27 I linje med att Nilsson 
menar att vi är mottagliga för att handla dygdigt brukar jag tänka att 
Aristoteles uppmanar oss att öva oss i att handla klokt, och genom det så 
kommer vi så småningom att bli kloka, och garanten för att det skall bli 
klokhet och inte list eller slughet är att vi handlar ”i enlighet med det bästa 
inom oss”. Alltså att vi försöker handla i samklang med vår omgivning och 
den miljö där vi befinner oss. Det går att tolka Aristoteles som att han avser 
det hela som ett livslångt projekt. Gadamer sammanfattar det på följande 
sätt:  

Fastän denna dygd (fronesis) i sin tillämpning betyder att man skiljer det 
som låter sig göras från det ogörliga är den inte bara praktisk klokskap eller 
allmän påhittighet. Att skilja det görliga från det ogörliga betyder också att 

 
25 Se exempelvis Maria Johanssons, ”Om mod, mildhet och strumpbyxor” i Vad är praktisk 
kunskap? 
26 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, s. 35–37. 
27 Nilsson, ”Fronesis och den mänskliga tillvaron”, s. 42. 
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skilja det lämpliga från det olämpliga och förutsätter därför en moralisk 
hållning, som en sådan tillämpning samtidigt utvecklar.28 

Jag uppfattar det som att Aristoteles uppmaning att handla i samklang med 
de sammanhang och miljöer vi befinner oss i både vädjar till vårt förnuft 
och till vår känsla. Josefsson hävdar i Läkarens yrkeskunnande med stöd av 
filosofen Marta Nussbaum att Aristoteles inte gör någon ”skarp åtskillnad 
mellan kunskap och känslor”.29 Hon fortsätter:  

En person med praktisk insikt odlar känslomässig öppenhet och lyhördhet 
inför mötet med nya situationer. Ofta är det hennes engagerade lyhördhet 
och inte hennes distanserade tänkande som leder henne till den rätta in-
sikten. Om vi utför en handling utan känslor är vi enligt Aristoteles mindre 
dugliga personer än om valet görs med känslor. Utan känslor fattas en del av 
urskillningsförmågan.30 

Att känna säkerhet i vad som är det kloka att göra är naturligtvis viktigt i 
alla situationer i livet, inte bara de nya. Trots att vi kanske har kunskap som 
borde vara tillräcklig för att handla klokt även i en ny situation, pekar 
Josefsson på att Aristoteles manar oss att också känna oss fram, använda 
vårt eget känsloliv, för att ta ett klokt beslut. Jag föreställer mig att det är 
särskilt viktigt i situationer som är komplexa och som påverkar andra.  

Att Aristoteles betonar känslans betydelse visar som jag ser det att 
kroppen hela tiden är ”där” för honom. Känslor känns, och det är kroppen 
som känner dem, något som fenomenologin tagit fasta på. Det är inte bara 
fenomenologer som Nussbaum och Gadamer som återvänder till Aristoteles 
för att undersöka fenomen knutna till mänskligt liv med hjälp av hans 
teorier. Människans oupplösliga relation till sin värld, livsvärldsbegreppet – 
den unika människans upplevelse av det sammanhang hon handlar mot 
bakgrund av och varifrån hennes bedömningar görs – samt det erfaren-
hetsbaserade kunnandets betydelse är, som jag ser det, en utsträckning av 
Aristoteles tankar.  

Jag som har speciellt intresse av något så opakt som kroppslighet har hos 
Merleau-Ponty funnit ett grundläggande perspektiv på vad kroppslighet är 
som stämmer överens med min erfarenhet av att vara kropp både i och 

28 Gadamer, Sanning och metod, s. 37. (Mitt tillägg i parentes) 
29 Josefsson, Läkarens yrkeskunnande, s. 33. 
30 Ibid. 
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utanför dansens praktiker. Jag kommer närmast att redogöra för det i hans 
teorier som jag tagit intryck av och som därmed är del av min teoriim-
pregnering.  

Kroppslighet, något fenomenalt  
Den kroppsliga erfarenheten bär enligt Merleau-Ponty med sig två olika 
dimensioner. Dels av att vara en gestalt bland andra ”ting” i världen, dels av 
att vara levd kropp. Då jag exempelvis stryker med handen över min arm 
kan jag inte känna min arm i handflatan som stryker, samtidigt som jag i 
armen känner handflatan. Jag är i samma stund en gestalt som jag, sub-
jektet, kan stryka med handen, som jag är ett subjekt som känner en 
strykning, av en hand. Men hur jag än anstränger mig kan jag inte erfara 
båda sensationerna samtidigt. Det är två olika erfarenheter i medvetande-
strömmen. Som jag redan formulerat det i metodkapitlet är kroppen jag är, 
på samma gång kroppen jag har. Går jag till läkaren blir detta tydligt. Jag 
talar om min kropp och dess delar i termer av ”den”: min höft gör ont, den 
är stel och öm. Den är ett objekt vi gemensamt kan tala om. På samma gång 
är jag hos läkaren i termer av ”jag”: värken påverkar mig, jag känner mig 
nedstämd av att inte kunna springa och röra mig som jag är van. Havi Carel 
skriver i Phenomenology of Illness med stöd av både Husserl, Merleau-Ponty 
och Sartre att skillnaden mellan kroppen som objekt och kroppen som levd 
är att kroppen som objekt är den kropp som är synlig för andra och 
kroppen som levd är första persons erfarenheten av denna objekt-kropp.31 
Men även om kroppen kan uppfattas som ett objekt, eller ting, för oss så 
slår fenomenologin fast att vi inte har en kropp på samma sätt som vi har 
andra ting. Vi kan aldrig fullständigt ha vår kropp framför oss, vi kan inte 
gå runt och se vår kropp utifrån på samma sätt som vi kan gå runt ett annat 
objekt, som ett bord, och se det från olika vinklar. Vi kan inte heller möta 
eller se vår egen blick, vi kan inte se oss själva som det seendet subjektet. 
Tittar vi oss själva i ögonen i en spegel, ser vi en blick som tittar i en 
spegel.32 Så även om vi har en kropp, är det på ett väsensskilt sätt från att ha 
andra ting. Till världens objekt räknas, från ett fenomenologiskt perspektiv, 
alltså även levande varelser. En annan människas kropp kan således vara ett 
objekt för mig fast jag samtidigt förstår att kroppen är en person, ett subjekt 
för sig.  

31 Havi Carel, Phenomenology of Illness, Oxford: Oxford University Press, 2016, s. 46. 
32 Merleau-Ponty, The Phenomenology of Perception, s. 95. 
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Genom kroppen: världen 
Genom kroppen får vi tillgång till världen. Det är en i fenomenologi 
grundad mening som jag aldrig tröttnar på. Som gammal dansare är det 
poesi och vetenskaplig sanning på samma gång. Och levd erfarenhet. 
Följande formulering går också bra: Kroppen är platsen där världen ges. 
Fenomenologin menar att världen redan är där, den är given. Den ges i sin 
helhet och vi är kastade in i den. Det aktiva förnimmandet och det som 
finns före förnimmandet, det redan givna, är till vår hjälp när vi skall förstå 
världen. Intryck givna genom synen och kroppen sätts då i ett menings-
sammanhang. Merleau-Ponty kallar det ”oavvisligt och gåtfullt”, men 
beskriver det likafullt ”[det är] som om det mellan det synliga och oss fanns 
en lika intim förtrolighet som mellan havet och stranden.”33 Merleau-Ponty 
pekar på att det som är fenomenologins yttersta strävan är att upprätta en 
”naiv direktkontakt” med världen, utan att räkna med psykologiskt ur-
sprung eller kausala förklaringsmodeller till våra erfarenheter, för att, som 
jag förstår honom, kunna undersöka de unika erfarenheterna av världen 
och filosofera över dem.34  

Att vi förstår en scen som den med Marion och barnen i mitt inledande 
exempel har att göra med denna vår förmåga att förstå det redan givna i 
situationen och förnimma det vi ser mot bakgrund av det. Barnen som sitter 
runt ett bord med en vuxen och äter kommer som ett helt paket som vi 
känner igen. När vi förstår situationen så, upplever vi den förtrolighet 
Merleau-Ponty beskriver.  

Livsvärlden är ett centralt begrepp inom fenomenologin och beskrivs av 
Svenaeus som ”vardagsvärldens meningsmönster”.35 Det är mot bakgrund 
av den som den unika människans erfarenhet av att vara kropp i världen 
och människa bland människor får mening. Men livsvärlden är inte statisk 
eller fast, den förändras över tid och det som var begripligt och gav mening 
till människor för 40 år sedan, kan i vissa fall verka konstigt eller oviktigt 
idag.36 Nick Crossley skriver i Phenomenology and the Body med stöd av 
Merleau-Ponty. ”Vi är involverade i livsvärlden på ett förkroppsligat och 

33 Merleau-Ponty, ”Sammanflätningen – Kiasmen”, s. 253. 
34 Merleau-Ponty, The Phenomenology of Perception, s. lxx. 
35 Fredrik Svenaeus, Sjukdomens mening, Stockholm: Natur och Kultur, 2003, s. 51. 
36 Jag tänker exempelvis på begrepp som frihet som gav en viss mening” på 1970-talet. 
Sexuell frihet, strävan efter upplösning av gamla värderingar, begreppet solidaritet, alla 
rökte överallt, gränser mellan folk och länder skulle lösas upp. Begreppet frihet ger idag 
mening på annat sätt som exempelvis ekonomisk frihet, trygghet, förutsägbarhet.  
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praktiskt sätt som ligger innan all medveten uppfattning vi kan tänkas ha 
om världen eller oss själva.”37 Det är omöjligt att tänka sig ett subjekt utan 
livsvärld. Det skulle vara att tänka sig en existens som inte kan relatera till 
något utanför sig själv. Men trots att vi delar värld med andra, och att 
världen ges oss genom vår kropp, upplevs världen olika beroende på vilken 
roll, eller vilket perspektiv vi har, men också på våra tidigare erfarenheter.38 
Marion, barnen och jag upplever helt säkert frukosten på olika sätt bero-
ende på att vi hade olika roller och perspektiv den där morgonen. 

Genom den riktning jag har mot något, sker det som inom fenomeno-
login kallar en intentional akt, alltså ett utbyte mellan mig och det jag är 
riktad mot. Vi öppnar oss i den intentionala akten för det vi riktar oss mot, 
och relationen ger en erfarenhet som bygger en förståelse för världen. Det 
som vi förstår av världen är det som ger mening åt våra liv, och det som ger 
mening åt våra liv är det vi också fortsatt kommer att rikta oss mot. 
Medvetanderiktadheten förstår jag därför som en nödvändighet, eftersom 
det intentionala livet är det meningsbärande livet som hjälper oss att ta oss 
fram i världen och Merleau-Ponty pekar på att intentionalitet sker i rörelse. 
Det är inte i ett tänkande som vi öppnar oss och samspelar med världen, 
utan i kroppslig handling.39 

Mellankroppslighet – intersubjektivitet  
Ovan redogjorde jag för Merleau-Pontys ståndpunkt att kroppen både är ett 
ting i världen och en levd kropp. I Kiasmen skriver han om hur vi blir 
synliga för oss själva genom att beröras av en annans blick: 

Det berörda och den berörande bildar en krets, det berörda griper den 
berörande; det synliga och den seende bildar en krets, den seende saknar 
inte synlig existens; den berörda skrivs rentav in i det synliga, den seende i 
det kännbara och tvärtom; slutligen fortplantas dessa utbyten till alla 
kroppar av samma typ och samma stil som jag ser och berör – och detta sker 
genom den grundläggande klyvning eller särskillnad av den förnimmande 

 
37 Nick Crossley, ”Phenomenology and the Body”, i Routhledge handbook of body studies, 
(red.) Bryan S. Turner, 2012, Oxon/NY: Routhledge, s. 135. (Min översättning) 
38 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, om fenomenologi allmänt i förordet. 
39 Ibid., s. 139. 
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och det förnimbara som från sidan får min kropps organ att kommunicera 
och lägger grunden för en kropps förmåga att påverka en annan.40 

Genom att vi ser andra förstår vi att vi själva är sedda, vi inser att vår rygg 
syns i ett seende som inte är vårt, och samtidigt är det vår egen erfarenhet 
som ger oss den insikten. Denna krets där vi genom att se förstår att vi 
själva är sedda är en mellankroppslig domän för subjektet. Genom att jag är 
min levda kropp, förstår jag att andra är sina levda kroppar. Jag ser bara 
ytan, men jag förstår att det finns ett kännande och tänkande subjekt där. 
Liv Duesunds tolkning av Merleau-Ponty hjälper mig att se att vi inte bara 
upplever världen genom vår kropp utan även den andras kropp.41 Det är en 
upplevelse av ömsesidig och gränsöverskridande förståelse som ändå inte 
innebär att kropparna blir ett. Hon skriver för att förtydliga:  

”Jag” och ”den andre ”står alltid i en sned relation. Det betyder att det finns 
en distans mellan de båda. Var och en av dem upplever sig själv och den 
andre utifrån var sitt bestämda perspektiv.42 

Den vanemässiga kroppen 
James McGuirk skriver att för Merleau-Ponty är vanan det som får medvet-
enheten om kroppen att återvända och därmed är vanan med och kon-
stituerar subjektiviteten.43 En skulle kunna tänka sig att vanor gör att vi 
släpper medvetandet om oss själva, att handlandet blir ”automatiserat”, 
men McGuirk pekar på den starka betydelsen Merleau-Ponty lägger vid 
motsatsen. Det är genom våra personliga vanor, vår kropps vanemässighet, 
som vi framträder som unika subjekt för oss själva. Enklare uttryckt, 
Marions medvetenhet om att hon har personliga vanor när hon och barnen 
äter frukost tillsammans, att hon exempelvis tänder levande ljus, gör att hon 
för sig själv framträder som ett subjekt. 

 
40 Merleau-Ponty, ”Sammanflätningen – Kiasmen” s. 267. 
41 Liv Duesund, Kropp, kunskap och självuppfattning, Stockholm: Liber utbildning, 1996, s. 
57. 
42 Ibid., s. 58. 
43 James McGuirk, “Phenomenological Considerations of Habit: Reason, Knowing and 
Self-Presence in Habitual Action”, i Phenomenology and Mind, nr 6, 2016, s. 151. 
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Kroppens kroppslighet 
Merleau-Ponty beskriver också att man inom sig har en bild av den egna 
kroppen som hela tiden är där och som gör att jag inom mig kan se delar av 
kroppen som jag egentligen inte kan se med blotta ögat. 

Förbindelsen mellan de olika delarna av vår kropp, vår visuella upplevelse 
och vår taktila upplevelse fullbordas (följaktligen) inte kumulativt och steg 
för steg. Jag översätter inte ”beröringsdata” till ”synens språk” eller omvänt – 
jag fogar inte den ena delen av min kropp till den andra; denna översättning 
och detta sammanfogande sker en gång för alla i mig: de är själva min 
kropp.44 

Merleau-Ponty beskriver också att vi är medvetna om vår kropps yttre 
gränser, men att vi rumsligt relaterar till dessa gränser på ett annat sätt än 
till andra ting. Kroppsdelarnas relation till varandra är sådan att de liksom 
är inneslutna i varandra.45 Att vi erfar kroppen på detta sätt har att göra 
med att vi uppfattar kroppen som en helhet före delarna. Helheten är 
organiserad som en plan, eller ett kroppsschema som är överordnat de 
individuella delarna.46 Merleau-Pontys bild av kroppsschema kan förstås 
som fundamentet till diskussionen om att kroppen framträder för oss i 
relation till situationen och att vi därmed förankras i världen. Ett exempel 
kan vara att jag känner törst och genast sträcker min kropp sig efter vatten-
glaset. Ur helheten vecklar de rörelser som behövs för att nå och lyfta glaset 
mot munnen ut sig. Det är så som rörelsens direkthet och precision formas. 
Likaväl som vi har en inre bild av kroppen har vi känsla för dess gränser 
mot omvärlden.47 

Vi upplever kroppens ”kroppslighet” i förhållande till det vi gör, eller 
skulle kunna göra. Kroppen framträder alltså för mig i relation till situa-
tionen – jag skriver en text – inte i relation till yttre position – jag sitter vid 
datorn.48 Detta förstår jag som att det jag gör är i fokus för hur jag uppfattar 
min kropp. Just nu skriver jag på min dator. Jag tänker inte att jag sitter på 
en stol med fötterna i golvet och händerna på tangentbordet. Som exempel 
beskriver Merleau-Ponty hur han står framför sitt skrivbord, sätter hand-

44 Merleau-Ponty, Kroppens fenomenologi, s. 115. 
45 Ibid., s. 100. 
46 Ibid., s. 101. 
47 Merleau-Ponty, The Phenomenology of Perception, 108. 
48 Ibid., s. 102. 
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flatorna i bordsskivan och lutar sig fram. Han beskriver hur känslan i 
händerna är accentuerad och hur resten av kroppen bara följer med som 
”svansen på en komet”. Inte så att han är omedveten om axlarnas eller mid-
jans placering, men den medvetenheten är innesluten i medvetenheten han 
har om sina händer.49 Det vi gör eller skulle kunna göra blir som förank-
ringar i världen som kroppen anpassar sig till. Merleau-Ponty visar därmed 
hur vi lever i samspel med världen. Men detta liv står inte i relation till 
världen som något statiskt eller ”fast”. Ett exempel på det är relationen till 
tid och rum och Merleau-Ponty beskriver att vi inte tänker, eller relaterar 
till tid och rum som något utanför oss själva, utan snarare att vi är tid och 
rum. Eller kanske till tid och rum och vi delar denna relation med andra. 
Det är så kroppen bebor världen, genom att ”omfamna och anpassa” sig till 
tid och rum.50 

Jag förstår det som att vi lever rummet, tiden och världen. I någon men-
ing förkroppsligar vi dem, vi är och gör dem genom vår kropp.  

Kroppens frånvaro  
I relation till världen har kroppen emellertid en tendens att sjunka undan 
från upplevelsefältet, det som Merleau-Ponty ovan nämner som att det en 
gör är förankrat i världen. Leder visar i The Absent Body hur uppmärksam-
heten på den egna kroppen försvinner då vi engagerar oss i världen. Han 
beskriver att denna frånvaro har att göra med att vi är involverade i världen 
i en från-till relation: från kroppen till världen. När vi går är vi uppmärk-
samma på vart vi är på väg, vi ser vad vi har framför oss och hör det som 
låter omkring oss. Benen som bär oss, ögonen som ser och öronen som hör 
är inget vi lägger märke till. Leder menar att om vi inte hade denna från-till 
relation skulle vi inte kunna erfara världen.51 Jag förstår det som att Leder 
avser att om vi istället för att vara riktade mot målet för vår promenad var 
upptagna med att känna benens alla muskler arbeta när vi går, skulle vi 
kanske inte ta oss fram alls.  

49 Ibid., s. 102. 
50 Ibid., s. 141. 
51 Drew Leder, The Absent Body, Chicago and London: University of Chicago Press, 1990, 
s. 15. 
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Kroppens spår 
De meningssammanhang där människors handlingar får sin betydelse 
tänker jag, inspirerad av Tim Ingold, på i termer av landskap. Förkropps-
ligandet av rum, tid och värld utvecklas av Ingold i Perception of the En-
vironment: Essays on Livelihood Dwelling and Skill på ett lite annat sätt än 
Merleau-Ponty.52 Tidens gång märker vi i kroppen både genom vårt livsför-
lopp och genom ömsesidig påverkan mellan människa och landskap. Land-
skap är för Ingold inte land, rum eller natur, landskapet är världen vi stan-
nar i och känner; världen vi dröjer i.53 Det finns en ömsesidighet mellan 
människan och hennes omgivning skriver Ingold och människan påverkas 
av och lämnar samtidigt spår efter sig i landskapet hon bebor, verkar och 
dröjer i.54 Landskapet kan, om det undersöks, berätta om det liv människor 
lever och det arbete som sker där, men också om hur tidigare generationer 
levt och arbetat. Vi blir en del av landskapet och det blir en del av oss, och 
förkroppsligandet av ömsesidigheten kan förstås som en rörelse vari form 
och mening växer fram.  

Om jag låter Ingold tala ”fenomenologiska” säger han: Vi knyts till en 
värld genom vår levda kropp. De sysslor vi utför och vår omsorg om vår 
värld påverkar den, men arbetet öppnar oss samtidigt, ett ömsesidigt utbyte 
äger rum mellan oss och världen som med tiden lämnar spår i oss. Jag 
tycker att det stämmer väl överens med Merleau-Pontys beskrivning av 
mellankroppslighet ovan. När vi genom egna erfarenheter förstår en annan 
levd kropp, är det också en typ av spår som ristas i oss. De egna erfaren-
heterna förmeras över tid och kanske förstärks vissa av dem. Barnen som 
går på Hallonet kommer att bära med sig sina år på förskolan som levd 
erfarenhet. Minnesbilder av Marion, av de andra barnen och av lukter, 
smaker, rummet, berättelser och ting påverkar dem senare i livet. Erfaren-
heterna vi har av världen och erfarenheterna av andras kroppar lämnar spår 
i oss och leder in i framtiden. 

Att lämna spår efter sig kan alltså ses som en tidslig utsträckning från ett 
nu in i en framtid. Både som spår som vi lämnar genom de relationer vi har 
med andra, och spår som andra kan följa, som ett sätt att orientera sig.  

 
52 Tim Ingold, ”The Temporality of the Landscape”, Perception of the Environment: Essays 
on Livelihood Dwelling and Skill, London: Routledge, 2011, s. 187. 
53 Ibid., s. 190–193. 
54 Engelskans dwell, når språkligt längre än dröja, men jag använder det och hoppas på 
läsarens förståelse. 
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Den orienterade och re-orienterade kroppen 
Ahmed skriver i Queer Phenomenology om betydelsen av att kunna orien-
tera sig i världen. Att vara orienterad är en annan av fenomenologins ut-
gångspunkter, eftersom det kopplas till det intentionala livet.55 Möjligheten 
till att orientera sig finns för att vi redan står i en relation till världen, den är 
som Merleau-Ponty konstaterar redan där. Att vara i världen ger personen 
en möjlighet att orientera sig utifrån det som redan är känt för hen.56 Att 
orientera sig faller då isär som två saker. Ahmed utvecklar Mereau-Pontys 
tankar genom att visa på vilket sätt orientering inte bara handlar om att 
hitta vägen utan också att känna sig hemma i världen. Hon pekar därmed på 
att det att inte kunna hitta vägen faktiskt kan vara ett sätt att känna sig 
hemma i världen.57  

Att vi känner oss hemma i världen är enligt Ahmed skapat av hur rum-
met känns. Vi är i fysisk kontakt med världen och den lämnar avtryck på 
och i kroppen som påverkar och märker oss. Känslan av hemmahörighet 
finns då inte i världen utan i hur vi bebor världen, hur vi sträcker ut mot 
den.58 Enligt Ahmed har detta att göra med att vi känner vad som är norm i 
ett sammanhang, eller ”rum”, och om vi upptäcker att vi där faller utanför 
normen så känner vi oss inte längre hemma.  

Platser som blir formade till ”en plats där det ena eller andra händer”, 
beroende på kroppars handlande och vilka kroppar som kan handla där, 
knyter an till Ingolds tankar om landskapet som formas av dem som dröjer 
där. Ahmeds poäng är emellertid att vi kan känna att en plats inte är formad 
av, och därför inte får användas, ”av en sådan som jag”. I relation till för-
skola vet jag att det finns en stor medvetenhet om rummets betydelse bland 
dem som arbetar där, och förskollärarna jag har talat med är uppmärksam-
ma på hur maktstrukturerna mellan barnen ser ut. Trots det formas med-
vetenhet om vem som kan vara var och när redan på förskolan. När vi kän-
ner oss fel blir vi desorienterade, eftersom vi då känner oss främmande för 
oss själva. Det borde innebära att de erfarenheter som ligger i botten på 
mellankroppslighet som Merleau-Ponty beskriver det också kan omfatta 
kroppar vi inte förstår.  

55 Sara Ahmed, Queer Phenomenology: Orientations, Objects, Others, Durham and London: 
Duke university press, 2006, s. 5. 
56 Ibid., s. 6.  
57 Ibid., s. 7. 
58 Ibid., s. 8. 
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Kroppen erkänd 
I sin text Uses of literature presenterar Rita Felski begreppet recognition, 
som i svensk översättning betyder både erkännande och igenkännande. 
Erkännande förutsätter olikhet snarare än att exkludera olikhet, som jag 
förstår det. Olikheten konstituerar en grundläggande förutsättning för skap-
andet av identitet. Förutsatt att självet uppstår i relation till andra är själv-
förståelse och självkänsla nära sammanbundna.59 ”We all seek in various 
ways to have our particularity recognized, to find echoes of ourselves in the 
world around us.”60 Vi letar efter ekon av oss själva i världen. Felski påpekar 
att en möjlig strategi mot marginalisering är att själv bejaka sina olikheter, 
som jag tolkar i förhållande till normen, och därigenom bli bejakad av 
andra. Att bli erkänd på det sättet betyder inte bara att få uppmärksamhet, 
för det kan även marginaliserade få i mängder, utan att få uppmärksamhet 
och erkännande som varande värdefull i sin egen rätt.61 Det Felski skriver 
om att söka ekon av sig själv i omvärlden är en stark bild av hur vi alla 
kämpar med att höra till. Att uppleva tillhörighet eller släktskap är centralt 
för alla och jag anser att både vuxna och barn i förskolan skulle behöva mer 
tid för att i lugn och ro erkänna sig själva, och genom det kunna erkänna 
andra. 

Empati och viljan att gripa in 
Samspelet mellan Marion och barnen är i ständig rörelse och Marion 
försöker förstå vad barnen känner och hur de har det genom empati. Vi 
behöver empati för att förstå hur en annan känner och har det. Empati-
begreppet är i en övergripande vetenskaplig kontext intressant, eftersom det 
beforskas flitigt av många olika vetenskapsområden.62 Empati är viktigt att 
ta med i beräkningen när en vill undersöka hur det är att vara människa, 
vilket mångfalden i forskningen vittnar om. Att tala om empati som en sak 
är därför inte möjligt. Empati påverkar många sammanhang i mänskligt liv 
och vetenskapen vill undersöka såväl mångfalden av ”empatier” som de 
biologiska och kemiska processer som är igång i kroppen när människan 
handlar empatiskt. Svenaeus skriver att ”empati är vägen till socialisering” 

59 Rita Felski, Uses of literature, Malden, Mass: Blackwell pub., 2008, s. 31. 
60 Ibid., s. 43. 
61 Ibid., s. 47. 
62 Se exempelvis Henrik Bohlins introduktion till Empati: Teoretiska och praktiska perspek-
tiv, (red.) Henrik Bohlin & Jacob Ekelund, Lund: Studentlitteratur, 2013.  
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och att det är genom empati som omsorgsetik konstitueras.63 Empati är 
enkelt förklarat en känsla av vad någon annan känner. 

Förståelsen av empatibegreppet jag tillämpar bygger på fenomenologen 
Edith Steins teori om Einfühlung.64 I Steins teori utvecklas känslan av vad 
någon annan känner genom flera stadier, eller trappsteg där medlidande 
med den andra ingår för att utveckla förståelse. Stein utgår ifrån ett ”jag”, 
något som jag förstår som ett subjekt i sin värld, det som inom feno-
menologin kallas levd kropp.  

Hon börjar sin utläggning om inkännande med att definiera direkt och 
indirekt erfarande. Hon inleder med hur vi minns en upplevelse. Om jag 
minns en händelse, till exempel att jag besteg ett högt berg för en tid sedan, 
så kan jag, när jag tänker på den erfarenheten, minnas att jag var frukt-
ansvärt trött när jag kom ner från berget. Jag minns att mina ben darrade 
och att jag var så slut att jag knappt orkade ta av mig skorna. Min kropp var 
så utmattad och stum i alla muskler att jag inte kunde sova. Det kändes som 
om det brann i kroppen. Allt detta minns jag, men jag kan när jag tänker på 
det nu, inte känna tröttheten. Stein menar att jaget från då och jaget nu, står 
i en objekt-subjekt-relation till varandra.65 Tiden som förflutit skiljer den 
direkta upplevelsen jag hade av tröttheten då från den indirekta upplevelsen 
jag har nu, när jag tänker på bergsbestigningen.  

På samma sätt är det om jag förväntar mig något. Jag kanske skall bestiga 
fler berg i framtiden, det indirekta och direkta är i rörelse på liknande sätt 
då, menar Stein. Jag förväntar mig att jag nog kommer att bli trött då med, 
och kanske oroar jag mig för det vilket är en direkt upplevelse, men jag kan 
inte känna tröttheten, eftersom erfarenheten ännu ligger framför mig, en 
indirekt upplevelse.66 

Denna definition mellan direkta och indirekta upplevelser är central 
också när vi fantiserar om något skriver Stein. Fantasin har ingen tidslig 
distans, och upplevelsen att fantisera är direkt för den som fantiserar. Jag 
fantiserar ibland om att resa till Cadiz, där jag inte varit på länge, vilket 
fyller mig med en direkt känsla av längtan. Men det som fantasin handlar 

63 Fredrik Svenaeus, ”Edith Stein’s Phenomenology of Sensual and Emotional Empathy” i 
Phenomenology and the Cognitive Sciences, [Elekronisk resurs] 1-20, 2017.  
64 Inkännande är den direkta översättningen.  
65 Edith Stein, Zum Problem der Einfühlung, Freiburg: Herder, 2016, s. 16. 
66 Ibid., s. 17. 
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om, att jag går genom gränderna eller badar i havet, är svåra att känna. Det 
är ett indirekt erfarande, enligt Stein. 67  

Erfarenheten Stein kallar Einfühlung eller inkännande, som jag över-
sätter till empati både skiljer sig och liknar de tidigare beskrivna akterna 
minne, förväntan och fantasi. För att beskriva erfarenheten att inkänna tar 
Stein som exempel att en kollega kommer in på hennes kontor och berättar 
att en vän till honom dött. Hon anser att det finns delar av den reaktion, 
denna akt av inkännande, som detta föder hos henne som är direkta, och 
delar av den som är indirekta. Stein beskriver tre steg som hon anser att 
inkännandeakten har, men är noga med att poängtera att en inkännandeakt 
inte alltid genomgår alla tre stegen utan ibland inte fullföljs helt. 

1. Uppdykandet av erfarenheten. 

2. Förståelse av vad den andra erfar. Genom att dras med in i kollegans 
känsla ser hon med honom. 

3. En egen sammanställning och förståelse av vad just denna specifika 
upplevelse kan betyda för den andra.68 

Jag skulle med stöd av Svenaeus vilja föreslå ett fjärde steg, nämligen ett där 
vi känner ett behov av att handla, som i att gripa in, utifrån att vi känt med 
den andra och fått en förståelse för hen. Svenaeus pekar på att när vi är 
empatiskt engagerade i en annan, känner vi att personen angår oss; vi kän-
ner omsorg och vill hjälpa till.69 Omsorgskänsla för en annan grundad i em-
pati kallar vi sympati, och det gör oss mer engagerade i personen vi känner 
empati med. Svenaeus beskriver relationen mellan empati – att känna in 
och med – och sympati – att känna för – som en in-med-för process. Ju mer 
vi vet hur någon har det och känner sig, desto mer kommer vi vilja göra för 
personen. Och i det att vi gör mer för denna, förstår vi också personen 
bättre.70  

 
67 Ibid., s. 18. 
68 Steins resonemang utgår ifrån att vi känner empati för en annan genom våra känslor och 
i vår egen kropp. Svenaeus betonar i ”Edith Stein’s Phenomenology of Sensual and 
Emotional Empathy”, att Stein i sin senare forskning dessutom skiljer ut två nivåer av 
empatisk reaktion, en sinnlig och en emotionell, som kompletterar de tre trappstegen. 
69 Fredrik Svenaeus, ”The relationship between empathy and sympathy in good health 
care” i Medicine, Health Care and Philosophy, nr. 18, 2015, s. 272. 
70 Ibid., s. 270. 
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Hur fungerar Steins teori med Svenaeus tillägg i en typisk förskole-
kontext? En vanlig händelse på en förskola är när föräldrarna lämnar ett 
nyinskolat barn på morgonen. Barnet följer först med förskolläraren och 
vinkar, men när barnet sedan ser föräldern gå, inser det vidden av separa-
tionen: föräldern kommer vara borta, medan jag är här. Barnet börjar gråta. 
Jag tillåter mig nu att låta en fiktiv förskollärare, ”Kajsa”, genomgå de fyra 
stegen. 

Steg ett: Barnet brister i gråt. Det är en direkt upplevelse för Kajsa. Steg 
två: Genom att följa barnets blick mot dörren dras Kajsa in i barnets känsla 
och ”går med” barnets erfarande. Barnet är inte ett objekt för henne, utan 
hon dras in i dess gråt och ser med barnet i riktning mot den saknade 
föräldern. Detta är en direkt upplevelse, men gråten upplever Kajsa som 
barnets och skild från henne. Barnets och hennes egen känsla samman-
smälter inte som en enhet.71 Steg 3: Hon skapar sig en bild av vad hon tror 
att barnet upplever utifrån vad hon erfarit. Hon förstår varför barnet är 
ledset. Hennes indirekta upplevelse av barnets direkta erfarande är det som 
hos henne bekräftar barnets gråt som barnets egen.72 Steg 4: Kajsa känner 
ett behov av att gripa in och lyfter upp barnet för att erbjuda omsorg, tröst 
och närhet. 

Det ovanstående äger rum inom loppet av några sekunder, föreställer jag 
mig. När Kajsa lärt känna barnet bättre, delvis genom den in-med-för pro-
cess som Svenaeus beskriver, kommer hon att ha fler möjligheter att ge 
barnet tröst. Hon kommer att bygga en repertoar av olika sätt att handla 
som hon vet att just det här specifika barnet brukar tycka om/acceptera när 
det är ledset. Så in-med-för processen påverkar, som jag ser det, inte bara 
Kajsas känsla och förståelsen för vem barnet är, utan också hur hon handlar 
i relation till barnet. Genom in-med-för processen utvecklar Kajsa kropps-
liga kunskaper och repertoaren hon utvecklar är situerad i relationen med 
detta specifika barn.  

Som jag skrev inledningsvis måste teorier om kropp beledsagas av 
erfarenheter av kropp, varför jag nu kommer att fortsätta genom att närma 
mig mina erfarenheter av dans.  

71 En sådan sammansmältning kallas Einsfühlung och beskrivs bland annat av Max Scheler. 
72 Stein, Zum Problem der Einfühlung, s. 18–20.  
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Dans, den fenomenala kroppens musik 
I takt med att jag har borrat djupare i mina frågor har jag insett att den 
fenomenologiska ansatsen jag har teoretiskt, kanske är mer än så. Den är 
länken mellan alla utgångspunkter jag har, både teoretiska och praktiska. 
Den knyter ihop den praktiska kunskapens teori som helhet med hur jag 
förstår och gör reda för min empiri, hur jag förstår mina egna erfarenheter 
av dans, av att vara människa bland människor och av att vara just jag. Jag 
tar stöd av fenomenologin både för att den erbjuder mig användbara teorier 
och för att jag genom min dialog med fenomenologin fått tillgång till 
begrepp som hjälper mig att skriva fram sådant som jag i någon bemärkelse 
redan förstått, men inte tidigare riktigt kunnat formulera. Dansen är en 
betydelsefull del av min teoriimpregnering och den blir klädd i ord genom 
fenomenologin. Sättet jag ser och förstår kroppar är grundat i min erfaren-
het av att undervisa dans.  

Mina erfarenheter av att vara kropp i dansen är starkt knutna till en 
känsla av meningsfullhet som också har ett musikaliskt samband. Dessa 
upplevelser var särskilt starka innan jag inledde min utbildning och yrkes-
verksamma tid. Dansen var ett rum fullt av spännande hemligheter. Något 
som födde en längtan, som lockade, som var roligt. Världen fick andra och 
djupare färger, livet kändes på något sätt mer. En intensivare känsla av att 
vara vid liv kanske. Att känna mening när jag dansade var en kroppslig 
erfarenhet riktad mot den egna kroppen och det musikaliska i dansen. Det 
kändes härligt inuti mig. I bröstet, i magen, i huden. På samma sätt kunde 
oron att inte räcka till landa i en kroppslig erfarenhet som spänningar, 
tyngd eller tröghet.  

Förstå kroppslighet 
Jag gör en distinktion mellan kunskapens kroppsliga dimension, och kropps-
lighet som kunskap. Detta kommer sig ur att jag anser att allt vi kan har ett 
kroppsligt uttryck, när vi gör det vi kan. Något som skulle kunna kallas 
kunskapens kroppsliga dimension. När vi gör något vi kan, visar kroppen en 
tydlighet och säkerhet, kanske till och med avspändhet som skiljer sig från 
när vi gör något vi inte behärskar. Gör vi något vi inte riktigt kan visar sig 
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snarare okunskapens kroppsliga dimension och vi framstår möjligen som 
spända och irritabla.73  

Den andra dimensionen jag nämner ovan är kroppslighet som kunskap. 
Den visar sig exempelvis då en förskollärare inleder en dialog med ett litet 
barn som skall skolas in. Barnet sitter kanske i förälderns famn. Blickar och 
leenden utbyts. En långsam ge-och-ta-lek. Förskolläraren ser ibland ut att 
följa barnet, som för att visa likhet mellan sig och barnet. Förskolläraren vet 
till att börja med mycket lite om denna lilla människa och behöver lita på 
att hen genom sin kropp kan förmedla trygghet på ett sätt som tilltalar 
barnet så att barnet efter de vanliga tre dagarnas inskolning accepterar att 
låta sig tröstas. Förskolläraren är uppmärksam på gensvaret från barnet och 
prövar sig fram, men gör det utifrån sina erfarenheter och känner på så vis 
vad som bär. Hur förskolläraren gör för att visa sin villighet att upplåta sig 
till barnet och intyga att hen både vill och kan ge trygghet och tröst avgörs i 
stunden och uttrycks på olika sätt. Det handlar inte om att bli en ersättare 
för föräldern, utan snarare om att bjuda in en liten människa som inte kan 
tala och som kanske aldrig varit utanför familjekretsen ensam tidigare, till 
förskolan.  

Naturligtvis är gränsen mellan dessa två aspekter av kroppslighet i rela-
tion till kunskap vare sig skarp eller tät, men jag föreställer mig att den finns 
och jag har till största del intresserat mig för den senare, alltså kroppslighet 
som kunskap, eftersom det är själva kroppsligheten som är kunskapen, inte 
uttrycket kroppen har när den kan något. 

Förstå dans 
Eftersom min blick på kroppslighet som kunskap är färgad av ett dansande 
liv, och analogier till dans är ett sätt för mig att få syn på förskollärarens 
kroppsliga kunskaper, vill jag ge en inramning åt vad min teoriimpreg-
nering omfattar i termer av dans. 

Vad är egentligen dans? Det finns dans och musik i alla kulturer. Den 
har i alla tider används både rituellt och socialt, och i modern tid också 
konstnärligt. Jag tror att journalisten och författaren Lasse Berg har rätt när 
han påstår att människans förmåga att dansa och musicera är sammanvävt 
med en generell förmåga att samarbeta och skapa tillitsfulla relationer med 

73 Jag som undervisat många nybörjare i dans vet att motoriska prövningar ibland kan 
resultera i en viss vresighet och irritation. Föräldrar som övningskört med sina barn har 
kanske liknande erfarenheter. 
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varandra i grupp som har varit och fortfarande är betydelsefull för män-
niskan som art.74 Vad dans är och hur den kan förstås har undersökts bland 
annat med hjälp av antropologi, sociologi, psykologi, pedagogik och natur-
ligtvis dans- och musikvetenskap som ofta lutar sig mer eller mindre mot 
något av de andra vetenskapsområdena.75 Jag bygger här inte vidare i en 
sådan riktning, utan tematiserar snarare mina egna erfarenheter. 

En av de erfarenheter jag har av ett dansande liv är att vi människor 
nästan alltid svarar kroppsligt på dans och musik. Vi ”känner den” i vår 
kropp, och vi känner igen att det är dans och musik vi erfar, som något 
specifikt.76 Inte så att vi inte kan dansa under tiden vi gör något annat, tvärt-
om. Vi kan dansa eller sjunga under tiden vi exempelvis städar eller går på 
promenad. Det jag menar är att om någon annan ser oss dansa loss till-
sammans med dammsugaren, så kommer de att känna igen dansen i städ-
ningen. Tänk dig att du står i trappan vid Sergels Torg i Stockholm. 
Nedanför dig på torget rör sig många människor, kanske hundra eller fler. 
När du sveper med blicken över torget ser du människor som går, som 
kanske står och väntar, som står i smågrupper och pratar. I ett hörn dansar 
någon. Du ser det direkt. Det finns en koncentration, en kroppslig närvaro, 
en rörelsetematik och ett rytmiskt och musikaliskt fokus, som du känner 
igen som just dans. En av mina utgångspunkter är alltså att vi människor 
förstår dans och musik. Minsta barn reagerar, ofta med uppmärksamhet, på 
att bli gungad, eller sjungen för. Människor som lever med demenssjukdom 
och har ”glömt allt” kan fortfarande dansa vals.77 Gadamer säger att för-
ståelse är människans vara-art, jag vill tillägga att kroppens förståelse för 
dans och musik ingår i sagda vara-art som en förspråklig förmåga som vi 
ofta glömmer att nämna när vi talar om vad en människa är, men som jag 
tror har betydelse. 

Min erfarenhet av dans är vid och rymmer både dans som kultur och 
dans som konst. Men det jag har störst erfarenhet av, det som var min arena 

74 Lasse Berg, Gryning över Kalahari, Stockholm: Ordfront, 2005. 
75 För en grundlig forskningsöversikt, se Katarina Lundmark, Rytm, kropp och dans – en 
undersökning av förkroppsligad rytm i dansdidaktisk kontext, (Masteruppsats) Stockholm: 
Stockholms konstnärliga högskola, 2017. 
76 Ibid., Lundmark gör i sin uppsats en genomgång av hur rytmiska och musikaliska för-
mågor formas och är möjliga. 
77 I Danmark arbetar den nationella alzheimerföreningen med något de kallar erindrings-
dans, eftersom de funnit att kunskaper som ligger tillbaks i tiden kan finnas bevarade och 
ger då de väcks mening till den som lever med demenssjukdom, se https://www.alzheimer. 
dk/aktiviteter/erindringsdans/hvad-er-erindringsdans/ 
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under mina yrkesverksamma år, är dansundervisning på akademisk nivå, 
och scenkonstnärlig dans.78 Jag kommer nu att redogöra för hur jag själv 
lärde mig dans, som ett exempel på hur en kroppslig praktik lärs in.  

Fenomenologin i danspraktiken 
När jag lär mig ett nytt dansmaterial har jag ofta upplevelsen av att 
materialet jag lär mig, alltså dansrörelserna, kommer till mig som en helhet 
av rörelse och musikalisk timing. Styckevis får jag fatt i materialet. Det går 
inte till så att jag först förstår den första rörelsen och sedan lär mig den 
andra. Det är mer som fragment som faller på plats i en akt som påminner 
om att lägga pussel. Materialets rytmiska förhållande till musiken är viktigt 
att dechiffrera snabbt, samt riktningar och typ av steg. Det vill säga: jag läg-
ger märke till vad det är för musikalisk taktart, varpå jag försöker uppfatta 
materialets rytmiska uppbyggnad och rörelseriktningar i rummet. Typ av 
steg kan närmast förklaras som materialets ingredienser och detta är något 
som en som dansare har både kroppslig kunskap om och en vokabulär för.  

Så i inlärningens inledning har jag upplevelsen av att materialet kommer 
utifrån till mig, men så fort jag får fatt i dem växer dansen fram inifrån min 
kropp dansad. Eftersom jag kan en hel del dans, så blir arbetet med inlär-
ningen en gestaltning av kunskapens kroppsliga dimension eller kanske kun-
skapandets kroppsliga dimension. Då inlärningen i en professionell kontext 
aldrig börjar från noll finns mycket redan där och dansen pågår för fullt, 
även om materialet inte är färdiginlärt. Engagemanget i materialet (eller 
världen) gör att kroppen som i kroppsdelarna paradoxalt nog är i bak-
grunden av dansen, kanske på ett liknande sätt som Leder beskriver ovan. 
Trots att kroppen som i: hela jag, känsla, uppmärksamhet, lyssnande, 
mobilitet, verkligen är i fokus på ett sätt, täcker upplevelsen av att försöka 
hinna och minnas och få till det musikaliska över medvetandet om vad 
kroppsdelarna gör, var de är. I ett senare skede, när repetitioner fördjupar 
inlärningen är medvetenheten om kroppsdelarna mer närvarande. 
Materialet måste ”sätta sig i kroppen” som många danslärare säger, varför 
de rörelser som ingår undersöks i ett: Hur är det egentligen jag gör den där 
vändningen? Det är också ett slags utantillärning, ett rabblande av rörel-
serna, kanske jag kan säga. Till slut är de där, de finns i mig reflekterade. 

78 För den som är intresserad av en utläggning om dansundervisning och dansande ur ett 
praktisk kunskapsperspektiv hänvisar jag till min magisteruppsats, Maria Pröckl, I dansen 
förhåller sig min kropp och mitt beslut magiskt till varandra. Södertörns högskola, 2008. 
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Eller snarare hos mig, och efter det, i fortsättningen av förvaltandet av 
materialet tar känslan av rörelserna över och framträder som kroppslighet 
som kunskap. Jag kan inom mig se hur min kropp rör sig när jag dansar. Det 
är helheten jag ser och känslan i kroppen, hur rörelserna känns, är central. I 
förhållande till långa koreografier upplever jag det som om följden av 
rörelser är det som får mig att minnas helheten. Som att den ena rörelsen är 
inlindad i den innan och först vecklas ut när det är dags. Som att själva 
dansen drar den ena dansrörelsen ur den andra. Och tolkningen, hur 
rörelserna fylls med liv i ögonblicket sker i samspel mellan mig, musiken 
och publiken. 

Jag kommer att avsluta min teoriimpregnering genom att helt kort 
nämna vad som inte är kroppslighet som jag förstår det.  

Vad är kroppslighet inte? 
Med min bakgrund är jag medveten om att jag riskerar att låta som om 
”allt” i livet är kropp. Min förförståelse av vad som hör till kroppslighet är 
ganska vid, det är jag medveten om, men det finns sidor inom förskole-
verksamhet som hör till en annan sfär och jag tycker att det kan vara bra att 
avgränsa sig mot denna sfär, eftersom det kanske finns saker att förstå om 
varför olika verksamheter blir svåra att växla mellan, eller att saker inte 
förändras i den takt en skulle vilja, om en tänker på det i termer av vad som 
är kroppsligt eller ej.  

Likaväl som jag försöker klä mina undersökningar i en språkdräkt som 
skall föra läsaren nära praktiken, kroppen och det kroppsliga, kan ju 
språkliggörandet leda bort från kroppen till en generell nivå där kroppen så 
att säga släpper taget. Förskolans styrdokument liksom debatten som regel-
bundet pågår i media om ”förskollärarkompetens och humankapital” är 
exempel på sådant som inte är kropp för mig, eftersom förskolläraren där 
blir en generaliserad och diffus någon, inte en levande kännande människa 
av kött och blod. Det är en av anledningarna till att jag inte går nära för-
skolans styrdokument i min undersökning.  

Ett annat exempel på ett område som inte är kropp i det här samman-
hanget är pratet om olika ämnen. Jag tar exemplet likabehandling. Risken 
finns att likabehandling blir en idé som vi pratar i verksamheter om, och om 
verksamheter utifrån. I pratet om likabehandling har kroppen också släppt 
taget. Vi kan tala och tänka exempelvis om allas lika värde hur länge som 
helst, men så länge vi inte gör jämlikhet till praktik, så länge idéerna inte är 
kropp, kan andra praktiker pågå parallellt. Lagar och styrdokument måste 
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naturligtvis finnas, för skolvärlden och resten av samhället behöver stöd och 
rättslig legitimitet i dessa frågor, och vi behöver samtala och reflektera, för 
det hjälper oss att se och att förstå. Men arbetet får inte stanna i en kognitiv 
form som prat om, utan måste omsättas i handling, den måste förkropps-
ligas och göras. För, i de fall en upplever sig bortsorterad och bemött som 
mindre värd, är det i högsta grad en kroppslig erfarenhet som känns inpå 
bara skinnet.  
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K A P I T E L  3  

Den skickliga kroppen

Skicklighet och fronesis 
Fronesis är, som jag skrev i förra kapitlet, den högsta kunnigheten inom 
verksamhetsområdet praxis, enligt Aristoteles, och fronesis visar sig i hand-
ling, eftersom kunskapen framträder i relation till en specifik situation. 
Praktisk kunskap visar sig emellertid på fler sätt än via fronesis. Techne, 
alltså praktiskt produktiv kunskap, som är den högsta kunnigheten inom 
verksamhetsområdet poiesis är ett exempel på det. Techne visar sig som ett 
resultat av handlingar och produktion skilt från den som handlar. Någon-
stans mellan – eller kanske rentav överlappande – dessa uttryck för kunskap 
finns det som Aristoteles kallar för deinotes, skicklighet som av honom själv 
inte tydligt placeras i bara det ena av dessa verksamhetsområden. Mitt 
intresse för skicklighet kommer ur att jag uppfattar att yrkesskicklighet 
betecknar förmågan att knyta samman det som en yrkesperson ser som 
meningen med sitt arbete med hur den skall handla och när den skall 
handla för att kunna göra skillnad på det sätt som är personens avsikt. 
Skicklighet är eftersträvansvärt i de konstnärliga sammanhang jag kommer 
ifrån och jag undrade redan innan jag började mina undersökningar hur 
skicklighet i förskolläraryrket ses och förstås av dem som själva arbetar som 
förskollärare. Därför rörde en av mina inledande frågor i samtliga intervjuer 
skicklighet. 

Maria: Kan du se om en kollega är skicklig? Om ja, vad är det du ser? 

Anna: Ja, det kan jag. Men det är väldigt svårt att sätta ord på vad det är man 
ser (som skicklighet). Det blir på det hela, på hela alltet. Hur man leder 
arbete, hur man får barnen med sig, hur man är med barnen och hur man är 
med sina kollegor. Det är någonstans där: Hur man är, vad man ser och hur 
man agerar.  
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Det är oerhört viktigt när man gör saker. Nu är jag med små barn. Det är 
flera ledsna barn. Hur jag väljer då, vem skall få tröst? Och när skall jag göra 
det? De behöver få vara ledsna också, men det betyder inte att de skall gå 
och vara ledsna hela tiden, men de måste ju få ut sina känslor. Och att 
avgöra när man behöver gå in och hjälpa det barnet att komma ur det. Det 
är inte enkelt att läsa av. Vissa barn vill ha tröst nu på en gång, vissa barn 
behöver lite tid och vissa barn vill inte släppa (in) på ett bra tag. Och då kan 
man inte tränga sig på det barnet, det måste man känna av… 

Maria: Känna sa du. Vad känner du med? 

Anna: Med kroppen. Det är nog med hela kroppen. Man har ju någon sorts 
kommunikation som inte syns, och då skulle jag nog säga att det sitter i 
kroppen. 

Jag tycker det är intressant att Anna först stannar upp inför att det är svårt 
att sätta ord på vad hon ser som skicklighet hos en kollega för att ganska 
snabbt gå in på hur hon själv förhåller sig till alla avvägningar och bedöm-
ningar som är nödvändiga att göra i förhållande till nyinskolade barn. Det 
skulle kunna peka mot att hon känner igen skickligheten hos kollegan i 
relation till hur hon själv skulle göra, som att hon behöver ikläda sig situa-
tionens komplexitet för att kunna nämna alla moment som har betydelse. 
Jag tolkar Annas ”kännande med hela kroppen” som en ständigt pågående 
reflektion i handling knuten till mellankroppslighet.1 Empati använder hon 
sig av, det talar vi om, och jag föreställer mig att det hon beskriver är ett 
exempel på den in-med-för process som Svenaeus skildrar i kapitel två. Med 
utgångspunkt i hela samtalet får jag uppfattningen att eftersom relationen 
till varje barn ännu inte är etablerad, så tolkar hon kroppshållning, inten-
siteten i gråten, och om barnet vill ha tröst för att kunna möta barnet. När 
hon får kontakt får hon möjlighet att erbjuda barnet något: tröst, avledning 
och så småningom gemenskap med de andra barnen. Hon behöver börja 
nära, hennes kropp nära det nyinskolade barnets kropp, för att känna av 
behov, och när rätt tillfälle visar sig, kunna erbjuda något. Hon vill se varje 

1 Se Bengt Molander, Kunskap i handling, Daidalos, Göteborg, 1996, där han utarbetar en 
teori om att en lär sig göra något samtidigt som en lär sig vad en gör och har gjort. Något 
som jag uppfattar som en slags reflekterande hållning. Han talar om att ”handla med goda 
skäl”. s. 241.  
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barn, eller snarare, hon vill att varje barn skall känna sig sett och bekräftat i 
sin egen rätt, säger hon.  

I detta kapitel vill jag undersöka följande: Hur samverkar kunskaper och 
kropp hos förskolläraren på ett fruktbart sätt i vardagen? Vilken kunnighet, 
vilka förmågor och känslor är i rörelse hos en skicklig förskollärare? Jag 
frågar mig vart skicklighet hör, är det till verksamheten praxis eller till 
poiesis? Skall skicklighet förstås som resultatet av lång erfarenhet, eller 
handlar det om en personlig inställning eller hållning?  

Utifrån det som medforskarna svarar på min inledande fråga och genom 
exempel från min empiri leder min undersökning vidare och jag försöker 
identifiera vad skicklighet behöver knyta an till i förskolan. Och var kom-
mer empati in i bilden? Empati nämns ju av många som en nödvändighet 
för att utveckla kunnighet i mellanmänskliga yrken. Hur använder skickliga 
förskollärare empati i vardagen?  

Annas svar på min fråga ovan ger vid handen att skickligheten är märk-
bar, men svår att beskriva. Därför behöver jag, innan jag går vidare, åter-
vända till Aristoteles kunskapsteori för att undersöka skicklighetsbegreppet 
mer specifikt och för att försöka utröna varför visst handlande uppfattas 
som skickligt samt hur skicklighet hänger samman med kunskap.  

Skicklighet 
Begreppet skicklighet känns kanske en aning föråldrat om jag refererar till 
det vi kallar dagligt tal. Professionalitet är idag ett mer använt ord när vi 
skall tala om duktiga yrkesmänniskor. För att få fatt i skillnaden mellan 
skicklighet och professionalitet behöver vi betänka att professionalitet är ett 
begrepp som ramar in hela professionen. Hela yrket, facket, alla de sidor 
som ett yrke omfattar. Att vara professionell är således att vara fackmanna-
mässig eller handla yrkesmässigt. En fackmannamässig yrkesutövare hand-
lar i enlighet med vad en annan kunnig yrkesperson skulle göra och i linje 
med beprövad erfarenhet. Professionalitet och skicklighet faller delvis in i 
varandra, men som jag förstår det, menar Aristoteles att skicklighet är för-
bundet med praktisk klokhet, vilket innebär ett moraliskt anspråk. Detta 
anspråk gör innebörden av det skicklighetsbegrepp jag använder till något 
mer personligt, knutet till den unika individens handlande innanför sitt 
yrkes beprövade erfarenhet, än vad begreppet professionalitet omfattar.  

Aristoteles presenterar deinotes i Den nikomachiska etikens sjätte bok. 
Skicklighet beskrivs där som ett sätt att handla som kan vara både ädelt och 
uselt. I Charlotta Weigelts översättning av bok VI kan vi läsa: 
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Det finns en förmåga som kallas skicklighet: denna är så beskaffad att den 
person som besitter den förmår handla i riktning mot det uppställda målet 
och träffa detta. Om målet är ädelt, så är skickligheten värd beröm, men om 
det är uselt, så rör det sig om slughet.2 

Är vi moraliskt dygdiga kan vi, som jag beskrev i kapitel tre, navigera oss 
fram mellan karaktärsdygdernas ytterligheter och avgöra om målet är ädelt 
eller uselt. Det förefaller som om skickligheten är kommen ur klokheten. 
Några rader ner i samma text står det: 

Nu är ju klokheten inte identisk med förmågan i fråga, men den förekom-
mer inte heller utan denna förmåga.3 

Skicklig på ett berömvärt sätt kan enligt Aristoteles bara den vara som är 
klok, och klokheten, den praktiska klokheten fronesis, har den som är 
erfaren, kan överlägga väl och som handlar moraliskt dygdigt, alltså i enlig-
het med det bästa inom sig. 

Att förmå att handla i riktning mot ett uppställt mål och träffa det, som 
vi läste om ovan, skulle i princip kunna vara både berömvärt och slugt. 
Slughet är det om målet är uselt skriver Aristoteles.  

Den saken är emellertid inte uppenbar för en som inte är en god människa, 
då ju uselhet skapar förvirring och gör att man misstar sig om grunderna för 
handlandet. Det är följaktligen klart att man inte kan vara klok utan att vara 
en god människa.4 

Om mitt mål är att få en kollega att få skulden för ett misstag jag själv gjort, 
kan det krävas en del list för att säga rätt sak i rätt ögonblick till rätt person, 
antyda och insinuera eller kanske ljuga för att nå mitt uppställda mål. Trots 
att det kräver en serie väl avvägda handlingar, som bygger på både erfaren-
het och omdömesförmåga anses det inte som berömvärd skicklighet utan 
skulle av Aristoteles kategoriseras som list, eftersom jag inte handlar i 
enlighet med det bästa inom mig. Eftersom mitt mål är uselt, handlar jag 

2 Aristoteles, ”Bok VI ur Den nikomachiska etiken”, översättning Charlotta Weigelt, i 
Klassiska texter om praktisk kunskap, (red.) Jonna Hjertström Lappalainen, Huddinge: 
Södertörns högskola, 2015, s. 58. 
3 Ibid. 
4 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, översättning Ringbom, s. 179. 
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inte ” i förening med en riktig tanke om vad som är gott och ont för män-
niskan.”5  

Vad är då ett ädelt mål? Att arbeta mot ett uppställt mål kan låta instru-
mentellt, särskilt i vår tid när målstyrning av verksamheter ner på molekyl-
nivå håller på att mala sönder hela välfärdssektorn.6 Målstyrning innebär i 
de sammanhangen att arbeta mot mål som skall kunna jämföras och visas 
upp uppåt mot ledningen och utåt mot framtida ”kunder”. Eftersom jäm-
förbarhet är avsikten så blir målstyrningens mål med nödvändighet kvanti-
fierbara. Det är inte alls den typ av mål jag avser här.  

De mål jag avser har betydelse här handlar om att försöka förverkliga den 
övergripande meningsskapande anledningen till varför en arbetar inom ett 
yrke. Det skulle jag säga är ett ädelt mål. Enligt Aristoteles kan bara en god, 
alltså en klok, människa avgöra vad som är ett ädelt mål. Och klok är den 
som ”förmår se det goda både för sig själv och för människorna.”7 Den 
kloka tar alltså i beaktande inte bara situationen, utan även det samman-
hang där hen skall handla. Jag tänker att det ädla målet för förskolläraren 
både kan förstås som ett övergripande mål, exempelvis bevekelsegrunden 
för varför förskolläraren vill arbeta inom förskolan, den unika förskol-
lärarens credo i sitt yrkesval, kanske jag kan säga. Som min medforskare 
Charli uttryckte det när samtalet rörde sig kring vad hon själv tycker är det 
viktigaste med hennes arbete: ”När barnen går härifrån skall de känna: Jag 
är en bra människa. Jag har många kompisar, det är många som tycker om 
mig. Jag är rolig. Jag vill att de (barnen) skall känna så”. 

Det ädla målet kan också förstås som ett mål som finns mitt i verksam-
heten, mål som förskolläraren har i förhållande till varje ny situation. I varje 
övergång under dagen finns en möjlighet att justera siktet mot målet, så att 
förskolläraren och barnen precis där och då skall kunna nå målet att känna 
att de är ”bra människor”. Charli igen: ”… men man måste vara kvick i 
tanken, man måste vara lite snabb på… Som i hallen, när det är jättestruligt 
eller håller på att bli, då måste man ta tag i hela situationen. Man måste ha 
lite ess i ärmen. En sång eller ramsa, eller hitta på en saga, något som 
fångar.” 

5 Ibid., s. 164. 
6 Se exempelvis Yrkesmänniskan i den kapitaliserade välfärden, (red.) Carl Cederberg, 
Huddinge: Södertörns högskola, 2019. och Kvalitetsjakten – om professionalitet i välfärden, 
(red.) Lotta Victor Tillberg, Stockholm: Premiss förlag, 2014.  
7 Aristoteles, ”Bok VI ur Den nikomachiska etiken”, översättning Weigelt, s. 45. 
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Detta att ”vara lite snabb på” och ”ta tag i hela situationen”, är att med 
hjälp av sina karaktärsdygder försöka navigera med målet att handla gott 
både för sig själv och för sin omgivning om en ser det ur ett aristoteliskt 
perspektiv. Aristoteles säger att dygdernas relation till klokhet är samma 
som skicklighetens relation till klokheten. De är inte samma sak som 
klokhet, men kan inte finnas utan den.8 ”Dygden gör syftet riktigt, medan 
klokheten gör så att de saker som bidrar till syftet är de riktiga.”9 

För att kunna navigera i vad som är det goda att göra i en situation som 
den i hallen används karaktärsdygderna, men för att göra det på riktiga 
grunder behövs klokhet. Syftet att handla i situationen i hallen när Charli 
uppfattar att något är på väg att hända, skulle vara att det inte skall bli bråk 
eller att någon skall bli ledsen när barnen är på väg in eller ut. Det i sin tur 
föreställer jag mig är kopplat till det övergripande ädla målet som Charli 
formulerade till att barnen skall känna ”jag är en bra människa, jag har 
många kompisar…” Att avleda och göra något ”som fångar” är viktigt i den 
konkreta situationen för att barnen skall lyckas med det. Lyckas ”vara bra 
kompisar” – det ädla målet grundat i klokhet – och inte börja bråka med 
varandra i onödan för att de är hungriga eller trötta.  

Om pedagogen inte har ett ädelt mål, utan mest funderar över hur den 
skall klara sig igenom dagen utan för mycket strul och bråk, så blir situa-
tionen en annan. Tar vi exempelvis en oerfaren vikarie i samma situation 
som Charli beskrev ovan, så kanske också den personen skulle försöka hitta 
på något i hallen för att den känner att det håller på att bli struligt. Har hen 
bara sitt eget välbefinnande för ögonen – ”jag orkar inte med att de bråkar 
och skriker” – så kan målet sägas vara det som är bäst för personen själv, 
vilket Aristoteles förmodligen skulle säga är ett uselt mål. Risken när någon 
bara ser till sitt eget välbefinnande är att empatin för andra faller bort, och 
det som personen kommer på att göra för att undvika bråk står i relation till 
den egna bekvämligheten i stunden. Det innebär inte att det som personen 
faktiskt gör är dåligt i sig, men det sker på fel grunder för att kunna kallas 
skicklighet i aristotelisk mening.  

I mitt exempel med att ge en kollega skulden för ett misstag jag själv 
gjort är uppsåtet uselt på ett tydligt sätt, och det skulle vara lätt att påstå att 
den som gör något sådant inte är en god människa och därför inte heller 
klok. Men i en situation som med den oerfarna vikarien i hallen är det inte 

 
8 Ibid., s. 59. 
9 Ibid., s. 58. 



3. DEN SKICKLIGA KROPPEN

109 

lika tydligt. Hen försöker undvika bråk, fast av ”fel” orsak. Betyder det då att 
den människan inte är god eller klok?  

När jag funderar över dessa saker inser jag att situationer i praktiken 
sällan är så tydliga och lätta att navigera kring som de är när jag läser 
Aristoteles. Den enskilda pedagogen kan behöva tänka på sitt eget välbefin-
nande i vissa situationer, för om hen inte orkar hela dagen, vad händer då? 
Om vikarien når gränsen för vad den orkar med kanske hen blir sjuk, men 
innan dess finns ju en risk för missbedömningar, vredesutbrott mot barnen, 
eller bråk med kollegerna orsakat av utmattning. I värsta fall ger vikarien 
upp, får nog och slutar arbeta på förskola. Vad som är att handla ”i förening 
med en riktig tanke om vad som är gott eller ont för människan” är inte 
alltid lätt att se och de bakomliggande orsakerna till en annans handlingar 
kan vara dolda för oss. När jag nu ramat in vad jag avser med skicklighet vill 
jag passa på att avgränsa min tolkning mot ett annat skicklighetsbegrepp 
som förekommer i skolans värd. 

Idag förekommer uttrycket pedagogisk skicklighet inom hela utbildnings-
väsendet som kriterium för anställning och meritering av personal.10 
Meriteringssystemens användande av begreppet pedagogisk skicklighet har 
en koppling till generellt formulerade kriterier samlade i bedömnings-
matriser där kriterierna är knutna till studentens/elevens prestationer. Det 
jag undersökt och skriver om här, handlar om hur den unika pedagogen, i 
de sammanhang där hen är verksam, hanterar sin yrkespraktiks vardag, var-
för jag för att skilja företeelserna åt kallar den pedagogens skicklighet. Det är 
inte en skicklighet som i första hand låter sig passas in i en matris, utan är 
snarare ett sätt att handla i vardagen som uppfattas som säkert och om-
sorgsfullt. Naturligtvis går det att tala om pedagogens skicklighet i relation 
till barnens lärande och sådana samtal har jag haft med mina medforskare, 
men inte med avsikt att utvärdera dem mot en mall. 

10 Jag tänker närmast på förstelärarreformen som kom 2013 som ett svar på att OECD 
ansåg att svensk skola inte erbjöd karriärmöjligheter för sina lärare. Förordningen från 
staten anger vem som kan bli förstelärare, men det är huvudmannen som bedömer huru-
vida dessa kriterier uppfylls och i det sammanhanget talas det om pedagogisk skicklighet 
eller lärarskicklighet. Till det kom 2016 lärarlönelyftet, också det en karriärväg. Även i detta 
fall är det förordningen som anger kriterier, men huvudmannen gör bedömningen av vem 
som uppnår pedagogisk skicklighet. Förskollärare omfattas av båda dessa reformer. 
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Etisk och estetisk hållning – ett ädelt mål 
De förskollärare jag har samtalat med har alla en uppfattning om vad som 
är det viktigaste med deras arbete, något jag valt alla kalla pedagogiskt 
credo. Min uppfattning är att det som de angivit som det viktigaste med sitt 
arbete är liktydigt med ett ”ädelt mål”. Ett ädelt mål tänker jag mig ger rikt-
ning och stabilitet, och det framträder för mig som en etisk och en estetisk, 
alltså sinnlig hållning i förhållande till praktiken, som motiverar och ger 
mening till vardagen. Etisk är hållningen för att det ädla målet finns och för 
att förskolläraren försöker att handla gott och klokt i sin strävan att fullfölja 
sitt uppdrag. Denna strävan är också det som gör hållningen estetisk/ 
sinnlig. Min erfarenhet är att det som engagerar oss, som har betydelse och 
mening när vi reflekterar över det och arbetar oss djupare in i engage-
manget, får en estetisk/sinnlig dimension. Det har med allvaret i uppsåtet 
och omsorgen att göra. En långsiktig strävan i en i någon mån oförutsägbar 
process. Engagemanget i att hålla i sitt credo, som i Charlis fall är att alla 
barn skall känna: Jag är en bra människa, jag har många kompisar…, har i 
relation till det unika barnet en bana, en riktning mot ett mål. Banan ser jag 
inte som den snabbaste vägen mot en i förväg känd fixerad punkt. Jag 
tänker på det hela som en vilja att ombesörja förutsättningar för växande 
hos varje barn. Kanske ser jag det som estetiskt/sinnligt för att det på något 
sätt är en skapelseprocess. Ett långsiktigt försök att på ständigt nya sätt 
återskapa ett högre mål.  

När jag frågar vad som är det viktigaste i deras uppdrag svarar med-
forskarna till exempel: Att lära dem (barnen) att bli fina med varandra, att 
bygga en bra relation till varje barn så de lär sig hur goda relationer fun-
gerar, att lära dem pluralitet, att få dem att våga vara sig själva. Det slår mig 
att det ädla målet av Aristoteles beskrivs som något som finns på avstånd, 
som vi kan rikta oss mot.11 Jag håller med om den bilden, men jag känner 
samtidigt att det också kan ses som ett fundament, det som ligger i botten av 
yrkesrollen.  

Pedagogens skicklighet – som medforskarna beskriver den 
När jag ställde frågan om skicklighet som jag skriver om ovan till mina 
medforskare och informanter (Kan du se om en kollega är en skicklig 

 
11 Aristoteles, ”Bok VI ur Den nikomachiska etiken”, översättning Weigelt, s. 58. 
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förskollärare?) upplevde jag det som att reaktionen ofta kom efter en milli-
sekunds eftertanke. Samtliga svarade: Ja, det kan jag.  

Mina fortsatta frågor till informanter och medforskare var emellertid 
inte lika lätta att besvara, visade det sig. Vad är det du ser? Hur kan du veta 
att det är skicklighet? Samtalen trevade runt reflektion, förspråkligande, 
förmågan att visa omsorg. Är den skicklig som kan sammanföra alla läro-
plansmålen i en handling? Nej, skicklighet kan vara att gå emot läroplanen i 
vissa fall… Några nämnde kolleger som de lärt sig mycket av ”Hon kunde 
verkligen lyfta barnen” eller ”Vi behövde aldrig prata om vad vi skulle göra 
– vi bara visste”. När en skall beskriva praktisk kunskap kan det, precis som
jag skriver med stöd av Schön ovan, ibland vara lättare att beskriva vad som
avviker än att beskriva kunskapen själv. Charli definierade den som inte
”har koll” för att försöka rama in ett skicklighetsbegrepp.

Charli: Man märker det jätteväl. Det kan vara om det kommer in en 
vikarie till exempel. Om de bara skall läsa en bok. De sätter ner dem 
(barnen) på ett sätt där man förstår att det inte kommer att funka, du sitter 
där, du sitter där. Tar för många barn, tar fel bok. Man förstår att den där 
(boken) kommer de inte orka lyssna på, eller att pedagogen blir för arg, eller 
låter dem göra saker som man ser, det där kommer gå över styr. Eller säger 
saker som man… Ja, man märker det jätteväl. 

Utifrån denna beskrivning av vad som syns ”jätteväl” om en jämför en 
skicklig kollega med en oerfaren vikarie, förstår vi att förskollärarpraktiken 
är mångfacetterad. Jag uppfattar inte att Charlis avsikt är att staka ut vad 
som är rätt eller fel att göra, hon vill, precis som Anna ovan, peka på att det 
är många små enskilda överväganden som hela tiden görs – och som måste 
göras av rätt anledning – under alla delar av dagen. Pedagogen måste kunna 
se helheten likaväl som delarna och göra ett överslag av vad som är det kloka 
att göra i den unika situationen. En vikarie, som inte känner barnen, kanske 
inte hinner se både helhet och delar, det vill säga allt som har betydelse för 
situationen. Vid en bokläsning som i Charlis exempel, då spelar stämningen 
mellan barnen roll för hur rummet skall disponeras. Är det något barn som 
haft en speciellt prövande dag? Är det några som lekt mycket tillsammans 
som vill vara nära varandra? Vem är glad, vem är på mindre bra humör? 
För att välja en passande bok kanske det som hänt precis innan eller det 
som skall hända efteråt har betydelse. Skall boken ha många bilder, eller 
skall den kanske vara spännande? Sådana överväganden är svåra att göra för 
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någon som ännu inte har utvecklat en kunnig blick och ser vad som har 
betydelse för situationen.12  

Att kunna bedöma och avgöra vad som behöver göras, i vilken ordning 
och hur det skall göras, är en del av den skickliga förskollärarens kunskaper, 
men när allt flyter syns inte det som är på spel i situationen. Förskolläraren 
tar en bok, sätter sig med barnen och läser. Det ser hur lätt ut som helst. 
Omdömet som opererar och de kunskaper som behövs för att det hela skall 
lyckas är dolda för ett otränat öga. Det skulle vara lätt att utifrån ett aris-
toteliskt perspektiv säga: Ja, den förskolläraren som kan handla så, visar 
fronesis. Den skickliga förskolläraren har säkert nått ”den högsta dygdig-
heten” i verksamheten praxis. Men fronesis beskrivs av Nilsson som vi såg i 
kapitel två som en omdömeskraft och jag är inte säker på att den skickliga 
pedagogen alltid behöver mobilisera denna kraft. Eftersom Aristoteles säger 
att skickligheten inte är samma sak som vare sig godhet eller klokhet, men 
att skickligheten inte förekommer utan dessa två frågar jag mig om den 
skickliges samtliga handlingar alltid är uttryck för fronesis. Våra vanor, hur 
vi normalt sett gör, räcker inte de ganska långt i en praktik där vi har 
erfarenhet? Vidare undrar jag, kan en förskollärare vara moraliskt förträfflig 
hela tiden? 

Jag ställde min fråga om skicklighetens synlighet till dem jag samtalade 
med för att jag tänkte att deras inifrånperspektiv på vad som utmärker en 
skicklig kollega skulle kunna vägleda mig i mitt sökande efter kroppslighet 
som kunskap. Jag har märkt att ”den skickliga förskolläraren” ibland 
framträder som solitär i samtalen vi hade om skicklighet. Det kan låta som 
om det är en autonom aktör som agerar bara utifrån sin egen övertygelse. Så 
hänger det naturligtvis inte ihop. Det vet mina medforskare, och det vet jag. 
Förskolläraren finns i ett sammanhang med barn och kolleger, med 
föräldrar och chefer och ett omgivande samhälle. Det finns många lager av 
faktorer att förhålla sig till, pedagogisk profil på förskolan, den sociokul-
turella miljö som förskolans är del av, styrdokument, måldokument och 
lagar. Fonden mot vilken förskollärarens skicklighet framträder är inne-
hållsrik och inte alltid samstämmig. 

Maria: Kan man känna eller se om en kollega är skicklig? Och om ja, vad är 
det man ser? 

 
12 Meløe, ”Notater i vitenskapsteori”, s. 23. 
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Robert: Jo, det kan man. Jag tycker att jag kan se, och det märker jag på 
personerna runt den personen. Hur den lyckas entusiasmera, hur den lyckas 
fånga, hur den lyckas skapa tillit och trygghet. Så jag tänker att jag inte 
märker det på personen. Jag skulle inte kunna märka det om vi satt och 
pratade nu, men jag skulle nog märka det på hur omgivningen responderar 
på vad personen gör.  

Maria: Men vad är det du ser? [---] 

Robert: Det är till exempel en person som kan fånga barnen och samspela 
genom leken. Och genom leken bygger man ju relationer. Det händer ju 
något mellan två personer som kan visa tillit eller samspela. [---] 

Robert: Personer som är väldigt, väldigt olika mig… Jag kan absolut se att de 
fångar barnen och tillför saker som är helt annorlunda mot vad jag skulle 
göra, men jag tycker att de gör ett fantastiskt jobb och bidrar på ett sätt som 
ger kvalitet. Fastän vi är olika och jag kan vara kritisk till saker de gör så kan 
jag se att de är skickliga. 

Robert definition är att en förskollärares skicklighet är relationell och han 
pekar på att det är i relation till barnen som den framträder. Den kan vara 
beskaffad på olika sätt, men den lämnar spår efter sig som han kan upp-
täcka. Den skickliga kollegan kan agera på ett sätt som han själv absolut inte 
skulle göra, men han känner igen skickligheten på barnens reaktioner. Hur 
barnen svarar på det som kollegan gör. Kollegan och Robert arbetar båda 
med att skapa goda relationer till varje barn – det gör säker alla i deras 
arbetslag – men de gör det på olika sätt. Om jag förstår Aristoteles rätt kan 
siktet på målet tas från olika utgångspunkt. De träffar båda målet, och om 
de båda är praktiskt kloka vet de ”att målet är högt” och kan därigenom 
erkänna varandra, trots olikheter i hur de agerar.  

Att Robert kan se att kollegan når målet – engagerar och fångar barnen – 
tror jag också har att göra med att han själv känner barnen väl och vet vad 
deras reaktioner står för. Alltså, säkerheten i bedömningen huruvida en 
kollega är skicklig eller ej handlar inte bara om att känna igen samspel 
generellt, utan att känna igen hur de specifika barnen uttrycker tillit och 
samspelar med andra.  

Det svar Robert ger här och det svar Anna gav i inledningen till detta 
kapitel ger ett slags ”inifrånperspektiv” på hur förskollärarkollegers skick-
lighet framträder för dem. Jag förstår att deras egen yrkesvardag och ädla 
mål finns som fond till deras svar. Det som de hjälper mig att se är ”det som 
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står på spel”. De vet, och kan därför peka ut i vilka situationer överväganden 
behöver göras. Hur komplexa situationer kan vara och att stämningen i 
barngruppen kan vändas upp och ner på bara ett ögonblick. De vet hur vik-
tiga goda relationer är, de har erfarenhet av sådana relationer och känner 
igen dem.  

Jag har redan varit inne på att när allt fungerar som det ska, syns inte 
arbetet som ligger till grund för den mysiga sagostunden, den intressanta 
diskussionen vid matbordet eller det fina samspelet mellan barnen vid 
samlingen så väl. Men syns skickligheten i förskollärarpraktiken aldrig 
utifrån? Är det bara oskicklighet som syns? När jag var ute på deltagande 
observationer filmade jag många situationer. De som jag tyckte hade något 
speciellt, transkriberade jag. I det arbetet tittade jag upprepade gånger på 
samma filmsekvens och i och med det tyckte jag att även jag kunde få syn på 
vad som är i rörelse hos en skicklig förskollärare. 

Pedagogens skicklighet – som jag ser det 
Följande två filmer är inspelade på avdelningen Hallonet där jag var på 
deltagande observationer. De är inspelade samma förmiddag i det största 
rummet på avdelningen. Där finns samlingsmattan samt de bord och stolar 
som används vid måltider, men som också fungerar som arbetsplatser 
under resten av dagen. Där finns diskbänkar och hyllor med material och 
där förvaras barnens pågående arbeten på brickor i en brickvagn. Rummet 
ligger centralt placerat på avdelningen och gränsar mot två små rum och 
hallen. Förskollärarna är oftast i detta största rum där de har överblick över 
hela avdelningen. De kan hjälpa till i både byggrum, läsrum och hall, om det 
behövs. Det är oftast här gemensamma aktiviteter äger rum, här får alla 
plats, och det är oftast här barnen arbetar med olika projekt. 

Första filmen: Smådjuren. 

Ulrika: När jag ser de där små djuren, vet ni, jag såg ett tv program igår… 

Förskolläraren Ulrika sitter vid ett av bordet på avdelningen Hallonet med 
Siri, Anna, Jasinto, Per och Yildiz. De läser en bok om hur jorden blev till 
och har kommit så långt som till när de första djuren, bland annat kräftdjur, 
uppstod. Ulrika har Per i famnen och de andra runt sig. Siri är den som 
bläddrar i boken och Anna sitter uppe på bordet för att se bilderna. Per ser 
ut att tänka på annat, han ser lite sömnig ut och vilar hakan i handen. Alla 
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sitter tätt ihop. Barnen byter ställning på stolarna och flyttar sig runt lite-
grann under tiden som de lyssnar och pratar. Det ser ut som om alla som 
deltar är helt vana vid att det är så här det brukar vara. Jag sitter i en fåtölj 
vid väggen ganska nära bordet där Ulrika och barnen sitter. 

Ulrika: Det var på Vetenskapens värld, var det någon som såg det? Nej, det 
är ju lite sent på kvällen förstås. Vet ni vad man fick se?  

Ulrika gör en liten paus då hon kastar en snabb blick bort mot kollegan 
Marion som står vid datorbordet – barnen vänder sig mot Ulrika på hennes 
fråga. Hon fortsätter långsamt med en nästan förvånad röst. Alla djur som 
bor på våra kroppar. Vi har massor av djur. I ögonbrynen och här vid näsan. 
De såg ut som monster.  

Under tiden Ulrika berättar rör hon vid sitt eget ansikte för att visa var 
djuren fanns. Anna tittar med skeptisk min, Yildiz går ner från sin egen stol och 
klättrar upp på Ulrikas för att se bättre. Per ser fortfarande drömmande ut. 

Siri: Hemma har jag ett program om valar, man eeh, de liksom… åå… man 
får se när de simmar i havet.  

Ulrika lutar sig fram och visar att hon lyssnar på Siri. Efter en liten paus 
säger hon: Mm. De här djuren är jättejättesmå. De bor på alla människor.  

Alla barnen är vända mot henne utom Per och hon möter deras blickar. 
Nu kommer Marion med ett förstoringsglas. 

Marion: Nu måste jag få se, har du djur på dig säger du? Skall vi se om det 
syns något?  

Hon låter både nyfiken, glad och lite skeptisk på rösten, men lyfter förstor-
ingsglaset mot Ulrikas ansikte och Yildis tittar genom glaset på Ulrikas 
näsa. Hon styr Marions hand så att hon skall kunna se. De andra barnen 
reser sig också upp, ställer sig på stolarna och bordet där Ulrika sitter. 
Marion har en allvarlig uppsyn och Ulrika blundar och håller fram sitt an-
sikte. Barnen tittar i förstoringsglaset; syns det något? 

Siri: Får jag hålla förstoringsglaset? 

Anna: Siri kan du hålla still där… 
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Jasinto: Jag ser inte… akta dig lite Yildiz. 

Ulrika: Vad var det de sa? Att på dagarna så kryper de ner i de där små hålen 
på huden. Ulrika pekar på sin kind. 

Marion: Ja, men då tittar vi på hålen då. 

Ulrika: Ja, men de är ju där nere, man ser bara svansen på dem. 

Marion: Ser ni några svansar?  

Jasinto: Nä, jag ser bara hålen.  

Barnen tittar och pratar med varandra en liten stund, men verkar inte rik-
tigt övertygade. Inget syns ju. Kan det Ulrika berättat stämma? 

Ulrika: Sedan, när vi ligger och sover så kommer de upp ur hålorna så här 
och så föder de nya bebisar och så blir det ännu fler! 

Barnen: Wooo… 

Marion: Vad mysigt… Marion kastar en blick över axeln mot Ulrika när hon 
går tillbaka till datorn. Jag funderar på om det ligger lite ironi i botten på 
kommentaren. 

Någon annan vill låna förstoringsglaset så barnen klättrar ner igen och 
Anna ställer sig framför Ulrika ett ögonblick innan hon går därifrån. Ulrika 
ler och säger till henne: Kanske finns det på SvT play? 

Andra filmen: Pannkakstårtan 
En stund senare, efter samlingen, blir en grupp barn kvar på golvet och 
ligger huller om buller bredvid Marion som också ligger på golvet. Några 
barn ligger på varandra och säger att de är ”en pannkakstårta” och ett barn 
har lagt sig ovanpå Marion. En flicka verkar oroa sig lite för Marion och vill 
att barnet som ligger ovanpå skall resa sig, men alla ligger kvar och flickan 
övergår till att klappa Marion på huvudet istället. De pratar lite, men jag hör 
inte vad de säger. Jag tycker att det ser ut som om alla har det ganska bra 
och allt bara pågår på något vis. Alla dröjer sig kvar. Inget är bråttom.  
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Följsamhet, allvar och långsamt lyssnande - aspekter av skicklighet 
Varför tycker jag att dessa två korta filmer är gestaltningar av skicklighet? Jag 
tror att det handlar om att jag här tycker mig se följsamhet, allvar och något 
slags långsamt lyssnande framträda, begrepp som mina medforskare lyft i 
samtalen om hur skicklighet hos kolleger märks. Jack säger exempelvis: 
”Skicklighet är en långsam, förbindlig och på allvar tagen relation till barnet.” 
Men det är också begrepp som jag har en egen, annan relation till. För mig 
som danspedagog betyder begreppen följsamhet, allvar och långsamt lyss-
nande något. Begreppen har en koppling till den öppenhet en som lärare 
måste ha inför sina elever för att kunna göra ett gott arbete. För mig kunde 
det vara en utmaning, eftersom jag precis som många andra lärare ibland ville 
för mycket, ville hjälpa och putta på i en hastighet som inte var mina 
studenters egen, men jag identifierar det ändå som viktiga förmågor.  

Min tolkning är följande: Följsamhet är att ta in den andra, allvar omfat-
tar att stanna upp inför situationen och personen, och långsamt lyssnande 
att också ge den andra tid att stanna till och öppna sig och inte skynda på 
mot ett eget mål utan stå ut med att situationen skulle kunna utvecklas åt ett 
oförutsett håll eller rent av avstanna. Till tolkningen hör också min för-
förståelse att det är en kroppslig praktik att vara följsam, bemöta någon med 
allvar och lyssna långsamt.13 En måste göra sig tillgänglig, stanna upp och 
vilja mötas, känna att det är viktigt.  

På den första filmen sitter Ulrika och pratar med barnen över en bok, 
något faller henne in och hon börjar berätta något. Hon ser att barnen visar 
intresse och Marion, som hör vad deras samtal handlar om, hjälper till så att 
berättelsen om djuren som bor på kroppen kan bli en konkret undersökning. 
Kanske tycker Marion att historien om de små djuren är lite otäck eller kan 
uppfattas som otäck av barnen. Hennes kommentar till hur djuren förökar 
sig, när hon säger: ”Vad mysigt” tyder på det. Jag funderar på om hon för-
söker nyansera och ta udden av det som kan verka otäckt genom att visa att 
djuren Ulrika talar om är så små att de inte ens syns i förstoringsglas. 

I det andra exemplet tänker jag att Marion känner av att barnen vill ha 
närhet och kroppskontakt. Eller snarare, det finns en ömsesidighet bland 
dem som ligger på golvet att det är fint att ligga nära varandra en stund och 
Marion stannar upp där tillsammans med barnen. 

Ulrika och Marion bjuder in, eller snarare upplåter sig i samspelet med 
barnen. Min uppfattning är att Ulrika har en så god relation med barnen att 

13 Med allvar menar jag inte allvarlig som i ”dyster”, utan snarare ”med uppriktigt intresse”. 
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hon känner när hon har barnen med sig. Hon utmanar dem genom att 
berätta något som kanske kan vara lite otäckt, men också spännande. Det är 
inte bara hon som är följsam utan jag tolkar det som att hon, Marion, och 
barnen följs åt ut i den undersökning som sker av hennes ansikte. Hennes 
röst signalerar att inte ens hon är säker på att de där djuren faktiskt finns, 
och tillsammans med sin kollega och barnen prövar hon teorin. Hon 
förefaller trygg med att stanna upp och låta barnen ta initiativ och öppna sig 
så att de också kan tillföra något till utforskandet. Hon utstrålar ingen oro 
för att situationen ”skall gå över styr” utan visar tillit när hon blundar och 
sträcker fram sitt ansikte och låter barnen komma nära, nära. Även Marion 
låter barnen komma nära sig i den andra filmen när hon ligger med barnen 
på golvet. Hon delar med sig av sin kroppslighet och på så sätt utvidgas ett 
utrymme där tempot är långsammare och relationerna får tid och plats att 
bre ut sig och växa.  

Jag vill nu återknyta till min fråga ovan ifall fronesis alltid framträder i 
den skickliga förskollärarens handlingar och jag vill göra det i relation till 
filmen om smådjuren. Som jag redan nämnt tycker jag att Ulrika och 
Marion visar skicklighet, men jag vet inte om deras handlande är ”förträff-
ligt” i relation till ett etiskt anspråk, något som konstituerar fronesis, enligt 
Aristoteles. Allt var liksom ”som vanligt” under bokläsningen och samtalet 
svängde lite hit och dit. Ulrika var följsam och lyssnande, men så plötsligt 
kom det där med djuren upp och hon berättar något nytt, men lyssnar hon 
här? Funderar hon någonsin på att avbryta om något barn skulle verka 
tycka det lät otäckt? Jag tänker mig att Ulrika utgår ifrån att barnen som 
lyssnar på henne vid det här tillfället inte skall bli skrämda, men hon kan 
inte vara säker. Hennes förvånade tonläge lämnar öppet för att det kanske 
är ett knasigt påhitt som de visat på tv. När Anna efteråt stumt stannar 
framför Ulrika verkar det som om hon vill ta tillbaka lite av det där för-
vånade, eftersom hon säger att programmet kanske finns att se på SvT play. 
Anpassar hon sig då till något som hon vet gällande Anna? Som jag ser det 
är det när Marion handlar som fronesis framträder. Hennes snabba han-
terande av situationen när hon kommer med förstoringsglaset kompletterar 
på något sätt Ulrikas berättelse och visar den omdömeskraft som Nilsson 
beskriver. När en av mina medforskare läste mitt manus kommenterade 
hen att scenen också visar ett samspel mellan förskollärarna som går utöver 
det vanliga. Hen menade att samspelet i scenen är att förstå som kollektiv 
fronesis. 

Om skicklighet kan finnas även i vanor, och eftersom fronesis enligt 
Nilsson sträcker sig efter det yttersta, där vi behöver omdömeskraft, så är 
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skicklighet inte liktydigt med fronesis. Fronesis rör livet självt (praxis) och 
skicklighet är knuten till ett uppställt mål. Att handla i relation till ett mål 
som ligger utanför en själv är av Aristoteles knutet till en annan aspekt av 
praktisk kunskap än fronesis, nämligen techne. Aristoteles säger att skick-
lighet varken är detsamma som klokhet eller godhet, men att skicklighet 
inte kan finnas utan dem. Men kan det dessutom finnas ett samband med 
techne, frågar jag mig. Kan skicklighet förstås som en hybrid mellan techne 
och fronesis och därför ha en egen natur som knyter den närmare en speci-
fik praktik snarare än till livet självt? 

Bland företrädare för ämnet den praktiska kunskapens teori kan det 
uppstå diskussioner om det aristoteliska skicklighetsbegreppet, just efter-
som det inte är helt klarlagt var det hör hemma. Skall det förstås som techne 
eller fronesis? Jag uppfattar att det finns en kritik mot att använda begreppet 
för att beteckna duktiga praktiker som har att göra med att skicklighet kan 
leda tankarna till ett instrumentellt sätt att handla, något som inte passar i 
beskrivningen av yrkesmänniskor som arbetar i mellanmänskliga samman-
hang, där övervägningar och anpassningar till det unika i en situation är 
själva yrkets kärna.  

Min relation till begreppet skicklighet kommer ur en konstnärlig kontext 
och för mig har inte begreppet tyngdpunkten i det instrumentella. En 
duktig dansare kan, som jag ser det, inte bara vara instrumentellt driven för 
att betecknas som skicklig. Dansen blir ointressant om dansaren inte sätter 
sig själv på spel, alltså förmår visa sig sårbar i sin tolkning. En skicklig 
dansare berör sin publik och förmedlar något som går utöver ”själva gör-
andet” av rörelserna. Dansen är fylld med det som blir dess mening, genom 
att det är en människa av kött och blod som i dans uttrycker något som är 
angeläget för hen. Därför menar jag att det går att tala både om skickligt 
gjorda övervägningar såväl som om skickligt gjorda anpassningar i mellan-
mänskliga sammanhang.  

Att göra anpassningar handlar om att vara följsam och följsamhet är 
temat för ett samtal jag hade med Marion som jag intervjuade några veckor 
efter att jag varit på deltagande observationer hos henne och Ulrika. 

Följsamhet på väg mot empati 

Maria: Kan man se om en kollega är skicklig? 

Marion: Jag tycker man kan se om den personen lyssnar in barnen. Det är 
väl där det syns om man är kunnig. 
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Maria: Mm… 

Marion: Om man är följsam och lyssnar in barnen. Inte hittar på något som 
inte intresserar barnen. Om man inte är så kunnig så kanske man har ett 
färdigt koncept och tänker: det här skall jag göra med barnen och så krockar 
det med barnens intresse. Där gäller det att vara följsam. Man kan ju också 
ha tänkt ut något innan, men då måste man ju fundera över, vad i det här 
projektet intresserar dem? Att respektera barnen. 

Maria: Vad kan ingå i att vara följsam? 

Marion: På något vis känna in dagsformen, att se barnens närvaro. Att 
känna in dem varje dag. Det är inte bara Kalle som kommer som var här 
igår. Det är inte samma Kalle idag. Han kan ha sovit dåligt, eller så är han 
jätteglad för något. Så det är på något sätt att vara väldigt vaken. 

Maria: Om du tänker på dig själv, när Kalle nu kommer. Vad är det du 
kollar in? 

Marion: Jag pratar lite och ser på hela uttrycket, särskilt om det är något som 
är jobbigt för ett barn. Då är de ju ganska tysta. Då får man försöka klura 
och läsa av deras kroppar och ta dem nära till sig och försöka tina upp dem 
litegrann med sin egen värme. 

Maria: Mm… 

Marion: Så de kan känna, att nu är du här med mig och du kan berätta om 
det är något som är jobbigt. Sådana saker. Och kanske uppmärksamma dem 
som är tystast. Det är också en sak… Man kan inte bara följa det här gänget 
som hörs och stormar fram och vet vad de vill, utan även de som inte kom-
mit igång i en lek eller är tysta… 

Maria: Använder du din kropp mycket som du berättar nu i ditt exempel? 

Marion: Ja, jag försöker nog… Jag tänker också att de är borta hemifrån så 
många timmar och hemma så är man ju väldigt nära sina egna barn. Jag har 
i alla fall varit det, och jag känner ju att de behöver mycket värme som 
stöttning. Det är ett sätt att stötta barnen känner jag. Kanske hålla en arm 
runt ryggen när de skall komma igång med något, eller klappa på kinden, 
eller… Ja, någonting. 

Maria: Det där intresserar mig… 



3. DEN SKICKLIGA KROPPEN

121 

Marion: Ja, det behöver ju inte alltid vara verbalt, utan det kan vara kropps-
ligt, när man stöttar dem. Det blir ett: Jag ser dig, även om man vänder sig 
om och pratar med ett annat barn så kan man ju ha handen kvar på 
ryggen… Sådana saker. Och behöver jag gå ifrån och göra något så kanske 
jag inte bara springer ifrån det barnet som jag precis hade kontakt med. 
Utan då kanske jag frågar om han eller hon vill följa med. Så; har man inlett 
den här kroppsliga kontakten, det går inte att släppa och rusa. 

Maria: Nej…  

Marion: Eller så säger man: jag kommer tillbaks snart eller vill du följa med, 
så kan man ta handen. Det är väl så att man försiktigt tar över ett barns 
kropp, så. Och då måste man också försiktigt avlägsna sig. Man kan inte 
bara släppa. 

Maria: Spännande… 

Marion: Det måste göras med stor respekt. Ja, så att barnet skall känna, att 
du kan lita på mig. Jag finns här och kan stötta dig om det blir jobbigt.  

Som forskare är jag medveten om att de begrepp som medforskarna ger 
mig, sätter igång associationer hos mig vilka bygger på min egen levda 
erfarenhet. Marion berättar vad hon gör när hon stöttar, hur hon närmar 
sig ett barns kropp och försiktigt tar över för att på något sätt visa att barnet 
inte är ensamt i ett: Vi gör det tillsammans. Samtidigt som en yttre bild 
formas hos mig, så känner jag igen det hon berättar om, i min kropp. Jag 
har varit med om detta, både som den som får stöd, och som den som ger 
stöd. Jag tänker i första hand på mina erfarenheter av att undervisa dans. I 
vissa lägen var det som om jag på något sätt erbjöd stöd som vore jag ett 
extra batteri eller liknande för mina studenter. Inte så att jag höll dem om 
ryggen eller strök dem över kinden som Marion ger som förslag. Det var på 
ett annat sätt. Jag ville hjälpa dem vidare, när jag såg att de hade kört fast. Få 
dem att se förbi nästa krön för att jag trodde mig veta att de skulle kunna 
förstå vad de just då inte förstod, om de fick en annan utblick på något vis. I 
någon mening försökte jag genom min egen kropp i dansandet ge dem kraft 
som de inte själva hade för att komma till den nya positionen. I sådana situ-
ationer missade jag det långsamma lyssnandet, det kan jag se, men den 
kroppsliga direktheten och viljan att ge avlastning för studenten från att 
vara ensam med det som gav motstånd känner jag igen. När Marion 
berättar känner jag igen, och igenkännandet gör att jag förstår betydelsen av 
det Marion beskriver utan att ha förskollärarens inifrånperspektiv, hennes 
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kunniga blick, av vad som är viktigt i situationen. Jag känner igen impulsen 
att erbjuda kroppsligt stöd samt känslan av att vilja göra något för den som 
jag tycker mig ha ansvar för, efter att ha sett med den. 

Marion är följsam med de barn som är tysta eller inte har kommit igång i 
en lek och försöker känna vad de vill och behöver och hon erbjuder, genom 
att hålla en hand på ryggen eller något liknande, sitt stöd. Som jag tolkar 
det, för att hon tänker att de egentligen vill leka fast de av någon anledning 
inte klarar att komma igång själva. Hon försöker förstå, hon tar deras situ-
ation på allvar och lyssnar efter deras tvekan eller oro och hon stressar inte. 
Följsamheten Marion beskriver, är inte den egentligen ett slags empati? 

Empati 
Min medforskare Anna sa vid ett tillfälle: ”Ja, ja empati måste alltid finnas.” 
Som om hon förutsatte att ingen som arbetar på förskola kan klara av att 
göra det utan empati. Hon menade att om en arbetar på småbarnsavdelning 
– med barn som inte har ett så utvecklat språk, som är nya i förskolans värld 
och som kanske är ledsna när de lämnas – så klarar en inte av att utföra sitt 
arbete på ett skickligt sätt, om en inte har empatisk förmåga. Empati i den 
betydelsen som vi definierade den där och då, handlar om att Anna behöver 
använda sin kropp och sina känslor för att fånga upp behov hos barnen för 
att i förlängningen kunna navigera och förstå vad som behöver göras och i 
vilken ordning det skall göras. Jag förstår det som att Anna menade att hon 
använder empati i kommunikationen med de små. Ett sätt att lyssna efter 
dem och deras behov. 

Men går det verkligen att förutsätta att alla som arbetar på förskola är 
empatiska? Överallt i mitt material ser jag spåren efter medforskarnas em-
pati, men jag bär också på berättelser om när empati för barnen inte funnits, 
varför jag nu tycker det är dags att gå närmare begreppet i sig. Jag vill också 
undersöka samspelet mellan empati, skicklighet och fronesis.  

Min tolkning av hur empati fungerar ligger som jag skriver i teoretiska 
utgångspunkter, nära Steins utläggning av begreppet. Jag vill passa på att 
påminna om Steins empatiska reaktionstrappa i tre steg: uppdykandet, för-
ståelse av vad den andra erfar, en egen sammanställning av vad upplevelsen 
kan betyda för den andra, samt det fjärde – av Svenaeus tillagda steget – en 
vilja att gripa in.  

Att ”empati alltid måste finnas” som Anna säger ovan, är nog sant. Vad 
som också är sant är att den faktiskt inte alltid finns på förskolan. Genom 
mina kontakter med förskollärarstudenter och deras texter på A- och B-
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nivå, vet jag att förskolebarn inte alltid möts av vuxna som försöker förstå 
dem. De möts ibland av vuxna som ”vet” vad barnen har för avsikt, eller 
känner. Låt mig exemplifiera genom att berätta om en text skriven av en 
student som jag handledde för några år sedan. Den handlade bland annat 
om hur studenten som skrev uppsatsen hörde gråt på håll och då hittade ett 
nyinskolat barn som stod ensamt i hallen på grannavdelningen och grät. 
När studenten gick in på avdelningen fann hen så småningom en pedagog 
som var upptagen med att torka av borden. På frågan om barnet i hallen 
inte behövde omsorg, svarade pedagogen att barnet inte var ledset. Det var 
argt, och behövde få vara ifred. Detta hade studenten mycket svårt att tro. 
Det som skavde var dels att barnet var ensamt med sin gråt och att peda-
gogen hade en paternalistisk kommentar som förklaring: hen visste vad 
barnet egentligen kände och behövde. Dels att pedagogen som torkade 
borden agerade som om barnets gråt inte angick hen. 

Detta är en berättelse av många, och det en kan invända mot att jag tar 
den som exempel är att det bara är en sida av situationen som beskrivs. Den 
omskrivna pedagogen kommer inte till tals och berättelsen är tagen ur sin 
kontext. Trots att jag förstår att pedagogen kan ha arbetat efter en teoretisk 
idé att arga barn behöver vara för sig själva, kommer jag att utveckla mitt 
resonemang utifrån studenttextens perspektiv, att pedagogen agerade oem-
patiskt. För barnet kunde inte tala. Det kunde inte säga: ”Låt mig vara ifred, 
jag är arg.” Barnet var nyinskolat och helt uppenbart inte tillfreds med sin 
situation, eftersom det grät. Även om pedagogen försökt trösta och blivit 
avvisad av barnet, tänker jag mig att en sådan reaktion hade kunnat förstås 
som något annat än ilska, om pedagogen känt empati med barnet. 

Betyder mitt exempel att det finns förskolepedagoger som inte är em-
patiska alls? Handlar det rätt och slätt om att empati är en förmåga som 
vissa har, men andra saknar? Nej, det är inte så jag menar. Som jag har 
uppfattat det, är empati något som i princip alla människor har förmåga till. 
Svenaeus skriver:  

Empati är i grunden en känslomässig operation som bygger på fundamen-
tala biologiska och psykologiska strukturer, delvis inskrivna i våra hjärnor, 
som vi alla (eller nästan alla) har utvecklat i mycket tidigt i vårt liv och som 
vi ständigt faller tillbaka på i våra erfarenheter och handlingsmönster. 14 

14 Fredrik Svenaeus, ”Autonomi och empati” i Omtankar, (red.) Lotte Alsterdal, Huddinge: 
Södertörns högskola, 2011, s. 204.  
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Det jag funderar över är om den uteblivna empatiska reaktionen hos peda-
gogen i exemplet ovan kanske är knuten till något annat. För att lägga ut 
hur jag menar tar jag mig själv som exempel. Om jag är svårt oroad och 
frustrerad över något eller väldigt stressad, märker jag att jag lyssnar sämre 
på min omgivning rent allmänt. Förutom att jag har en molande känsla i 
magen och bröstet är det som om min förmåga att göra mig tillgänglig är 
avtrubbad. Jag har inte tålamod att vila i en lyssnande position. Jag vill att 
saker skall redas ut eller försvinna från min närhet, så att jag helhjärtat skall 
kunna ägna all min uppmärksamhet åt min egen oro innan jag tar tag i ”det 
andra”. Problemet är, att det som oroar kanske inte går att lösa i en hand-
vändning. Det kan handla om ting i livet som behöver förändras från 
grunden, eller möjligen läka ut vilket i så fall är en process som kan ta lång 
tid i anspråk. Kanske lägger sig oron eller stressen då som ett konstant brus 
som jag liksom vänjer mig vid, men som kan blossa upp och aktiveras av 
minsta lilla. Är det strukturer på arbetet som stressar eller oroar mig så 
kanske jag bedömer det som omöjligt att påverka. Jag måste acceptera 
situationen eller sluta och här någonstans kanske jag börjar tycka synd om 
mig själv. Om nu empati rinner upp i vårt känsloliv, och ger impulser som 
manar oss till att vilja gripa in, vad händer i mig med denna ansats om mitt 
känsloliv är upptaget av min egen oro, stress eller självömkan?  

Jag funderar på om pedagogen som torkar borden i mitt exempel ovan 
kan befinna sig i en liknande situation. Kanske uteblir empatin på grund av 
att pedagogen känner stark stress över allt hen känner sig tvungen att göra 
när hens kolleger är på rast, vilket placerar hen i ett läge där barnets känslor 
inte får plats. När trycket på pedagogen blir för starkt och känslorna främst 
handlar om hur tillvaron känns för pedagogen själv, finns kanske inte 
möjlighet att ”se med” barnets känslor och försöka förstå i en Steinsk 
mening.  

Det kan också vara så att pedagogen egentligen visst är medveten om att 
hen skulle behöva vara med barnet, men att hen tillfälligt tappar orien-
teringen när det är många saker som skall ske samtidigt. Ahmed skriver om 
att vi av olika orsaker kan blir knuffade ut från den linje vi följer varpå vi 
tappar bort oss och blir desorienterade. En stressig förmiddag med många 
nyinskolade, mycket känslor och oavbruten gråt, kanske knuffade ut peda-
gogen i ett desorienterat tillstånd. Att torka borden istället för att trösta ett 
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barn som ändå aldrig slutar gråta kanske inte kändes som en konstig 
prioritering i ett desorienterat tillstånd.15 

Det paradoxala som framträder av min tolkning är följande: Barnen är 
helt beroende av att personalen förmår att lyssna efter dem och agera 
empatiskt, för att bli förstådda. De som är experter på att göra just det, 
förskollärarna, kan vara så pressade av den totala arbetssituationen att de 
inte klarar att göra det. Enkelt uttryckt: När arbetsmiljön är dålig för de 
vuxna, blir barnens tillvaro hotad.  

Min medforskare Kida berättar i ett samtal att hon ofta arbetar med 
oerfarna barnskötare eller vikarier. Hon tar upp hur svår situationen kan 
vara om de hon arbetar med inte klarar att vara följsamma och se med 
barnet. Det som utmanar då är att förhålla sig klokt till sina kolleger. 

Kida: Det var en situation nu på förmiddagen då ett barn började bitas och 
knuffas. Jag kände att hon (min kollega) var helt tafatt. Så jag sa: Vad vill 
han? Gå iväg om han vill iväg. Och hon svarade, nej, han vill inte iväg heller. 
Och så höll situationen på ganska länge och jag hör hur det triggas upp. Och 
då sa jag bara: Jag tar över här, du får ta min grupp.  

Maria: Det finns inte något… Om det skall bli ett lärande för kollegan eller 
en förändring, hur skall man ta hand om det då? 

Kida: Det är väl det vi är dåliga på; att ta oss tid att följa upp det som hänt. 
Utan det blir mer så, att när situationen är under kontroll så fortsätter vi 
med andra saker. Det är väl alltid lättare att lyfta det positiva, det är ju så. Jag 
vill ju inte klandra någon för att den gör en dålig insats. Det är så jag känner. 
Jag vill inte nedvärdera hennes insats, men på något sätt, som du säger, så 
för att det skall bli ett lärande så måste man ju… 

Maria: Kanske. Och de frågar inte dig heller, det tycker jag är intressant.  

Kida: För jag gick med honom. (Barnet som bets och knuffades) Jag förstod 
att han ville hämta matvagnen, det var matdags. Han pekade och pekade, jag 
följde med honom dit han pekade. Så gick vi till vagnen och då vart han en 
helt annan pojke. Höll i matvagnen och väntade på maten. Och vi gick 
tillbaks tillsammans, men det kom ingen fråga (från kollegan): vad gjorde 
du? eller hur gick det? Inget sådant. För nu har det löst sig, nu är han lugn.  

15 För Ahmed är desorientering något i grunden positivt. Det är en utgångspunkt för ett 
nytt perspektiv, en möjlighet att slå in på en annan linje eller trampa upp en ny stig och 
lämna förutbestämda och förlegade vanor. Men som jag ser det kan det också sätta goda 
vanor på spel. 
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Kida tvekar inte att ta över när kollegans handlande inte känns rätt. Hon 
handlar som hon gör för att få stopp på en eskalerande situation där 
barnens väl står på spel. Min bedömning är att det sker utifrån empati för 
barnet. Kanske försöker hon samtidigt förebilda, alltså visa kollegan att det 
inte behöver vara så svårt att i ett empatiskt engagemang se med barnet, 
men eftersom inget samtal eller gemensam reflektion äger rum efteråt, 
tappas den möjligheten bort. Initiativet till att gå emellan kanske uppskattas 
av kollegan just när det händer eftersom den löser ett omedelbart problem, 
men hur blir det på sikt? Lika beslutsam som Kida är i relation till sitt 
ansvar för barnen, lika försiktig är hon i relation till kollegan i efterhand. 
Det kanske är svårt att tala om att kollegan måste vara empatisk, när Kida 
själv har gjort en så pass kraftfull intervention som gentemot kollegan inte 
direkt kan kallas lyssnande? Jag uppfattar att Kidas tveksamhet att tala om 
situationen efteråt handlar om brist på reflektionstid. Men att det också hos 
henne finns en osäkerhet i vad som är det kloka att göra i relation till 
kollegan, en osäkerhet som hon inte har när det gäller barnen. En fråga som 
stannar hos mig är: Eftersom empati handlar om människans känsloliv, 
påverkar det oss när vi behöver tala med någon om att den brister i empati? 
Är det Kidas egen erfarenhet av att empati är känslomässigt grundad som 
gör att hon blir tveksam till hur hon skall ta upp diskussionen? Skulle det 
vara lättare att kritisera något annat, metod, exempelvis, eller är kritik 
mellan kolleger svårt i alla situationer? Hur kan empati hos en kollega 
väckas? Kanske går det att göra det bakvägen. Skulle vi, genom att berömma 
det skickliga, kunna komma åt frågan om empati? 

Skicklighet genom empati 
Det jag funderar på är om och hur skicklighet och empati förutsätter 
varandra. Att vara empatisk utan att vara skicklig, låter inte konstigt i mina 
öron. Empati kan hysas av alla människor och förmågan till empati utveck-
las när vi är mycket små. Jag utgår här ifrån att alla människor har förmåga 
till empati, förutsatt att de inte är traumatiserade på något vis. Det 
uppenbara i varför en förskollärare inte ses som skicklig om den inte är 
empatisk med barnen, är att relationen mellan vuxen och barn är asym-
metrisk. All strukturell makt ligger hos de vuxna, och om de inte såg som 
sitt uppdrag att försöka se med barnen och lyssna för att förstå dem och 
deras behov, så skulle de inte kunna ge barnen den respektfulla omsorg de 
behöver för att må bra och utvecklas och lära sig ”vara fina med varandra”, 
eller att känna ”jag är en bra människa”.  
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Anna sa att för att en kollega skall framstå som skicklig måste empati 
alltid finnas. Jag anser att det som alla mina medforskare och informanter 
talar om som något av det viktigaste i relation till pedagogens skicklighet, 
nämligen lyssnande, följsamhet och inkännande, grundar sig i eller kanske 
snarare, byggs på ett empatiskt fundament. Men jag tycker mig förstå att 
förskolläraren behöver mer för att framträda som skicklig. Det behövs 
kunskap som bygger professionell säkerhet för att empatin skall kunna göra 
jobbet som jästen i degen. Med jästen i degen menar jag det som driver 
inifrån. Empatin är jästen i degen som driver oss att lyssna efter och se med 
dem vi har ansvar för. Men, att bara vara empatisk räcker inte, för om 
säkerhet och professionell hållning till uppdraget inte finns, kan empatin 
slås ut av det egna känslolivets kullerbyttor. Så vad står egentligen på spel 
här? Som jag ser det, kan förskolläraren inte agera skickligt utan empati, 
men innan förskolläraren har blivit erfaren kan det hända att empatin 
trycks ner eller slås ut av känslor som förskolläraren själv hyser, vilket 
hindrar hen från att utveckla skicklighet. 

Eftersom personalgruppen och barngruppen är kommunicerande kärl så 
är arbetsmiljön mellan de vuxna viktig, inte bara för dem utan också för 
barnen.16 Om min slutsats är riktig, att stress och egna bekymmer, eget 
lidande, ibland ställer sig i vägen för att vi skall kunna känna empati, behöver 
vi titta på hur de som trots stress kan fortsätta att vara empatiska gör. 

Angående empatins koppling till fronesis, skriver Svenaeus följande: “ [--
-] empathy could be viewed as the feeling component of phronesis.17  

Enligt Josefsson/Nussbaum betonar Aristoteles känslans betydelse 
genom att inte skriva fram någon gräns mellan kunskap och känsla i 
relation till fronesis. Det Svenaeus gör är att peka på att det är en specifik typ 
av känsla, empati, som finns i detta gränsland och utvecklar fronesis. 
Eftersom fronesis är både en intellektuell och moralisk dygd, så håller jag 
med om att empati kan förstås som den kännande delen av fronesis, och 
genom det visar också Svenaeus hur det fjärde steget i empatitrappan jag 
tala om ovan, viljan att gripa in, har en koppling till vårt förnuft.18  

16 Jag kommer att fördjupa mig i stress i kapitel fem. 
17 Fredrik Svenaeus,” Empathy as a necessary condition of phronesis: a line of thought for 
medical ethics”, s. 296. 
18 Aristoteles, Den nikomachiska etiken, översättning Ringbom, s. 165. 
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Empatisk timing 
Det var när jag arbetade med att transkribera några av filmerna från mina 
deltagande observationer, som jag plötsligt såg en analogi mellan min egen 
erfarenhet av rytmisk timing och förskollärarpraktik. Jag såg att förskol-
lärarna på filmerna förhöll sig till varandra och barnen samt till alla sina 
många överväganden som en musiker eller dansare förhåller sig till en kom-
plex rytm.  

Det jag tycker att jag ser och hör att förskollärarna gör när de bygger 
ihop sina ”ädla mål” med en vardag i ständig rörelse, där stort och smått 
pågår parallellt, är något jag valt att kalla för empatisk timing. De samspelar 
med varandra i arbetslaget, lyssnar framåt och skapar samtidigt glipor runt 
sig och runt situationer. Det lilla utrymme som dessa glipor erbjuder an-
vänder de till att justera sina handlingar så att det går i linje med deras ”ädla 
mål”.  

Jag vill i det följande diskutera det begrepp som av musiker och dansare 
kallas timing, för analogin jag fann finns i en sfär som jag avser kan ge 
perspektiv och utvidga förståelsen av skicklighetsbegreppets koppling till 
empati.19 Jag kommer att utgå ifrån min egen förståelse av rytm, timing och 
sväng och mot bakgrund av det visa hur förskollärarna hanterar sin kom-
plexa praktik samtidigt som de står i kontakt med sitt credo genom att 
bemästra empatisk timing. Dessutom hoppas jag att mina erfarenheter kan 
ge perspektiv i diskussionen om konstarternas plats och funktion i förskola 
och skola.  

Rytm, timing  
På vissa afrikanska språk är ordet för dans och ordet för musik detsamma. 
Det är också min erfarenhet och övertygelse att dans och musik är två 
aspekter av samma sak och roten de delar, roten som borrar sig ner i män-
sklighetens ursprung, är rytm. För att göra utläggningen om rytmisk timing 

19 Jag använder engelskans timing eftersom det är det uttryck som jag tycker bäst beskriver 
vad det handlar om, och det är ett vanligt begrepp i de dans- och musikkretsar jag varit del 
av. Jag är medveten om att en svensk skrivning numera förekommer, tajming, men jag 
håller mig till den engelska skrivningen i denna text, eftersom jag här utarbetar ett begrepp 
som ringar in en specifik företeelse. 
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så grundlig som möjligt, vill jag börja från botten och under nästan all rytm 
ligger en puls.20 

Lägger jag handen på halsen under käken känner jag min puls. En puls 
är på något sätt den allra enklast konstruerade rytmen. Det är en jämt 
flytande serie ljud eller slag. Mellan pulsslagen ligger ickeljudande tid. En 
puls kan uppstå till exempel när vi går. Stegen följer på varandra i ett jämt 
flöde utan betoningar. Min erfarenhet är att de flesta kan uppfatta pulser 
om de är uppmärksamma, kanske för att vår mammas hjärtslag var ett av de 
första ljuden vi hörde som foster. Jag tror också att de flesta av oss med 
lätthet kan identifiera om en puls är stadig i tempot eller förändras; om vi 
lyssnar på någon annans steg hör vi omedelbart om stegfrekvensen ökar 
eller minskar i hastighet.  

I musicerande sammanhang förhåller sig musikerna till en gemensam 
puls, deras utgångspunkt gällande det unika styckets tempo. Pulsen ligger 
på något sätt under taktart och rytmer vilket är den nivån där musikerna 
spelar. Bäst upptäcks pulsen innan stycket börjar, för då brukar musikerna 
lyssna ihop sig och synkronisera sig i rörelse när de enas i samma puls, 
innan de räknar in. När de spelar syns pulsen ofta i deras kroppar. Tår som 
vippar, knän som knixar, höfter som svänger, bröstkorgar som gungar. 

Vad är då skillnaden mellan en puls och en rytm? Om en puls är jämt 
flytande, så är en rytm en musikalisk term som beskriver ljud som är 
”organiserade och ojämna”. Om vi tänker oss en melodi, säg Bä, bä vita 
lamm, så kan vi explicit höra visans rytm om vi framför den genom att 
klappa händer. Enkelt uttryck är rytmen det i musiken som inte klingar. 
Pulsen ligger stadig och kan i musik ses som skelettet som rytmens och 
melodiernas muskulatur fäster vid. Och rytmer i musiken finns både i 
melodier och i ackompanjemang, i improvisationer och noterad musik, i 
traderad musik och konstmusik.  

Operationen att anpassa rytmen till pulsen, att dansa eller spela en rytm 
som har ett stadigt förhållande till en puls, kallas timing. Om vi är flera som 
gemensamt skall klappa Bä, bä vita lamm, så behöver vi alla förhålla oss till 
en gemensam puls, ett gemensamt tempo. För att lyckas med det måste vi 
forma ett vi. Villkoren för detta vi är både generöst och på samma gång inte 

20 Inte all musik och dans förhåller sig till en puls även om det är det absolut vanligaste) och 
inte all puls har en relation till musik eller dans. När jag nu lägger ut min förståelse av hur 
musik och dans relaterar till puls, är jag alltså medveten om att det finns musik och dans, 
framförallt konst dito, som inte relaterar till en fast puls. Men jag vill påstå att lyssnandet 
efter den andra alltid finns när vi musicerar eller dansar tillsammans. 
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förhandlingsbart. Det är lika för alla. Öppnar vi oss för det som händer är 
det lätt att hänga med, men anpassar vi oss inte till det gemensamma 
spricker allt omedelbart, och rytmen avslöjar vem som stretade emot. Vi 
måste ta in varandra, annars går det inte att samarbeta rytmiskt. Vi behöver 
synkronisera oss, vara aktiva och lyssna. Allt detta ingår som jag ser det i 
timing, följsamhet, engagemang och lyssnande.  

Rytmer är mer än en tidslig indelning av det som klingar i musik. Ibland 
är rytmer suggestiva, ibland lugnande. Ibland är de enkla i sin uppbyggnad, 
ibland komplexa. Rytmer är mönster som formar fraser eller strofer. Och 
rytmer är det som svänger i musik. Sväng är mer än sina adderade bestånds-
delar bestående av musiker och dansare, puls och rytm. Sväng gör rytmen 
dynamisk och medryckande. Jag tänker att sväng uppstår när en rytm tillåts 
att inom vissa ramar glida iväg och fångas upp och kan då förstås som 
resultatet av skicklig timing. När den som spelar eller dansar behärskar 
stycket som framförs och känner sig fri öppnas en glipa mellan musiken och 
den som musicerar. Denna glipa är till för lek. Leken handlar om att 
utnyttja och forma glipan alltså spelutrymmet i förhållande till strukturen 
det vill säga rytmen vilket gör strukturen levande. I vissa musikkretsar 
skulle det kanske kallas virtuositet eller ekvilibrism snarare än sväng, men 
likafullt handlar det, som jag ser det, om lekfullhet och redskapet för att 
manövrera denna lek är timing. Avslappningen som behövs för att leken 
skall ta fart mellan dem som musicerar bygger på att vi:et är konstituerat 
och att detta vi erbjuder trygghet. Att samarbetet fungerar visar sig omedel-
bart när det som klingar låter bra. Låter det bra förstår vi att detta vi som 
existerar i rytmen är att lita på; vi slappnar av och leken kan börja. 

Sväng uppfattas av mig som åskådare/ lyssnare som en energigivande 
rörelse som ger det som framförs liv och mening. När Ulrika sitter med 
barnen på Hallonet och berättar om de små djuren som finns på kroppen 
ser det för mig ut som om hon vill få till sväng. Det är sättet hon berättar på 
som får mig att känna så. Hon lämnar boken och berättar något om-
tumlande, konstigt och lite läskigt, men hon låter förvånad. Det är på allvar, 
men det är samtidigt på lek. 

All musik kan svänga, även om uttrycket låter talspråkligt eller kanske 
leder tankarna till swing, en typ av jazz som växte fram under 1930-talet, så 
är det för mig musikens och dansens mening. Musiker och dansare strävar 
generellt efter att få sitt framträdande att svänga, oavsett om de ägnar sig åt 
renässansmusik eller hip-hop. Begreppet må vara oetablerat i vissa kretsar 
eller kallas något annat, men det är likafullt där själen i musik och dans bor.  
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Timing är ett begrepp som jag vet används i andra sammanhang än 
musikaliska. Jag har till exempel hört det användas inom skådespeleri, men 
timing och sväng är bra begrepp inom förskolan också. Jag tänker på Anna 
som ovan talar om betydelsen av när. I förhållande till barnen är frågan om 
när det ena eller andra skall göras avgörande och är exempel på timing 
eftersom lyssnandet i timing ”sitter i kroppen”. Sagoläsningen som jag 
beskrev i inledningen av detta kapitel, som kräver så många överväganden 
och känsla för helheten likaväl som för delarna, där jag påpekade att skick-
ligheten är osynlig, där skulle ett ”svängbegrepp” kunna belysa att skicklig-
het är en kroppslig praktik med många delar. Genom att tala om det i 
termer av timing och sväng blir det möjligt att förstå vad förskolläraren kan 
och gör, fast det inte syns.  

När vi musicerar och dansar tillsammans blir rytmen mötesplatsen. 
Melodier och harmonik är framförallt musikens område, rumslighet och 
kroppsligt uttryck framförallt dansens, men båda har lika stark koppling till 
timing och rytm och flätas genom denna koppling samman på ett sätt som 
gör att jag tycker att dans och musik skulle kunna kallas samma sak även på 
svenska. Jag tror att rytm är det mest grundläggande interpersonella 
delandet av erfarenhet och att det är det, har bland annat att göra med att 
rytmen kräver att vi omedelbart formar ett vi. Jag menar att Merleau-Pontys 
begrepp mellankroppslighet som jag citerar i kapitel ett, förtjänstfullt skulle 
kunna skrivas fram med rytm och timing istället för seende och beröring. 
Anna Petronella Fredlund som har översatt Kiasmen får ursäkta, men 
följande justering av texten passar bra för att förklara vad jag menar.  

Den musicerande och musiken bildar en krets, den musicerande griper 
musiken; det rytmiska och timingen bildar en krets, timingen saknar inte 
synlig existens; timingen skrivs rentav in i rytmen, den musicerande i det 
musikaliska och tvärtom; slutligen fortplantas dessa utbyten till alla kroppar 
av samma typ och samma stil som är med och musicerar. […]vilket lägger 
grunden för en kropps förmåga att påverka en annan. 

Det intressanta är hur snabbt ett vi kan formas i ett musikaliskt samman-
hang. Jag har undervisat dans för nybörjare som inte känner varandra och 
inom loppet av en halvtimme har ett vi börjat växa fram. Det vi:et håller 
förmodligen inte för vad som helst, men det gör att alla börjar tala med 
varandra, kanske hjälpa varandra och faktiskt slappna av lite. De tre viktiga 
beståndsdelarna i musikalisk timing är att lyssna, följa och vara aktiv, vilka 
alla hänger ihop och är länkade till varandra.  
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Lyssna: Jag måste lyssna efter sammanhanget, helheten och det partikulära. 
Men lyssnande får inte stoppa min aktivitet. Lyssnandet är en typ av 
reflektion-i-handling som för mig till ”följa”.  

Följa: Är vi fler som spelar eller dansar tillsammans måste vi bära pulsen 
mellan oss. Här etableras ett vi. Vi hjälps åt helt enkelt vilket gör att vi måste 
vara aktiva. 

Vara aktiv: Genom det jag nyss erfarit kan jag förutse/känna var nästa puls-
slag hamnar, men jag kan inte avvakta i förhållande till det, utan måste själv 
hela tiden vara villig medskapare av fortsättningen, vilket jag gör delvis 
genom att lyssna. 

Då vi skall göra en rytm måste vi alltså vara lyssnande, följsamma och 
engagerade, vilket är precis det som mina medforskare säger utmärker en 
skicklig kollega. 

Empatisk timing, den skickliga förskollärarens praktik? 
Jag var under ett antal år dansare och palmera i en flamencogrupp.21 Min 
erfarenhet av att klappa händer till musik är att jag inte klarar timingen om 
jag lyssnar efter musiken. Jag måste lyssna framåt mot det som skall hända, 
nästa pulsslag, och planera min handling så att jag slår samman mina 
handflator i exakt rätt ögonblick. På samma sätt är det med dans. Rytmen i 
musiken måste bäras av den som dansar för att timingen skall bli rätt. 
Dansaren kan inte dansa till musiken, utan måste lyssna framåt för att vara i 
musiken. Och detta är inget som bara musiker och dansare kan, även om 
det är särskilt övade. Jag skulle säga att min erfarenhet är att människor i 
allmänhet har goda förutsättningar för rytmisk timing.  

En empatisk akt omfattar utifrån ett steinskt perspektiv att se med den 
andra och att i Svenaeus fjärde steg, känna en vilja att gripa in, att handla. 
Att känna empati är att vara i rörelse. Den empatiska lyssnar in och lyssnar 
framåt för att avgöra vad som är det kloka att göra och när det skall göras, 
som i en akt av timing. Viljan att gripa in har att göra med att personen 
angår den som känner empati. Den empatiska har, som jag ser det, format 

 
21 Palma är det spanska ordet för handflata och en palmera (eller palmero) är en hand-
klappare om man direktöversätter. 
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ett vi med den som den känner empati med. Empati och rytmisk timing 
ligger på så sätt väldigt nära varandra.  

Erfarenheter av lyssnande, förutsättning för växande 
Skickliga förskollärare kan lyssna framåt och se med barnet samtidigt som 
de agerar. Utgångspunkten är förmågan till empati, men därtill har de övat 
sig att vara följsamma, att lyssna och att ta barnen på allvar. Resultatet av 
det övandet finns i deras kroppar. Den bidrar till förskollärarens säkerhet 
och professionella hållning och framträder som skicklighet.  

Empatisk timing är en erfarenhetsgrundad mellanmänsklig kroppslig 
praktik som lyssnar efter barnet i sin egen rätt. 

Empatisk timing är en tillgång för den hjälper förskolläraren att 
organisera sitt arbete då den svarar på frågan när. Den rinner upp i känslo-
livet, men har genom att vara den kännande delen i fronesis en stadig 
anknytning till förnuftet/klokheten. Den är samtidigt viktig i relation till det 
pedagogiska uppdraget. Som jag har visat är det betydelsefullt för barnet att 
det blir lyssnat till i sin egen rätt, men genom att bli lyssnad till lär sig barnet 
också att lyssna på andra. Hur jag tänker mig detta kommer jag att åter-
komma till i kapitel fem, den om-sörjande kroppen. Felski påpekar att när 
vi känner oss erkända, lyssnade till, har någon uppmärksammat och 
bekräftat oss som den vi själva uppfattar oss som, vilket kan vara något som 
ligger vid sidan av normen. Med stöd av denna teori vill jag påstå att den 
som blivit lyssnad till och förstådd på det sättet, är en som lär sig lyssna på 
och förstå andra.22 

Att försöka förstå varje barn och avgöra vad det har för behov och hur 
det vill bli bemött är en ständigt pågående rörelse. Mitt i barngruppen gör 
förskolläraren ständiga avvägningar både till helheten och delarna, till 
gruppen och till det unika barnet. Jag har visat att det är genom empatisk 
timing som detta sker. Det är den förkroppsligade kopplingen mellan det 
ädla målet, empati och skicklighetens framträdande.  

Avslutningsvis vill jag stanna upp inför en fundering jag burit med mig i 
skrivandet av detta kapitel. Jag funderar på om skicklighet i relationella 
yrken har ett släktskap. Det som framträdde då jag transkriberade filmerna 
med Ulrika och Marion beskrev jag som följsamhet, allvar och långsamt 
lyssnande. Skulle det kunna vara så att även en sjuksköterska, en polis, en 
veterinär, en terapeut eller en präst kan känna igen att följsamhet, allvar och 

22 Rita Felski, Uses of literature, s. 31. 
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långsamt lyssnande är något som passar för att beskriva skicklighet hos en 
kollega i deras respektive yrkesvardag? Kan begreppet empatisk timing bli 
användbart för dem som arbetar med personer som lider av demens-
sjukdom? Kanske kan sväng rentav vara ett begrepp för dem som arbetar i 
byggbranschen? 
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K A P I T E L  4  

Den inramande kroppen

På Nyckelpigan 
Fältanteckningar 

Tora vill att jag skall sitta bredvid henne, men förskolläraren Auli visar mig 
en annan plats. Nu sitter vi runt matbordet på avdelningen Nyckelpigan, 
där jag är på deltagande observation, och äter av tomatsoppan med pasta-
skruvar, en rätt som många tycker är god, ser det ut som. Barnen vid mitt 
bord verkar glada över att jag, gästen, skall sitta med dem. Den extra energi 
som sätts i rörelse av min närvaro resulterar i ivrigt prat, vilket får till följd 
att Auli visar både lyssnande och dämpande uppmärksamhet mot barnen, 
samtidigt som hon är artig och inkluderande gentemot mig. När någon 
avbryter en annan eller det bär iväg i långa eller lite mer ljudliga berättelser, 
kan det hända att Auli stannar upp och lutar sig bara en aning fram mot 
den som pratar mest eller högst och påminner om att ”du behöver inte 
ropa”, att maten kallnar eller att ”nu var det Maja som berättade, så nu får 
du vänta på din tur”. Barnen försöker göra som hon ber dem och pro-
testerar inte. 

En måltid på förskolan är i någon bemärkelse alltid pedagogiskt planerad 
och genomförs oftast med utgångspunkt i de reflektioner som regelbundet 
görs i arbetslaget. Då tänker pedagogerna gemensamt igenom vilka barn 
som trivs ihop och vilka som kanske stör varandra. Några behöver hjälp, 
andra behöver få hantera mer ansvar. Utifrån dessa reflektioner anpassar 
pedagogerna vardagsrutinerna i barngruppen. Jag förstår när jag går 
igenom situationen efteråt att Auli planerat dukningen, placeringen runt 
borden och turtagningen då maten skickas runt eller serveras.  

Matstunden är å ena sidan en rutin som återkommer varje dag. Målet är 
att skapa matro, så att barnen skall få i sig mat så att de orkar med hela 
dagen. Å andra sidan finns en hel radda andra mål – omsorgsfullt knutna 
till läroplanen – som matstunden också är arena för, alltifrån dukning till att 
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skrapa tallriken själv. Under dagens övergångar, när barngruppen skall gå 
från en aktivitet till en annan, kan en del stök eller oro uppstå mellan 
barnen, särskilt innan maten då de ofta är hungriga. Jag tänker i efterhand 
att redan innan vi satt oss till bords hade nog Auli börjat parera gentemot 
allt som kan bli störande för måltiden, fast jag inte lade märke till det.  

Auli visar vid bordet prov på en praktik som jag tycker mig ha sett hos 
fler pedagoger. Jag upplever att Auli håller i situationen med barnen på ett 
speciellt sätt. Hon är uppmärksam och arbetar intensivt. Med sin blick, sin 
röst och sin kroppshållning. Vid ett ytligt betraktande ser hon avspänd ut, 
men när jag tittar nära ser jag att hon jobbar för högtryck. Jag kallar detta 
speciella sätt att hålla i och ansvara för situationen som Auli visar prov på 
för inramning.  

När jag går igenom händelsen i efterhand lägger jag märke till fler 
detaljer, som att Auli, förutom att ta ansvar för lyssnandet på varandra så att 
talutrymmet delas, också ser till att samtalsämnena drar åt ett håll, där så 
många som möjligt kan vara delaktiga. Hon förklarar exempelvis snabbt för 
mig vilka ”turtlarna” som barnen pratar om är, så att jag skall hänga med. 
Som jag tolkar det för att stunden skall bli så lugn och inkluderande som 
möjligt. Det verkar kanske i förstone som om jag tillförde något; det blev lite 
festligare att äta lunch med en gäst. Men situationen blev nog mer an-
strängande för Auli, eftersom jag liksom stal delar av den uppmärksamhet 
hon vanligtvis skulle ägnat barnen, på samma gång som min närvaro 
skapade mer prat och iver vilket genererade mer dämpande handlingar från 
Auli. Hon skulle ha behövt rama in även mig på samma sätt som hon 
ramade in barnen för att slippa jobba dubbelt, och kanske försökte hon göra 
just det. Kanske var det jag som inte lät mig ramas in? Jag gjorde det inte 
medvetet, men jag talade inte med barnen som en pedagog. Jag var ”jag” 
och agerade som om jag inte hade något ansvar gentemot någon. Jag förstod 
just då inte att det vore enklare för Auli om jag visade barnen att jag i den 
här situationen accepterade att hon bestämde även över mig. Jag var inte 
tillräckligt lyhörd för hennes pågående ansträngningar och såg inte att mitt 
agerande ifrågasatte hennes auktoritet, vilket gjorde situationen lite in-
stabilare för Auli. 

Som jag ser det är inramning en praktik, något som inte bara Auli gör 
utan många som har ansvar för en grupp. Den omfattar en tryggande ansats 
och den strävar efter stabilitet. Stabiliteten kan få fäste eftersom inram-
ningen inte erbjuder förhandlingar. Ansvaret för situationen ligger tydligt 
hos den som ramar in och på samma gång är det genom stabiliteten som 
situationen blir trygg. När jag ser Auli associerar jag till danspedagogkol-
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leger jag har sett undervisa. De kunde hålla rummet som auktoriteter. På 
vilket sätt relaterar auktoritet och inramning till varandra? Är det samma 
sak eller griper de in i varandra?  

tt kalla praktiken jag tycker mig se i exemplet ovan för inramning kanske 
inte är helt praktiskt, eftersom inramning används som begrepp för att 
beteckna en hel del, både i vetenskapliga och mer vardagliga sammanhang. 
Ibland används begreppet på engelska, framing, ibland har det ett prefix 
som i pedagogisk inramning. Jag och många med mig använder inramning i 
dagligt tal som synonym till exempelvis sammanhang, kontext, omgivning, 
men kanske framförallt avgränsning och begränsning. Inramning verkar ha 
en generellt positiv värdeladdning. Det som ramas in är något som av en 
eller annan anledning mår bra av ramen, begränsningen. Ramen lyfter fram 
och hjälper till att visa det inramade, men skiljer det på samma gång från 
allt runtom.  

När jag på mina deltagande observationer under inledningen av min 
doktorandtid lade märke till det sätt att handla som jag nu kallar inramning, 
var jag i valet av begrepp inspirerad av ridsport. Som medföljande förälder 
till ridande barn hade jag hört begreppet användas av ridlärare till mina 
barn i sammanhang som: ”Viktigt att du ramar in honom nu, han är väldigt 
’tittig’ idag.” I samtal med döttrarna förstod jag det som att inramningen 
framförallt hade att göra med en tryggande och samlande ansats. Att visa 
hästen, som är ett bytesdjur och har flykt som främsta strategi då fara hotar, 
att ryttaren inte tänker tillåta att den sticker iväg. Rama in tycktes vara att 
hjälpa hästen att samla sig för att på så sätt också kunna ställa krav: det är 
det här vi skall göra nu, detta vill jag att du koncentrerar dig på, inget annat, 
och jag kommer att hjälpa dig genom att fortsätta påminna dig.  

När jag såg förskollärarna i deras vardag så tyckte jag mig se likheter till 
ridundervisningen och så kallade jag det för inramning.  

Inramning – auktoritet  
I samtal med mina medforskare nämner ingen att det är viktigt att barnen 
accepterar förskollärarna som en auktoritet. Jag talar inte om auktoritet 
med alla sju, men i de samtal det kommer upp märker jag att något obe-
kvämt letar sig in i samtalet. Jag tycker att det är intressant och börjar genast 
fundera över vad det är som gör att jag tycker att auktoritet är något 
positivt, men att mina medforskare väjer undan för begreppet. Jag känner 
mig både mossig och nyfiken på samma gång. 
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Robert: Jag är ju en superauktoritet för de här barnen hur mycket jag än inte 
vill det. I många situationer så är jag ju det. Jag är ju vuxen. 

Maria: Med det är väl bra? 

Robert: Ja, det är väl bra, men saker och ting skulle ju vara… Det är svårare 
att bygga en relation som auktoritet än som något annat. Jag tänker att man 
får jobba med relationen på ett annat sätt. Jag vet inte riktigt. Det är väl så att 
jag själv alltid har haft problem med auktoriteter, jag har svårt att se mig 
själv som en.  

Generellt förstår jag det som att den faktiska maktfördelningen mellan barn 
och vuxna på förskolan ligger helt öppen och inte blir ifrågasatt till vardags. 
När jag frågar vem som bestämmer på förskolan svarar medforskarna: De 
vuxna. Men direkt därefter nyanseras svaret genom att de pekar på vikten av 
att de som förskollärare måste vara följsamma och lyssnande. Hur viktigt de 
tycker det är att se alla barn och bekräfta dem och att hjälpa dem att lyckas så 
att de kan växa och känna att de kan själva. De trycker på att medinflytande 
och demokrati är mycket viktigt och att arbetet med demokrati skall handla 
om annat än att få rösta på vilket mellis som skall serveras på fredagar. Men 
för att förskolläraren skall kunna fullgöra sitt uppdrag i förskolan som den är 
organiserad idag, undrar jag om det finns något annat sätt att göra på än att 
barnen accepterar förskolläraren som en auktoritet. Det är inte så att en 
lyssnande, bekräftande ansats hos den vuxne står i motsats till ett auktoritets-
begrepp. Tvärtom är det som jag ser det en nödvändighet och jag skall i detta 
kapitel försöka visa hur jag tänker mig det. 

Auktoritetsbegreppet – obekvämt eller användbart? 
I inledningen av mitt arbete med att redogöra för min förståelse av auk-
toritet märker jag att mina tankar är suddiga och associativa. Varför intres-
serar jag mig ens för ett auktoritetsbegrepp, undrar jag under några av mina 
samtal. Bär jag med mig intresset för auktoritet från dansvärldens tradi-
tioner eller springer tankarna ur mina observationer på förskolorna? 

Betydelsemässigt kan vi med hjälp av Hannah Arendt göra skillnad på att 
vara auktoritär och att vara auktoritativ, alltså att ha auktoritet.1 Det förra är 
en typ av beteende som omfattar tvång och egenmäktighet för att styra 

1 Hannah Arendt, ”Vad är auktoritet?” i Mellan det förflutna och framtiden: Åtta övningar i 
politiskt tänkande, Göteborg: Daidalos, 2016. 
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andra, det senare är en förmåga som en expert inom ett område kan upp-
visa. Ett slags säkerhet grundad i kunskap som påverkar människor så att de 
själva vill gå i den riktning som auktoriteten går. 

Gadamer lyfter fram och påminner oss i sin text ”Auktoritet och kritisk 
frihet” om begreppet auktoritativ.2 Han menar att begreppet auktoritär i 
Tyskland först kom till användning under 1920–30-talet och fick sin dåliga 
klang efter Hitlers maktövertagande, men att auktoritativ ”avser den betyd-
else en person verkligen tillerkänns, inte den han gör anspråk på.”3 Det vill 
säga, en person som handlar som en auktoritet är auktoritativ, en person 
som kräver lydnad är auktoritär. 

Varför auktoritet? 
I vår tid där egalitet eftersträvas i de flesta sammanhang tycker jag det är 
relevant att tala om auktoritet, inte för att det behövs mer oemotsagt 
lydande i världen, utan för att den typen av relationer har något att erbjuda. 
Exempelvis kan en auktoritet visa mig det som jag inte visste fanns. Efter-
som auktoritetshierarkin enligt Arendt inte hålls ihop av gemensam förstå-
else eller samförstånd kan jag ledas vidare, förbi det jag själv trott var 
möjligt, om jag följer en auktoritet. I de konstnärliga sammanhang där jag 
varit verksam har det varit tydligt. Kanske kan jag drista mig att säga att det 
är det som är det ”fina” med mästarlära; att auktoriteten kan leda mig 
bortom min förståelsehorisont, eller kanske snarare vidga min förståelse 
och bild av min egen kapacitet.4 Är relationen egalitär kan jag alltid undvika 
att göra/pröva något som inte intresserar mig eller som jag inte förstår 
vitsen med, varpå jag missar något som kanske skulle kunnat utveckla mig.  

Ett exempel i frågan från förskolan är när ett litet barn på förskolan inte 
vill sova, men verkligen skulle behöva det för att orka med hela dagen. I den 
situationen behövs auktoritativt handlande, eftersom förskolläraren inte 
kan tvinga barnet att sova med hot eller våld, inte heller kan hen övertala 
barnet med argument. Förskolläraren tar helt enkelt barnet och säger 
vänligt: Nu skall du sova, och lägger barnet. Jag har ännu aldrig mött en för-
skolepedagog som talat med mig om att det kan vara en utmaning att få de 

2 Hans-Georg Gadamer, ”Auktoritet och kritisk frihet” i Den gåtfulla hälsan, Falun: Dualis 
förlag, 2003, s. 124. 
3 Ibid., s. 125. 
4 Román, Dansens lärande: minne, mästarlära och kropp. 
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små att sova.5 De bara gör det. En sådan situation skulle jag säga är ett 
exempel på auktoritet i den mening som Arendt beskriver det, vilket är den 
betydelsen av begreppet som är min utgångspunkt i det här avsnittet. I linje 
med att förskollärarna handlar auktoritativt i vissa lägen kommer nu frågan 
hur inramning och auktoritet hänger samman. 

Inramning 
Med inramning menar jag det som förskolläraren gör när hen ”håller 
rummet”. Det är en rörelse som både tryggar och visar vad som är ett för-
väntat beteende i situationen. Förskolläraren ramar in för att skapa lugn 
eller kanske snarare fokus och tydlighet i vad som förväntas av alla i situa-
tionen. Det är en inkluderande rörelse som ställer vissa krav. Det är ett sätt 
att handla som omfattar både att ge och att ta. 

Seminarier med mina studenter på B-uppsatsmomentet på den erfaren-
hetsbaserade förskollärarutbildningen har gjort att bilden jag har av hur 
förskollärarstudenterna ser på hur relationen mellan barn och vuxen kan se 
ut faller isär som två diametralt olika saker. Å ena sidan finns det självklara i 
att de vuxna har all formell makt och därmed allt ansvar, å andra sidan 
finns också en egalitetsnorm som benämner barnet som kompetent och i 
stånd att ta egna beslut. Den ena aspekten rör den tydliga asymmetrin som 
relationen mellan barn och vuxen omfattar och den andra rör den egalitets-
norm som samtidigt verkar finnas i förskolans verksamhet. Eller är det 
kanske så att den finns i tankarna om förskolans verksamhet?  

Jag kommer att med utgångspunkt i bland annat Arendts och Gadamers 
utläggningar om auktoritet och Klara Dolks avhandling Bångstyriga barn 
belysa ambivalensen mellan dessa två aspekter av relationerna. Båda är, som 
jag ser det, komplexa och utmanande att praktiskt hantera för förskol-
lärarna. Min avsikt med att försöka fånga dessa aspekter är för att se hur 
inramning verkar och kan förstås i termer av auktoritet. 

Arendt inleder sin essä ”Vad är auktoritet?” med att konstatera att ”all 
auktoritet har försvunnit från den moderna världen.”6 Eftersom Arendt vill 
formulera hur vår tids auktoritetskris har vuxit fram så är hon noggrann 
med att poängtera att hon inte avser ”auktoritet i allmänhet” utan den auk-
toritet som ”en gång i tiden tillhörde den politiska teorins fundament”7 och 

5 Detta påstående gäller inskolade barn som har egna relationer till förskolepedagogerna. 
6 Arendt, ”Vad är auktoritet?” s. 101. 
7 Ibid. 
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som är ett ”mycket välbestämt auktoritetsbegrepp som har varit domi-
nerande i vår [västerländska] historia”.8  

Arendt beskriver auktoritet som en politisk kraft och att dess kris till sin 
natur är politisk. Att krisen är djup visar sig enligt Arendt att den spridit sig 
till ”förpolitiska områden som barnuppfostran och utbildning, där auk-
toriteter i vidaste bemärkelse alltid har accepterats som något naturligt och 
nödvändigt.”9 Hon hävdar i sin text att: ”Vi befinner oss varken teoretiskt 
eller praktiskt längre i en position där vi kan veta vad auktoritet verkligen 
är.”10 Men hon erbjuder oss trots detta att tillsammans med henne reflek-
tera över hur auktoritet verkar, och genom det framträder en bild: 

Eftersom auktoritet alltid kräver lydnad uppfattas den ofta felaktigt som en 
form av makt eller våld. Men auktoritet utesluter tvång genom yttre medel; 
när våld används har auktoriteten sviktat. Å andra sidan är auktoritet oför-
enlig med övertalning; övertalning förutsätter jämlikhet och verkar genom 
en argumentationsprocess. Där argument används har auktoriteten satts ur 
spel. Mot den egalitära övertalningens ordning står den auktoritära ord-
ningen, som alltid är hierarkisk. Om man alls ska definiera auktoritet måste 
man alltså göra det i kontrast till både tvång med hjälp av våld och övertal-
ning med hjälp av argument. 11 

Min undersökning av inramning befinner sig i denna ”vidaste bemärkelse” 
som Arendt nämner ovan och jag är medveten om att min tolkning kanske 
av henne själv skulle uppfattas som ”för allmän”. Icke förty handlar alltså 
auktoritet inte om makt som i våld eller tvång. Den är inte jämställd men 
ömsesidig och den skapar stabilitet i relationen mellan dem som ingår i 
relationen. Jag förstår relationen som asymmetri i något slags balans.  

Jag tycker inte att Arendt i sin text visar mig hur auktoriteten riktigt 
uppstår eller sker. Om det jag kallar inramning är grundat i en auktoritets-
hierarki, hur gör förskollärarna det? Arendts teoretiska analys är värdefull, 
men saknar kött för mig.  

Jag hittar komplementet hos Merleau-Ponty som vilket vi redan läst, slår 
fast att det är kroppens rörelse och inte tänkandet som är den egentliga 
intentionaliteten. Han leder det till att medvetande inte är ett jag tänker 

8 Ibid., s. 103. (Min parentes.) 
9 Ibid., s. 102. 
10 Ibid.  
11 Ibid., s.  
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utan ett jag kan.12 Säkerheten i handlandet och tryggheten som förmedlas i 
ett grundat jag kan ser jag som förutsättningen för att inramningen så att 
säga fungerar; att barnen vill inordna sig i hierarkin. För när jag försöker se 
hur till exempel Auli handlar för att rama in en situation tycker jag mig se 
en beslutsamhet, inre tyngd och en kroppslig intentionalitet som riktar sig 
mot situationen.  

För att rama in en grupp barn som sitter runt ett bord måste förskol-
läraren bottna i en säkerhet, ett jag kan som i ”jag kan sörja för dessa barn”. 
Säkerheten som förmedlas blir också ett erbjudande från den vuxna om 
omsorg, som barnet kan känna av. Genom sin kropp förmedlar förskol-
läraren detta jag kan och tryggar därmed barnen, som l inordnar sig i 
situationen.  

Tyngd 
Jag anser att auktoritet märks eller snarare känns. Att en annan människa 
kan känna sig tryggad av en auktoritet har, som jag ser det, att göra med att 
kroppar som står i en mellankroppslig relation svarar på varandra. En 
otrygg kropp kan låta sig tryggas av en kropp som bär auktoritet. Och en 
kropp som bär auktoritet har något som jag under mina dansande år kal-
lade tyngd.  

I min danspedagogroll använder jag begreppet tyngd i två olika be-
märkelser, en yttre som är kopplad till rörelse och en inre som är kopplad 
till stillhet, fast båda visar sig kroppsligt. Kanske överlappar de till viss del 
varandra, men de framstår för mig som två aspekter av samma begrepp. 

Tyngd som allmänt använt dansbegrepp skulle här vara begreppet för 
det jag ser som ”yttre” tyngd. Att ordet tyngd används istället för exempel-
vis vikt eller kroppsvikt har att göra med kopplingen till tyngdpunkten. I allt 
dansande är tyngd något som ständigt hanteras. En behöver ha tyngden 
med sig för att kunna röra sig åt det håll och på det sätt en vill. Det gäller 
naturligtvis inte bara i dans, utan så fort vi bestämmer oss för att röra på oss 
överhuvudtaget, men i dans blir det särskilt tydligt eftersom en så ofta 
befinner sig i ett slags ytterlägen då. Var är tyngdpunkten, hur skall tyngden 
förflyttas för att jag skall hinna ner till golvet eller upp i luften så snabbt som 
jag vill? Hur fördelar jag och min partner vår tyngd för att kunna rotera i en 
gemensam lugn rörelse över golvet? Det är å ena sidan ett ständigt fysikal-
iskt förhandlande mellan dansaren, rörelsen, timingen och tyngden. 
 
12 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, s. 139. 
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Hamnar tyngden på fel fot, eller för högt upp i kroppen tappar jag balansen. 
Å andra sidan hjälper tyngden rörelsen när den ligger rätt i kroppen. 
Tyngden ger kraft, stabilitet och sparar ork om den utnyttjas maximalt, 
vilket gör att själva dansen ser smidig och väl avvägd ut. Det handlar om att 
veta när en skall hålla emot och när en skall släppa iväg.  

När dansaren är så väl övad att hen kan hantera sin tyngd och utnyttja 
den maximalt uppstår ett speciellt kroppsligt uttryck som jag upplever att 
jag kan känna igen. Det ser ut som om dansaren har tillgång till hela sin 
kroppskapacitet hela tiden. Rörelserna är väl avvägda och kan fångas upp 
till stillhet när som helst.  

Den inre tyngden tycker jag visar sig i dansarens förmåga att förmedla 
något som intresserar, även när hen inte rör sig. Den övertygar mig på 
något vis. Jag kan slappna av när någon med inre tyngd dansar. Den tyngd-
en kommer kanske delvis ur koncentration och jag upplever att skickliga 
scenkonstnärer i alla genrer visar tyngd på scenen, precis som skickliga 
människor i mellanmänskliga yrken kan göra. Oaktat om de i sitt yrke rör 
på sig eller mest står still, eller om de till att börja med verkar nervösa. När 
de börjar göra det de är bra på och övade i och får fatt i sina resurser, 
utstrålar deras kroppar tyngd. Detta får mig att tänka att den inre tyngden, 
som förvisso visar sig kroppsligt, inte bara handlar om att en kan balansera 
sin kropp utan att en kan balansera sin kunskap. Att i relation till situa-
tionen veta när en skall hålla emot och när en skall släppa iväg förmedlar 
trygghet via tyngd.  

Är denna inre tyngd jag försöker skriva fram en typ av säkerhet, eller är 
det jag kan, Merleaus-Pontys intentionalitetsbegrepp, som jag vill kalla inre 
tyngd? Anledningen att jag inte riktigt nöjer mig med intentionalitetsbe-
greppet är att det inte riktigt svarar på hur denna intentionalitet visar sig 
och påverkar andra. Där föreställer jag mig att tyngdbegreppet kan kom-
plettera. 

I ett samtal med min medforskare Robert om vad han använder sin 
kropp till inom ramen för sitt yrke berättar han: 

Robert: Och det kan bli väldigt tydligt när man är ute på gården om man till 
exempel har barn som är lite otrygga som kommer och vill hålla en i 
handen. De vill bara gå med en och vara nära. Jag tycker att det är en fin 
känsla varje gång det händer. Den här personen kommer till mig, tråkigt att 
den känner sig otrygg, men den har ändå en strategi för att hitta trygghet, 
och jag kan vara den. Det är en fin känsla. Det kan räcka med att hålla en 
hand. Och då är min kropp bra.  



TYNGD, SVÄNG OCH EMPATISK TIMING 

144 

Varför kommer det lilla otrygga barnet fram till just Robert? Han jobbar på 
storbarnsavdelning och säger sig inte känna småbarnen så bra. Han berättar 
att storbarnen är upptagna med varandra och att han mestadels inte är så 
involverad i leken när de är ute. Jag föreställer mig att han går eller står på 
gården när det han beskriver händer. Jag tror inte att det lilla barnet söker 
upp honom för att det kan tänka ut eller avgöra om han är en bra förskol-
lärare eller inte. Det Robert läser som barnets strategi i just det här fallet, ser 
jag som en strategi som det otrygga barnet alltid har; att söka sig mot en 
auktoritet. Och att barnet, när det gör så, känner sig fram med sin egen 
kropp. Det känner om ett erbjudande om omsorg finns. Jag ser det som att 
den osäkra kroppen söker sig till en kropp som har tyngd. Och på så sätt 
blir den minsta beståndsdelen i rörelse i inramning tyngd.  

Åter till Nyckelpigan 
Även om planeringen inför en måltid omfattat reflektion och tänkande är 
själva inramningen då den uppstår, i rörelse. Därtill är det så att den mellan-
kroppsliga sfär där inramning sker sträcker sig över gränserna för det som 
faktiskt händer under precis den här måltiden och inramningen påverkar på 
så sätt mer än det unika ögonblicket.  

I mitt exempel ovan kan jag se att en del av Aulis uppmärksamhet är 
riktad mot barnen och hennes agerande verkar vara kopplat till att skapa 
eller hålla kvar lugn, samtidigt som en annan del av uppmärksamheten är 
riktad mot det som är för handen: ätandet. Auli är genom att själv göra det 
barnen gör en förebild. Det gör henne på ett annat sätt till en i gruppen, 
men inte som en like. Relationen mellan henne och barnen är tydligt asym-
metrisk. Att Auli ramar in situationen på det sätt hon gör, alltså genom att 
både ”visa” och ”göra” måltiden till en stund där barnen skall äta och um-
gås, har att göra med att hon tar ansvar för barnen. Carl Cederberg skriver 
med utgångspunkt i Emmanuel Levinas filosofi i ”Förskollärarens ansvar 
bortom läroplanen”:  

Den som arbetar med människor, vilket alla gör på ett eller annat sätt, är an-
svariga för och inför dessa. De som arbetar som förskolepedagoger arbetar 
inte bara med människor, utan det är små barn och deras trygghet som utgör 
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arbetets själva innehåll och substans. Detta gör att det professionella an-
svaret inte kan isoleras från detta allmängiltiga ”mänskliga” ansvar. 13 

[…] Det finns ett element av ansvaret som inte är där för att läroplanen 
dikterar det, […].14 

Ansvaret Levinas avser bottnar enligt Cederberg alltså inte i att vi givits eller 
tagit ansvar, något som Levinas anser att vi bara skulle kunna göra ifall vi var 
självständiga subjekt i världen. Levinas poäng verkar vara att ansvaret vi har 
för den andra redan finns i subjektet som en grundläggande förutsättning. Ett 
jag-för-den-andra. Den grundläggande förutsättningen innebär inte att jag i 
alla lägen måste ta ansvar för allt som, lägga mig i allt som sker. Att ta ansvar 
kan, som Cederberg påpekar, vara att låta ”var och en göra sitt”.15  

När jag ser Auli rama in barnen på Nyckelpigan tycker jag mig alltså se 
att hon gör det för att hon tar ansvar för situationen. Ansvaret ligger i upp-
draget hon har som förskollärare, vilket planeringen inför måltiden vittnar 
om, men handlar också om henne som person, vilket kanske visar sig i 
sättet hon ramar in på. Att hon skrattar åt Fredriks skämt, att hon intres-
serat lyssnar medan Maja pratar klart, att hon ser till att jag förstår vad 
”turtlar” är för något så att jag kan hänga med i samtalet, ser jag inte som 
något hon gör i förhållande till de styrdokument som reglerar hennes for-
mella ansvar, utan som medmänsklighet och jag förstår att hon på det sättet 
i någon mening också tar ansvar för sig själv.  

Det ansvarstagande som ger näring åt inramning, eller som kanske 
snarare är anledningen till att förskolläraren ramar in tror jag ligger i det 
ansvar som Cederberg pekar på: ”Vi är helt enkelt ansvariga för och inför 
varandra som människor.”16  

En annan måltidssituation 
Klockan är halv tre och det är dags för mellanmål på min avdelning. Min 
kollega som har dukat fram maten ropar ”Mellanmål!”. Alla barn och peda-

13 Carl Cederberg, ”Förskollärarens ansvar bortom läroplanen” i Inifrån och utifrån – om 
praktisk kunskap i förskolan, (red.) Lotte Alsterdal & Maria Pröckl, Huddinge: Södertörns 
högskola, 2016, s. 367. 
14 Ibid., s. 367. 
15 Ibid., s. 369.  
16 Ibid. 
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goger sätter sig på var sin plats vid de tre bord som finns i matsalen. Det är 
lugnt och jag känner hur jag börjar slappna av i kroppen.  

Vid bordet bredvid sitter en treårig pojke och stirrar på en brödskiva som 
min kollega har lagt framför honom. Hon räcker fram smör och kniv och 
säger att han kan bre sin smörgås själv. Han vill inte göra det själv och ber om 
hjälp istället. Min kollega låtsas att hon inte hör och ignorerar pojken. 

Vid samma bord sitter Linus, en femårig pojke som tittar med stor 
uppmärksamhet på hela händelsen. Plötsligt reser han sig upp från sin stol, 
går fram till treåringen och börjar bre hans smörgås. När min kollega 
märker vad som har hänt opponerar hon sig högt. ”Linus! Vad gör du? Gå 
och sätt dig! Han kan bre sin smörgås själv! Gå och sätt dig på stolen!” 
Linus går till sin plats med huvudet sänkt.17 

Berättelsen är hämtad från en inledande egenupplevd berättelse ur en B-
uppsats på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen. Jag har lånat 
gestaltningen ovan för att den är ett bra exempel på ett tema som regelbundet 
förekommer i de dilemmatexter utifrån vilka studenterna utvecklar sina 
essäer. Ett tema som handlar om hur kränkningar mot barn kan hända i var-
dagen när en vuxen, som är satt att ansvara för barnen, av en eller annan 
anledning beter sig egenmäktigt och tvingande, alltså auktoritärt mot barnen.  

När seminariet diskuterar en text som denna kan samtalet komma in på 
barnsyn, makt, ansvar och kollegial lojalitet. Teorierna eller redskapen vi 
använder för att försöka förstå vad som står på spel kan vara etik, kunskaps-
teori eller reflektionsteori. Min poäng här är inte själva uppgiften i sig utan 
att förtryckande situationer ibland förekommer på förskolan, det är ett åter-
kommande tema som jag stött in i regelbundet under åren jag intresserat 
mig för förskola. Och jag har diskuterat det både med B-uppsatsstudenter 
och från medforskare.  

Vad är det som skaver?  
Situationer som den med Linus händer i förskolan. Ett sätt att försöka på-
verka och förändra barnsyn och pedagogernas förhållningssätt och gå mot 
det som är förskolans uppdrag är att arbeta med likabehandling och demo-
krati. Genom exempelvis arbete med genus- eller normkritisk pedagogik är 
många förskolor engagerade i utvecklingsprojekt som vill bort från det auk-

 
17 Aneta Gwiandowska, B-uppsats på den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen på 
Södertörns högskola, skriven vt-17. 
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toritära och istället gå mot att barnets röst hörsammas och tas tillvara som 
utgångspunkt för den pedagogiska verksamheten.  

Men att en förskolepedagog beter sig som i exemplet kan, enligt Maria 
Rosén som undersökt likabehandlingslagstiftningen i skola och förskola, 
handla om en nyauktoritär trend som vuxit fram både i Sverige och i andra 
länder parallellt med de teorier och diskurser som står i dess raka motsats.18 
Den nyauktoritära trenden har enligt Rosén rötterna i inlärningspsyko-
logiska teorier och har använts i vissa antimobbningsprogram i skolan. Det 
handlar helt kort om att oönskat beteende skall korrigeras och om barnen 
inte uppför sig som de skall, blir de bestraffade genom att ignoreras, skam-
beläggs eller isoleras.19 Metoderna förekommer fortfarande i de Nanny-
program som regelbundet förekommer på tv, och, skulle jag säga, också i 
snickar- och kockprogram i samma media.20 

Rosén understryker att genus- och normkritisk pedagogik och den nyauk-
toritära trenden står långt ifrån varandra särskilt gällande barnsyn, och båda 
sidor, om jag får uttrycka mig slarvigt, använder begreppen auktoritärt och 
auktoritet på ett sätt som gör betydelserna av begreppen grumliga. Denna 
grumlighet i begreppens innebörd är inte till gagn för diskussionen.  

Någonstans i dessa farvatten tror jag att motståndet jag upplevde att 
mina medforskare bjöd, då jag lyfte auktoritetsbegreppet finns. Min med-
forskare Robert sa att han har problem med auktoriteter, något jag tycker 
pekar på ett motstånd. Jag tror emellertid inte att det motståndet egentligen 
är riktat mot auktoriteter, utan mot auktoritära metoder och förtryckande 
strukturer. Grumligheten i begreppens betydelse förvirrar och avstånds-
tagande mot Nannyprogram och kolleger som ryter åt barnen när de har en 
dålig dag blir viktig. 

Vad är det då som gör att jag tycker det kan vara fruktbart att belysa auk-
toritetens plats i förskollärarens handlande som i inramning? När Arendt 
lägger fram argumenten till varför hon ser auktoritet som naturlig i 
samband med barnuppfostran, skriver hon:  

Kravet på auktoritet ställs lika mycket av de naturliga behoven, av barnets 
hjälplöshet, som av den politiska nödvändigheten, av att en etablerad 

18 Maria Rosén, ”Likabehandlingslagstiftning och normkritisk potential – möjligheter och 
begränsningar”, i Normkritisk pedagogik- makt lärande och strategier för förändring, (red.) 
Janne Bromseth & Frida Darj, Uppsala 2010. 
19 Rosén, s . 75. 
20 En variant av programmet förekom fortfarande 2017. 
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civilisations kontinuitet kan garanteras endast om de genom födsel nytill-
komna vägleds i den redan befintliga värld de föds in i som främlingar.21 

Vägledning in i en kontinuitet är en nödvändighet, skriver Arendt, och det 
hon ser som naturligt i situationen har sin början i barnets absoluta behov 
av skydd, omvårdad och hjälp. I denna rörelse ser jag kopplingen till 
Levinas ansvarsbegrepp; här faller ansvaret och auktoriteten in i varandra. 
Tillvaron för barnet på förskolan skulle kunna beskrivas på detta sätt. I 
grunden asymmetrisk, stabil och därmed tryggande. Denna ordning ligger 
på något vis före eller kanske under fostrandet av barnet till en samhälls-
medborgare. Att Arendt nämner det som ”naturligt” betyder, som jag läser 
det, att ombesörjandet kommer först; barnet är sårbart och måste tas om 
hand, och det måste göras oaktat civilisation eller kultur.22 Men sättet som 
det görs på kan variera, vilket i sin tur är uttryck för olika kulturer.  

I inledningen skrev jag att jag ser två aspekter av relationen mellan barn 
och vuxen i förskolan dels en asymmetrisk, dels en som talar om relationen 
som skulle den kunna vara egalitär. Ambivalensen mellan dessa aspekter 
kommer till uttryck hos en av mina medforskare. 

Kida: Vi är ju ett komplement till hemmet i det att de inte har sina vård-
nadshavare här och de knyter an till oss på ett liknande sätt som till dem. 
Man är ju lik en mamma i början… Helst skulle jag vilja se mig som en 
vetande kompis, en relation… Jag vill inte ha den där makt-, styrande, vuxna 
rollen. Men den har jag ju. Jag vill ge möjlighet till inflytande. Även om jag 
har bestämt [vad som gäller] så vill jag lyssna in barnet. Så tror jag också 
man bygger relationer. Att lyssna och bekräfta. 

Det är inte så att Kida nekar till att hon har makt och styr, men hon vill 
hellre vara på ett annat vis. Jag förstår det som att tanken på barns med-
bestämmande och uppdraget att vara lyhörd för varje enskild individ ställer 
sig i vägen för att auktoritetsbegreppet skulle vara något att ta in som 
användbart i bilden av sig själv i sin yrkesroll.  

Det jag tror gör situationen problematiskt för förskollärarna är att en av 
de tunga målbilderna deras uppdrag har är att barnen skall bli självständiga, 
kritiskt tänkande vuxna som förstår hur demokrati fungerar och prak-

21 Arendt, ”Vad är auktoritet?”, s. 102. 
22 Detta kommer också innan den omsorgsrelation jag kommer ta upp i nästa kapitel, Den 
om-sörjande kroppen 
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tiseras. Att barnen skall underordna sig en auktoritet låter kanske som att 
det blir en motsats. Vidare fungerar en auktoritetshierarki enligt Arendt 
utan tvång eller övertalning. Det är kanske skrämmande att tänka på den 
egna makten i förhållande till barnen på det sättet.  

Utmaningen 
Den stora skillnaden mellan det som jag ser som den aktiva ingrediensen i 
inramning, auktoritet, och den nyauktoritära trenden som jag uppfattar att 
exempelvis Robert vill ta avstånd från, handlar om det som Gadamer tar 
upp i följande:  

Den som medvetet företar vissa åtgärder, yttranden och handlingar för att 
uppnå auktoritet är i grunden ute efter makt och har slagit in på vägen till en 
auktoritär maktutövning. Den som måste åberopa sig på sin auktoritet […] 
saknar just auktoritet. 23 

Han fortsätter sin utläggning och visar att den auktoritet som ligger i 
institutionen inte är den som leder till att en person uppfattas som auktori-
tativ av sin omgivning. Om jag förstår Gadamer rätt kan förskolläraren välja 
att åberopa institutionell makt eller att låta bli. ”God” auktoritet handlar 
som jag tolkar honom, om förväntan från dem som är underordnade gent-
emot auktoriteten i den asymmetriska relationen. Och ”verklig auktoritet” 
har bara den som tillerkänns den, skriver Gadamer.24 Gadamer avser att 
barnet behöver och till och med kräver att få erkänna läraren som en auk-
toritet.25 Jag funderar på om det är ett annat sätt att formulera att en otrygg 
kropp söker sig till en kropp med tyngd? 

Det intressanta här är att tillerkännandet i förhållande till förskolläraren 
kommer ifrån barnet, men hur lätt är det egentligen att svara an emot det 
kravet? När vardagen är stressig på förskolan kan jag föreställa mig att 
gränsen mellan att åberopa eller inte åberopa auktoriteten som ligger i insti-
tutionen, blir en töjbar sådan. Vidare kan jag föreställa mig att förskole-
pedagoger ibland, som i exemplet med Linus ovan, enbart förlitar sig på den 
yttre kraft de får från institutionen, eftersom de saknar kraft, förmåga eller 
tyngd att ta det ansvar som de behöver ta för att vara en auktoritet i sig 

23 Gadamer, ”Auktoritet och kritisk frihet”, s. 125. 
24 Ibid., s. 128. 
25 Ibid., s. 126. 



TYNGD, SVÄNG OCH EMPATISK TIMING 

150 

själva. Att ha tyngd i sin praktik, eller att ha kraften att svara an mot det 
som Gadamer nämner som behovet barnet har av läraren som en auktoritet, 
kräver nog både ork och självkänsla.  

Dubbla uppdrag 
När vi i samtalsserien talar om auktoritet vill mina medforskare peka på allt 
de gör för att barnen skall bli självständiga kritiska vuxna. I sin avhandling 
Bångstyriga barn; makt normer och delaktighet på förskolan skriver Klara 
Dolk: 

Jämställdhet och jämlikhet kan idag sägas vara rådande ideal i Sverige. Dessa 
ideal är även grundläggande för läroplanens så kallade värdegrund, som 
anger vilka värden som skall prägla förskolans verksamhet.26  

I mina samtal med medforskarna får jag en bild av att arbetet med värde-
grundsfrågor är angeläget för dem. Barnsyn och värdegrundsarbete går 
hand i hand. Dolk poängterar att idén om hur arbetet med värdegrunds-
frågor skall gå till, som ligger i botten av uppdraget, i styrdokumenten skrivs 
fram som att vuxna skall överföra värden på barnen genom att själva agera 
jämställt, jämlikt och demokratiskt.27 Denna ansats eller ”överföringsnorm”, 
som Dolk kallar det, tycker jag mig se spåren av hos medforskarna då jag 
lyssnar på våra samtal. De talar om att det är viktigt hur blicken riktas, hur 
de vänder sig, står och sitter i förhållande till barnen. De trycker på 
betydelsen av att i relation till barnen vara uppmärksam och vaken eller 
som Lena uttrycker det, ”härvarande” och lägga märke till individen, inte 
dra alla över en kam, att verkligen lyssna på vad barnen säger.  

Att lyssna, vara uppmärksam och se alla för att barnen i sin tur skall lära 
sig hur en skall uppföra sig för att vara ”en bra kompis” – överförings-
normen – verkar ha både en medveten och en omedveten sida. Den med-
vetna gör att pedagogerna inte behandlar barnen som ”vem som helst” utan 
att de lägger särskild vikt vid hur de gör med barnen på förskolan. De vill 
agera som goda förebilder och därmed visa hur de vill att barnen skall bete 
sig, framförallt mot varandra men också mot de vuxna. Mina medforskare 
talar exempelvis om att barnen ibland behöver hjälp att mellan sig skapa ett 
klimat som är gott för dem, för de klarar inte alltid det själva. Min bild är att 

 
26 Dolk, Bångstyriga barn; makt normer och delaktighet på förskolan, s. 14. 
27 Ibid., s. 15. 



4. DEN INRAMANDE KROPPEN

151 

när förskollärarna hjälper barnen med det – i vardagen – ramar de in och de 
gör det som auktoriteter.  

I sin avhandling pekar Dolk på att barn förväntas bete sig ”på rätt sätt”. Till 
och med när de är glada skall de vara det på rätt sätt.28 Det tycker jag pekar på 
att det finns en omedveten sida av överföringsnormen. Dolks iakttagelse visar 
nämligen att pedagogerna agerar som om de vill överföra det sätt de finner 
lämpligt att vara på även i frågor där barnen är överens och har ett gott klimat 
tillsammans. Dolk poängterar att även om förskolepersonal tar uppdraget 
med värdegrunden på största allvar och arbetar aktivt med den för att barnen 
skall lära sig alla människors lika värde, jämställdhet mellan könen och soli-
daritet med svaga och utsatta, når de inte ända fram, eftersom de i arbetet 
med värdegrundsfrågor inte tittar på sig själva och tar i beaktande den 
maktrelation som finns mellan barn och vuxna.  

Om arbetet med barns rättigheter startas utan att den asymmetriska makt-
relationen mellan vuxna och barn både utmanas och tas hänsyn till är det 
svårt för barn och vuxna att i praktiken bli delaktiga. 29  

Den asymmetrin Dolk talar om nämner hon inte som en auktoritetshier-
arki, det är jag som gör den kopplingen. Jag ifrågasätter inte Dolks för-
klaringsmodell hur vidmakthållandet av maktrelationer mellan vuxna och 
barn på förskolan går till, jag funderar mest över om oviljan mot att vara en 
auktoritet som jag tycker mig ha mött i mina samtal, och önskan att und-
vika den, kan vara själva anledningen till att maktstrukturerna Dolk av-
täcker ligger som cementerade. Jag funderar på om det cementerade ligger i 
en idé som förskolläraren själv bär om sin egen kunskap och förmåga, som 
i: Jag borde agera som om jag har koll på allt eftersom jag är vuxen för om 
jag inte agerar så, kan det bli oroligt för barnen.  

Inramning är som jag skriver ovan ett sätt att skapa trygghet och hålla 
rummet. Det fungerar som en överenskommelse mellan dem som är i 
rummet och den som håller det. Kanske är det så att ansatsen som behövs 
för att hålla ett rum för med sig en tro att tvekan eller tvivel kan rasera sagda 
överenskommelse? Kanske är det också så att den som håller rummet måste 
vara lite säkrare utåt än den egentligen är inåt, men att tro att en behöver 
vara omnipotent är kanske ekvationens själva problem? Gadamer skriver:  

28 Ibid., s. 238. 
29 Ibid., s. 236. 
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Den främsta garantin för en genuin användning av den egna auktoriteten 
tycks mig därför vara den kritiska frihet som består i att någon gång också 
kunna ha fel och erkänna detta. Jag skulle till sist vilja uttrycka den över-
tygelsen, att denna vår kritiska frihet gentemot oss själva är en av de vikti-
gaste faktorerna när det gäller att grunda äkta auktoritet och stävja auk-
toritetsmissbruk.30 

Att titta på sig själv på det sätt som Dolk föreslår ovan innebär inte att 
förskolläraren släpper sin makt, det innebär att förskolläraren är villig att 
sätta den egna makten på spel genom att problematisera den. Att vara en 
auktoritet med tyngd som kan rama in en grupp barn är alltså, som jag ser 
det, inte att stå utanför det som händer i barngruppen, det är att vara del av 
gruppen.  

30 Gadamer, ”Auktoritet och kritisk frihet ”, s. 131. 
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K A P I T E L  5  

Den om-sörjande kroppen

I hallen på Hjortronet 
Förskolläraren Charli sitter på bänken i hallen på avdelningen Hjortronet. 
Kollegan Ninni skall gå till biblioteket med en grupp barn och medan hon 
gör sig i ordning, hjälper Charli barnen som skall följa med att klä sig. Jag 
står i hörnet av hallen närmast ytterdörren och filmar. Andra barn och 
pedagoger, som inte skall med på utflykten, kommer och går. Hallen är 
ganska liten, eller känns det bara så för att det är många kroppar och 
mycket aktivitet där just nu? Det är, som jag uppfattar det, en ivrig stäm-
ning med högljutt prat och skratt från några barn. Mest är det Viktor och 
Lukas som skrattar och pratar. Alma och Minna som är äldst av dem som 
skall åka, klär på sig på ett målmedvetet sätt och säger inte så mycket. Helge 
håller sig bredvid Charli. Strax innan de gick ut i hallen för att klä sig 
klämde Helge fingret. Nu står han och tittar och lyssnar på Viktor och 
Lukas och ser lite ledsen och medtagen ut. Ibland tittar han på plåstret på 
vänster hand. Charli stryker med sin hand över Helges hår, som i förbi-
farten, medan hon kastar en blick ut över hallen.  

Viktor och Lukas pratar på och rör sig hit och dit. De riktar sig mot 
Charli, men sneglar ofta på Helge. Hon lyssnar och svarar, men försöker 
samtidigt leda pojkarnas uppmärksamhet mot den förestående utflykten. 
De behöver klä på sig så att de hinner med gänget som skall till biblioteket 
och hon förklarar och visar var de kan hitta tröjor och overaller. Varje gång 
Viktor går mot sina kläder vänder han tillbaka för att han plötsligt kommer 
på något mer han behöver säga eller fråga. Han frågar Charli: ”Ska vi ta 
buuus tebleteke?” Hon stannar upp, tittar Viktor i ögonen och svarar: ”Ja, ni 
kommer att ta bussen till biblioteket, eller från biblioteket. Vi får se vad de 
bestämmer.” Viktor skuttar efter denna information återigen bort till sin 
overall som Charli lagt fram på golvet åt honom. Minna är plötsligt klar, 
vilket hon glatt meddelar Charli som stryker henne över ryggen, varpå hon 
går ut på gården och väntar. 
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Charli erbjuder Helge ett par byxor, men han skakar på huvudet. Charli 
försöker tolka Helges huvudskakning. Hon frågar ganska tyst vad som är 
fel, om det är fingret som gör ont? Till sist går Helge utan att säga något 
fram till sin hylla och Charli förstår. Hon har tagit fel kläder. Byxorna hon 
erbjudit Helge är någon annans. Hon utbrister något om detta och skyndar 
sig att ta fram rätt kläder. Viktor och Lukas studsar fortfarande runt och 
Helge mumlar att han inte kan klä sig själv idag. Charli svarar, som jag tolk-
ar det, med värme i rösten att hon kan hjälpa honom. Hon säger ganska 
högt att det inte är konstigt att han inte kan klä sig idag, han har ju klämt 
fingret. Samtidigt som hon säger det öppnar hon sin famn och Helge kan 
ställa sig nära och ha Charlis armar runt sig. Viktor uppmanas igen att 
försöka sätta på sig overallen, men han kan inte, svarar han. Charli säger att 
hon kan hjälpa till om han börjar med att sticka i benen.  

Charli sitter framåtlutad med armarna runt Helge för att hjälpa honom 
med stövlar och byxor och i förbifarten hjälper hon Alma att knäppa 
kardborreknäppningen i ärmslutet utanpå vantarna. Hon pratar också med 
Alma om överdragsbyxor och peppar Viktor så att han faktiskt lyckas få på 
sig overallen själv, kanske för första gången. När han står upp och trium-
ferande och skrattande kränger upp den över axlarna säger Charli ”Men 
Viktor!” med en betoning som jag tolkar som: Tänk att du har kunnat klä 
på dig själv hela tiden!  

Charli säger plötsligt till Helge: ”Vi måste hitta på något så att du blir 
glad igen”. När Helge är klar och har gått ut så säger hon samma sak till 
Viktor och Lukas. ”Vi måste hitta på något så att Helge blir glad igen, han 
har ju klämt fingret.” Viktor frågar: ”Det var inte jag?” ”Nej, det var inte 
du”, säger Charli med eftertryck. ”Han klämde sig själv”. Viktor får hjälp 
med sina stövlar och när Charli därefter sätter på honom mössan håller hon 
hans ansikte i sina händer ett litet ögonblick samtidigt som de ser varandra i 
ögonen. Lukas får hjälp att stänga jackan och hitta vantarna och så är alla 
som skall till biblioteket klara och kan vänta ute på Ninni (filmat i april 
2015). 

Jag inleder mitt avsnitt om den om-sörjande kroppen med denna gestalt-
ning av omsorg. En väldigt vanlig händelse i en hall på en förskola. När jag 
tittat på filmen har jag funderat över vad som är i rörelse. Att det är en 
omsorgssituation mellan Charli och Helge tycker jag är ganska tydligt, men 
vad händer mer? Vad räcker förskollärarens omsorg till? Finns det någon 
gräns och vad finns i så fall bortom den? Eller är omsorg snarare något som 
pågår ”under” allt, som förskollärarens alla handlingar grundar sig i? Att 
omsorg i förskolan är något som barnen behöver och mår bra av råder nog 
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ingen tvekan om, men hur påverkar omsorgsgivandet förskollärarna? Är det 
en drivkraft eller något som lakar ur? Ger det mening i vardagen eller 
handlar det om något rutinmässigt?  

Jag kommer att återkomma till filmen med Charli och Helge längre fram 
i detta kapitel, men innan dess vill jag undersöka hur omsorg kan förstås 
teoretiskt. Jag börjar i en bred översyn och går sedan närmare omsorgens 
relation till kroppslighet. 

Begreppet omsorg  
Mie Josefsson skriver i Det ansvarsfulla mötet – en närhetsetisk analys av 
omsorgens innebörder i förskolan att forskning om omsorg startade på 1980-
talet och att det sedan dess har bedrivits inom olika vetenskapsområden. Det 
har fått till följd att begreppet omsorg idag definieras och används på olika 
sätt i olika linjer inom forskning om omsorg.1 Ett exempel på vad som skiljer 
de olika linjerna åt är diskussionen huruvida omsorg är ett inneboende värde 
eller en verksamhet. Josefsson pekar på att begreppet ibland ramas in av 
”normativa och essentialistiska värdeladdningar [om] omsorg som ett kvinn-
ligt projekt”.2 Omsorg har i det hänseendet varit en kvinnlig domän, där om-
sorg faller in i ett kärleksbegrepp, men innebär osynligt arbete i hemmet med 
ansvar för barn, gamla och sjuka. Samtidigt finns enligt Josefsson ”begrepps-
konstruktörer som mer betonar omsorg som verksamhet, som praktisk 
handling.”3 Det är under den rubriken som den praktiska kunskapens under-
sökningar oftast sorterar. Den omsorg som försiggår i yrkeslivet, som yrkes-
personer tränar sig i att utveckla och förhålla sig till professionellt, finns här. 
Eftersom tolkningen av vad begreppet innebär verkar ha genererat menings-
motsättningar i forskarvärlden anser Josefsson att det rör sig om ett i grunden 
omstritt begrepp.4 Men tvetydigheten i omsorgsbegreppet kan kanske på sikt 
leda hela omsorgsdiskursen längre? Ifall omsorg diskuteras som inneboende 
värde kan det exempelvis visa fram kvinnors arbete, det som pågått och pågår 
i hemmet, osynligt för omvärlden. Om det diskuteras som verksamhet kan 
även mottagarsidans – den som tar emot omsorg – perspektiv synliggöras.5 
Dessa två linjer i forskningen kanske inte möts nu, men när jag har undersökt 

1 Mie Josefson, Det ansvarsfulla mötet – en närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i 
förskolan, Stockholm: Stockholms universitet, 2018. 
2 Ibid., s. 34. (om är mitt tillägg) 
3 Ibid., s. 34. (kursivering i original) 
4 Ibid., s. 35. 
5 Ibid., s. 34. 
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omsorg tycker jag mig se att mycket är överlappande snarare än delat. Jag 
tänker mig att de uttryck för omsorg jag stött på omfattar både vem personen 
är och hur den handlar. 

Omsorg är alltså ett begrepp som inom forskning används på flera sätt. 
Min bild är att det även i verksamheten verkar ha fler betydelser, men här 
rör det kanske mer omsorgsbegreppets värde? Inne i förskolevärlden har jag 
ibland hört omsorg användas som synonym till hela verksamheten. Ibland 
som synonym till omvårdnad och ibland till att bry sig om, som ett slags 
kärleksbegrepp eller att se varje barn och dess behov. Sedan finns också en 
pågående diskurs om hur omsorgsbegreppet skall förstås i en pedagogisk 
kontext. Många förskollärare och forskare frågar sig hur uppdraget för-
skolan har skall hanteras klokt avseende relationen mellan omsorg och 
lärande. För snart 20 år sedan varnade Eva Johansson och Ingrid Pramling 
Samuelsson för riskerna med att skapa en dikotomi mellan omsorg och 
lärande.6 Josefsson pekar på att vissa forskare 15 år senare påstod att diko-
tomin var ett faktum.7 Men diskussionen pågår likafullt. Så fort jag med 
medforskare och informanter talade om omsorg kom vi in på följande 
område: Är omsorg och lärande på förskolan något som bygger på var-
andra, är det något som är olika och därför kompletterar varandra, eller 
leder olikheten till konkurrens, eller är det kanske samma sak? Frågan kom-
mer också upp regelbundet i de kurser jag har undervisat på den erfaren-
hetsbaserade förskollärarutbildningen på SH. Genom samtalen med stu-
denterna har jag förstått att dikotomin också letat sig ut till föräldrarna, som 
i vissa fall säger att de vill ha mer omsorg än lärande och i andra fall önskar 
motsatsen. Så utifrån dessa iakttagelser verkar Josefsson ha rätt i att omsorg 
är om inte omstritt, så åtminstone ett spretigt begrepp. 

Det finns många saker att fråga sig i relation till begreppet omsorg, som 
på ett sätt är lika brett som begreppet empati. Min infallsvinkel för hela min 
avhandling, kroppslighet som kunskap, gör att jag i detta kapitel kommer ta 
ett ganska smalt grepp, om en ser till alla de diskurser i förskolan, samhället 

6 Eva Johansson & Ingrid Pramling Samuelsson, ”Måltidssituationen på förskolan – ur ett 
omsorgsperspektiv”, i Omsorgsbegreppet i förskolan. Olika infallsvinklar på ett begrepp och 
dess relation till verksamhet: rapport från nätverk för barnomsorgsforskning, Göteborg 20-21 
november 2000, Deartment of Child Studies/Tema barn, Linköping: Linköpings universitet, 
2001. 
7 Mie Josefsson, ”Omsorg som begrepp och företeelse i förskolan”, i Omsorg i en förskola på 
vetenskaplig grund, (red.) Bim Riddersporre & Barbro Bruce, Sockholm: NaturKultur, 
2016, s. 237. 
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och förskoleforskningen där begreppet omsorg och alla dess olika tolk-
ningar är involverat. Jag intresserar mig för hur omsorgsrelationen ser ut 
från förskollärarens perspektiv och vad om-sörjande betyder för förskol-
lärarkroppen. Något som i sig egentligen inte är smalt alls, utan som jag 
tvärtom menar kan vara oändligt stort. Mina inledande frågor när jag 
närmade mig detta var: Hur visar sig förskollärarens omsorg? Är det i första 
hand en handling, eller en känsla, eller ett tillstånd att vara i, som kärlek? 
Hur relaterar omsorg till empatiskt sväng och till skicklighet? Ligger den 
kanske bredvid allt annat som ett parallellt stråk?  

Omsorg – ett avstamp 

Jag vill slå fast att grunden för omsorg är att vi erkänner det beroende, den 
utsatthet och den svaghet som finns hos oss människor, och att vi utvecklar 
system för att möta dessa behov. Dock måste denna likhet mellan oss 
förenas med det ansvar som vi som vuxna har gentemot barnen.  

[---] Omsorg handlar om att ta hand om, utan att ta makten över den som 
tas omhand; om att visa respekt för någon annan och erkänna den andras 
varande, snarare än att man utifrån definierar den andres behov. Som jag ser 
det är kärnan i omsorgsbegreppet att den som ger omsorg måste göra det på 
ett sådant sätt att den som är mottagare av omsorgen i sin tur blir förmögen 
att ge omsorg. 8 

Kraften och tydligheten i citaten av Gunilla Halldén ger svikt i avstampet in 
mot en fördjupad teoretisk undersökning av omsorgsbegreppet. Halldén 
placerar omsorg mellan människor och visar att det är något som ges och tas 
emot vilket har betydelse för den direkta situationen, samtidigt som det 
påverkar en möjlig framtid, där den om-sörjda i sin tur kan om-sörja till-
baka, eller till någon annan. Omsorg måste ramas in av erkännande och 
lyssnande och hela relationen kräver mod av om-sörjaren, eftersom hen 
måste öppna sig för den om-sörjda. Jag kommer att återkomma till hur jag 
förstår det under rubriken ”om-sörjandets risktagande” nedan.  

Innan jag fortsätter vill jag flika in en förklaring till mitt val av begrepp. 
Halldén skriver om ”den som är mottagare” av omsorg. Det brukliga är att 
använda omsorgsgivare/omsorgstagare som begrepp då en omsorgsrelation 

8 Gunilla Halldén, “Omsorg i förskolan och omsorg om förskolan” i Omsorg i en förskola 
på vetenskaplig grund, s. 40. 
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skall beskrivas. Inspirerad av omsorgsetikern Nel Noddings kommer jag att 
använda om-sörjare/om-sörjd istället. Anledningen till det är i korthet att 
jag genom detta val vill betona det relationella i omsorgsakten. Om inte 
omsorgen tas emot är den inte fullföljd, men personen kan, utan att ta emot 
omsorgen ändå vara om-sörjd. Det som inte framgår i citaten av Halldén, 
men som jag anser har betydelse i förskolan eftersom det är en plats där 
barnen lär sig om omsorg, är att förskolläraren inte bara behöver visa hur 
omsorg ges, utan också hur omsorg tas emot.  

Omsorg är en praktik som är grundad i vårt gemensamma liv. Mot 
bakgrund av att jag ser omsorg i förskolan som en relationell praktik blir det 
intressant att fundera över hur en omsorgsrelation ser ut och är funtad. 
Josefsson gör en distinktion mellan att ha omsorg om eller att ha omsorg 
för, med stöd av Kari Martinsen.9 Omsorg om andra anser hon pekar mot 
en asymmetrisk och i någon mån tvingande relation där den vuxna i det här 
fallet ger mer omsorg än den får tillbaks, men också riskerar att göra intrång 
på barnets integritet. Att snabbt lyfta bort ett barn som intresserar sig för en 
elkontakt är ett exempel på sådan omsorg. Mitt begrepp inramning skulle 
jag säga lutar mot omsorg om barnet. Omsorg för andra är en på något sätt 
symmetrisk relation där omsorg både ges och tas mellan om-sörjande och 
om-sörjd i en akt som har betydelse för dem båda. Om barnet, som blir 
bortlyft, blir skrämt och ledset av den plötsliga handlingen kan den på-
följande trösten vara mer lyhörd och följsam för barnets behov och önsk-
ningar om vem och hur tröst skall ges. Det handlar, som jag förstår det, om 
ett ömsesidigt samspel i vad som görs samt när och hur omsorgen är i 
rörelse. Det verkar helt enkelt vara en hållning hos den som om-sörjer att 
den inte vet bäst. Frågan är då hur skillnaden mellan omsorg om och om-
sorg för visar sig i praktiken. 

På Nyckelpigan filmar jag följande: Kalle är genomvåt då han kommer in 
och Auli sätter sig på golvet och hjälper honom så att han så fort som möj-
ligt skall slippa ur de våta strumporna och tröjan. När Kalle har torrt på sig 
reser han sig, vänder sig om och säger tack med en liten gest mot Auli. Hon 
säger också tack och skrattar lite samtidigt som hon ser rörd ut.  

Jag är inte säker på att jag kan se att det finns en skarp gräns mellan det 
som skulle kunna betecknas som omsorg om och omsorg för i den här 
situationen. Det jag menar är, att även om det finns exempel på båda på det 

 
9 Josefson, Det ansvarsfulla mötet – en närhetsetisk analys av omsorgens innebörder i 
förskolan, s. 38. 
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sätt som jag skriver ovan, så finns det också tillfällen i exemplet med Kalle 
som skulle kunna tolkas som både omsorg om och omsorg för, jag kommer 
strax visa hur jag resonerar.10 Att situationen kan uppfattas som dubbel 
kanske har att göra med att det omhändertagande ansvar som förskol-
läraren känner för barnet inte bara är kopplat till barnet självt, utan också 
till föräldrar, chefer och det omgivande samhället, ett ansvar som kanske 
därför ofta resulterar i omsorg om barnet. Ansvaret för barnet i den 
bemärkelsen innebär i så fall att förskolläraren ibland kanske ser sig själv 
och barnet liksom utifrån, i det här fallet i ett: på förskolan skall barnen vara 
torra och det är mitt ansvar att se till att det är så.  

När jag tittar närmare på exemplet med Auli och Kalle ser jag följande: 
När Kalle kommer in kör Auli igång att byta på honom. Jag uppfattar inte 
att hon lämnar öppet och kollar vad han vill, men hon pratar och berättar 
vad hon tycker att de borde göra: ”Oj, vad du är våt, nu måste vi byta dina 
strumpor.” Varpå han säger: ”Ja.” Det skulle vara lätt att säga att situationen 
är asymmetrisk varför det torde röra sig om omsorg om. Allt initiativ är 
Aulis, Kalle anpassar sig. Eller? Är det kanske så att Auli känner empati med 
Kalle när hon ser hur våt och frusen han är. Hon vill gripa in för att hjälpa 
honom att så snabbt som möjligt bli torr. Hon har i det ögonblicket öppnat 
sig för honom och förstår hur obehagliga de våta kläderna måste vara att ha 
på sig. Hon försöker handla snabbt och pratar samtidigt för att spara tid. 
Kalle känner hennes omsorg och tar emot den. Sett ur det perspektivet har 
Auli omsorg för Kalle. Min tolkning när jag ser Auli blinka lite extra efter 
att Kalle sagt tack är att hon blivit rörd. Den lilla gesten och tacket från 
Kalle betydde något i all sin enkelhet och min gissning är att hon där och då 
var öppen för Kalle varför hans bekräftelse på att han uppskattade hennes 
omsorg gick rakt in i henne.11 

Jag föreställer mig att vardagen på förskolan ganska ofta ser ut som i 
exemplet ovan. Omsorgen som äger rum på olika sätt skulle kunna tolkas 
både som omsorg om och omsorg för. Min avsikt är inte att här på något 
sätt fastställa vare sig det ena eller det andra. Jag försöker egentligen bara 
peka på att jag tror att omsorg om och omsorg för på något sätt verkar 
finnas parallellt eller överlappande. En omsorgsrelation kanske inte alltid 

10 I kapitel fyra, den inramande kroppen, tar jag ett exempel med när förskolläraren tar ett 
barn och säger: Nu skall du sova, och lägger barnet. Det ser jag som ett exempel på omsorg 
om. Omsorg om ligger alltså nära mitt begrepp inramning. 
11 Hur omsorgen förmeras då den tas emot kommer jag till under rubriken ”om-sörjandets 
risktagande”.  
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låter sig kategoriseras? Noddings skriver utifrån att omsorg ges och tas 
emot, att när om-sörjare och om-sörjd har en god relation är det svårt för 
båda parter att säga vilken typ av överföring som har ägt rum, vem som fått 
och vem som givit.12 Utifrån denna omsorgens relationella betydelse har jag 
valt att kalla följande för omsorgslandskapet, ett meningssammanhang där 
om-sörjaren och den om-sörjda möts. Omsorgslandskapet är ett relationellt 
meningssammanhang där öppenheten för den andra har betydelse, vilket 
leder till att etiska frågor kommer i fokus. 

Omsorgsetik 
Seyla Benhabib lägger i Autonomi och gemenskap ut sin förståelse av Carol 
Gilligans begrepp den generaliserade andra och den konkreta andra.13 
Benhabibs tolkning av dessa begrepp går i korthet ut på att vi förstår den vi 
möter som en generaliserad andra när vi ser hen som en individ med 
samma rättigheter och skyldigheter som vi själva vill ha eller tycker oss ha. 
När ”det som konstituerar hans eller hennes moraliska värdighet inte är det 
som skiljer oss från varandra, utan snarare det som vi i egenskap av talande 
och handlande rationella varelser har gemensamt.”14 När vårt förhållande 
till andra styrs av normerna ”formell jämlikhet och ömsesidighet”. Benhabib 
fortsätter: 

De moraliska kategorier som åtföljer sådana interaktioner är rättigheter, 
förpliktelse och behörighet, och motsvarande moraliska känslor är känslor 
av respekt, plikt, värde respektive värdighet.15 

Den konkreta andra framträder när vi ser ”varje enskild rationell varelse” 
som en individ som har sin egen historia, sina egna känslor och sin egen 
identitet. Denna ståndpunkt låter oss se individualiteten och vi försöker 
fatta vilka behov, motiv och begär just den här individen har. De styrande 
normerna är ”skälighet och komplementär ömsesidighet”.16 Normerna hand-
lar om att bekräfta och erkänna den andra som en individ som har specifika 

12 Nel Noddings, Caring: a feminine approach to ethics & moral education, Berkeley, Calif.: 
University of California Press, 1986, s. 30. 
13 Seyla Benhabib, Autonomi och gemenskap- Kommunikativ etik, feminism och post-
modernism, Göteborg: Daidalos, 1992. 
14 Ibid., s. 178. 
15 Ibid., s. 178. 
16 Ibid., s. 179. 
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förmågor, kunskaper och behov, och relationen vi har till varandra är sådan 
att olikheterna ses som något kompletterande snarare än uteslutande. De är 
normerna för vänskap, kärlek och omsorg, och genom att handla i enlighet 
med dem bekräftas den andra både i sin mänsklighet – det som gäller oss 
alla – och som individ. Benhabib fortsätter:  

De moraliska kategorier som åtföljer sådana interaktioner är ansvar, person-
liga band och delande med andra. Motsvarande moraliska känslor är känslor 
av kärlek, omsorg och sympati respektive solidaritet.17  

Min bild är att när förskolläraren har etablerat en relation med ett barn, är 
de konkreta andra för varandra. I de fall när förskolläraren, av vilket skäl 
som helst, inte har etablerat en relation till barnet kan det ändå framträda 
som en konkret andra för förskolläraren på grund av att förskolläraren har 
ansvar för att barnet tas om hand.  

Anledningarna som mina medforskare ger till att det är viktigt med en 
bra relation till varje barn är att det tryggar barnet. Barnen utvecklas av att 
bli sedda och bekräftade. När de blir lyssnade till, lär de sig att lyssna själva. 
För att förskolevardagen skall fungera så att barnen blir trygga och utveck-
las räcker det inte med att förskolläraren ser barnet, barnet måste se tillbaka. 
De måste vara konkreta andra för varandra och relationen ömsesidig. Men 
ansvaret för relationens tillblivelse ligger hos den vuxna, säger medforsk-
arna. Det som förskolläraren gör för att etablera en relation med ett barn är, 
som jag skriver i kapitlet ”Den skickliga kroppen”, att de försöker engagera 
och fånga barnen. De är följsamma, tar barnen på allvar och lyssnar efter 
deras behov och intressen. Frågan är om omsorgen är grunden till rela-
tionen, eller om relationen är grunden till omsorgen. Jag är inte säker på om 
det går att se det ena som en förutsättning för det andra. Det är som om 
båda sakerna är så sammanvävda att det inte går att skilja ut vad som är vad. 
Men det jag tycker att jag kan se är att när förskolläraren har omsorg för 
barnet, fördjupas relationen genom det som utbyts i omsorgslandskapet.  

Om-sörjandets risktagande 
Att vilja ge omsorg är en känsla som väcks hos oss till följd av empati, 
skriver Noddings. I en empatisk reaktion sker enligt henne en förändring, 
så att motivationen att handla strömmar från det vi håller på med, mot den 

17 Ibid., s. 179. 
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vi känner empati för och vi engagerar oss därmed i den andra. Detta på-
minner om Svenaeus fjärde steg till Steins empati-trappa: viljan att gripa in, 
presenterad i kapitlet ”Den skickliga kroppen”. Noddings skulle kunna 
bidra med ett femte steg som kunde komplettera empatitrappan och ge en 
övergång in i en omsorgsrelation, eftersom hon visar att den om-sörjda 
måste ta emot omsorgen och på så sätt slutföra rörelsen.18 När den om-
sörjande och den om-sörjda har en bra relation upplever inte den om-
sörjda att hen har fått något i omsorgssituationen, snarare upplever hen att 
något har adderats hen, skriver Noddings.19 Skillnaden kanske bäst förklaras 
med om personen i mottagarrollen har någon som oroar sig för hen, eller 
har någon som hjälper hen att växa. 

Mellan Svenaeus fjärde trappsteg och Noddings femte steg finns en 
ömtålig övergång där den om-sörjande riskerar något då hen öppnar sig för 
den om-sörjda i engagemanget och omsorgskänslan.20 Noddings betonar att 
det finns en viss fara i att känslomässigt engagera sig eftersom en blir sårbar 
i medkännandet. När den om-sörjande känner med den om-sörjda och när 
motivationen att gripa in strömmar mot den om-sörjda riskerar den om-
sörjande att försvagas. Om den om-sörjda inte står i en ömsesidig relation 
till den om-sörjande, alltså inte bryr sig om om-sörjarens känslor, kan den 
om-sörjande på sikt dräneras känslomässigt.  

Gällande det säger mina medforskare att om en blir sårad av ett barn 
som avvisar en så har en inte agerat professionellt. Samtliga lägger allt an-
svar för relationen hos den vuxna och tar barnen i försvar. Å ena sidan låter 
det helt rimligt. De vuxna skall vara professionella. Å andra sidan låter det 
väldigt märkligt. Kan det verkligen vara så att förskollärarna inte låter sig 
påverkas alls? Använder de endast sina känslor till att ta reda på hur barnen 
har det, som en slags barometer? När jag vände på frågan och undrade över 
motsatsen, om de ibland liksom råkar öppna sig för mycket för ett barn, 
blev svaret emellertid ett annat. 

Maria: Har du blivit drabbad av något barn någon gång? Att du känt så där 
starkt för något barn? 

Kida: Ja, det har jag. Man klickar ju olika med olika barn. Man vill ge extra 
omsorg, lite extra… 

 
18 Noddings, Caring: a feminine approach to ethics & moral education, s. 39. 
19 Ibid., s. 14. 
20 Ibid., s. 51. 
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Maria: Hur hanterar du det? 

Kida: Jag försöker vara medveten kring det. Jag försöker tänka på det när vi 
sitter och pratar. Nu tar det här barnet mycket talutrymme, eller nu tar det 
här barnet mycket av min uppmärksamhet. Hur kan jag… Och vi i per-
sonalen försöker byta av varandra och hjälpas åt, men det är svårt med 
ettåringar. De försöker knyta an och då kan man inte bryta. Men när de är 
tryggare då kanske det inte är jag som skall vila med det barnet varje gång. 
Då roterar vi. 

Både Kida, Nadja och Anna som arbetar på småbarnsavdelning säger att de 
små ibland kan ”drabba” dem och jag funderar på om det delvis kan vara 
resultatet av det stora behov av närhet som det lilla barnet har sin första tid 
på förskolan. De tyr sig ofta i högre grad till förskolläraren än de äldre 
barnen gör. Men trots att pedagogerna inte skall påverkas, så händer det, 
och då gäller det att ha strategier för att hantera situationen. Erkänna att så 
är fallet, lämna barnet till en kollega och försöka att bygga tillbaka lite 
avstånd. Försöka skapa en nära relation som omfattar integritet från båda 
håll, för bådas skull.  

Jag tolkar Kida som att det inte är ett stort problem att återta en pedagog 
och barn-relation, utan något en bara hanterar, och jag känner att jag är 
uppriktigt glad att förskollärarna jag mött har förväntningar på sig själva 
och sina kolleger att de skall vara professionella i det hänseendet. Med det 
menar jag att de uttrycker att det är oetiskt om en förskollärare skulle knyta 
barnen till sig på ett sätt som gör att barnen blir de som ger näring åt 
förskollärarens växande. Men det är en balansgång, eftersom ett uppriktigt 
engagemang från förskollärarens sida är det som får barnen att utvecklas, 
vilket samtidigt gör förskolläraren sårbar. Jag anser att Noddings ringar in 
något viktigt här. Omsorg är ofta omgärdad av en mängd positiva konno-
tationer. Men att omsorg och empati är potentiellt försvagande för den som 
hyser känslorna kanske är viktigt att lyfta fram? Även om mina medforskare 
menar att det är oprofessionellt att bli sårad av ett barn så kanske det fak-
tiskt händer ibland? Om jag påminner om förskolläraren som torkade 
borden i kapitlet ”Den skickliga kroppen” kanske den situationen kan vara 
en följd av att det nyinskolade gråtande barnet i hallen avvisat hen, kanske 
för att det saknar sin förälder, varpå förskolläraren sårad sätter igång att 
torka borden eftersom barnet är ”argt”. Skulle det gå att tala om en sådan 
situation i termer av omsorgs-trötthet? En sådan trötthet kan eventuellt öka 
på en etisk stress, om det är så att förskolläraren upplever att hen vill ge 
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omsorg men plötsligt inte orkar försöka se med barnet utan tar illa vid sig 
om barnet avvisar hen. Noddings visar i sitt resonemang att det faktiskt 
finns en risk att vi gör oss själva illa om omsorgen inte tas emot.21 

Att öppna sig 
Jag skriver här och där i min text om att en förskollärare öppnar sig för en 
situation eller person och att det är förutsättningen för att tillit skall växa till 
ömsesidig styrka i relationen mellan barn och vuxen på förskolan. Vad 
händer då en öppnar sig? Noddings beskriver öppenhet på följande vis: 

Vi stiger in i ett kännande modus, vi tar emot/känner vad-som-är-där så 
nära som möjligt utan att värdera eller bedöma. Vi är i en relationell sfär, vi 
har lämnat den instrumentella; vi har antingen ännu inte formulerat mål 
eller så har vi givit upp att sträva mot de mål vi etablerat. Vi försöker inte 
förändra världen, men vi tillåter oss själva att förändras.22 

Att öppna sig upplever jag som ett tillstånd där vi förmår att lägga det som 
har varit och det som skall komma åt sidan för ett ögonblick. Det är ett rum 
där vi kan lyssna och bli hörda. Vi riskerar något när vi träder in där, vi är 
oskyddade men vi kan också vinna värden som tillit och förtroende och på 
så vis skapa starka band till en annan.23  

Empatisk timing som jag skriver om i kapitel tre, innebär att vara öppen 
för barnet samtidigt som ett vi finns etablerat. I förskolegruppen behöver 
många barn bli sedda och omfattade av omsorg samtidigt. Jag menar inte 
att förskolläraren öppnar sig för en i taget, utan tänker mig att alla rela-
tioner vävs in i varandra och överlappar varandra. Jag föreställer mig att det 
kan vara svårt att orientera sig när mycket sker samtidigt, och mina med-
forskare pratar om att det ibland känns rörigt. Jag funderar på om det kan 
vara ett uttryck för en känsla av att det kanske pågår något mitt i denna 
ström av intryck som är extra viktigt, som kanske skulle behöva bemötas 
eller särskilt tas omhand av förskolläraren, men som försvinner i gyttret. Jag 
tänker mig att det har att göra med att den som upplever det som rörigt 
egentligen är varsam med vi-känslan, för att den inte vill att omsorgen om 
individen alltid skall få stryka på foten för det som ”är bäst för flest”. 

21 Ibid., s. 52. 
22 Ibid., s. 53. (Min översättning.) 
23 Jag har skrivit om danselevens öppenhet och därmed sårbarhet i min masteruppsats En 
dansande människa är som en sträng mellan jord och himmel. 
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Omsorg i vardagen är en balansakt som omfattar både empatisk timing och 
inramning, och öppenheten i vi-et måste bibehållas eller kanske vägas mot 
inramning så att inte det extra viktiga faller mellan stolarna. Att det känns 
rörigt är kanske en stressande upplevelse för förskolläraren, men det skulle 
kunna ses som ett kvitto på att lyhördheten för individen finns mitt i 
gruppen och gyttret av intryck och att den känsligheten är något att vara 
glad över. Kanske är det rentav något att lyssna efter? Som en signal att 
tänka på och stanna upp inför?  

Samtidigt måste förskolläraren hushålla med sin ork. Att öppna sig kan 
innebära den potentiella risk som Noddings nämner ovan, vilket framkom-
mer i min empiri exempelvis hos Anna som talar om att hon ibland upplevt 
sig tömd känslomässigt och hur slitsamt det är när inskolningarna inte 
fullföljs för att familjen flyttar. Anna arbetar i ett nybyggt område där många 
familjer flyttar både in och ut. När många inskolningar avlöser varandra blir 
det tungt eftersom förskolläraren då måste ”ge” utan att ”få” något tillbaka. 
Anledningen till det kan vara att ett nyinskolat barn är upptaget med att själv 
försöka förstå och förhålla sig till allt nytt som händer. Kanske måste förskol-
läraren inledningsvis ha omsorg om barnet alltså rama in det mer och handla 
auktoritativt, även om hen ser barnet som en konkret andra. Med det menar 
jag att när förskolläraren handlar förstår hen att det nyinskolade barnet 
kanske inte fattar riktigt vad som händer och kan eller vågar inte uttrycka sin 
vilja, så förskolläraren får prova sig fram. Samtidigt vet förskolläraren att så 
fort relationen finns mellan dem så kommer barnet visa vad det vill och inte 
vill. Men innan en stadig och bra relation till barnet är etablerad, handlar 
förskolläraren utifrån ett generellt ansvar gentemot barnet. Under tiden som 
relationen utvecklas måste barnet sörjas för på bästa sätt. Innanför omsorgen 
om, måste omsorgen för växa fram. Det sker visserligen i barngruppen, med 
hjälp av de andra barnen, men om processen blir avbruten för att barnet byter 
förskola och ett nytt barn kommer i dess ställe riskerar förskolläraren att bli 
känslomässigt dränerad, och kanske också de andra barnen. En fråga jag 
kommer tillbaks till i kapitel sex. 

Förskolläraren måste i någon mening vara trygg med sig själv för att 
kunna navigera i de farvatten där omsorg ges och tas emot. Sårbarheten 
som detta ytterst handlar om behöver hanteras på ett klokt sätt. Jag frågar 
mig om vår sårbarhet ändå kan förstås som det som ger mening åt att känna 
empati, att ge omsorg och att utveckla skicklighet i ett omsorgsyrke efter-
som sårbarheten spelas ut i en mellankroppslig sfär. Med det menar jag att 
min egen sårbarhet hjälper mig att göra andras sårbarhet begriplig. Kan det 
rentav handla om att jag genom att hjälpa andra förstår att jag själv kan få 
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hjälp? Noddings svarar inte direkt på den frågan, men bidrar med en håll-
ning som hon menar är nödvändig för att omsorgssituationen skall bli 
ömsesidigt fruktbar. 

Noddings förslag: att öppna sig lyssnande 
Noddings frågar sig vilken roll känslor och emotioner har för om-sörjande 
och hur de relaterar till skiftet i motivation. Hon pekar på risken att medkän-
nande kan göra att den om-sörjande nalkas den om-sörjda i upprörda känslor 
och genast vill hantera den uppkomna situationen på ett riktigt och effektivt 
sätt.24 Noddings vill istället föreslå det omvända: Att den om-sörjande inte 
skall ta över problemet som sitt, utan sikta mot att försöka öppna sig för den 
om-sörjda i en tillitsfull relation. Genom att försöka lyssna i ett kännande 
modus, utan att värdera eller sätta upp en handlingsplan, kan om-sörjaren 
istället för att hitta lösningar i en instrumentell sfär, komma nära och förstå i 
en relationell sfär. Och, skriver Noddings, i den sfären kan en inte förändra 
världen, i den sfären förändras en möjligen själv.  

Att öppna sig lyssnande handlar, som jag förstår det, om att utvidga ett 
område runt en specifik person i en specifik situation utan att snegla på det 
som finns i den ”instrumentella” världen. Uppmärksamheten på det-som-
är-där kallar Anders Lindseth för att ta in den andras existentiella uttryck. 
Lindseth har undersökt de etiska utmaningar som vårdpersonal inom 
psykiatrin kan stå inför i relation till dem de har ansvar för. Han pekar på 
att ”hjälparen” ofta är tränad att ta hänsyn till orsakerna för patientens 
tillstånd, men också till målet för situationen. Lindseth anser som jag förstår 
det, att hjälparen istället måste se den sårbaras uttryck (self-expression) och 
låta sig beröras av det. Detta innebär att stanna upp här och nu och varken 
se bakåt mot anledningar eller framåt mot eventuella mål.25 Med stöd av 
Løgstrup skriver Lindseth att vårt ansvar för varandra och tillit till varandra 
liksom är givna förutsättningar i våra liv, och att vi kanske inte förstår den 
andra bara för att vi vill förstå hen, men att vi åtminstone kan ana att något 
av betydelse finns att förstå. Det är ett etiskt anspråk: vårt ansvar för den 
andra är att ta hand om det som den andra har lagt i våra händer.26 

 
24 Noddings, Caring: a feminine approach to ethics & moral education, s. 45. 
25 Anders Lindseth, ”Life as moving towards the other”, Journal of Comparative Social 
Work, 2014/1, s. 15. 
26 Ibid., s. 9. 
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Det var när jag lät Lindseths och Noddings teori mötas som jag plötsligt 
insåg att den som utbildar blivande konstnärer har ett omsorgsyrke. Inte 
hela tiden och alla dagar, men när utvecklingen stannar upp handlar det i 
stort sett bara om det. Åbergs tankar, som jag presenterade i metodavsnittet, 
om att hans arbete handlar om att vägleda studenten i ett personlighets-
utvecklande arbete fick plötsligt ett nytt ljus över sig. Mästarlära i sin bästa 
form handlar om att försöka se vad-som-är-där, att vara uppmärksam på 
det existentiella uttrycket hos studenten. För även om mästaren inte till 
fullo förstår sin student, så förstår hen att det finns något som behöver 
bemötas eller tas omhand och att det är något som behöver tas på allvar. 
Det kan läraren göra genom att öppna sig som i en omsorgsrelation. Inte 
tänka framåt eller bakåt eller på det instrumentella, utan lyssna efter det-
som-är-där och låta sig beröras av uttrycket hos studenten på samma sätt 
som Charli gör när hon lyssnar efter Helge. 

En omsorgsetisk blick på filmen 
Filmen som inleder detta kapitel skulle enligt mitt förmenande kunna vara 
en gestaltning av Halldéns definition av omsorg i förskolan och är ett exem-
pel på hur omsorg i förskolan kan se ut i vardagen. Halldén påpekar att för-
skolan är barnens arena, en plats där de lever sina liv.27 För många av 
barnen utgör förskoledagen, alltså det gemensamma livet i barngruppen på 
förskolan, vuxna och barn tillsammans, lejonparten av deras vakna tid. Det 
är inte ovanligt att barnen är mellan 9 och 12 timmar om dagen på för-
skolan. Min medforskare Lena säger: ”Ja, det (förskolan) är så stor del av 
deras liv. Många barn hos oss går mellan 7:30 och 17. Varje dag. Oaktat 
ålder.” Charli spetsar till det. ”De har ju sin barndom hos oss”, säger hon. 
Barnen ”gör förskoleliv” i samspel med varandra och pedagogerna. För-
skolan är på något vis det första sammanhanget där ett barn blir till som 
”medmänniska” utanför familjekretsen. I ljuset av det förstår vi Halldéns 
ståndpunkt att omsorgen i förskolan är avgörande för barns sociala utveck-
ling, vi förstår också vilka värden som hotas om omsorgen inte finns som en 
självklar del i förskolevardagen.28  

På filmen är det relationen mellan Charli och Helge som är i förgrunden 
och det var den relationen jag inledningsvis började fundera över. Helge har 
varit ledsen och har fortfarande ont i fingret. Han och Charli har något lite 

27 Halldén, “Omsorg i förskolan och omsorg om förskolan”, s. 41. 
28 Ibid., s. 40. 
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eget runt sig, som det kan bli mellan människor i efterdyningarna då något 
känslosamt hänt, som att någon har varit väldigt ledsen. De ser på något vis 
ut att ha ett skärpt lyssnande efter varandra. Charli visar tydligt för Helge 
och för de andra att hon inte kommer att lämna Helge innan han är redo 
för det genom att inte vika från hans sida, ha fysisk kontakt med honom och 
stryka honom över håret. Barnen verkar vana vid att Charli inte behandlar 
alla lika eftersom de alla har lite olika behov, men trots det finns det rutiner 
i vardagen och just idag blir saker och ting lite omkastade mot hur det 
brukar vara.  

Charli beter sig inte som om hon vet vad Helge behöver eller vad han 
vill, men han går liksom först idag, hon ser ut att finnas mest för honom. 
Jag tycker mig också se en avvaktande hållning hos henne. Det är som om 
situationen hänger lite i luften. Känns det kanske oklart hur det kommer bli 
med Helge? Han bara står där bredvid Charli. Funderar hon på om det är en 
dålig idé att han hänger med på utflykt? Kanske har han det bättre här, nära 
henne? Hon grejar lite med kläderna till de andra först. Lägger fram over-
allerna på golvet till Viktor och Lukas som är yngst. Hon ser att Minna och 
Alma klarar sig bra själva. Tar hon lite sats innan hon vänder sig till Helge? 
När hon håller fram byxorna och han skakar på huvudet som svar på 
hennes frågor skulle det kunna tolkas som om han inte vill eller kan ta emot 
Charlis hjälp och omsorg. I det ögonblicket är det ännu oklart vad Helge vill 
och behöver. När han går fram till sin hylla och visar varför han skakar på 
huvudet åt allt som Charli föreslår vänder hela situationen på ett ögonblick. 
När Helge ber om hjälp förstår Charli att Helge vill följa med, och hon 
bekräftar honom genom att visa för hela gruppen att hon tycker att vem 
som helst som varit med om det som han har varit med om skulle behöva 
hjälp, även Charli själv.  

En följd av att Helge gjort sig illa är att Viktor, som är yngst i gruppen, 
blir tvungen att klä sig själv denna dag. I samtalet efteråt berättar Charli att 
Viktor aldrig förut klarat av att få på sig overallen själv. Han brukar vara 
den som ber om hjälp, men idag behöver Charli hjälpa Helge istället. Viktor 
är sedd av och har kontakt med henne, men trots att han är yngst och trots 
att han alltid brukar få hjälp, gäller något annat idag. Och kanske är det 
denna vändning och den visade tilliten till hans förmåga som gör att han 
faktiskt klarar av overallen. Till både sin egen och Charlis stora glädje.  

Hållningen gentemot barnen som konkreta andra visar sig exempelvis i 
samtalet med Alma om överdragsbyxor. Charli säger inte åt, hon påstår sig 
inte veta, utan hon frågar Alma om vad hon tror om att ha på sig överdrags-
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byxor eftersom det blåser och de kommer gemensamt fram till ett beslut: 
Alma tar inte överdragsbyxor, utan ett par andra, tunnare.  

Omsorgens olika kvaliteter  
Jag uppfattar att omsorgen som Charli visar för Helge, Viktor och Alma på 
något sätt är olika fast de tre omsorgsrelationerna pågår parallellt. Från Charli 
gentemot barnen strömmar omsorg som har olika kvalitet och jag tror att det 
beror dels på vad barnen visar att de behöver i den konkreta situationen, dels 
på att Charli känner dem och att relationen med var och en av dem är olika. 
Det som sker mellan Charli och Viktor här, är kanske delvis grundat i vanor. 
Han är yngst. Han har alltid behövt lite mer hjälp. Charlis omsorg för Viktor i 
den här situationen tror jag handlar om att han inte skall känna sig undan-
skuffad eller glömd. Så hon är noga med att svara, hon visar att hon har 
ögonen på honom och hon säger till honom vad hon förväntar sig av honom. 
Hon visar och berättar och ställer krav, men lyssnar och svarar och lovar 
också att hjälpa om det behövs. När hon avslutningsvis sätter på honom 
mössan och håller sina händer runt hans ansikte ett ögonblick tänker jag att 
hon vill att Viktor skall känna att allt är som det ska.  

Med Helge avvaktar Charli, det skulle kunna vara så att hon försöker 
hålla sig öppen för honom, ställa sig nära på det sätt som Noddings och 
Lindseth beskriver i ett försök att se vad-som-är-där. Jag föreställer mig att 
hon en stund faktiskt har släppt alla planer på utflykt i ”den instrumentella 
världen” för Helges del och försöker hålla sig i den relationella, om han blir 
ledsen igen får han kanske stanna på förskolan med henne. När han väl 
visar att han vill följa med, vill ha hjälp, återkommer planerna om att han 
skall med på utflykt. Jag funderar på varför Charli på något sätt riktar sig till 
de andra barnen när hon bekräftar Helge. Är det för att lära dem om om-
sorg, visa dem omsorg som de inte själva är del i den här gången? Eller är 
det för att knyta Helge tillbaka till gemenskapen med de andra barnen? Är 
det därför hon säger att de skall hitta på något så att Helge blir glad igen? 
Om han leker, om han är vi med de andra som han brukar vara, blir det en 
bekräftelse på att han återhämtat sig efter olyckan. 

Omsorgen för Alma har ytterligare en kvalitet. Charli frågar lite hur 
Alma tänkt med överdragsbyxor, de resonerar fram och tillbaka. Alma tittar 
i sin låda. Hon får avgöra själv, Charli stöttar henne i beslutet. På något sätt 
bekräftar de varandra genom att prata igenom detta med byxorna. När jag 
hör dem känner jag mig förvissad om att om Alma skulle komma att frysa, 
så skulle Charli inte förebrå henne, utan hon skulle stötta henne då med.  
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När vi tittar på filmen tillsammans funderar Charli en del över vad hon 
ser och hon lyfter följande: Att Helge gjort sig illa är något som påverkar 
alla som är i hallen. Viktor är även i vanliga fall en glad och ivrig person 
men Charli undrar trots det om hans skuttande runt i hallen just den här 
dagen kanske både är ett uttryck för att det skall bli roligt att fara på utflykt, 
och samtidigt ett försök att få Helge att tänka på något annat. Hon funderar 
på om Viktor och Lukas prat och skoj delvis är avsett att få kontakt med 
Helge som är ledsen och har ont, så att han skall bli glad och allt skall bli 
som vanligt igen. Att sjunga ”klappa rumpan” och prata om ”pruttkorvar” 
som Viktor gör i filmen är enligt Charli ett gemensamt sätt för de tre pojk-
arna att skoja och något som de alltid skrattar hjärtligt åt. Hon undrar om 
det är så att hennes kommentar till pojkarna att de skall hjälpas åt att göra 
Helge glad igen kanske blir förvirrande för Viktor, som har försökt göra 
precis just det under hela påklädningen. Hans fråga på slutet av filmen ”Det 
var inte jag?” kanske också är tecken på att det finns en oro hos honom att 
han kan ha haft något att göra med att Helge är ledsen.  

När vi tittar på filmen och pratar om den kommer det för mig att Charli 
egentligen inte har förhållit sig till helheten tidigare. Först när hon ser 
filmen inser hon att hon är efter pojkarna med ”att försöka göra Helge glad 
igen”. Jag kan tänka mig att omsorgen låg ”längst fram” för Charli, och för 
att sätta sig in i vad Viktor och Lukas faktiskt höll på med (försöka göra 
Helge glad) skulle hon ha behövt släppa de andra tankarna som uppehöll 
henne och rikta sig bara mot dem. I en så pass mångfacetterad verksamhet 
som förskollärarens kan en inte se och hinna sätta sig in i vad allt som 
händer är tecken på eller står för, men det slår mig att det är viktigt att i 
sådana situationer inte vare sig emotionellt eller på annat sätt utgå ifrån att 
barnen är kvar där en sist lämnade dem.  

Omsorg, ett symmetriskt fält i en asymmetrisk struktur? 
Relationen mellan barn och vuxen brukar beskrivas som asymmetrisk. Det 
asymmetrin omfattar talar vi i regel om i termer av makt. Men vi skulle också 
kunna tala om vad barn och vuxna generellt är bättre eller sämre på. Eftersom 
vuxna är äldre har de mer erfarenhet, vilket ger större ansvar, större möjlighet 
att förutse konsekvenser av olika handlingar och större förståelse för vad som 
kan vara farligt/ohälsosamt/skrämmande för ett barn.29  

 
29 En vuxens levda erfarenhet innehåller mycket som inte finns i ett barns levda erfarenhet. 
Vuxna är därför ansvariga för att barn inte utsätts för kränkningar, skada, våld, psykisk 
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De områden där barnens förmågor ofta överträffar de vuxnas är, som jag 
ser det, att de i allmänhet är lekfullare, öppnare för världen och har mer 
fantasi. De orkar hålla igång fysiskt längre och lär sig saker kvickare. De 
saknar dessutom oftast cynism. Jag tror att många vuxna som precis som jag 
tycker om att prata med barn, gör det bland annat för att ironi och cynism 
är frånvarande i konversationen. Samtidigt som jag skriver detta blir jag 
medveten om att ett sådant omdöme i sig gestaltar asymmetrin eftersom det 
visar den vuxnas blick på barnet. 

Att relationen mellan barn och vuxen är asymmetrisk, vad betyder det 
egentligen? Det handlar naturligtvis om ansvar gentemot barnen och makt 
att dra gränser och bestämma. Men att vuxna har ansvar och makt över 
barnen, gäller, som jag ser det, inte i alla situationer. Om jag ser på för-
skollärarens praktik med Noddings blick så ser jag att det mellan Charli och 
Helge finns en symmetri som jag antar beror på att de är ömsesidigt öppna 
för varandra. Hon lyssnar efter vad han vill och har för behov, hon avvaktar. 
På ett avspänt sätt visar hon de grundläggande likheter som finns mellan 
henne och honom, något som kanske kommer att göra att han en dag kan 
bli om-sörjare. Hon blir inte översvallande i sin omsorg utan väntar på att 
han skall visa hur han vill ha det och han tar i sin tur emot den hjälp han 
bett om.  

Den asymmetriska relationen mellan vuxen och barn på förskolan verkar 
inte vara konstant, liksom jämnt fördelad över alla sidor som relationen 
mellan barn och vuxna kan ha eller kan vara. Mitt förslag är måhända 
djärvt, men jag vill föreslå att omsorg för kan förstås som ett symmetriskt 
fält i en annars asymmetrisk struktur mellan barn och vuxen i förskolan. De 
ögonblick när förskollärare och barn står i en ömsesidig lyssnande relation 
till varandra är det som lämnar efter sig betydelsefulla erfarenheter som ger 
näring till växande för båda. Det är dags att jag närmar mig det som jag 
misstänker kan vara det viktigaste av allt för en förskollärare: anknytningen 
till ett omsorgslandskap, den plats där deras egen sårbarhet är satt på spel. 

Omsorgslandskapet  
I kapitel två, teoriimpregnering, presenterade jag Ingolds idé om landskapet 
människan bebor, dröjer i, påverkar och påverkas av. Landskapet är inte 

— 
eller fysisk vanvård, övergrepp och så vidare. Detta gäller inte bara i en professionell eller 
föräldrakontext utan för alla vuxna gentemot alla barn. Vuxenvärldens ansvar gentemot 
barnvärlden är genom barnkonventionen lag i Sverige sedan 1 januari 2020. 
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fysiskt utan ett meningssammanhang som vi står i förbindelse med. Vi 
lämnar spår i det landskap vi bebor och dröjer i och landskapet lämnar spår 
i oss. De uppgifter som vi har i landskapet knyter oss till det. Vi ombesörjer 
att uppgifterna sköts och vi upplever att tid förflyter genom ombesörjandets 
anknytning till det som varit och det som skall komma.  

När jag bebodde danslandskapet var övandet de uppgifter som knöt mig 
till landskapet. Jag lämnade spår efter mig genom den undervisning jag höll 
i och de föreställningar jag medverkade i. Och dansen lämnade spår i mig, 
min kropp var en dansares och jag kan fortfarande i kroppen minnas hur 
det är att bli till som dansare.  

När jag frågade Charli och Robert om vad de tror att de lämnar för spår 
efter sig i relation till de barn de har hand om, sa Charli blixtsnabbt: 
”Spåren finns i relationen. Det är i relationen som vi haft, jag och barnet, 
som det finns spår av mig”. Och så berättade hon att hon någon vecka tidi-
gare varit på restaurang och plötsligt hade ägaren kommit ut i restaurangen 
för att ge henne – sin tidigare förskollärare – en jättekram. Hon sa: ”Vi hade 
en bra relation, och det var det han mindes”. Robert ville fundera lite på 
frågan, men så smsade han några dagar senare. Han skrev: 

Apropå kroppen och vad vi lämnar för spår efter oss i vårt yrke. Fick detta 
meddelande av en f.d förälder vars barn jag jobbade med för många år 
sedan. ”PS han säger fortfarande ’krama Robert’ ibland när han är ledsen”. 
Det väcker onekligen många tankar hos mig…30 

Dessa två svar väcker också många tankar hos mig. Hur hänger det ihop? 
När jag funderar över Roberts svar får jag för mig att Ahmeds och Ingolds 
teorier på något sätt griper in i varandra. Om det ledsna barnet kan förstås 
som att det är desorienterat i en ahmedsk mening – att vara ledsen kan göra 
att en inte känner sig hemma i världen – kanske den famn som brukade 
kunna trösta på förskolan kan ses som en plats som barnet dröjt i. Famnen 
har lämnat spår i barnet och minnet av hur den famnen kunde trösta väcks 
då han är ledsen. Och en pojkes saknad efter Roberts famn är ett spår i den 
pojken. 

Nyckeln till allt är relationen, men ingen förskollärare har kunnat visa 
mig dess ursprung. Det är viktigt att ha en god relation till varje barn säger 
alla medforskare. För att de skall lyssna på en, för att de skall vara fina med 

30 Sms 180821. 
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varandra, för att de skall utveckla tillit och bli trygga. En god relation. 
Ibland har jag pressat någon medforskare och frågat igen och igen: Men hur 
gör du, vad börjar du med? Det blev ofta ett cirkelresonemang. Medforsk-
arna pekade på hur relationen behöver fungera, dess beskaffenhet på något 
vis. Jag ville veta hur de gör.  

Kanske är det så att detta inte går att beskriva för att relationens inled-
ning ligger inbäddat i ett förspråkligt sammanhang som ingen människa 
riktigt kan redogöra för, eftersom det är mellan kroppar den föds? I av-
snittet om tyngd beskriver jag hur det otrygga barnet känner sig fram till en 
kropp som utstrålar tyngd.31 En auktoritet som i trygg och öppen närvaro 
finns tillgänglig. En relation startar nog alltid i ett liknande sökande efter 
den andra. Vi känner oss fram. För förskolläraren handlar det både om att 
känna av vem barnet är, men också att öppna sig och visa vad barnet kan 
förvänta sig av hen. Låta barnet känna: jag vill dig väl, du kan lita på mig.  

Det informanter och medforskare nämner när jag pressar dem angående 
relationen, ligger alltså i en språklig och därmed medveten sfär. De säger att 
förskolläraren har ansvar och aldrig får svika så att barnet skall kunna lita 
på den vuxne. Det behövs tillit så att barnet kan låta sig tröstas. Det behövs 
engagemang och lyhördhet. Det behövs omtanke och omsorg. Det är en 
palett av begrepp som upprepas genom samtalen och som handlar om att 
mötas, att lita på varandra, att förstå varandra. När förskollärare och barn 
vill varandra väl, då blir relationen bra.32 Detta strävar informanter och 
medforskare efter. Men når de alltid fram? Hinner de med? Är verkligen 
alla relationer de har med alla barn bra på det där sättet så att de skulle bli 
ihågkomna med en sådan värme efter ett kvarts sekel? Att strävan finns tror 
jag säkert och den finns nog inte bara hos mina medforskare och infor-
manter, utan hos många som arbetar inom förskolan. Men jag tror att 
svaret på frågan om vilka spår en förskollärare lämnar, inte bara finns i vad 
en förskollärare ger, utan jag tror att ömsesidigheten i relationen är central, 
det vill säga hur förskolläraren och barnet har samspelat och lämnat spår i 
varandra. Landskapet, där förskolläraren lämnar sina spår, är ett omsorgs-
landskap och jag tänker mig att det är i samma landskap som barnen 
lämnar spår i sina förskollärare. Ett symmetriskt fält som ligger inkilat mel-
lan de många asymmetriska fält som resten av relationen består av. En plats 
där de blir till i relation till varandra. 

 
31 Se kapitel fyra ”Den inramande kroppen.” 
32 Se kapitel sex ”Den skickliga kroppen”. 
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I omsorgsögonblicket så som det presenteras av Noddings kommer den 
om-sörjande och den om-sörjda nära varandra. Relationen mellan dem ut-
vecklas av att omsorgen som ges också tas emot. Öppenheten i relationen är 
riskabel och därför inget som går obemärkt förbi. Den rör vid båda och 
utvecklar båda, eller kan jag säga att den lämnar spår i båda? Vissa barn 
behöver mer omsorg av sin förskollärare än andra, och för att svara an mot 
ett barn som behöver mer, kanske förskolläraren måste gräva djupare i sig 
själv. Öppna sig lite mer, ge lite mer. Och det låter sig kanske inte alltid 
göras, av olika skäl, men det går ibland, varför jag tror att spåren som den 
om-sörjande förskolläraren lämnar efter sig i omsorgslandskapet blir olika 
djupa.  

Jag funderar på om samspelet i omsorgslandskapet och den ömsesidiga 
känslan för varandra som det kan leda till är en generell drivkraft i för-
skolläraryrket. Josefsson skriver: 

Omsorg som verksamhet är något som uppstår i en relation mellan minst 
två människor: omsorgsgivaren och omsorgstagaren. Den som utövar om-
sorg är viktig för den som behöver omsorg. Men också omvänt. Den som 
behöver omsorg är viktig för den som utövar omsorg. Det är alltså ett ömse-
sidigt förhållningssätt.33 

Här ramar Josefsson in något viktigt och om vi utgår ifrån att hon har rätt, 
får allt som sker i förskolan sin mening av att det på något sätt står i relation 
till om-sörjandet. Och jag tänker att om förskolläraren känner att hen kan 
göra skillnad för barnen likaväl som för sig själv genom samspelet i om-
sorgslandskapet, måste det upplevas som både menings- och identitets-
skapande ur ett professionsperspektiv.  

Eftersom jag ser det som att omsorgslandskapet är ett slags nav i förskol-
läraryrket har jag valt att lägga detta kapitel efter kapitlen om skicklighet 
och inramning. Det kan låta paradoxalt, men jag anser att jag med detta 
upplägg bättre har kunnat visa betydelsen av skicklighet och inramning och 
hur det faktiskt hänger ihop med omsorg i det landskap där förskolläraren 
och barnen möts, än om jag hade gjort tvärtom. För även om omsorgen är 
central, förklarar den inte allt, och det finns mycket att undersöka i termer 
av kroppslighet som inte enbart vilar på omsorgsrelationen. 

Jag funderar på om begreppet omsorgslandskap skulle kunna vara an-
vändbart inte bara för förskollärare och lärare som undervisar konstnärer 
 
33 Josefsson, ”Omsorg som begrepp och företeelse i förskolan”, s. 233. 
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utan också poliser och socialarbetare. Kan det hända att de människor som 
de har omsorg om i sitt arbete lämnar spår i dem?  

När gamla fru Andersson ger Pettson en kattunge, Findus, säger hon: 
”Det bästa sättet att ta hand om sig själv är att ta hand om någon annan”. 
Jag tror att både Josefsson, Halldén och Noddings skulle hålla med. 
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K A P I T E L  6  

När kroppen tränger sig på

En teoretisk ingång 
Genom min text har jag beskrivit hur kroppar gestaltar kunskap på olika 
sätt. Jag har visat hur jag ser andra kroppar än den som är min egen träda 
fram som kunniga. Frågan är då hur förskollärarna vars kroppar jag betrak-
tat själva märker av sin kropp? Hur märker jag av min kropp? Jag tänker 
svara på den frågan genom några exempel, men dessförinnan vill jag 
påminna om den lederska till-från relation vi har till värden samt det att vi 
oftast bara noterar avsteg från normalläget när vi lyssnar till kroppen. Enligt 
Gadamer som i Den gåtfulla hälsan beskriver att hälsan drar sig tillbaka, 
drar sig uppmärksamheten på känslan i kroppen tillbaka då vi är i ”normal-
läge”.1 Hälsan befinner sig som Gadamer skriver i bakgrunden av med-
vetandet så länge vi är friska. Den tiger still och framträder egentligen först i 
sin helhet då vi bli sjuka. Det är när vi är försvagade och har ont som vi till 
fullo inser vilka kvaliteter hälsan bär. Jag vill påstå att det gäller kroppen 
generellt. I vardagens vanor är min upplevelse både av att ha kropp och att 
vara kropp i bakgrunden. Eller som Merleu-Ponty kanske skulle uttrycka 
det: Min kropp är i och riktad mot världen, och i tanken finns jag i det jag 
riktar mig mot, inte i en kropp ”framför” världen.2 De kroppsliga upp-
levelserna som hör till det vardagliga glider förbi, förgivettagna. Konstigt 
nog har även det oväntat behagliga eller njutbara en tendens att glida undan 
på samma sätt. Jag stannar inte upp inför varje kopp gott kaffe, varje smek-
ning eller god natts sömn. Det jag gör och känner är kroppen naturligtvis 
delaktig i och jag svarar på kroppens signaler om exempelvis törst eller 
behov av att sova, men så länge allt flyter på, är upplevelsen av att vara 
kropp i sig inte i förgrunden. På samma sätt som hälsan drar den sig alltså 
tillbaka. Men om något river sönder väven av vanor i vardagslunken träder 

1 Gadamer, Den gåtfulla hälsan. 
2 Merleau-Ponty, Phenomenology of Perception, s. 103.  
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kroppen fram i all sin kroppslighet. När jag har sovit illa märker jag hur 
välgörande och skön en hel natts sömn brukar vara. När jag inte sovit 
känner jag mig håglös och avtrubbad av trötthet. Ögonen svider, jag får 
hjärtklappning av minsta lilla ansträngning. Jag känner bristen på sömn i 
min kropp, kanske jag kan säga. Och när kaffet smakar illa blir jag med-
veten om hur det goda kaffet brukar fylla mig med välbehag.  

Det hela kanske låter dystert, men det framstår för mig som om det 
handlar om att en reflektionsprocess startar i oss när allt inte är som för-
väntat, och denna reflektionsprocess väcker vår medvetenhet om kroppen, 
som då tränger sig fram som exempelvis trött eller sjuk. Det är lätt att tänka 
på kroppen som ”annan” i det läget då den liksom sviker och visar sin 
bräcklighet. Den gör inte det ”jag” förväntar mig av mig själv. Och kanske 
är det en upplevelse av kroppen som svag i den bemärkelsen som ligger till 
grund för Descartes berömda dikotomisering av kroppen och själen.3 Men 
som jag redan nämnt är jag oenig med idén om att kroppen är ett kärl som 
bär ett cogito. Kroppen och jag är för mig samma sak, min förståelse är i så 
måtto helt i linje med Merleau-Ponty. Men trots det kan jag förundras över 
skillnaden i erfarenhet när allt är som vanligt mot när jag är sjuk. Kroppen 
kan i vissa lägen tränga sig på med väldig kraft, den vräker sig på något sätt 
in och blir då det enda jag erfar av världen. Har jag exempelvis feberfrossa 
är min upplevelse att allt i världen är kyla, ledvärk och obehagskänslor. 
Kroppen tränger sig i det exemplet på och blir märkbar i samma rörelse 
som den visar att den inte har det bra. Men innan dess lever jag bara på. Det 
i sig betyder inte att allt är bekymmersfritt hela tiden, men så länge det är 
som det brukar rullar allt på i vanans hjulspår.  

Leder skriver i The Absent Body att kroppen träder fram ”i dysfunk-
tionella tider” bara för att den i vanliga fall är förlorad i, alltså upptagen 
med, världen.4 Kroppen är, som jag nämner i kapitel tre involverad i värden 
i en från-till relation, enligt Leder. Vi engagerar oss i det vi har framför oss 
och märker kort sagt inte oss själva. Leder har gjort en omfattande feno-
menologisk undersökning av hur medvetandet om kroppen sjunker undan 
på olika sätt och han presenterar tre dimensioner: ”The ecstatic body”, ”the 
recessive body” och ”the dys-appearing body”. Duesund bygger kapitlet 
”Att märka sin kropp” på Leders indelning och hon kallar dimensionerna: 
Den ex-statiska kroppen: vårt sätt att ”komma ut från oss själva”.5 Det vill 
 
3 René Descartes, Valda skrifter, Göteborg: Daidalos, 2017. 
4 Leder, The Absent Body, s. 160. 
5 Duesund, Kropp, kunskap & självuppfattning, s. 43. 
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säga förmågan att delta och förlora oss i världen och att projicera i tid och 
rum. Den tillbakadragna kroppen: vårt inre som är dolt för oss både genom 
att funktionerna inte alltid märks och heller inte går att kontrollera.6 Den 
dys-framträdande kroppen: när kroppen sätter sig på tvären och framträder 
som ”problematisk och disharmonisk”.7 

Hur jag märker min kropp  
Kroppen märks i dysfunktionella tider, enligt Leder. Dysfunktionell låter 
starkt, som att det är en plötslig skillnad, men det kanske också kan vara 
gradvisa förändringar? Det som får min kropp att tränga sig fram kan sättas 
igång av olika saker. Exempelvis är jag just nu inne i en period då jag 
ständigt upptäcker att jag inte orkar lika mycket som jag brukade, rent 
fysiskt. Jag vet att jag förr orkade bära två 50 liters säckar jord samtidigt. En 
sådan insats klarar jag inte nu. Det går bara inte, jag får inte upp dem från 
marken. Denna förändring har inte gått över en natt, jag har med stigande 
ålder blivit svagare, helt enkelt. Kroppen är där, men den lyder inte. Jag ser 
det som en liknande erfarenhet som den som Gadamer beskriver. Först när 
styrkan avtagit kan jag förstå hur stark jag en gång var. Men ser jag med 
Leder skulle det också kunna beskrivas som en dys-framträdande kropp. I 
och med att styrkan är borta kan det enligt Leder upplevas som att kroppen 
är borta, fast den är där.8 

Ett annat tillfälle då kroppen träder fram är då en annan människa beter 
sig på ett sätt som gör att jag tror att jag är ett objekt för den personen. I 
någon mening är vi alla objekt för varandra. Ur ett fenomenologiskt per-
spektiv är andra människors kroppar objekt i världen för mig, samtidigt 
som jag vet att de också är subjekt för sig själva. Men det jag avser här, är 
när jag har en upplevelse att jag i en annans blick blir ett specifikt objekt. 
Kategoriserad på något vis. På ett ögonblick slungas jag från att vara i en 
egen upplevelse av världen till att se mig själv ur en annans blick. Som 
exempel kan jag ta att jag en fin höstmorgon var ute och rastade min hund. 
Allt var stilla, Molly var lös och strosade ett par meter framför mig på 
stigen. Jag njöt av doften i den lilla skogsdungen och solen som förstärkte 
lövens röda och gyllene färger. En ung man med två hundar dök plötsligt 
upp och för att vi inte skulle störa de andra hundarna bad jag Molly sätta 

6 Ibid., s. 49. 
7 Ibid., s. 53.  
8 Leder, The Absent Body, s. 70.  
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sig, vilket hon gjorde. Jag log mot mannen och han sa: ”Du vet att det är 
olagligt va? Fast hon är duktig, så är det förbjudet!” Sen gick han. Kvar på 
stigen stod en tokig kärring med rufsigt hår som inte vet hur en hund skall 
hållas. Jag kände inte längre några dofter eller någon sol. Jag kände skam 
och vrede. Och, min kropp framträdde för mig. Jag blev synlig för mig själv 
som det som jag trodde att den unge mannen såg.  

Är det Ahmed jag skall vända mig till för att bättre förstå mig själv i 
denna situation? Hon menar att vårt sätt att orientera oss har att göra med 
hur vi bebor världen, världen kan kännas hemlik eller så kan den kännas 
främmande, varpå vi blir desorienterade. Var det så att mannens kom-
mentar slungade mig ut i ett desorienterat tillstånd, där min bild av mig 
själv som en som har ”hunden i hand” blev kastad över ända? 9 Mannen 
ifrågasatte mitt ansvarstagande och omdöme och överskred på något sätt 
min självbild av att vara en som har sin hund i hand. I samma stund som jag 
blev arg upptäckte jag också att en misstanke väcktes: Om den person 
mannen mött inte var jag, utan en annan kropp, hade han agerat annor-
lunda? Detta vet jag naturligtvis inte svaret på, men misstanken att det kan 
vara så att han inte hade tillrättavisat en man på samma sätt, gör något med 
mig. Jag känner mig sorterad och jag gör det utifrån min egen uppfattning 
om vad min kropp säger en annan människa vid ett hastigt möte i en 
skogsdunge.  

Duesund erbjuder ett annat sätt att tolka situationen. Hon skriver att 
socialt dys-framträdande kan uppstå när vi objektiviserar varandra med vår 
blick vilket skulle kunna innebära att den ”icke ömsesidiga blicken som av-
visar intersubjektiviteten, och som undviker att uppleva världen ’med’ mig” 
skulle kunna vara det som gör situationen i exemplet problematisk.10 Jag 
trodde i situationen att den unge mannen och jag, som varandes hundägare, 
skulle vara befryndade. Vi borde förstå varandra. Jag tyckte att jag visade 
hänsyn när jag bad Molly sätta sig så att han lugnt kunde gå förbi med sina 
hundar. Hans reaktion och kommentar om att jag var en lagbrytare visar 
motsatsen, vilket gjorde mig upprörd och fyllde mig med skam. 

Jag lägger också märke till mina handlingar och därigenom min kropp när 
jag utför motoriska rörelser som utmanar mig. Eftersom jag är lite höjdrädd 
är det för mig förknippat med en del oro att klättra upp på saker. När jag står 
 
9 Molly är en working cocker och i de sammanhang där en hund arbetarar, vid exempelvis 
jakt, kallas samarbetet och samspelet mellan människa och hund att hunden är i hand när 
det fungerar och ur hand när det inte fungerar.  
10 Duesund, Kropp, kunskap & självuppfattning, s. 58. 
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på marken så tänker jag: Ja, men den där grenen sitter ju inte så högt upp. 
Den kan jag klättra upp och beskära. Fram med stegen, sekatören i hand. 
Grensågen hopvikt i fickan. Så fort jag kommer en och en halv meter upp på 
stegen blir jag medveten om att jag är i luften. Jag börjar omedelbart tänka på 
hur jag gör allting. Nu håller jag här. Nu flyttar jag vikten. Nu måste jag byta 
grepp. Det är en motsatt erfarenhet till den ex-statiska kroppen som Leder 
presenterar. Det är inte att komma ut från sig själv utan snarare att kastas till-
baka på sig själv och märka var varje kroppsdel är placerad, vad jag behöver 
göra för att kroppen skall förflytta sig.  

Inom fenomenologin brukar det talas om att vi har en upplevelse av att 
världen förändrat sig när vi exempelvis blir rädda eller känner ångest. Från 
att vara vanlig och hanterbar blir världen i ångesten skrämmande och obe-
griplig. När jag är på marken oroar jag mig inte för att falla, men på stegen 
blir världen en plats som skrämmer mig, jag är rädd att bli yr och ramla och 
slå mig. Men att säga att världen förändrar sig räcker inte riktigt för mig. Jag 
upplever kanske världen på ett annat sätt, men det som också sker i situa-
tionen i trädet är att jag lägger märke till allt jag gör. Jag kanske utifrån beter 
mig som vanligt, men det känns helt annorlunda i mig. Jag funderar över 
om denna intensiva känsla av att vara kropp är specifik för situationer där vi 
riskerar något, där varje rörelse kan påverka utfallet av det som står på spel. 
En atlet som gör de sista förberedelserna precis före startskottet kanske 
känner det så, eller en jägare som sitter på ett pass och hör villebrådet 
närma sig.  

I en undervisningssituation med danselever eller på scenen var känslan 
av att vara kropp stark när jag dansade, min kropp framträdde som ”min 
dansande kropp”. Jag behöver bara tänka ”dans” så väcks en specifik upp-
märksamhet och medvetenhet i kroppen, likadant är det än idag. Jag frågar 
mig om den erfarenheten är ytterligare en dimension. När jag dansade 
sceniskt visste jag att någon tittade, även om jag sällan reflekterade över vad 
publiken skulle kunna tänkas se eller tänka. En sådan reflektion är inte 
fruktbar under framträdandet, det gör att koncentrationen på det arbete 
som ligger framför en störs. Likafullt var jag medveten om publikens när-
varo. Det skapade en förtätad känsla, i dansandet var alla sinnen skärpta 
och allt i kroppen kändes liksom mer. Jag gjorde också motoriskt ut-
manande och avancerade rörelser där jag behövde ha full uppmärksamhet 
och kontroll för att klara av att genomföra koreografin. Jag har tidigare 
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beskrivit det som att rörelserna i dansandet har en insida.11 En rörelse som 
skall utföras på ett specifikt sätt kan dansaren, då hen lärt sig rörelsen, åter-
upprepa för att den känns/upplevs på ett speciellt sätt i kroppen. Som ett 
minne och en vana och en referens på en och samma gång.  

Det förefaller som om den egna kroppen i de fall vi märker av den 
upplevs som påträngande och bångstyrig. Den tränger sig fram som en 
konsekvens av något problematiskt, något som ligger utanför vardagen 
”som den brukar vara”. Det kan vara i reflektioner över något som oroar 
eller stör oss, som är annorlunda eller när vi ser oss själva med en annans 
blick. Men också i sammanhang som kanske kan sägas ligga utanför var-
dagen, som är förtätade, där vi är extremt uppmärksamma och koncen-
trerade på den uppgift vi har framför oss. I följande kapitel har jag samman-
fört de delar av min empiri som jag tolkar som exempel på sådan kroppslig 
bångstyrighet. Tyngdpunkten i kapitlet ligger på det som skaver, alltså det 
som i samtalen med medforskarna handlat om praktikens negativa eller 
oönskade aspekter. Det är väl just därför som vi i dessa samtal gemensamt 
fått fatt i det konkret kroppsliga. I samtalet och när jag analyserat min 
empiri har medforskarnas kroppar framträtt i relation till temat stress, eller 
om temat att känna sig ifrågasatt utifrån vilken kropp en så att säga är, eller 
av att tvingas hantera frustrationen och osäkerheten gällande vetskapen att 
inte alla vuxna förhåller sig ansvarsfullt till barn. Kapitlet tar alltså spjärn 
mot det negativa eller oönskade i praktiken.  

Kroppens svar på praktikens oönskade dimensioner 
Att tala om kroppen i termer av ”den” indikerar att den uppfattas som 
något som är ”för sig”. Jag vill innan jag fortsätter återigen tydligt trycka på 
att jag inte förstår kroppen som delad mellan ”kropp” och ”själ”. Jag är 
emellertid medveten om att jag riskerar att snubbla över formuleringar som 
låter som om jag menade motsatsen till det ovan manifesterade, när jag 
närmar mig det område jag nu är på väg mot. 

Jag har funderat mycket på vad jag skall kalla den kroppslighet som jag 
vill beskriva i detta kapitel. Det startade i ett försök att ringa in kroppslig-
hetens oönskade dimensioner. Men just eftersom vår kropp har den egen-
heten att den inte riktigt märks förrän något skaver insåg jag att denna typ 
av kroppslighet verkligen behövs. Kroppen uttrycker kunskaper när den 
signalerar att något inte stämmer, när vi skulle behöva se över vår livssitu-

11 Pröckl, En dansande människa är som en sträng mellan jord och himmel. 
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ation i stort eller smått. Att kroppen tränger sig på med huvudvärk eller 
ryggskott i en stressig period är förmodligen något att vara tacksam över. 
Kroppen kan som jag ser det förstås som bärare av kunskap som pekar mot 
det som behöver ses över. Det är alltså inte kroppsligheten i sig som är 
oönskad eller negativ, det är de praktiker som får våra kroppar att tränga sig 
fram som stressade, oroade eller plågade, som är negativa. Det jag väljer att 
kalla kroppens signaler om att det finns negativa saker i ens vardag är: 
kroppens svar på praktikens oönskade dimensioner.  

I detta kapitel tar jag fasta på det som kommit upp då vi samtalat om 
vardagens avigsidor när det gäller kroppslighet, utan att ange absoluta 
referenspunkter. Det jag undrade inledningsvis var: Vilka vanor har förskol-
lärare att fundera över hur kroppen känns? Hur handlar de i de fall som 
kroppen träder fram? Sätter förskollärarna någonsin känslan de bär i sina 
kroppar eller barnens reaktioner och handlingar i ett större sammanhang?  

Jag börjar med frågan om vad som händer då stressen brer ut sig i 
verksamheten. Hur opererar den? Därefter fortsätter jag med att ta upp 
situationer när det blir för mycket för förskolläraren av något som skulle 
kunna vara bra, som närhet från ett barn. Hur hanterar förskollärarna 
gränsen mellan att villigt ge av sin kroppslighet och att känna sig utnyttjad? 
Är det knutet till saker som kanske äcklar, som bajs eller kräks? Detta följs 
av frågan hur förskollärarnas kunniga blick bemöter den oroade eller tank-
lösa föräldrablicken i frågan om barns integritet. Därefter följer frågor om 
vad medvetenheten om att vuxna kränker och förgriper sig på barn gör med 
dem som arbetar i en verksamhet där de har ansvar för barn. Att vara 
ansvarig gentemot föräldrar leder vidare till berättelser och frågor om det 
oönskade i att bli ifrågasatt i sin yrkesroll på grund av vilken kropp en är.  

Stress 
En iakttagelse om otillräcklighet och maktlöshet 

Som lärare på B-uppsatsmomentet har jag lagt märke till att det i varje 
seminariegrupp finns texter som handlar om känslan av otillräcklighet/ 
maktlöshet och den fruktansvärda stress och oro det skapar. Texterna med 
detta tema har några saker gemensamt, bland annat att de handlar om 
situationer där det av olika skäl på regelbunden basis finns för lite personal i 
barngruppen. Detta skapar stress och en konstant känsla av otillräcklighet 
när ambitionen är att se alla barn. Till bilden hör ofta att det finns en 
mängd arbetsuppgifter som inte blir gjorda utan läggs på hög, exempelvis 
planeringar, dokumentation och utvärderingar. Arbetar studenten med oer-
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farna kolleger eller vikarier kan det bli ännu mer pressande eftersom tiden 
inte finns att låta kollegan växa in i praktiken i sin egen takt. Den erfarna 
måste ofta göra lejonparten av arbetet själv för att verksamheten skall rulla 
på något så när som planerat. Uppsatserna innehåller ofta meningar som: 
”Jag räcker inte till, jag sviker barnen gång på gång, klumpen i magen 
växer” som vittnar om den rävsax studenten befinner sig i. Maktlöshet, frus-
tration och så ansvaret för barnen. Alternativet att gå sin väg finns inte, för 
vem skulle då ta hand om de små? Att jag vill nämna dessa berättelser har 
att göra med att jag tycker att många av studenternas texter som hanterar 
ämnet stress, gör det utifrån känslan av otillräcklighet och maktlöshet. Av 
detta drar jag slutsatsen att förskolan generellt är en arbetsplats som inte har 
några marginaler, organisationen är så slimmad som det bara går, och om 
inte all personal är på plats blir det omedelbart ansträngt för resten av 
arbetslaget. I sådana situationer föreställer jag mig att känslan att kroppen 
tränger sig på uppstår regelbundet. 

Den bild min empiri från deltagande observationer och medforskar-
samtal visar är delvis en annan när det kommer till stress. Jag har funderat 
en del på hur det kommer sig att inte maktlöshet och otillräcklighet blir lika 
starka begrepp i våra samtal som de blir i studenttexterna. Visst talar vi om 
otillräcklighet, men det finns hos medforskarna ofta en blick framåt, en 
möjlig väg. Jag undrar om erfarenheten de byggt upp gör att de inte blir 
förlamade av stress, utan vet att de kommer kunna ta sig igenom det som 
stressar nu. Jag tror också att det kan ha att göra med att mina medforskare 
har sökt sig till sammanhang där de kan påverka, där chefen lyssnar, där de 
känner sig uppskattade, där det finns andra erfarna förskollärare och 
pedagoger som delar deras grundläggande värderingar. 

Stress – samhällets smärta i kroppen 
I förskolan är tempot ofta högt och jag föreställer mig att förskoleverk-
samhet genom tiderna har blivit beskriven så. Redan på barnträdgårds-
pionjären Disas Beijers tid på 1920 talet varvades lek med pedagogisk 
verksamhet, måltider, vila, utevistelse och estetiskt arbete.12 Förvånansvärt 
mycket gällande förskoledagens struktur idag påminner om hur det såg ut 
för hundra år sedan, även om en hel del också skiljer sig åt. En av de saker 

 
12 Gunilla Halldén, Ett hem av solsken: Disa Beijer och barnträdgården som arena för socialt 
arbete, Stockholm: Carlsson, 2016. Disa Bejer kallades av alla på Birkagården för Moster 
Disa. 
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som förändrats är samhällets tankar om vad som ger en verksamhet kvalitet. 
Moster Disas idé om vad som skulle förbättra kvaliteten på hennes verk-
samhet, och inte bara den utan på barnens hela sammanhang och där-
igenom hela samhället, var att låta förskolan bli navet i ett socialt engage-
mang. Hon höll nära kontakt med familjerna, organiserade utbildningar för 
föräldrar och försökte i stort och smått vägleda och påverka så att barnens 
tillvaro skulle bli så bra som möjligt.13 Moster Disa arbetade mycket, men i 
den brevväxling hon har med sina vänner beskriver hon arbetet som kärt, 
att det har mening och berikar hennes liv. Det som vår samtid betecknar 
som kvalitetsarbete, alltså arbetet med dokumentation, kvalitetssäkring och 
utvärderingar, omtalas av fler av mina medforskare som något som stressar, 
tar glädjen från arbetet och ofta känns meningslöst.  

Boa Ruthström skriver i Kvalitetsjakten om hur privatisering och kon-
kurrens på 1980-talet sågs som lösningen på alla problem i offentlig förvalt-
ning. Kvaliteten skulle bli bättre, valmöjligheterna fler, effektiviteten skulle 
öka och kostnaderna minska.14 Det är i efterdyningarna av denna reform vi 
lever och överallt ses det som självklart att aktörer måste kontrolleras och 
om valfrihet för medborgarna skall vara ett konkurrensverktyg så måste 
också instanserna kunna jämföras och utvärderas mot varandra. Att svara 
mot dessa redovisningskrav ligger inom förskolan på förskollärarna. De 
skall föra över den verklighet de har med barnen, i bemärkelsen abstrahera 
vardagen, så att det går att redogöra för den i en översiktlig version. En 
mångfacetterad och rörlig verklighet skall bli en tvådimensionell och fast-
naglad tabell. Jag utgår ifrån att det inte finns en generell uppfattning bland 
förskollärare om hur intressant, viktigt eller meningsfullt detta arbete är, 
men jag har lagt märke till under handledningen av B-uppsatserna, att för-
skolepedagoger generellt vill arbeta med barnen. De vill känna att de kan 
påverka verksamheten och utvecklas tillsammans med barngruppen. Jag 
tror kanske inte att alla är intresserade av att arbeta som moster Disa heller. 
Hon vigde sitt liv åt sin barnträdgård. Men jag tycker att jag fått tydliga 
indikationer på att förskollärare vill kunna lägga sin tid på att utveckla 
verksamheten för verksamhetens skull, inte för att det skall se bra ut i 
jämförelse med vad en annan förskola gör.15 De vill alltså inte i första hand 

13 Ibid., s. 103. 
14 Boa Ruthström, ”Styrning av välfärdstjänster”, i Kvalitetsjakten – om professionalitet i 
välfärden, (red.) Lotta Viktor Tillberg, Stockholm: Premiss förlag, 2014, s. 6.  
15 Se exempelvis Cecilia Holmqvist text, ”Nöjd till 100% – förväntningar i förskolan”, i Kva-
litetsjakten – om professionalitet i välfärden. 
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administrera föräldraenkäter, redovisa verksamheten eller uppdatera hem-
sidan, utan vara med barnen. 

Förskolläraren Kerstin Axelsson citeras av Lotta Viktor Tillberg i Kvali-
tetsjakten. Hon skriver: ”Min stress grundar sig i att jag inte tycker mig 
kunna påverka min arbetssituation, ta ansvar och använda mitt engage-
mang.”16 När känslan av meningsfullhet är hotad kan stress bli negativt.17 
De B-uppsatser jag har handlett som talar om uppgivenhet och otillräck-
lighet, varslar om att fler kommer att drabbas av utmattningssymptom om 
de inte ges möjlighet att själva påverka sitt arbete. Bornemark beskriver det 
som ett samhällsproblem. I Det omätbaras renässans: en uppgörelse med 
pedanternas världsherravälde skriver hon: 

Vi, de utmattade, är symptom på ett samhälle, vi är dess producent och dess 
produkt. Vi är de som driver det framåt. Ständigt snabbare, mer, effektivare, 
rationellare. Men vi är också offer för samma sak. Samhällets smärta utspelar 
sig i våra kroppar.18 

Bornemark pekar på att den effektivitetsiver som byggts in i samhället idag 
inte bara påverkar hur vi skall arbeta, den har letat sig in i oss.19 Samhälls-
kroppens normer om effektivisering och styrning bärs av människokroppen 
och det som skall styras och effektiviseras är inte bara arbetsflöden och 
processer, utan människan själv. Det är detta jag tror att studenternas texter 
handlar om. De pressas att driva sig själva i en riktning som de inte tror på 
och de ser att det påverkar barnen, som de har ansvar för, negativt. De förmår 
inte att ropa stopp, de kanske inte orkar eller törs. Det krävs enligt min 
erfarenhet mycket mod och ork för att ropa stopp och det är kanske ingenting 
en barnskötare, som samtidigt studerar till förskollärare, mäktar med. 

Trots att mina medforskare inte talade om stress kopplat till vanmakt på 
samma sätt som B-uppsatsförfattarna, kom stress upp i medforskarsamtalen. 

 
16 Viktor Tillberg, Kvalitetsjakten – om professionalitet i välfärden. s. 40. 
17Se Ann-Kristin Mimmi Erikssons doktorsavhandling Vid utmattningens gräns. Utmatt-
ningssyndrom som existentiellt tillstånd. Vårdtagares och vårdgivares erfarenheter av ut-
mattningssyndrom och rehabilitering med en existentiell ansats i svensk vårdkontext, 
Mittuniversitetet: 2016. 
18 Jonna Bornemark, Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världs-
herravälde, Stockholm: Volante, 2018, s. 102. 
19 Ibid., ss. 93–102. 
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Den stressade förskollärarkroppen 
På frågan om vad stress gör så svarade alla medforskare väldigt lika. Stress 
ger kroppsliga symptom. Lena berättade att hon alltid blir sjuk efter en 
stressig period. Anna berättade om att hon brukar få ryggskott, Nadia 
beskrev något som lät dramatiskt. Hon sa att kroppen krampar, att hon får 
huvudvärk och vill fly. Jack talade om tunnelseende och Robert om irri-
tation. Jag får för mig att stress skapar en dys-framträdande känsla i 
kroppen. Lena pekade på att stressen gör henne döv för kroppens signaler 
under tiden det är stressigt – om exempelvis många kolleger är sjuka sam-
tidigt – men när tempot lugnar sig hinner kroppen ikapp varpå hon insjuk-
nar. Anna berättade att hon inte varit så bra på att lyssna till sin kropp tidi-
gare, men att hon numera försöker vända uppmärksamheten mot sig själv, 
fast hon märker att det inte alltid går. Vanan att köra på är stark.  

Jag finner det oroande att förskollärare som jag anser vara experter på att 
läsa av barnens kroppar, i vissa lägen inte läser av sig själva på samma sätt. 
Jag funderar på om det är ett vanligt sätt att göra som Lena berättar och 
agera som under nödtvång, alltså stänga av kroppens behov och bara jobba 
på. I vissa lägen kanske det inte finns någon annan väg än framåt, och även 
om en i det läget lyssnade på kroppen, skulle inte situationen förändras. Det 
skulle vara lika mycket att göra ändå. Men jag misstänker att det som står på 
spel i de situationerna egentligen handlar om mer än ett ryggskott. Förskol-
läraren riskerar nämligen att nötas ner och att tappa bort det empatiska 
lyssnandet efter barnen. Det är i sådat fall en stor skada. 

Robert berättade att han, som kan bli stressad av mycket stoj och höga 
ljud har olika kreativa sätt att skapa tystnad eller mindre ljud i barngruppen. 
Han gör det både för sin egen och för barnens skull, eftersom han säger att 
oväsen stressar också dem. Det förefaller som om Robert i den situationen 
använder sin kropp som en termometer. Han känner efter när hans egen 
stress börjar smyga sig på honom och gör något för att dämpa stressen för 
alla i gruppen.  

Det som stressar kan vara lite olika, men starka ljud, för många barn, för 
få vuxna och problem i arbetslaget är uppe i flera medforskarsamtal.20 Mina 

20 Detta ligger i linje med den stressforskning som gjorts i förskolemiljö av arbets-
miljöforskaren Fredrik Sjödin på Umeå universitet som pekar på liknande beskrivningar av 
vad som stressar förskolepersonal. Se Fredrik Sjödin, Gregory Neely, “Communication 
patterns and stress in the preschool: an observational study Child Care in Practice, 
Routledge 2017, Vol.23, (2) : 181-194 eller deras paper “Child group constitution and its 
relation to noise in preschools” presenterad på INTER-NOISE 2015  
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tyska medforskare Nadia och Jack är överens om, och tydliga med, att 
stressen finns bland de vuxna först, sedan smittar den av sig på barn-
gruppen som blir orolig och stökig. Den bilden understöds av de svenska 
medforskarna, fast inte lika tydligt. Det som stressar i arbetslaget är oenig-
het sinsemellan gällande struktur: hur något skall göras, vem som skall göra 
vad, samt bristande kommunikation. Bristande kommunikation som i: det 
som inte uttalas explicit utan blir hängande i luften. Konflikter med för-
äldrar nämns också som en stressfaktor. Kommentarer som: ”Ja, var det 
bara jag och barnen så vore det inga problem” förstärker bilden att det som 
är tungt och det som stressar startar i strukturella problem eller i den sfär 
som hör de vuxna till.  

Flera av medforskarna tar exempel från förr när de talar om stress. De 
berättar att de som nya förskollärare kunde uppleva stress av förväntningar 
uttalade eller upplevda, som föräldrar, kolleger eller chefer hade på dem. 
Men nu, då de är erfarna, vet de att de kan påverka verksamheten, vilket ger 
ett större lugn i relation till tankar om förväntningar hos andra. Lena säger 
att hon alltid lyfter fram vad arbetslaget faktiskt gjort och hunnit med, 
istället för att se det som inte är gjort. Charli säger att orimliga krav från 
ledningen och dålig kommunikation med kollegerna är stressfaktorer, men 
säger samtidigt: ”Stress för mig är saker som inte är bra och som jag inte 
kan göra något åt, men som jag inte heller kan leva med. Det finns inte så 
mycket med den definitionen på jobbet.” Det pekar mot att Charli inte är 
rädd för att ta upp det hon upplever som stressande med sina kolleger. Det 
som stressar på jobbet går att göra något åt, vilket inte gäller för allt möjligt 
annat i livet som stressar. 

Men om det är så som Nadja och Jack påstår, att stressen börjar mellan 
vuxna och förflyttar sig till barnen, hur går den rörelsen till? När och hur 
flyttar stressen över? När jag var ute på deltagande observationer uppstod 
det ibland situationer när en akut personalbrist behövde lösas snabbt. Jag 
märkte det på att personal från olika avdelningar gick till varandra för att 
fråga om, alternativt föreslå, olika lösningar på situationen. Jag hörde för-
slag som: ”Om de här fem barnen går till avdelningen bredvid och de alla 
går ut, så kan vi lösa förmiddagen. Det kommer en vikarie från elva så att vi 
kan ta rast och sedan kan ni ha er planeringstid lite senare, efter mellis. 
Ok?” Ibland gick en person fram och tillbaka mellan två avdelningar några 
gånger med förslag och motförslag innan alla parter var överens. Jag tyckte 
dessa diskussioner hade en stressande inverkan på stämningen, trots att jag 
inte hade någonting med saken att göra och att min situation egentligen 
inte påverkades. Jag funderar på om det kan bero på att de inblandade hade 
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en ”ton och energi” som signalerade att det fanns problem, att något 
oönskat hade hänt, att uppoffringar behövde göras. När jag tittade mig 
omkring såg jag att barnen ofta blev tysta och passiva under dessa dis-
kussioner. De såg ut ungefär som jag kände mig. Vi var utanför, men ändå 
indragna i något som vi inte kunde påverka, och kanske inte heller förstod 
mer än att det var problem på något sätt. Nu verkar inte förskollärarna jag 
pratat med tycka att en situation som den just beskrivna är särskilt stress-
ande. Att lösa uppkommen personalbrist hör till vardagsrutinerna. Det är 
egentligen heller inte det jag vill komma till här. Min poäng är att förskol-
lärarna inte är någon annanstans i de fall de bär på något som stressar dem, 
som en konflikt eller en meningsskiljaktighet, de är i barngruppen. I ett 
pågående samspel med barnen. När något påverkar dem överförs det direkt 
till barnen. Det finns inga filter, eller raster. Det som utvecklas mellan de 
vuxna kropparna flyttas genast över till barnens kroppar. Om det tar en 
stund innan denna påverkan visar sig, tror jag att det har att göra med att 
barnen behöver starta om efter att de har märkt av att något händer mellan 
de vuxna. Om barngruppen sedan blir stökig, tänker jag att det handlar om 
att barnen svarar på de vuxnas kroppar och energi. Mellankroppsligheten 
leder stämningen vidare i gruppen. När något ligger i luften mellan män-
niskor påverkas även andra som är i närheten. I fallet då personalbristen 
skall lösas är det märkbart att stämningsförändringar påverkar barngruppen 
fastän förskollärarna påstår att situationen inte stressar dem. 

Men går stressen bara åt ena hållet, kan en undra. Det finns säkert situa-
tioner som uppstår mellan barnen som stressar, men det kom inte upp i 
samtalen och när jag analyserade empirin undrade jag varför. Min bild är 
att en konflikt mellan barnen kan vara besvärlig eller utmanande för de 
vuxna, men i en sådan situation sluter arbetslaget oftast upp, de är utbildade 
och tränade i detta. De hjälps åt och är på samma sida.21 Barnen får hjälp att 
reda ut det som konflikten handlat om, de får hjälp att formulera sig och att 
lyssna på varandra samt att starta om och gå vidare. Men en konflikt mellan 
vuxna går inte att ta tag i på samma handfasta sätt. En konflikt med en kol-
lega kan inte ges utrymme att redas ut på plats, det skulle ta tid och 
uppmärksamhet från barnen. Den blir undantryckt i väntan på en lösning, 
men påverkar klimatet. 

21 Jag avser här ett arbetslag som känner varandra och som arbetat tillsammans ett tag. Alla 
de specialsituationer som omfattar vikarier i flera led ser förmodligen annorlunda ut.  
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Reflektionstid – möjlighet eller stress? 
Ett annat tema som togs upp av några av de svenska medforskarna som 
negativt och stressande var att reflektionstiden sällan räcker till de frågor 
som skulle kunna beskrivas som stora, exempelvis etik och existentiella 
spörsmål, som har betydelse för yrkeslivet. De berättar att det som gäller 
barnen oftast hinns med, vilket är angeläget och meningsfullt, men att tiden 
sällan räcker till mer. Kida beskriver frustrationen: ”Tiden på mötena äts 
upp av att vi skall gå igenom olika nya blanketter”. Det som ”blanketterna” 
står för är den administration som kravet på dokumentation, utvärderingar 
och uppföljningar skapar som jag redan varit inne på. Förpappring – språk-
vetaren Johan Hofvendals begrepp som ringar in det paradoxala i idén att 
det viktiga arbetet i en verksamhet är att se till att alla papper är ifyllda rätt – 
står i direkt motsats till lyhördhet inför det situationella. Detta understryks 
av Kidas exempel, där hon skulle vilja tala om exempelvis ett existentiellt 
spörsmål i de fall något hänt i barngruppen istället för att gå igenom 
”blanketterna”. Förpappring är enligt Bornemark ett resultat av NPM och 
skapar en dubbel verklighet.22 En där de granskande, kontrollerande och 
utvärderande sysslorna finns och så själva verksamheten, som granskas, 
kontrolleras och utvärderas och som på ett underligt vis alltså ligger i en 
annan verklighet. Att tvingas ägna tid på personalmöten åt saker som 
uppenbart inte hör till kärnverksamheten för förskollärarna kan skapa etisk 
stress, när det finns mycket annat att ta tag i.23 

I den här frågan skiljer sig de svenska och de tyska medforskarnas 
erfarenheter åt. Inte så att NPM inte finns i Tyskland, det gör det, men styr-
metoden förefaller inte vara lika utbredd som i Sverige.24 Jack säger att de 
också känner att reflektionstiden är för kort, att det alltid behövs mer, men 
på Die Blaue Welle har pedagogerna regelbundna samtal med för-
skolechefen om sin egen biografi. Vad dessa samtal handlar om fick jag bara 
förklarat för mig i övergripande ordalag, men det framstod som en typ av 

 
22 NPM är förkortning för New Publik Management, en typ av resultatstyrd ledning av 
verksamhet som ursprungligen kommer från näringslivet. NPM används allmänt i den 
offentliga sektorn i Sverige idag för att effektivisera arbetet. www.wikipedia.se 
23 Bornemark, Det omätbaras renässans: en uppgörelse med pedanternas världsherravälde, s. 
95. 
24 Uwe Schimank and Stefan Lange, “Germany: A Latecomer to New Public Management” 
, HEDY, volume 25, University Governance ss. 51–75.  
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handledning som utgår ifrån personliga erfarenheter, som kan sträcka sig 
bakåt i tiden.25 

I samband med att vi talar om reflektion kommer jag och de tyska 
förskollärarna in på professionsutveckling. Nadja har ett slags praktisk 
handledarroll på Blaue Welle, hon arbetar på småbarnsavdelningen, men 
också med professionsutveckling i arbetslagen. Hon är inne på att reflektion 
också kan upplevas som krävande. Att vilja förändring är inte självklart 
menar Nadja:  

Många pedagoger är inte medvetna om vad som händer med dem själva 
utvecklingsmässigt i det här yrket. Där gör ju en del pedagoger motstånd. 
De når en punkt där de säger hit, men inte längre. Och då kommer stagna-
tion och kanske söker de sig då någon annanstans. Det ser man ju hela tiden 
i vårt yrke. Att på ett medvetet sätt förhålla sig/reflektera (sich auseinander 
setzen) över sina egna handlingar är det hårdaste arbetet. Inte utbildningen, 
men det som kommer efter.  

Nadja talar om att pedagogerna kan göra motstånd utifrån en punkt. Det 
är ett uttryck för något absolut: hit men inte längre, och jag tolkar det hon 
säger som att hon menar att de inte förmår eller har kapacitet att gå längre. 
Det är ett uttryck för en brist hos kollegerna när hon säger att de stagnerar 
istället för att fortsätta utvecklas. Men det skulle ju också kunna vara ett 
uttryck för en annan förståelse av motstånd, alltså en överlagd handling 
som bottnar i ett ifrågasättande av förändring för förändringens skull. 
Reflektion måste alltid vara knutet till samtal om meningen med arbetet, 
om meningen med reflektionen och målet med utvecklingsarbetet. Annars 
kanske en blir rädd att helt tappa bort sig och det egna credot. Är det så, blir 
motstånd mot ytterligare förändring kanske den enda rimliga strategin. 
Göra sig tung och trög som ett stabilt block i sig själv.  

När jag sammanfattar bilden jag fått av vad som skulle kunna vara 
stressande för mina medforskare, ser det ut att vara i vuxenvärlden som 
stressen har sin upprinnelse. Barngruppen i sig är alltså aldrig problemet för 
dem. Jag ser ingen anledning att betvivla att det är så de erfar det. Men jag 
undrar samtidigt över denna samstämmighet. Finns det bottnar i detta som 
vi inte talar om under samtalsserien för att det kulle kännas oetiskt eller 
tabu att ta upp det? Jag får för mig att medforskarna genom att säga att 
problem alltid startar mellan vuxna tar barnen i försvar. Barnen är ”oskyl-

25 Se exempelvis Iris Nentwig-Gesemans arbete i Profesionelle Haltung – ”Identität der 
Fachkraft für die Arbeit mit Kindern in den ersten drei Lebensjahren”, https://www. 
weiterbildungsinitiative.de/uploads/media/WiFF_Expertise_Nentwig-Gesemann.pdf 
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diga” i den meningen att de inte har bett om att få vara på förskolan, hur 
många timmar de skall vara där eller vilka föräldrar de har. Barnen har 
ingen makt att påverka vem som skall arbeta där eller vilka barn de skall gå i 
samma grupp som. Förankrat i detta finns också: ”barn är inte, barn blir.” 
Medforskarna tar ansvar för barnen, de visar också indirekt upp sin skick-
lighet som förskollärare genom att säga att stress eller det jobbiga inte 
handlar om barnen primärt. Att som förskollärare säga att en exempelvis 
blir stressad av barnen i sig, skulle kanske kännas som att säga att en inte 
klarar sitt arbete?  

Närhet och gränser 
Kroppens svar på för mycket närhet 

Kida, Nadja och Anna är de av mina medforskare som under tiden som 
samtalsserien pågår arbetar på småbarnsavdelning. De har alla tre lång 
erfarenhet av att arbeta med de allra minsta. Jag får uppfattningen att det är 
en lite speciell miljö när alla barn har samma ålder och ingen riktigt har lärt 
sig tala, alla har blöja, alla behöver sova mitt på dagen och behöver hjälp 
med en del motoriskt utmanande saker som att klä sig eller lägga för sig 
mat. Medforskarna talar om att de små behöver tanka närhet oftare än 
större barn. Förskollärarna är i fysisk kontakt med de små ideligen under en 
dag för att ge tröst, trygghet, hjälp och stöd. Inskolningen är naturligtvis en 
central arbetsuppgift på en småbarnsavdelning och trots att de framstår 
som rutinerade beskriver medforskarna inskolningar som något som är 
både utmanande och uttröttande. 

Nadja: Jag har just nu ett par problem med just det. (Skratt) Jag märker att 
jag just nu, när jag är upptagen med andra teoretiska saker (pluggar) så vill 
jag inte ha några barn på min kropp. Jag sa det till chefen, jag vill inte ha 
några inskolningar nu. Och hon förstod att jag inte kan ta det nu. Man 
använder kroppen och barnen har behov, och om man inte är beredd att ge 
det de behöver så är det ingen idé att vara förskollärare: Det har inte bara att 
göra med fackkunskaper, empati och de pedagogiska kunskaperna, utan det 
har med känslor/känsla att göra.  

Här skiljer Nadja på empati och känslor och jag tolkar det som om hon 
menar sina egna känslor inför sitt arbete. Jag uppfattar det som att hon nu 
när hon pluggar behöver sin kropp för sig själv, hon vill få vara i sina egna 
tankar och klarar inte att barnen kommer för nära. Uppmärksamheten som 
barnen som ännu inte är trygga på förskolan kräver av henne, är under 
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studierna riktade åt de ”teoretiska sakerna”. Nadjas berättelse kan förstås 
som ett exempel på det som av Arlie Russel Hochschild kallats emotionellt 
arbete.26 Emotionella arbeten är enligt Hochschild sådana som till stora 
delar består i att möta andra och då visa en viss typ av emotioner. 
Hochschilds forskning utgår ifrån kabinpersonal på flygbolaget Delta 
Airlines, som tränas att le, att vänligt lyssna på personer som är otrevliga 
eller att visa lugn fast de är rädda själva.27 De emotioner de använder i mötet 
med passagerarna är en betydelsefull del av det flygbolaget säljer. Nadja 
säger i sitt exempel att hon inte kan ge den närhet som krävs under 
inskolningen när hon pluggar. Det betyder att det finns en kostnad med att 
vara nära barnen och erbjuda famnar och klappar för tröst och närhet för 
den som ger. Kostnaden för Nadja är så stor att den inte går att kombinera 
med studier som också är krävande, fast på ett annat sätt.  

Det engagemang som det emotionella arbetet innebär tar stor plats, 
särskilt i en inskolning. Barnens behov av tröst och närhet behöver respek-
teras, men att ge tröst och närhet kan fresta på. Arbetsinsatsen behöver 
erkännas och värderas för den är betydelsefull, och när barnen inte kan få 
den närhet de behöver, blir de lidande. Jag talade aldrig med mina med-
forskare om emotionellt arbete, men jag tycker att flera av dem uttrycker att 
närhet är en del av arbetet, som kräver mycket av dem. 

När jag frågar Kida om hon upplevt att det kan bli för mycket närhet, 
svarar hon:  

Kida: Jo, ibland känner man sig lite... Man är nästan tvungen att ta sig en 
dusch och byta kläder när man kommer hem bara för att man…  

Maria: Det kan jag förstå, och kanske blir det ett sätt att få tillbaka sin egen 
kropp (för sig själv), nu är den min igen? 

Kida : Ja, faktiskt. 

Kidas behov av att tvätta sig och byta kläder blir både en omstart och en 
markering av att arbetsdagen är slut. Kroppen skiftar från att vara öppen 
och tillgänglig för andra till att bli hennes egen. Det från-till engagemang 
som Leder beskriver ovan riktas under arbetsdagen hela tiden mot de små; 

26 Arlie Russel Hochschild, The managed heart, Commercialization of Human Feeling, 
Berkley: University of California Press, 2012. 
27 Ibid., s, 199. 
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barngruppen kräver hennes engagemang och som vi såg i kapitlet ”Den 
skickliga kroppen” är Kida en förskollärare, som tar ansvaret för barnen på 
största allvar och inte tvekar att gå emellan om en kollega inte ser med 
barnen. När hon väl slutar sitt pass kanske duschen och klädbytet kan för-
stås som en manifest signal att efter detta kan hon släppa sitt ansvar för 
barnen och arbetsdagen för att återhämta sig.  

Anna talar om att hon tidigare kände sig tömd på energi efter en arbets-
dag.  

Maria: Kan du känna att det blir för mycket närhet? Kan det bli ett problem 
ibland? 

Anna: Jag har haft den känslan, men den sitter längre bak i tiden. När mina 
barn var små. Man tömmer sig liksom. Det var både på jobbet och hemma 
och till slut ville jag ibland vara ifrån all kroppsberöring. Man tömmer 
kroppen på resurser genom att beröra så många. Hela tiden. 

Anna tar i ett annat sammanhang upp för många inskolningar som prob-
lematiskt. Inte som något hon skulle vilja slippa helt, men i alla fall ha 
mindre av. Anna arbetar i ett nybyggt område där många nyinflyttade barn 
kommer till förskolan och skolas in. Men eftersom området är så nytt och 
praktiskt taget en byggarbetsplats är det också många familjer som inte 
orkar med bullret och geggamojan och därför flyttar ut.  

Det som Nadja formulerar – om du inte är beredd att ge barnen det som 
de behöver kan du inte arbeta som förskollärare – får mig att fundera på vad 
som händer om du ideligen, ideligen måste skola in nya barn. I kapitlet 
”Den skickliga kroppen” ovan, beskriver Anna hur hon läser av barnet som 
skall skolas in, med hela sin kropp. Hon måste vara närvarande med alla 
sinnen skärpta utan att fundera för mycket, eftersom hon då, precis som en 
dansare inför sin publik, förlorar koncentrationen på uppgiften som ligger 
framför henne. Jag förstår det som ett tillstånd som är tröttande: förskol-
läraren tömmer sig. Återfyllnaden kommer som jag skriver i kapitlet ”Den 
om-sörjande kroppen” i en annan fas, när barnet visar tillit och trygghet 
och kan slutföra omsorgshandlingen genom att ta emot den. Den blir då ett 
kvitto på att allt arbete förskolläraren lagt ner under den första tiden burit 
frukt. Om barnet istället slutar och ett nytt barn kommer för att skolas in, 
sluts aldrig cirkeln, utan inskolningarna blir bara tröttande. Jag frågar mig 
om det går att fortsätta ge av sig själv på det sättet i längden. 
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Till det kommer också Annas iakttagelse att det också blir prövande för 
barngruppen om gruppens medlemmar förändras ofta. Den intersubjektiva 
tryggheten bryts upp och de kastas ständigt in i en ny konstellation, där alla 
på nytt måste söka sina platser i gruppen. Gruppen kan aldrig utvecklas och 
mogna, allt börjar hela tiden om när barn eller vuxna byts ut. 

Även medforskarna som arbetar med äldre barn fick frågan om de kunde 
känna sig ”använda” eller ”utnyttjade” av barnen ibland. 

Maria: Tar de för sig av dig ibland? 

Robert: Ja, klättrar och så? Jag tillåter inte det så mycket faktiskt, för jag har 
tänkt att jag skall kunna arbeta ett tag. Det sker bara på mina initiativ när vi 
är ute ibland. Jag kanske snurrar dem eller vi gör lekar. Men om de kommer 
och klättrar på mig och så, då brukar jag försiktigt ta dem åt sidan så vi kan 
stå och prata istället för jag… Jag har ju två egna barn som gillar att klättra 
och vara nära. Och jag vill ändå, jag vill inte säga distans, för det vill jag 
verkligen inte ha, men jag vill ha någon form av pedagog-barn relation. Jag 
är ju inte förälder, och jag vill att vi skall kunna vara nära, men jag vill att vi 
skall kunna vara nära med någon form av integritet för bådas skull. 

Jag frågade Robert om detta i samband med att vi talade om att arbeta som 
man i förskolan och om det var så att han uppfattade att det hos barnen 
fanns andra förväntningar på honom än på de kvinnliga kollegerna, något 
som han inte tycker att barnen har. När barnen klättrar på honom tolkar 
han det som att de söker kontakt. Men han vill inte vara ett redskap utan vill 
ge den uppmärksamhet barnen söker relationellt. Han vill att relationen 
skall omfatta ömsesidig integritet vilket, innebär respekt för den andra.  

När det gäller vad som kan bli för mycket kroppslighet, så trodde jag att 
någon kanske skulle nämna matkladd, bajs eller snor som ett inslag som 
skulle kunna vara besvärligt. Men ingen av medforskarna tycker att något 
som handlar om att sköta barnens hygien är äckligt eller olustigt numera. 
Kida och Lena tog upp att med blöjbarn är stunden på skötbordet en fin 
möjlighet att ägna ett barn åt gången extra uppmärksamhet. Lena berättade 
att när hon var ny som barnskötare var sättet att sköta toalettbesök mer som 
löpande band men att det förändrats över tid. Nu tar hon sig tid och ser det 
som något hon och barnet gör tillsammans. Jag frågade om intimitet, och 
Kida sa att visst är det intimt, men det är en professionellt inramad praktik 
där intimitet känns som ett fel värdeladdat ord. Närhet passar bättre.  

Nadja påpekade att det finns en utsatthet på skötbordet som är viktig att 
värna av respekt för barnet. Hon vill skydda barnet från obehöriga blickar, 
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som andra föräldrar, och underströk att inte ens förskollärarkandidater är 
välkomna i badrummet innan de känner barnen ordentligt. Men kiss, bajs 
eller snor var inget som någon av medforskarna tyckte var besvärande eller 
en nackdel med arbetet. 

Jack: Ja, alltså i början så tyckte jag det var jobbigt att byta blöjor. Det hand-
lade inte om att det var äckligt med bajset, utan det att vara så extremt intim 
med ett barn. Det var verkligen en ny erfarenhet för mig. Och jag försökte 
att hela tiden tänka att det här ingår i arbetet. Jag insåg att i den gemen-
samma historien med ett barn så är det en så pytteliten del, men som är 
viktig att den görs och jag lyckades så småningom komma till att jag inte 
tyckte att det var så jobbigt längre. 

Respekten Nadja talar om har jag funderat en del över. Självklart skall barn 
behandlas respektfullt, men vad ingår i denna respektfullhet? Vilka hand-
lingar upplevs som att de kränker barnets integritet och vilka gör det inte? 
Handlar dessa gränsdragningar om vad barnet själv uttrycker eller handlar 
det om vad en vuxen person skulle tycka var kränkande om den var med 
om samma sak? Charli brukar säga: Säg aldrig något till ett barn som du 
inte skulle säga till en vuxen, blir du osäker, prova. Känns det ok att säga 
”Maria, nu är du 55 år, hur många gånger skall jag behöva säga…” Gör det 
inte det, säg inte så till ett barn. 

Kanske är det något liknande Nadja förhåller sig till? Barnet skall inte 
behöva ligga naket inför ögonen på någon det inte känner som andra 
föräldrar eller praktikanter, för det skulle vare sig de andra föräldrarna, 
praktikanterna eller hon själv tycka om. Eller tänker Nadja så för att hon 
inte vet med vilken blick de andra vuxna ser situationen? För henne är 
situationen professionellt inramad, men hon kanske tänker att det påverkar 
barnet negativt om någon kommer in och fäller kommentarer om att det 
luktar illa med bajslukt eller liknande. Hon kan inte veta vad någon annan 
ser eller kommer att säga. Den professionella hållningen som omfattar inte-
gritet för bådas skull blir viktig när barn är i situationer där de skulle kunna 
dra blickarna till sig och där någon som inte är professionell – som en 
annan förälder – skulle kunna yttra något som kan uppfattas som ett värde-
omdöme. Exempelvis ”Usch, vad det luktar bajs här”, eller ”Jaså, här ligger 
du med rumpan bar!”. Detta tror jag är centralt för att förstå Nadjas önskan 
att skydda barnet. Hon vet att den professionella blick hon själv har inte 
syns och att hennes enda möjlighet att göra andra vuxna uppmärksamma 
på att det finns saker hon kan och vet som de inte kan och vet är att upp-
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rätta regler: inga obehöriga i badrummet när vi byter på barnen. Då kan 
hon skydda barnen från att påföras värdeomdömen som de själva inte har, 
men som de lär sig ifall de utsätts för dessa omdömen. Som att bajs är 
äckligt eller att stjärten hör till de kroppsdelar en inte skall ha synlig. 

Lena talar om glädjen i att under blöjbytet kunna ägna en värdefull stund 
till bara ett barn. Småprata lite, kanske sjunga en stump eller prata om 
bilderna som sitter uppsatta runt skötbordet. Sättet hon beskriver situa-
tionen får mig att tänka att hon samtidigt som hon byter blöja också visar 
denna lilla människa att den är ömtålig, värdefull och speciell. Det handlar 
om närhet som känns bra i båda. Jack, som tyckte att detta var jobbigt när 
han var ny, skälvde inför denna närhet, det blev obehagligt intimt. Kanske 
gjorde barnets uppenbara beroendet honom illa till mods. Jag tänker mig att 
det kan handla om att ansvarskänslan gentemot den lilla kan bli så stark att 
den nästan blir svår att hantera. Om ansvaret inte ackompanjeras av empati 
och ett ”jag kan” i relation till maktasymmetrin blir det kanske för intimt? 
Jack säger att han försökte tänka att det ingick i arbetet. För mig blir det ett 
instrumentellt förhållningssätt till uppgiften som kanske var en form av 
strategi. Jack ville göra rätt och han förstod att barnen behövde torra blöjor. 
Om min tolkning av det Jack säger är riktig, så upplevde han inte empati 
med barnet han bytte blöjor på. Han hade blicken fixerad på sig själv, vad 
han kände och hur det intima i situationen påverkade honom. I takt med att 
han fick mer erfarenhet sjönk denna känsla undan och gav plats för större 
förståelse för barnet i situationen.  

Min uppfattning är att mina medforskare i perioder kan krokna under 
”för mycket” närhet med barnen, men att de har strategier för att ta hand 
om det. Jag tänker mig att kroppar behöver kroppar för att bli trygga och 
medforskarna vill ge av sin kroppslighet, alltså bjuda på famnar och knän, 
tröstande klappar och mjuka händer, men de behöver i vissa lägen få hålla 
sina gränser för att undvika att känna sig utnyttjade.  

När vuxnas oro skapar problem 
Jag talade med medforskarna om närhet och gränser mellan barnen. I 
förskolan är barnen nära varandra i mycket stor utsträckning. Mellan barn 
som känner varandra och är vänner råder ofta stor intimitet. De kan vara 
nära, nära varandra i många situationer, i lek eller andra bestyr. När de 
lyssnar på en saga eller samlas runt något så kan de sitta tätt, tätt intill var-
andra och ingen vuxen reagerar på att det är för tätt. De kan titta på 
varandras kroppar på samma sätt. Alla delar av kroppen kan komma i fråga. 
Att barnen är nyfikna och vill titta på varandras snoppar och snippor 
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händer därför enligt medforskarna redan på småbarnsavdelningen. När 
barnen blir större drar de sig ibland undan för att vara ifred då de gör detta. 
Jag frågade mina medforskare om barns sexualitet i samband med detta, 
men jag har insett att jag nog trasslade till samtalet lite för mycket genom 
det. Nyfikenhet på den egna kroppen och andras kroppar kan, men behöver 
inte nödvändigtvis, vara kopplat till sexualitet bara för att det handlar om 
snippor och snoppar. En sexuell dimension i livet kan finnas även när en 
inte funderar över vad som finns i skrevet. Men det jag fann intressant var 
de övergripande skillnaderna mellan de svenska och de tyska medforskarna 
i den här frågan. Alla hade i princip samma utgångspunkt, nämligen att 
barn undersöker varandras kroppar, det brukar inte vara någon stor sak i 
sig. De kan ha lite olika skäl till det i olika åldrar. De flesta äldre barnen 
verkar veta vad som hör till den sfär som kan väcka vuxenvärldens reak-
tioner, varför de smyger om de vill titta och visa varandra snippor och 
snoppar, men om en som förskollärare har en god relation till barnen och 
frågar dem, så svarar de oftast vad de gjort.  

Ibland kan något hända som gör att föräldrar blir upprörda, och det var 
här som skillnaden visade sig mellan mina svenska och tyska medforskare. 
De tyska medforskarna var på något sätt mer progressiva. De ansåg att 
barnen självklart måste få dra sig undan, de måste få undersöka det som är 
spännande, om det nu är kompisens snopp eller vad det kan vara. För-
äldrarna måste få klart för sig redan innan något sådant har hänt att barnen 
kanske kommer att vilja undersöka sig själva och varandra eller sin egen 
sexualitet under de år de går på förskolan, och att vi naturligtvis skall hålla 
koll på dem så att ingen blir tvingad till något som den inte vill, men i övrigt 
tänker vi inte stoppa det. De svenska medforskarna tyckte nog att det var 
mer problematiskt. Inte barnens handlingar, men föräldrarnas reaktioner. 
Om barnet berättar hemma att de dragit ner byxorna bakom cykelskjulet 
och förskolläraren inte vet att det hänt kan det bli upprörda reaktioner. 

Anna: Jag tycker också det är viktigt att det finns platser där barn kan dra sig 
undan, men händer det någonting under tiden barnen är ” i fred” är det vi 
som åker in. (Förskollärare kan åtalas) Och då kallar man det för obevakad 
stund. För att pedagogerna inte har en aning. Vi måste se och bevaka barnen 
hela tiden de är på förskolan. För annars kanske de (föräldrarna) kommer på 
att det har varit blött i blöjan någon gång, att en strumpa varit borta och så 
vidare. Och så heter det att ”de gör ingenting på förskolan”.  



6. NÄR KROPPEN TRÄNGER SIG PÅ

199 

Att föräldrarna spelar en stor roll i hur förskollärarna ser på saken blir 
tydligt såväl i det som Anna lyfter, som i Roberts reflektion över varför det 
är svårt att låta barnen utforska ”vad som helst”. Gränser för om barnen får 
vara ensamma alls sätts av förskollärarna, men kanske inte alltid av peda-
gogiska skäl. 

Robert: Återigen, jag måste ju kunna ta samtalet med föräldern dagen efter, 
där föräldern kommer och säger: Nu berättar mitt barn detta och detta som 
har hänt och jag måste ju kunna säga: Det hade jag ingen aning om, eller 
visste jag vad som hänt så måste jag ju kunna förklara och argumentera för 
varför jag tycker att detta är en bra idé. Min syn, som jag i detta inte har 
stenkoll på vad jag egentligen tycker och tänker, och en förälders syn kan ju 
skilja sig åt gällande många olika saker. Vad skulle jag säga nej till för att jag 
inte vill ta den diskussionen med en förälder, eller vad jag som förskollärare 
tycker är bra eller inte bra. 

Situationen är komplex, eftersom det personliga ansvaret hos förskolläraren 
ställs mot förälderns oro. Vet förskolläraren inte exakt vad som hänt, så kan 
inga garantier ges, vet hen så är det förskollärarens tolkning av vad händ-
elsen kan ha för betydelse som ställs mot förälderns uppfattning. Olika åt-
gärder nämndes. Att aldrig ha stängda dörrar, exempelvis. Med Charli hade 
jag ett samtal om hur föräldrarnas reaktioner kan eskalera och nästan leda 
till panik bland alla vuxna på förskolan. 

Charli: Men när jag började här, då var det en sådan här snipp- och snopp-
historia och personalen var helt skärrad och föräldrarna var jättearga. 
Personalen lovade att de skulle försöka få stopp på det, istället för att säga: 
Det här är helt naturligt, så här gör barn. De vill bara veta.  

Maria: Men, var det någon som trodde att något farligt hade hänt? Bland 
föräldrarna, eller vad var de upprörda för? 

Charli: De tänkte att det var onormalt. De tänkte att det var något (annat) 
barn som fick mitt barn att göra det här, för mitt barn skulle aldrig göra så 
här. För så säger ju barn. Om föräldern reagerar starkt så säger barnet: Men 
det var inte jag. Jag ville inte det osv. Fast här, när vi sitter flera stycken, kan 
de säga: Jag gjorde det…  

När föräldrarna blir upprörda svarar barnen an på den reaktionen, men 
sedan märker man ju här (på förskolan) på deras relationer. Inget har hänt i 
relationen, de leker och är kompisar.  
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Samhället letar sig in på förskolan på flera sätt, och att vuxenvärlden i vissa 
fall ”läser” det som händer på förskolan utifrån vad en liknande händelse 
skulle kunna betyda i ett annat sammanhang, exempelvis bland vuxna, tror 
jag kan ligga som grund i de fall föräldrar blir upprörda när de hör att 
barnen dragit sig undan och visat snoppar och snippor för varandra. Det är 
som om samhället via förälderns egen blick letar sig in på förskolan in till 
barnens kroppar. Som jag uppfattar medforskarnas berättelser är föräldrar 
inte i första hand oroade över att deras barns kön skall ses av andra barn, 
det handlar inte om att de inte skall få byta om tillsammans eller sköta sina 
toalettbestyr samtidigt. Det är avsikten i händelsen som blir problemet. 
Avsikten får inte vara att ett annat barn skall vilja se eller att barnet själv 
skall vilja visa sitt kön. En sådan reaktion förtjänar att kallas moralpanik, 
eftersom det nyfikna barnets handlingar plötsligt ses som hotande. Inte lika 
hotande som om en vuxen skulle vilja se ett barns kön eller visa sitt eget för 
ett barn, men tillräckligt för att kräva åtgärder. Den bild som framträder är 
att moralpaniken i sig på något vis är det som objektifierar barnen, och om 
en skulle försöka att förklara för ett barn vad det i grunden handlar om, 
skulle en överföra en mängd föreställningar som jag tror är precis motsatsen 
till det som föräldern med moralpanik vill skall ske.  

En avgörande skillnad mellan Sverige och i detta fall Berlin är skriv-
ningar som finns i styrdokumenten för respektive förskola. I Berliner Bil-
dungsprogram, styrdokumentet som Blaue Welle sorterar under, står ut-
tryckligen att ”Sexuell nyfikenhet hos barnet hör till en hälsosam fysisk och 
psykisk utveckling” och pedagogerna uppmanas i dokumentet att skaffa sig 
en gemensam hållning, bearbeta sina egna eventuella fördomar på ett 
medvetet sätt, bilda sig i hur barn uttrycker sexualitet, vad sexualpsyko-
logisk forskning säger om barns utveckling samt att dessutom bidra med 
språk så att det går att tala om det som intresserar, eller händer i de fall 
något händer. De är ålagda att bemöta barnen med en frigjord och ”sexual-
vänlig” hållning.28 Det är med stöd i dessa formuleringar som det går att 
vara mer progressiv, även om Jack underströk att inte alla förskolor väljer 
att uttrycka sig så ändå. Men naturligtvis spelar denna skrivning in i hur 
förskollärarnas förhåller sig till frågan. I den svenska läroplanen för för-
skolan finns ingen motsvarande skrivning, varför det mer handlar om för-
äldrars och förskollärares tolkning av situationen när något händer. I de fall 

 
28 Berliner Bildungsprogramm für Kitas und Kindertagespflege, Weimar Berlin: Velag Das 
Netz, 2014, s. 70. (Min översättning) 
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som föräldrars tolkningar leder till paniknivå, handlar det ofta om oro för 
att deras barn kan ha utsatts för övergrepp. 

Övergrepp 
Våld mot barn 

När människors psykiska lidande gestaltas på olika sätt, det kan vara genom 
en artikel i en dagstidning om ett livsöde, i ett ”sommarprat” i radion eller i 
en roman, händer det inte sällan att en bakgrundsberättelse om våld och 
sexuella övergrepp som personen varit utsatt för i barndomen rullas upp.29 
Det framkommer att det som kom efter, om det nu är psykisk ohälsa, 
missbruk eller självskadebeteende, inleddes med att någon förgrep sig på 
dem när de var barn. I relation till en sådan erfarenhet är det en fråga som 
tränger sig fram före alla andra frågor, nämligen: Varför var det ingen 
vuxen som såg och stoppade det som pågick?  

Frågan hur det kan ske att vuxenvärlden ibland misslyckas med att se 
och fånga upp barn som behöver hjälp, är den som låg i botten på mitt 
beslut att tala med mina medforskare om våld mot och sexuella övergrepp 
på barn. Jag ville veta hur en förskollärare med ansvar för barn som en 
betydelsefull del av sitt arbete påverkas av att det finns statistik på att så 
många som nio procent av alla barn någon gång blir misshandlade hemma 
och att vart femte barn någon gång under sin uppväxt blir utsatt för sexuella 
övergrepp?30 Hur inverkar en sådan vetskap på förskollärares kroppsliga 
relationer till barn och föräldrar? Griper oron tag om dem ibland och vad 
händer i så fall med dem i de situationerna i relation till hur de agerar i 
barngruppen? 

Från början hade jag inte tänkt att tala med medforskarna om våld och 
övergrepp. Anledningarna var många. Jag kände mig okunnig på området. 
Jag undersöker i första hand förskollärarnas kroppsliga kunskap, även om 

29 PÅ UMOs, BUPs, BRIS Childhood, och Rädda Barnens hemsidor presenteras vad sexu-
ella övergrepp kan innebära. Min sammanfattning: Det kan vara ickefysiskt eller fysiskt. 
Det kan handla om att bli filmad eller fotograferad, att tvingas titta på porr via filmer eller 
bilder. Det kan vara att tvingas att titta eller ta på någons könsorgan eller att tvingas att visa 
sin egen kropp. Det kan handla om att tvingas till beröring av sig själv eller någon annan 
eller om vaginal, anal eller oral penetrerande våldtäkt. 
30 Se rapporter från Allmänna barnhuset: Stöd och behandling för barn som utsatts för våld 
och sexuella övergrepp - Projektrapport och förslag till en modell och Det gäller en av fem – 
fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014, http://www. 
allmannabarnhuset.se 
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också barn förekommer i mitt material. Skulle vi kunna tala om detta svåra 
och samtidigt stanna kvar i förskollärarpraktiken? Det hela kändes för 
känsligt och jag visste inte hur jag skulle angripa frågan på ett värdigt sätt. 
Barnen är brottsoffer, men jag ville undvika att de skulle exploateras som 
det i våra samtal. Jag kände mig olustig och feg. Om någon av medforskarna 
skulle känna till något barn som blivit utsatt för våld eller övergrepp eller ha 
haft misstankar om en kollega, vad skulle jag göra med det?  

Men kanske var det min egen kroppsliga reaktion i relation till temat 
som gjorde att jag ändå repade mod och tog tag i det hela. Att jag kände mig 
feg och olustig visade mig nämligen samtidigt att det finns saker som vi 
behöver tala om när det gäller det generella ansvaret för barn som alla 
vuxna har. Olustkänslan pekade på angelägenheten i ämnet. Och samtidigt: 
Vad betyder det att vi påverkas så starkt av att barn far illa? Vad finns det 
för kunskap i reaktionen och vilken kunskap saknas? Kan det starka svaret 
från kroppen bli användbart eller finns det risk att den ställer sig i vägen för 
omdömet? 

När jag hade bestämt mig för att ta upp frågan med medforskarna gjorde 
jag det nästan i affekt. Att tänka på barn som blir slagna eller utsätts för 
sexuella övergrepp födde hos mig känslor av äckel, rädsla, vanmakt och 
frustration. Men samtidigt som jag kände så, ville jag alltså veta hur förskol-
lärarna tänkte om en mängd saker och jag undrade: Hur förhåller sig 
förskollärarna till att barnen de har ansvar för kan vara utsatta för någon 
form av övergrepp under sina år på förskolan? Hur tänker de kring vad 
statistiken säger?31 Spelar siffrorna ens någon roll? Om siffran på sexuella 
övergrepp är en av fem, eller en av tio eller tjugo eller en någon gång under 
hela yrkeslivet, förändrar det någonting? Och hur tänker förskollärarna 
kring att sexuella övergrepp faktiskt ibland händer på förskolan, att någon 
anställd kan vara förövare? Jag ville också fråga medforskarna om de gjort 
någon orosanmälan och hur de i så fall upplevt det, och om de använde 
något pedagogiskt material framtaget för att tala med barn om våld och 
övergrepp. För att skydda de sammanhang som mina medforskare verkar i 
kommer jag i detta stycke frångå min vana att skriva fram deras röster. Jag 
sammanfattar istället mina övergripande intryck.  

 
31 I följande undersökning där de svarande går tredje året på gymnasiet, framkommer att 
var femte person under 18 år utsatts för sexuella övergrepp. Genomsnittsåldern då 
övergreppen skedde var enligt undersökningen 14–15. Allmänna barnhuset, Det gäller en 
av fem – fakta om barn, sexuella övergrepp och sexuell exploatering i Sverige 2014,  
Allmänna barnhuset, Dags att prata om sexuella övergrepp. 
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Angående våld: Några hade gjort orosanmälningar av olika skäl, men de 
tyckte inte att det hade gett något positivt resultat. De som gjort det berättar 
liknande historier: Föräldrarna hade blivit upprörda då de blivit kontaktade 
av socialförvaltningen, de hade därefter hållit barnen hemma för att så 
snabbt som möjligt byta förskola. Sekretess råder mellan förskolorna och på 
det nya stället visste personalen inte om vad som hänt. En var fortfarande 
arg och upprörd nästan till tårar när hen tänkte på en familjs öde. Jag fick 
uppfattningen att medforskarna haft gott stöd från ledningen då de varit 
oroliga eller tveksamma, men en viss uppgivenhet fanns i deras ton. Någon 
sa: ”om inte anmälan gjorts hade de kanske stannat kvar och jag hade kun-
nat hålla ett öga på dem”. Någon hade fått höra av ett par barn att ”mamma 
kan hålla mig jättehårt i armen” och liknande, och hen hade tagit upp det 
direkt med föräldrarna och haft ett gott samtal med föräldrarna som kändes 
som ”det landade väl”. 

Angående sexuella övergrepp: Ingen hade arbetat med någon man som 
de känt sig misstänksamma mot och mina manliga medforskare har aldrig 
upplevt att någon kollega uttryckt misstankar mot dem. Alla sade sig ha 
extra koll på vikarier och lärarstudenter, oaktat kön. Någon hade fått 
”konstiga vibbar” av en förälder vid ett tillfälle och därför hållit ögonen 
särskilt på det barnet en tid. Någon hade fått veta flera år efteråt att barn 
som gått hos hen varit utsatta för sexuella övergrepp. Det var plågsamt för 
hen att tänka på nu och inget som ”gick att förstå då.” En annan sa: ”Om jag 
tittar på barngruppen och tänker på statistiken så ryser jag, men jag kan inte 
gå och vara misstänksam mot alla hela tiden.” Någon sa: ”Nej, jag har aldrig 
märkt något under alla år, har jag varit blind?” På någon förskola hade de 
diskuterat förskolebrevet och anslutit sig.32 Några visste inte vad förskole-
brevet var för något. De flesta använde ett material som kallas ”Stopp min 
kropp” som Rädda Barnen givit ut. Stopp min kropp är ett pedagogiskt 
material som säger sig vara ”en handbok för vuxna i hur man pratar med 
barn om kroppen, gränser och sexuella övergrepp”.33 Flera efterlyste mer 
studiedagar eller samtal ledda av kunniga på området. Någon sa ”vi talade 
mycket mer om sexuella övergrepp förr, men det kunde nästan bli att vi 
misstänkte alla föräldrar då”.  

För att möta ett fält som detta, som skrämmer och är obehagligt, behövs 
kunskap. Jag tror att många av oss tänker att kunskap kan mota bort det 

32 Förskolebrevet är ett initiativ från en organisation som kallar sig treskablinoll som vill 
arbeta förebyggande mot sexuella övergrepp på barn i förskoleåldern. www.treskablinoll.se 
33 Raddabarnen.se 20190904 
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otäcka och kasta ljus över det som upplevs spöklikt, svårfångat och dolt i 
skuggan. Att vi tänker så bottnar kanske i en känsla av: vet vi vad vi har att 
göra med, kan vi rusta oss för att bekämpa det. Den kunskap som går att få 
via undersökningar på området gjorda av exempelvis SBU, Allmänna 
barnhuset och BRÅ är ofta presenterad som statistik och tyvärr inte alltid så 
hjälpsam mot det som spökar, eftersom statistik behöver förklaras utförligt 
för att bli begriplig.34 Det behövs klara besked för att ge känslan av vanmakt 
och frustration en match. Vilka barn är det, vilka är förövarna, var sker 
övergreppen? Att sådana frågor inte tydligt kan besvaras när det gäller 
förskolebarn är den springande punkten. Jag läser på BUPs hemsida att 
barn ofta har svårt att berätta om vad de varit med om när det gäller över-
grepp, något som i ännu större grad gäller små barn. Med förskolebarn som 
ju är under sex år, är det alltså svårt att veta hur situationen faktiskt ser ut 
precis nu. Det försöker de som arbetar inom de organisationer vars uppgift 
är att motarbeta våld och sexuella övergrepp på barn, att hantera genom att 
tolka siffrorna från undersökningar gjorda på äldre barn och kalkylera 
utifrån dem. Det finns en spänning här för förskollärarna mellan att inte 
veta, alltså inte kunna veta, och att känna ansvaret att inte missa något barn. 
Ett utsatt barn är ett för mycket. I den löpande texten som hör till under-
sökningarna ovan talas det dessutom om ”stora mörkertal” och om svårig-
heten att ringa in helheten, något som ökar känslan av spöklikhet.  

Det undersökningarna framförallt säger mig är att situationen är svår att 
överblicka, kanske särskilt när det gäller yngre barn. Min poäng är att 
oöverblickbarheten kanske skrämmer lika mycket som brotten i sig. Det 
oöverblickbara är en form av icke-vetande i ett fält där vi känner att vi har 
ansvar och behöver veta för att kunna agera. Frustrationen knuten till icke-
vetande i relation till tankar om vad som står på spel om vi missar att se de 
barn som är utsatta, väcker oro och fasa. Den medforskare som långt senare 
fått veta att ett barn som gått hos hen varit utsatt för grova övergrepp av en 
nära anhörig under sina år på förskolan berättade om hur svårt det var att 
se och förstå. ”Hon hade så svårt att äta kräm, hon fick kväljningar och 
mamman sa att det var allergi. Vi visste inte då…” När vi talade om det 
påverkades både jag och medforskaren, fast händelsen låg långt bak i tiden. 

 
34 Förkortningen SBU står för Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. 
www.sbu.se BRÅ står för Brottsförebyggande rådet www.bra.se Allmänna barnhuset är en 
statlig stiftelse vars uppdrag är att utveckla och stödja metod- och kunskapsutveckling med 
syfte att stärka barn och ungdomar i socialt utsatta situationer. www.allmannabarnhuset.se 
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Jag märkte att det kröp i kroppen på oss fast vi inte pratade om det explicit. 
På väg därifrån efter samtalet kände jag att jag ville skrika. 

Organisationer som på olika sätt arbetar mot våld och sexuella övergrepp 
på barn understryker i sin information att det är ett viktigt område att tala 
om både vuxna emellan och med barn.35 Vuxna emellan för att hjälpa 
varandra att se, förstå och lära sig hur barn som varit utsatta beter sig. Med 
barn för att få fatt i dem som blivit utsatta. Men samtalen har också ett före-
byggande syfte. Jag frågar mig om vi talar tillräckligt om dessa frågor i sam-
hället i stort. Är det kanske så att många reagerar som jag, när våld och 
övergrepp mot barn kommer på tal? Icke-vetandet visar sig då i kroppen 
som fasa och frustration och går nästan inte att stå ut med, varför vi 
undviker att tala om det. Jag funderar över det den medforskare som ”inte 
märkt något under alla år” sa, hen undrade om hen varit blind. Är det en 
strategi att förhålla sig till icke-vetandet, undrar jag. Att låta bli att fundera 
över eller titta efter det som en inte kan greppa, och som skrämmer och 
spökar mindre om en blundar? Men att kroppen tränger sig på, så som den 
exempelvis gör hos mig, är något att ta fasta på, eftersom den visar att det 
finns saker som är dolda, men som behöver uppmärksammas ändå. Fast vi 
inte vet. Det kan till och med ses som en form av kunskap. Kunskap om att 
kunskap saknas. Det kanske är det den spöklika känslan vittnar om? Detta 
skulle kunna vara något att stanna upp inför i samtal om det som nästan är 
för svårt att tala om. Och kanske skulle det också kunna vara något att utgå 
ifrån när vi talar om det som ofta kopplas samman med sexuella övergrepp 
på förskolebarn, nämligen män som arbetar i förskolan. 

Christian Eidevald skriver i Förskolan – en trygg plats för barn och peda-
goger att manliga förskolepedagoger lever med att det i samhället finns en 
bild av män i förskolan som möjliga förövare.36 Han konstaterar att mäns 
närvaro i förskolan återkommande ifrågasätts i media och att dessa vågor av 
ifrågasättande ofta är knutna till ”pedofilskandaler”. Johan Fjellman be-
skriver hur han på sin första praktik på 1990-talet ombads att gå runt och 
skaka hand med alla föräldrar för att försäkra dem om att han inte var 

35 Rädda Barnen, Childhood, Treskablinoll och Allmänna barnhuset har olika råd, foldrar 
med konkreta tips eller studiematerial att erbjuda både föräldrar och dem som arbetar 
inom skola och förskola. 
36 Christian Eidevald, Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp 
och förebyggande arbete, Malmö: Gleerups, 2016, s. 26 
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någon som ville deras barn illa.37 Att enstaka manliga pedagoger dömts för 
sexuella övergrepp mot barn har i alla de nordiska länderna skapat stora 
rubriker i media och det har enligt Steen Baagoe Nielsen lett till att männen 
inom förskolan allmänt misstänkliggörs för att vara pedofiler.38 I samband 
med sådana ifrågasättande debatter har det också visat sig att män slutar 
arbeta i förskolan.39 Trycket som gör att män slutar kommer från en diffus 
”allmänhet” och de påverkas av vad andra människor, som de kanske inte 
känner, tänker om dem. De känner sig objektifierade och utpekade som 
onormala och det enda sättet att hantera denna socialt dys-framträdande 
erfarenhet är att sluta som förskollärare. 

Om samtalen om våld mot barn 
Våld mot barn verkar vara svårt att upptäcka och återigen stöter jag på 
frasen ”barn är inte, barn blir”. Barnen som av en eller anledning har det 
kämpigt hemma är lojala med sina föräldrar och när de kommer till för-
skolan kan de ”bli till” på ett annat sätt och till viss del släppa det som 
händer hemma.  

Jag tyckte inte att jag klarade av samtalen om våld och övergrepp mot 
barn på ett bra sätt. Den kropp som trädde fram var min egen. Uppfylld av 
fasa och olust ställde den sig i vägen för mig, varför samtalen ofta blev 
stumma, utan resonans och klang. Som om jag tog en annan position än jag 
hade i alla andra samtal. Jag blev på något sätt upptagen med mig själv och 
kunde inte riktigt lyssna. Jag pladdrade rastlöst på om statistik och artiklar 
jag läst. Ville jag få det överstökat? Avklarat? Med Charli lyckades jag slapp-
na av och lyssna lite bättre och vi pratade om svårigheten att upptäcka våld 
mot barn. Situationen är dubbel. Exempelvis vet vi att det sker saker i 
hemmet som barnet kanske avskyr att göra, men som det ändå måste 
underkasta sig som att kamma håret eller äta medicin.  

Charli: De tvingas till något som kanske förefaller obegripligt: mamma säger 
att jag måste kamma håret fast det gör jätteont. Det åtföljs av en massa prat, 

37 Johan Fjellman, Herr pedagog – En essä om en manlig pedagogs förhållning till 
generaliseringar i en kvinnodominerad miljö, C-uppsats vt-13 Södertörns högskola, . http:// 
www.diva-portal.se/smash/get/diva2:628046/FULLTEXT01.pdf, s. 16. 
38 Steen Baagoe Nielsen, ”Argument för och emot manlig personal i förskolan – linjer i den 
danska debatten,” i Manlighet i fokus, (red.) Marie Nordberg, Stockholm: Liber, 2005, s. 
27–28. 
39 Eidevald, Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp och 
förebyggande arbete, s. 26. 
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manipulation och mutor; om mamma får kamma lite nu, så kan du få spela 
på min telefon sedan, det är viktigt att kamma håret, annars kan du få löss. 
Barnet kanske tänker: spela på telefonen låter kul, mamma ser ledsen ut när 
hon pratar om löss, det är nog inget bra, hon säger att jag måste fast jag inte 
vill och det gör jätteont. 

Hur skall ett barn kunna orientera sig över vilka gränser som det måste ge 
upp och vilka gränser det skall hålla? Hur skall det förstå att det skall slå 
larm om någon vill överträda vissa gränser, men inte andra? Och, var skall 
de slå larm om det är mamma som är förövare? Jag berättade då för Charli 
om en situation som jag räknar som ett av mina största misslyckanden som 
förälder. Det var på sommaren, min äldsta dotter var snart fyra år och hade 
fått urinvägsinfektion. Just då var jag var ensam på landet med mina två 
barn och ammade fortfarande den yngsta. Medicinen som min dotter fått 
utskriven av läkaren fanns bara i tablettform och det var en fruktansvärd 
kamp när denna medicin skulle tas. Min dotter var så äcklad och fick kvälj-
ningar och jag försökte på olika sätt att få henne att ta medicinen. 
Situationen eskalerade och till slut var jag så frustrerad att jag bara skrek 
rakt ut. Hon grät och bad mig om förlåtelse. Hon bad MIG om förlåtelse! 
Jag kan nästan inte tänka på det än idag utan att gråta av skam. Efter fyra 
doser kom hennes pappa tillbaks från den resa han varit på och tog då över 
det hela. De hittade tillsammans på ett sätt att mosa medicinen i läsk som 
fungerade. Poängen jag vill lyfta är att min dotter aldrig har berättat om det 
jag utsatte henne för, för någon. Aldrig. Jag har berättat om händelsen för 
henne flera gånger för att hon skall förstå att det var jag som gjorde fel, inte 
hon. Men när jag tänker på att det var så hon reagerade, med tystnad, kan 
jag förstå att förskolepersonal inte ser, inte förstår vad som händer hemma.  

Eidevald skriver ovan att när misstanke om en ”pedofilskandal” i för-
skolemiljö dyker upp i media är reaktionen i det omgivande samhället 
enorm under tiden som misstankarna kvarstår. Om personen frias är intres-
set däremot minimalt, och personen kan inte räkna med upprättelse eller att 
kunna arbeta kvar inom förskolan. Konsekvensen blir alltså att många män 
slutar arbeta i förskola i samband med sådana drev, eftersom de inte står ut 
med att fundera över vad människor de möter kanske tänker om dem när 
de hör att de är förskollärare.40 Men BRÅ visar utifrån statistik byggd på 
polisanmälda övergrepp mot barn under elva år att förövarna i de fallen 

40 Eidevald, Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp och före-
byggande arbete, s. 26. 
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oftast finns i familjen. De skriver: ” I den yngsta åldersgruppen står förövare 
inom familjen eller släkten för en övervägande majoritet av de anmälda 
brotten.”41 Det är alltså oftast personer som står i en nära relation till barnet, 
som en styvförälder, en kusin eller morfar. Utifrån det perspektivet undrar 
jag hur vi alla skulle reagera om media skulle skriva braskande artiklar om 
riskerna med att bjuda hem släktingar över helgen eller ut till landet på 
semestern.  

Trots att män som arbetar i förskolan kan känna sig ifrågasatta av en 
diffus allmänhet som jag förmodar också kan kallas samhället, vill samma 
samhälle att män ska arbeta i förskolan. Det är en önskan som finns och har 
funnits i minst femtio år. 

Kroppens svar på ifrågasättande  
– mäns kompensatoriska strategier?

Att män som arbetar på förskola är i minoritet är väl känt. Även i Tyskland 
är det färre män än kvinnor som arbetar i förskola.42 Alltsedan 1970-talet 
har frågan om män i förskolan varit ett återkommande tema som med 
jämna mellanrum föranlett statliga utredningar och reformer.43 Dess-
emellan har det varit tider då inga särskilda reformer för just män funnits. 
De underliggande idéerna om varför antalet män borde ökas har varierat. 
Det har handlat om att män skulle kunna höja statusen på yrket,44 att fler 
män på förskolan skulle vara bra som förebilder för pojkarna, vilket senare 
övergick till att handla om betydelsen som fler män i förskolan skulle kunna 
ha för jämställdhetsarbetet, eftersom det skulle bryta könsstereotypa 
beteenden.45 Numera har utredningar visat att fler män inte garanterar att 
könsstereotyper upphävs. Kvinnor och män ”gör kön” på liknande sätt och 
för att bryta könsmönster behövs en ”ökad medvetenhet kring hur förvänt-
ningar på flickor och pojkar kommer att styra dem till att utveckla stereo-

41 BRÅ, Statistik över polisanmälda våldtäkter på barn 2011:6, https://www.bra.se/ 
publikationer/arkiv/publikationer/2011-06-11-polisanmalda-valdtakter-mot-barn.html, s. 
58. 
42 I Sverige är 4,5% av alla anställda inom förskola män. I Tyskland är siffran 3,8% enligt 
siffror tagna från OECDs hemsida den 2/9 2019. 
43 Eidevald, Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp och 
förebyggande arbete, s. 26. 
44 Margareta Havung, ”Möjligen är det så att man är lite exklusiv”, i Manlighet i fokus, s. 49. 
45 Eidevald, Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp och 
förebyggande arbete, s. 85. 
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typa könsidentiteter”.46 Eidevald skriver att frågan om fler män i förskolan 
idag lyfts upp som något som är viktigt för männens egen skull. Det är 
intressant att tänka på att för hundra år sedan ansågs det nyttigt för unga 
ogifta kvinnor att arbeta inom barnomsorg för att det skulle väcka deras 
modersinstinkter, förhindra dem från lösaktighet och vara bra för dem som 
en förberedelse för att sköta hem och familj.47 Hundra år senare talas det 
om att det är bra för män att arbeta nära barn för att inte utveckla ”negativt 
och destruktivt beteende” samt för att vård och omsorgsyrken verkar vara 
en stabil arbetsmarknad till skillnad från många av de traditionellt mans-
dominerade yrkesområdena som förutspås minska i framtiden.48  

Med tanke på att få män arbetar i förskola är den manliga kroppen inte 
norm. Jag talade med mina manliga medforskare om att vara manlig kropp 
ganska brett. Vi talade om allt ifrån att vara väldigt stor i relation till barnen, 
till att möta förväntningar från kvinnliga kolleger om att i vissa fall vara en 
typisk man – händig och sportintresserad, till att ses som ett komplement. 
Kommentarer som: ”Det är så positivt att vi fått in en kille nu, det känns som 
ett bra komplement” pekar mot ett slags positiv men oidentifierad annanhet 
som för männen i fråga mest blir obegriplig. Fjellman tar upp detta i sin C-
uppsats Herr pedagog – En essä om en manlig pedagogs förhållning till 
generaliseringar i en kvinnodominerad miljö. Han skriver: ”Men både för-
äldrar och pedagoger verkar bära med sig tankar om att mannen för med sig 
en arsenal av värderingar och attityder som skiljer sig från kvinnans.”49 
Fjellman gestaltar ett inifrånperspektiv hur det känns att bli ifrågasatt av 
föräldrar på grund av kön. Han menar att han ibland uppmuntras för sitt 
kön, medan andra ser honom som ett hot. Samtalen med de manliga med-
forskarna rörde också att föräldrar ibland reagerat med förvåning eller miss-
tänksamhet när de sett att det var en man som var ansvarig för deras barn.  

Maria: Jag tänkte på att du när du började som förskollärare var stressad 
över kritik från föräldrarna. Du sa att du upplevde att alla var kritiska. Och 
jag undrade om du tänker att den kritiken var knuten till det faktum att du 
är man, eller var det en osäkerhet i allmänhet?  

46 Ibid., s. 86. Se även Eidevalds avhandling Det finns inga tjejbestämmare: Att förstå kön 
som position i förskolans vardagsrutiner och lek från 2009 som fördjupar detta ämne. 
47 Lindgren & Söderlind, Förskolans historia – förskolepolitik, barn och barndom, s. 69. 
48 Eidevald, Förskolan – en trygg plats för barn och pedagoger? Sexuella övergrepp och 
förebyggande arbete, s. 87. 
49 Fjellman, Herr pedagog – En essä om en manlig pedagogs förhållning till generaliseringar i 
en kvinnodominerad miljö. 
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Robert: Nja, den är ganska komplex för min del eller kanske för deras del 
också. Alltså så här. Jag tror att många har en bild av hur en förskollärare ser 
ut, och jag bryter mot den på många sätt. (Här lägger Robert till i ett senare 
samtal att han menar att han är piercad, vegetarian och man.) 

M: Förskollärarkroppen. Kan vi kalla den det?  

R: Ja, definitivt kroppen. Och det gör att jag på en del sätt får jobba lite i 
motvind i relation till en del föräldrar. Så upplever jag det. 

Jag återkommer till denna fråga i ett senare samtal och frågar hur Robert 
tänker att han hanterar denna motvind och då berättar han att då det varit 
problem, har det bara handlat om tiden innan han och föräldrarna känner 
varandra. Robert har flera manliga kolleger, och han säger att han tycker sig 
se att de kompenserar på lite olika sätt, precis som han själv gör. Han för-
klarar det som att de ser till att ha ordning på allt och alltid förekomma i 
relation till föräldrarna. Detta svar nyanseras sedan och Robert betonar då 
att det naturligtvis är svårt att avgöra vad som är ambition och vad som är 
kompensation, även inför sig själv. Robert pekar på att viljan att som man 
vara bra på sitt jobb inte generellt kan förstås i termer av kompensation, för 
det skulle i så fall vara att påstå att män som arbetar på förskola egentligen 
inte är lika bra på sitt jobb som kvinnor.  

Jack, som precis som Robert beskriver sig som ambitiös, berättar att hans 
strategi är att inte lyssna efter om föräldrarna hyser någon tveksamhet över 
att han arbetar på förskola. Han försöker föregripa och låter inte misstänk-
samheten få luft under vingarna. 

Jack: Jag har aldrig känt att jag blivit bemött negativt (för att jag är man), att 
någon sagt något, eller att jag fått stumma anklagelser att jag skulle vara 
sämre. Aldrig. Men då talar jag verkligen utifrån min egen erfarenhet. 
Samtidigt måste jag tillägga att jag aldrig skulle läsa situationen så. Om man 
tänker på vad några föräldrar tycker… om man tillåter sig att bli sårbar så 
kan ju konsekvensen bli att man inte kan göra någonting med barnen. Från 
början skall det vara helt klart att alla arbetsuppgifter som finns skall kunna 
utföras av en man. 

Den strategi Jack har är att inte lyssna på dem som skulle kunna påverka 
situationen negativt och få honom att uppleva sin kropp som dys-fram-
trädande för att den inte är norm. Jag får för mig att han gör det genom att 
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gå upp i världen på ett ex-statiskt vis. Han liksom attackerar genom att 
engagera sig i världen på ett sätt som inte lämnar några sprickor.  

Lena berättade vid ett tillfälle om en manlig kollega som ibland utbrast 
att han inte ville öppna eller stänga själv. Han ville inte få den misstänk-
samma kommentaren “Jaha, är du ensam här?” från dagens sista förälder. 
Lena konstaterade att han aldrig riktigt hade agerat på det, utan mer 
markerade en utsatt position som han tyckte sig ha. Jag funderar över om vi 
är så vana vid att peka ut män som norm och som de som drar det längsta 
strået i alla sammanhang att vi är ovana att se deras utsatthet. En vit medel-
ålders man har på något vis den mest privilegierade positionen i vårt 
samhälle. Skulle han kunna vara utsatt för sexism? Jag är av den meningen 
att sexism likaväl som rasism och en mängd andra förtryckande strukturer 
bärs upp av oss alla. Anledningen att jag tänker så är mycket enkel. Inget 
kan bli ett strukturellt samhällsfenomen om inte nästa alla i ett samhälle är 
inblandade. Aktivt eller passivt. 

Kroppens svar på negativ särbehandling 
Med Kida talade jag om situationer där hon blivit negativt särbehandlad på 
arbetsplatsen. Hon har ett namn som tydligt signalerar att hennes ursprung 
inte finns i Sverige. Erfarenheterna hon berättar om gäller exempelvis 
talutrymme, och att inte bli lyssnad till i de fall en faktiskt har ordet på 
möten. Hon säger sig ha en sämre löneutveckling än sina kolleger med 
svenska namn, något som hon sätter i samband med att ledningen är mer 
rädd om de svenska pedagogerna. Hon oroar sig för att inte få komma på 
jobbintervju om hon skulle vilja söka sig någon annanstans, just för att 
hennes namn inte är svenskt. Kida berättar hur den här typen av negativ 
särbehandling maskeras på olika sätt, men jag förstår att det känns i 
kroppen på henne. Hon berättar att hon blir fruktansvärt arg, men när vi 
talar om det har hon ändå en lätt ton. Är det ett sätt att inte låta det negativa 
få mer utrymme i livet än det förtjänar, undrar jag?  

Under förskollärarutbildningen var Kida med om en situation som jag 
tar som exempel på vad jag menar med att vi alla är delaktiga i att upp-
rätthålla strukturer som många av oss nog tar avstånd ifrån om frågan 
kommer upp explicit.  

Kida: Man blir ju alltid uppdelad, och så blev det helt nya grupper vid ett till-
fälle. Vi hade grupparbete och läraren sa: dela upp er i grupper om 5,6. Jag 
kände inte att jag behöver klicka med någon på en gång, men alla svenskar 
grupperade sig och vi var några som liksom blev över, alla med utländsk 
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härkomst. Jag har aldrig upplevt det så. Inte i grundskolan och inte i 
gymnasiet, jag har alltid gått med svenskar, men här var det så tydligt. Jag 
har aldrig känt mig så mycket som en invandrare som jag gjorde i den 
stunden.  

Maria: Jag fattar. Vad märkligt. Håller det på att förändras? 

Kida: Jag tycker det, jag vet inte, det är kanske för att jag blivit äldre och är 
mer uppmärksam. Jag har aldrig varit med om det i det lilla samhälle där jag 
växte upp. Det var inte så att jag hade något mot min grupp, men att det vart 
den uppdelningen? Eller har det med oss att göra? Att de tyckte att vi 
presterar sämre? 

Maria: Det har jag svårt att tro.  

Kida: Det gick väldigt bra för vår grupp, men uppdelningen gjorde mig illa 
till mods. 

Frasen Kida använder: ”Jag har aldrig känt mig så mycket som en in-
vandrare”, tolkar jag som att hon i detta sammanhang kände att hon ställdes 
utanför, en rasifierad social dys-erfarenhet. Situationen fick henne att se sig 
själv som en annan sort. En sämre sort. Hon blev den, som vad hon än 
skulle sagt eller gjort först och främst var invandrad. Före allt annat som 
hon också är. 

Kida säger att hon kanske känner av särbehandlingen mer nu som 
vuxen, men där tror jag hon har fel. Hade hon varit negativt särbehandlad 
som barn hade hon kommit ihåg det. Erfarenheten sitter kvar i kroppen. 
När jag var barn och skulle börja skolan upplevde jag det som ett stigma att 
vara av tysk härkomst. Tyskar var nazister, de hade förorsakat andra världs-
kriget och de hade utrotat judar. Det var vad folk sa och det visste andra 
barn i skolan som frågade varför jag hade ett så konstigt efternamn. ”Pröckl. 
Är det tyskt?” Det ilade i hela kroppen på mig, benen blev liksom tröga och 
hjärtat fladdrade. Jag tror jag upplevde skräck, helt enkelt. Jag var nyin-
flyttad i ett nybyggt område. Alla barn hette Sjökvist och Pettersson. Alla 
hade jeans och träskor. Jag hade jerseybyxor och slingbacksandaletter. 
Ärvda. Min strategi i lågstadiet blev att ljuga: ”Nejdå, det är inte tyskt. Det 
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är österrikiskt.” (Jag hade ju släkt i Österrike, så det var nästan sant) ”Har 
jag berättat att min pappa jobbar på filmisfabrik?”50  

När Kida inser att det är hon och resten av studenterna med in-
vandrarbakgrund som ”är över” på seminariet, så vet jag hur det kan kännas 
i kroppen. Även om de alla var vuxna kan jag tänka mig att deras kroppar 
dys-framträdde på ett liknande sätt som min gjorde när jag var sju år och 
insåg att barnen som frågade om jag var tysk hade stöd av sina föräldrar i att 
tycka att jag var annorlunda, konstig och inte riktigt värd att få vara med. 
Hur det än var för henne och de andra studenterna med invandrarbak-
grund, så är jag övertygad om att det var en kroppslig erfarenhet för dem. 
Den vrede hon nämner är också kroppslig, även om den inte uppstod i 
ögonblicket. Den kom förmodligen i efterhand, när förvåningen lagt sig 
över att en sådan sak kunde hända, så snabbt och så lätt och utan att någon 
gjorde motstånd. Att uppleva sig som annan, som att kroppen som är min, 
inte är den kropp som ”gäller här”, skriver Ahmed, är en förkroppsligad 
verklighet (embodied reality).51 Att se sig som varandes det ena eller andra 
(vit, svart, invandrare, man) påverkar uppfattningen om vad en kan göra, 
vad som är möjliga handlingsalternativ i en situation. Hon skriver att den 
rasifierade blicken – som får Kida att känna sig som en invandrare – får en 
att uppleva att skillnaden mellan människor med olika färg eller bakgrund 
är i dem, vilket i sin tur formar vad kroppar ”kan och får göra”.52 Kidas 
kropp träder fram och pekar på vad som är galet i situationen. Det är inte 
hennes kropp, utan samhällets rasism som är problemet. Precis på samma 
sätt som det inte är min kropp som är problemet när den äcklas och blir 
upprörd av att tänka på sexuella övergrepp på barn, i den situationen är det 
förövarna som är problemet. 

Slutreflektion 
Att kroppen träder fram ser jag som något i grunden positivt. Jag frågar mig 
hur vi kan bli mer lyhörda för kroppens signaler utan att för den skull fastna 
i ett konstant reflekterande över hur allting känns. Handlar det om att vi 
behöver tala mer om kroppen? Alltså att ta för vana att fråga varandra och 

50 Filmisar var små kort med bilder på skådespelare, atleter och sagofigurer. Min pappa 
arbetade inte med något sådant. Min pappa var teknisk ritare men arbetade med 
dokumentation av telefonväxlar på Ericsson, eller LM som det hette när jag var barn.  
51 Ahmed, Queer fenomenology, orientations, objects, others, s. 113. 
52 Ibid., s.113. 
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oss själva hur kroppen känns. Är det en bra idé eller finns det risker med 
det? Allt som kroppen uppfattar eller signalerar går kanske inte att språklig-
göra. Språkliggörandet förminskar kanske för mycket? Och, kan inte språk-
liggörandet ställa sig i vägen för erfarenheten själv? 

Som jag ser det ställer sig språkliggörandet inte i vägen, snarare uppstår 
ett avstånd. En glipa uppstår mellan oss och i det här fallet, den kropp vi är. 
Till skillnad från Merleau-Pontys inre bild av kroppen, där tanken leder 
uppmärksamheten till en kroppsdel, skapar talet om kroppens känsla eller 
rörelse ett avstånd till kroppen. Det är därför en danspedagog nästan alltid 
samtidigt som hen förklarar, själv gör rörelsen eller danssteget. Endast då 
kan hen vara säker på att tal och erfarenhet korrelerar.  

När förskollärarkroppen svarar på praktikens oönskade dimensioner i 
mitt material är det som stressad, pressad av krav, som använd, som 
”annan” eller som den som står ut med att känna barnens sårbarhet som sin 
egen, som den träder fram. Det som förskollärarkroppen gör, trots att den 
är utmanad av det oönskade, är att den känner, håller, hjälper, ramar in, 
fångar, förbereder, leder och lugnar barnen. Den sörjer för barnets person 
och för gruppens behov. Förskolläraren har hela tiden en riktning mot 
barnen och lyssnar inte speciellt bra på den egna kroppen. Det i sig är 
oönskat av mina medforskare, även om få säger sig prioritera den egna 
kroppens signaler. 

Men hur skall förskolläraren tänka om sin egen kropp och hur den kan 
ges utrymme att träda fram? Känns det omoraliskt att ta plats som sårbar i 
en verksamhet där barnen så uppenbart är ännu sårbarare? Är det inte så att 
den som har all strukturell makt måste vara stark och stå ut med allt så att 
fokus kan läggas på dem som verksamheten är till för?  

Jag tror, att eftersom samhället spelas ut där, i vår kropp, måste vi låta 
den träda fram för att faktiskt kunna förändra det vi tycker är dåligt i vår 
vardag. Mikromotstånd eller revolution, jag tror att båda rörelserna börjar i 
en kropp som inte låter sig ignoreras, utan som träder fram som levande, 
kännande och bräcklig. För att hitta riktning i hur vi vill påverka våra liv 
behöver vi lyssna på den egna kroppen. Endera som termometer på det sätt 
som Robert beskriver att han gör när han blir stressad av barngruppens 
höga ljud. Eller i reflektion över situationer som lett till exempelvis skräck, 
stress eller utmattning. Om vi vid dessa tillfällen inte bara riktar blicken mot 
den egna kroppen utan också försöker hitta spåren tillbaks till samhället, 
skulle vi kanske upptäcka vad det är vi alla behöver förändra. Kroppen kan 
på så vis visa riktningen mot det vi behöver tala om, arbeta mot, värna och 
rent av strida för.  
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Är det jag försöker formulera egentligen en paradox, eller skulle det låta 
sig göras? Kan vi lyssna på kroppen utan att tänka på kroppen per se, utan 
istället tänka på det som spelas ut i kroppen? Det som är anledningen till att 
den träder fram? Kan vi som en danspedagog fästa vår uppmärksamhet på 
den egna kroppen samtidigt som vi beskriver en rörelse eller ett behov? 
Lyssna inåt, men agera utåt? 
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K A P I T E L  7  

Tyngd sväng och empatisk timing  
– att synliggöra kroppsliga kunskaper

Strövningar i förskolelandskap 
Syftet med min undersökning, att beskriva, tolka och analysera hur förskol-
lärares kunskaper är kroppsliga och visar sig i handling, har inneburit 
många vändningar och bjudit på insikter som utvecklat mig, både som 
forskare och som människa. När jag tänker tillbaka på undersökningen och 
skrivandet av denna text får jag för mig att jag en tid strövat tillsammans 
med mina informanter och deras barngrupper i det landskap där förskoleliv 
utspelas. Det är en metafor som är grundad i tacksamhet över allt jag fått se 
och fått dela med mina informanter, medforskare och barnen. De besök, 
samtal och intervjuer som min empiri består av har givit mig en rik bild av 
livet på förskolan, en känsla för hur det kan vara där och vad det är som är 
betydelsefullt i vardagen för dem som arbetar där.  

Mitt speciella intresse för förskollärarens kroppslighet i termer av kun-
skap har blivit bemött med nyfikenhet och respekt. De jag talat med har 
verkligen gjort sitt yttersta för att gå till botten med vad mina frågor kan 
innebära, om mina begrepp är angelägna och vad de själva tänker om sin 
praktik, både i termer av hur vardagen är och kan förstås, och i termer av att 
utveckla begrepp och teori om denna vardag. Min infallsvinkel, att utifrån 
erfarenheter av danspraktik titta på förskollärarpraktik, var nog flera infor-
manter lite förvånade över. Hade jag istället betonat min erfarenhet av att 
arbeta som pedagog i en praktik som likt deras utgår ifrån mellankroppsliga 
relationer hade de kanske inte varit förvånade alls. Att jag inte presenterade 
mina utgångspunkter på det sättet har att göra med att jag inte ville att mitt 
motiv till undersökningen skulle förstås som att jag primärt letade efter 
skillnader och likheter mellan danspedagogpraktik och förskollärarpraktik. 
Det jag ville göra var att lyfta fram en aspekt av förskollärarens kunnande, 
som är kroppsligt situerad och som inte verkar vara uppmärksammad i 
forskning om förskollärare. Min legitimitet att påstå att kroppsligt situerad 
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kunskap har stor betydelse i mellanmänskliga sammanhang kommer ur 
min erfarenhet av dans och dansundervisning. Men att i första hand sortera 
mina fynd efter vad som påminner och vad som inte påminner om min 
egen praktik, eller att använda danspedagogiken som norm har aldrig varit 
min avsikt. Jag har hela tiden strävat efter att utgå ifrån det jag uppfattat är 
centralt för förskollärarna själva. 

I detta mitt sista kapitel vill jag förtydliga och sammanfatta mina analys-
er och lyfta fram vad jag tycker att min avhandling bidrar med till praktisk 
kunskaps- respektive förskolefälten.  

Sväng och empatiskt timing 
I kapitel tre frågade jag mig utifrån ett aristoteliskt perspektiv hur förskol-
lärarens skicklighet framträder kroppsligt och ifall skicklighet kan kännas 
igen av en kollega. Ytterligare frågor rörde ifall en bara vara skicklig på ett 
sätt samt hur skicklighet och empati hänger samman.  

Att skicklighet hos en kollega märks visade mig alla förskollärare på ett 
omedelbart och övertygande sätt. Det är i barnens reaktioner och i sam-
spelet med barnen som förskollärarens skicklighet märks och träder fram. 
Robert betonade att det han uppfattar som ett skickligt handlande inte 
behöver vara så som han själv skulle välja att göra. Skicklighet framträder 
som ett sätt att handla som är lyhört och omsorgsfullt. Den skickliga gör 
kort sagt rätt saker av rätt anledning. Bedömningen av vad som är det rätta 
att göra är knuten till de konkreta barnen som finns i barngruppen: hur de 
har det, vad de intresserar sig för, och på så sätt knuten till ett högre mål, 
förskollärarens credo om vad som är det allra viktigaste med arbetet. Credot 
ligger i botten på yrkesrollen och har en tydlig etisk ansats, eftersom det 
ringar in det som skulle kunna formuleras i termer av barnsyn, människo-
syn, ansvar och det yttersta målet med hela verksamheten, som den unika 
förskolläraren uppfattar det. Aristoteles menar att förmågan att handla 
skickligt förutsätter godhet. Förmågan att känna och förstå vad som är det 
rätta att göra i en situation grundar sig enligt honom dels i övning, alltså 
erfarenhet, dels i kunskap om vad som är gott och ont, vilket jag tolkar som 
att en tar moraliskt ansvar för det sammanhang där en är verksam, dels i en 
vilja att handla i enlighet med det bästa inom en. Den förskollärare som kan 
handla så, har nått den högsta formen av kunskap i verksamheten praxis – 
fronesis, eller på svenska praktisk klokhet. Men även den förskollärare som 
känner igen skicklighet hos en kollega är praktiskt klok. Jag vill påstå att den 
har en kunnig blick som kan avgöra om kollegor handlar skickligt och där-
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med klokt. I relation till detta påminner jag också om att Meløe påpekar att 
bara den kan förstå ett parti schack som själv kan spela schack.  

Fronesis är dessutom enligt Svenaeus den kännande delen i empati. 
Viljan att förstå hur barnen känner är central för att kunna göra ett gott 
arbete på förskolan, något som Anna påpekade: empati måste alltid finnas. 
Då ett barn skolas in på förskolan är det först och främst ansvaret och 
empatin för barnet som är förskollärarens utgångspunkt, efter det gäller det 
att vara lyhörd och improvisera för att en relation skall ta form. Anna 
beskriver hur hon använder hela sig för att försöka närma sig ett inskol-
ningsbarn. Hon försöker se med barnet, bjuda in och göra sig tillgänglig. 
Följsamhet, allvar och långsamt lyssnande är begrepp jag använt för att 
beskriva vad som är i rörelse både då en förskollärare bygger en relation 
med ett barn och då relationen fördjupas. När förskolläraren kan lita på att 
relationen med barnet är etablerad kan hen föra in ett lekfullare förhåll-
ningssätt, vilket kan resultera i sväng. Sväng uppstår då vi i ett sammanhang 
kan slappna av och hitta utrymme för lekfullhet. Motsatsen till sväng är en 
spänd oro, en avsaknad av tillit till den egna förmågan och kanske rentav en 
känsla av att allt en gör skulle kunna visa sig vara fel i omvärldens ögon. 

När mina medforskare läste kapitel tre påpekade en att lekfullheten i 
sväng ofta startar mellan kolleger och att avslappning alltid har att göra med 
trygghet och tillit i hela gruppen. Följsamhet, allvar och långsamt lyssnande 
kan leda till sådan tillit att sväng uppstår, eftersom det då etableras ett vi. 
Här påpekade jag likheten mellan förskollärarnas kunskap på detta område 
och de förmågor som är i rörelse då vi dansar och musicerar tillsammans. 
Med utgångpunkt i detta, att förskolläraren lyssnar, följer och engagerar sig 
och genom att forma ett vi, får barnen att lyssna, följa och engagera sig 
utvecklade jag begreppet empatisk timing. Empatisk timing är förskol-
lärarens sätt att lyssna framåt och mitt i allt som händer i vardagen vara i 
samspel med sin barngrupp på ett musiskt sätt, så att det uppstår sväng 
istället för osynk och dialog istället för tjat. I relation till sväng är fronesis det 
som i en akt av empatisk timing leder till sväng, eller kanske inramning), 
men sväng är inte fronesis i sig.  

Jag tillåter mig nu att citera mig själv. I kapitel tre skriver jag följande: 

När den som spelar eller dansar behärskar stycket som framförs och känner 
sig fri öppnas en glipa mellan musiken och den som musicerar. Denna glipa 
är till för lek. Leken handlar om att utnyttja och forma glipan alltså spel-
utrymmet i förhållande till strukturen det vill säga rytmen vilket gör struk-
turen levande. I vissa musikkretsar skulle det kanske kallas virtuositet eller 
ekvilibrism snarare än sväng, men likafullt handlar det, som jag ser det, om 
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lekfullhet och redskapet för att manövrera denna lek är timing. Avslapp-
ningen som behövs för att leken skall ta fart mellan dem som musicerar 
bygger på att vi:et är konstituerat och att detta vi erbjuder trygghet. Att 
samarbetet fungerar visar sig omedelbart när det som klingar låter bra. Låter 
det bra förstår vi att detta vi som existerar i rytmen är att lita på; vi slappnar 
av och leken kan börja. 

Jag menar att detta är en överförbar illustration av många verksamheter. 
Alla typer av yrken där samarbete är centralt och där det som ”produceras” 
växer fram mellan dem som är med, förhåller sig till strukturerna som gäller 
för deras specifika verksamhet med hjälp av timing med målet att uppnå 
sväng. En forskargrupp engagerad i cancerforskning, en designgrupp som 
arbetar med en ny löparsko, en tankesmedja, ett vårdteam eller medarbet-
arna i ett restaurangkök. För att de skall ha en chans att få till sväng, alltså få 
ut det bästa av varandra, behöver de lita på varandra, ha tillit till sig själva, 
vilja mötas och leka. De ser till att ta makten över strukturen och formar 
den så att den blir produktiv för det som är målet med den unika gruppen. 
Det kanske handlar om att utmana, ifrågasätta, ta om, främmandegöra sig 
för eller skoja med strukturen. När de som är med behärskar strukturen, 
öppnar sig glipan där leken kan börja och sväng kan uppstå.  

Glipan som förutsätter sväng, är ett handlingsområde, eller lekområde 
och den kan vara det, eftersom inte allt i praktiken är förutbestämt. Varken 
förskoleliv eller andra praktiker, kan till punkt och pricka följa en manual, 
det vore att göra sig till slav under en struktur. Det finns naturligtvis ramar i 
form av traditioner, regler, vanor och kroppsliga mönster. Men glipan som 
är förutsättningen för sväng öppnar sig bara då vi är herrar över strukturen, 
då vi är så kunniga så att vi klarar att utmana strukturen och så erfarna att 
vi kan slappna av.  

Inramning och tyngd 
Frågorna knutna till kapitel fyra gällde hur relationen mellan barn och 
vuxen ser ut i vardagen. Vilka kvaliteter den har och hur förskolläraren 
handlar kroppsligt för att skapa tillit och trygghet i relationen till såväl varje 
barn som till gruppen samt hur det kan förstås. 

I detta avsnitt utarbetade jag ett begrepp, inramning, för att definiera hur 
jag menar att förskollärarna ibland håller rummet. De tar ansvar för barn-
gruppen genom denna avgränsande rörelse. Det är ett sätt att trygga och 
samtidigt visa vad barnen förväntas göra. Förskolläraren ramar in i situa-
tioner där hen tycker att vissa förutsättningar behöver råda för att det skall 
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bli så bra som möjligt. Exemplet jag använde var en måltid och anledningen 
att förskolläraren i exemplet, Auli, ramade in barnen, menar jag är för att 
hon ville ge dem matro och samtidigt vara det goda exemplet som barnen 
skulle vilja följa, så att samvaron vid måltiden blev inkluderande och varm. 

Asymmetrin som råder mellan barn och vuxen på förskolan är där av 
många anledningar och en är att ansvaret för barnen vilar på förskolläraren. 
Är den vuxna trygg med det och känner tillit till att kunna sörja för barnen 
på bästa sätt ger det förskolläraren tyngd, en förmåga att balansera sin kun-
skap. Merleau-Ponty skriver att det verksamma i vår intentionalitet är ett 
”jag kan” som är vår riktadhet mot världen. Detta ”jag kan” framträder 
alltså hos den skickliga praktikern som tyngd. Med hjälp av Arendt och 
Gadamer pekade jag i samband med det på hur denna tyngd kan förstås i 
termer av auktoritet. En auktoritet är given sin makt av den som följer 
auktoriteten enligt Gadamer och min poäng är följande: Det är ett erbjud-
ande som förskolläraren ger barnen, då hen ramar in. Erbjudandet om-
fattar: Om du gör som jag vill, kommer jag att kunna ta hand om dig och 
trygga dig. När barnen vänder sig mot förskolläraren och lyssnar efter hen 
har de accepterat auktoriteten och givit förskolläraren makt. Detta skulle 
kunna förklaras med att barnen lyder den vuxna, men eftersom förståelsen 
av lydnad är så hårt knuten till ofrihet, har jag valt att kalla det för att 
barnen inrättar sig.  

Att lydnadsbegreppet har den betoningen är, som jag förstår det, för att 
vi tänker att den som lyder är fråntagen sitt handlingsutrymme. Om jag 
knyter tillbaka till avsnittet innan, så menar jag att vi ser det lydiga barnet 
som tvingat till underkastelse och därmed berövad alla möjligheter till att 
skapa sig en egen glipa för sväng. Och så vill nog ingen som arbetar med 
barn att det skall vara. Genom att säga att barnen inrättar sig i den in-
ramande strukturen vill jag å ena sidan betona att det finns utrymme för en 
glipa att bildas hos barnet. Men att inte ha utrymme för sväng hela tiden 
betyder å andra sidan inte att en aldrig får ha det. Om Auli ramar in barnen 
vid måltiden och de inrättar sig och ”lyder” henne då de äter, betyder ju inte 
det att de inte kan busa, skoja och prata i munnen på varandra tillsammans 
med henne efter maten. Att en förskollärare ber barnen att vara tysta i vissa 
situationer och sedan deltar i deras pruttlekar i en annan situation är ingen 
motsättning. I förskolan behövs både inramning och sväng. Inramning ger 
struktur och tryggar, den håller och bär vardagen och när trygghet finns 
etablerad kan ett friare förhållningssätt leta sig in, strukturen kan utmanas 
lite och sväng kan uppstå. Det som är viktigt är att den som har makten att 
rama in har en kritisk blick på sina egna motiv till att rama in. Alltså att 



TYNGD, SVÄNG OCH EMPATISK TIMING 

222 

inramningen springer ur ”en riktig tanke om vad som är gott och ont för 
människan” som Aristoteles skulle uttryckt saken.  

Jag hoppas att min utläggning i avsnittet om inramning kan hjälpa till att 
restaurera begreppet auktoritet, eftersom inramning och tyngd knappast 
kan diskuteras utan att även diskutera auktoritet. När medforskarna läst 
min text fick jag kommenteraren att en hel del av det som händer på för-
skolan måste anpassas till tid, personaltäthet och annat och detta inrättar sig 
barnen efter om den som visar gränsen har tyngd. Exempelvis kan två barn 
inte få gå ut ensamma om alla andra barn är inne. Den auktoritativa för-
skolläraren kan balansera sin kunskap och förklara för barnen så att de in-
rättar sig efter det. Jag fick också kommentarer från medforskarna om att 
inramning är något som kolleger med liknande värderingar och som känner 
varandra väl turas om med eller hjälps åt med.  

I anslutning till diskussionen om vuxnas makt i förskolan vill jag påpeka 
att om auktoritet diskuterades mer i pedagogiska sammanhang, så skulle det 
bidra till möjligheter att problematisera maktfördelningen mellan vuxna 
och barn. Inte för att asymmetrin skall upphöra, jag menar inte att egalitet 
är ett alternativ i förskolan, men för att se vilken roll de vuxnas handlingar 
spelar, då viktiga värden som demokrati och likabehandling tas upp med 
barngruppen. 

Charli och Robert talade om att inramning har som en ”volymkontroll” 
och i de fall när volymkontrollen är uppskruvad och en förskollärare av 
något skäl behöver använda en viss skärpa för att bryta en konflikt eller ett 
oacceptabelt beteende hos ett barn, så säger de att de är angelägna om att se 
till att barnen förstår att den skarpare tonen var knutet till den specifika 
situationen. De berättade att de förklarar både verbalt och kroppsligt, det är 
viktigt att visa att en inte är arg. Och det är väl genom sådana handlingar 
som inramning och sväng kan finnas parallellt. Då förskolläraren visar och 
förklarar varför tonen blev skarp kan barnen slappna av, eftersom de förstår 
att det skarpa inte gäller allt och hela tiden. Det är genom att förskolläraren 
tar ansvar för sin auktoritet som en sådan handling inte blir auktoritär. 

Om-sörjande 
I kapitel fem vände jag mig till frågor om omsorg. Hur verkar omsorg, hur 
kan den förklaras och vad har betydelse, alltså vilken kroppslig ansats 
behövs, om en vill ge god omsorg? 

Jag utgår ifrån Noddings teori om att omsorg är en akt mellan två män-
niskor, där den ena ger och den andra tar emot omsorg. För att akten skall 



7. TYNGD SVÄNG OCH EMPATISK TIMING

223 

bli fruktbar och att omsorgen skall göra den nytta som är avsikten, behöver 
den om-sörjande inse likheten mellan sig och den som hen sörjer för. 
Likheten är i korthet den att vi alla är sårbara, vi kan alla behöva hjälp. Men 
vi måste samtidigt få vara med och sätta villkoren för den omsorg vi 
behöver. Den om-sörjande måste vara lyhörd för detta, annars kanske inte 
omsorgen tas emot av den om-sörjda, vilket innebär att omsorgshandlingen 
inte fullbordas. Den har inte nått sin fulla potential, det som enligt 
Noddings är att både om-sörjande och om-sörjd känner att något tillförts 
dem, snarare än att en givit och en tagit emot. Jag förstår Noddings tes som 
att det utvecklar den om-sörjande att lyhört undersöka och sedan ge något 
som villigt tas emot av den om-sörjda. Det utvecklar den om-sörjda att bli 
lyssnad till och få omsorg anpassad efter de egna behoven. 

Omsorg i förskolan sker på olika sätt och jag har visat att omsorg kan ha 
olika kvaliteter. Det handlar ofta om omsorg om barnen, som i hela gruppen 
av barn. Omsorg om definieras av Josefsson som en asymmetrisk och i 
någon mån tvingande relation, och är en del i begreppet inramning, som jag 
ser det. Ansvaret för barnen är i förgrunden, målet är att leda barnen in i ett 
socialt sammanhang där de skall lära sig att bli fina med varandra. Förskol-
läraren använder sina känslor som empatisk timing för att se med barnen 
och sin tyngd i inramning för att sörja för att hela gruppen har det så bra 
som möjligt och lyckas med att vara bra kompisar. I denna situation frågar 
inte förskolläraren efter varje barns behov, utan försöker navigera genom 
allt som händer, som skulle kunna hända och det som de vill undvika, med 
hjälp av rutiner, vanor och varandra. Medforskarna betonar att samarbetet i 
arbetslaget är oerhört betydelsefullt särskilt i dagens övergångar, på väg in 
eller ut, till måltider eller samling. 

Omsorg för är att som om-sörjande öppna sig för den som behöver 
omsorg. Det är att gå in i ett rum där en kan höra och bli hörd. Noddings 
beskriver det som att en lyssnar efter det som är där. Att se den andras 
existentiella uttryck är att för en stund lämna det instrumentella och ge plats 
för det emotionella. En sådan akt är sprungen ur empati men i förskol-
lärarnas fall sker det i en professionell kontext. Det är inte för att förskol-
läraren är underkastad sina känslor som hen vill öppna sig utan för att hen 
strävar efter att handla skickligt och i samklang med sitt credo. Till det 
använder hen sina känslor, något som är en krävande och kanske till och 
med utmattande del av arbetet. Det är ett risktagande att öppna sig för en 
annan, även om det görs i en professionell kontext. Att öppna sig innebär 
att sätta sig själv på spel eftersom öppenheten för den andra innebär att göra 
sig sårbar. Men i de fall som omsorgshandlingen tas emot och fullföljs så ger 
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det något tillbaka till den som givit omsorgen. Jag vill påstå att dessa till-
fällen, när förskolläraren får tillbaka något från ett barn – ett ord, en blick 
eller handling som bekräftar ömsesidigheten i omsorgshandlingen – är till-
fällen som gör att arbetet som helhet känns meningsfullt och viktigt.  

Öppenheten i omsorgsrelationen och glipan i relation till strukturen, 
som är förutsättningen för sväng är inte samma sak, men resultat av en 
liknande rörelse: den att stanna upp. Att stanna upp och förhålla sig till det 
en har framför sig, sätta sig i relation till det, vilja samspela, är det som sker 
både då sväng uppstår och då en om-sörjande förskollärare öppnar sig för 
ett barn. På något sätt formas ett vi mellan dem som delar en omsorgs-
relation på ett liknande sätt som det vi som finns i sväng. 

Jag ser omsorgen som drivkraften i den ömsesidiga påverkan som vuxna 
och barn har på förskolan och på varandra i det jag kallar omsorgsland-
skapet. Begreppet omsorgslandskap står för det meningssammanhang som 
förskollärarna och barnen står i förbindelse med och som i någon bemärk-
else är platsen där allt som sker på förskolan knyts samman. Uppgifterna 
som barn och vuxna är upptagna med i vardagen knyter dem till landskapet 
och lämnar spår i det, på samma sätt som landskapet lämnar spår i dem 
som dröjer där. Den skickliga förskolläraren som med tyngd, sväng och 
empatisk timing lyssnar efter barnen i omsorgslandskapet, lämnar spår efter 
sig i dessa barn på ett sätt som räcker långt in i framtiden.  

Kroppen som tränger sig fram 
I det sjätte kapitlet lyfte jag det som är avigsidan av förskolläraryrket. Det 
handlar om vad som stressar förskolläraren, vad som kan bli problematiskt 
utifrån vilken kropp en är, vad i ansvarstagandet som kan vara svårt att 
förhålla sig till och hur icke-vetande kan förstås som kroppslig kunskap.  

Jag börjar med att konstatera att kroppen sällan märks då livet förflyter 
som vanligt. Vi är i vardagen engagerade i världen i en från-till rörelse, vilk-
et gör att vi har vår uppmärksamhet i världen och inte hos oss själva. Det är 
när vi exempelvis blir sjuka eller får ont någonstans, när vi blir rädda, arga 
eller står inför utmaningar vi inte klarar av, som vi lägger märke till kropp-
en. Den framträder då och tränger sig på som om det var den som var 
problemet, när det i själva verket är de fenomen och situationer som får 
kroppen att märkas på det sättet, som är problemet.  

Att kroppen träder fram på arbetsplatsen kan förstås som ett kvitto på att 
inte allt är som det ska där. Jag tänker mig att det är ett tecken på att det 
finns något i miljön eller själva arbetets innehåll som skaver illa, vilket 
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kroppen svarar på genom att tränga sig fram med exempelvis smärta eller 
sömnsvårigheter. Jag förstår att det är lätt att köra på och köra över de egna 
behoven, när många andra, som barnen, har fler och kanske större behov. 
Balansgången mellan att köra på och att stanna upp är svår och blottar det 
som riskeras: Efter en underbemannad förmiddag kanske huvudet värker 
och förskolläraren som varit kissnödig i två timmar utan att hinna gå på 
toaletten, är hungrig, irriterad på sakernas tillstånd och trött. I en sådan 
situation står värden på spel. Empatisk timing, om-sörjande och sväng i 
relation till barnen är hotade i det läget.  

Stress och känslan av otillräcklighet är begrepp som jag ofta hört uttalas i 
samma mening av förskollärarstudenter. Stressen som förskolepersonal 
lider av handlar inte bara om att tiden inte räcker till. Det stressen gör i sin 
negativa form är att den driver fram saker. Den bygger upp känslor av 
uppgivenhet, otillräcklighet och frustration. Känslor som kanske förvirrar 
och förlamar och avsaknaden av stöd som ett vi ger får förskolläraren att 
känna sig desorienterad i sin vardag. Stress diskuteras idag på många håll i 
termer av samhällsproblem och så är det naturligtvis. Orsaken till stressen 
är ett samhällsproblem, men eftersom samhällets stress spelas ut i våra 
kroppar, så blir det i exempelvis förskolan ett arbetsmiljöproblem om per-
sonalen lider av stress, eftersom alla är så nära varandra på förskolan. 
Kropparna är tätt inpå varandra och i de fall de vuxna är stressade påverkar 
det barnen. Mina medforskare poängterade att stressen kommer från de 
vuxna och går över till barngruppen. Barnen lever då i en miljö präglad av 
stress som de inte förstår, som inte är deras och som de inte kan påverka. 
Barnens icke-vetande i relation till en sådan situation visar sig kanske som 
känslor av obehag som eventuellt spelas de ut genom att barnen, som 
förskollärarna kallar det, blir stökiga. 

Icke-vetandets kroppsliga konsekvenser hos barnen liknar i så fall min 
egen kroppsliga reaktion i samband med min undersökning av kunskaps-
läget om våld och övergrepp på barn i förskoleåldern. Det finns barn som 
utsätts för vanvård, våld och övergrepp. Detta vet vi. Det finns organisa-
tioner som arbetar mot detta, det finns myndigheter som utreder och för-
söker förhindra att barn drabbas och stoppa pågående missförhållanden, 
och det finns möjligheter för oss alla att göra en orosanmälan i de fall vi 
anar att ett barn inte har det bra. Men detta område är omvittnat svår-
bedömt, särskilt när det gäller barn i förskoleåldern. Det är därtill obegrip-
ligt och alltid dolt. Det obehag jag kände inför temat sexuella övergrepp mot 
barn fick mig att förstå att icke-vetande kan ha en kroppslig framträdande-
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form, vilken i sig kan bli en källa till insikt och kunskap. Kunskap om att vi 
inte vet. Insikten i betydelsen av att inte veta. 

Andra sammanhang där erfarenheten av att vara kropp blir påtaglig i det 
negativa, är i situationer som kan förstås som exkluderande. Med medforsk-
arna talade jag om att en kan uppleva sig bli ifrågasatt för den kropp en är 
(svart, vit, man, utländsk). Jag funderar på om den negativa särbehand-
lingen av annanhet – som enligt styrdokument på alla nivåer och ledder i 
samhället är ett oönskat, olämpligt och i grova fall straffbart beteende – i 
förskolan skulle tjäna på en diskussion om auktoritet. För om auktoritet 
diskuteras, behövs också avgränsningen mot det som är auktoritärt formu-
leras. Härskartekniker, förtryck och hot blir i så fall formulerat som det som 
auktoritet inte strävar efter. Förtrycket blir definierat som en oönskad 
asymmetri och kan skiljas ut och motarbetas.  

Kroppslig kunskap 
Jag har funnit att den skickliga förskollärarens kroppsliga kunskap visar sig 
som relationell och situerad i den mellankroppsliga sfär som finns mellan 
förskollärare och barn. Eftersom jag tidigare delat upp mina begrepp för att 
visa dem var för sig vill jag i det följande visa hur jag ser att de är samman-
länkade och på vilka sätt de hänger ihop med kunskap. Vad i begreppen 
överlappar, vad samverkar och vad begränsar?  

Det som förskollärarna nämner som utgångspunkten i sitt arbete är 
relationen till varje barn. Startpunkten på den relationen är följaktligen när 
barnet börjar i förskolan. Då inleds arbetet med att utveckla en relation 
mellan förskollärare och barn och den första uppgiften förskolläraren ger 
sig själv är att kunna trösta barnet. För att kunna ge tröst måste barnet på 
något sätt lita på förskolläraren. Genom denna omsorgshandling, där barnet 
kan söka och få tröst, börjar tilliten växa, de lär känna varandra och rela-
tionen fördjupas. Barnet tar en plats i gruppen genom att bli del av ett vi 
och fler relationer utvecklas. 

Empatisk timing startar i förskollärarblicken som ser med barnet. 
Kunskapen som förskolläraren har om helheten och delarna, alltså om hela 
gruppen och de individuella barnen, gör den empatiska timingen möjlig. 
Empatisk timing handlar om fronetisk grundad följsamhet, allvar och lång-
samt lyssnande. Det är en ständigt pågående reflektion i handling som 
sätter helheten och delarna i samband. Empatisk timing är ett sätt att i smått 
och stort anpassa relationen mellan inramning och sväng, det som förskol-
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läraren kroppsligt utstrålar som tyngd. Tyngd och empatisk timing kan leda 
till inramning eller till sväng. 

Sväng uppstår som beskrivet ovan, när situationen är så trygg att det går 
att slappna av, både förskollärare och barn emellan, och det formar omedel-
bart ett vi. Vi-känslan liknar alltså den som uppstår då vi musicerar eller 
dansar tillsammans. Alla måste, som jag nämnt ovan, vara aktiva, alla måste 
lyssna efter varandra och alla måste vara följsamma. En medforskare sa att 
sväng ofta börjar mellan kollegerna, men jag undrar om inte svänget också 
kan börja mellan barnen och att det plockas upp av de vuxna i situationer 
där de känner sig avspända. Jag föreställer mig att det kan starta som en 
lekinvit, en glimt i ett öga eller ett litet skämt. Om de vuxna av någon 
anledning bär en annan känsla, det kanske precis har varit en konflikt mel-
lan några barn, så kanske de snarare ramar in och svänget får vänta. Eller så 
ser förskollärarna svänget som en möjlighet att släppa den konflikt som just 
passerat, genom att acceptera lekinviten och försöka medverka till sväng 
och på så sätt återföra dem som bråkat till helheten i vi:et. Att förskollärarna 
kan välja att gå med eller inte har att göra med att de har tyngd. Det betyder 
att de balanserar sin kunskap och sina erfarenheter för att fånga upp det 
som är i rörelse i barngruppen. Genom sitt sätt att handla visar de auktoritet 
som omfattar ett löfte om att de tar ansvar för det som händer nu. Förskol-
läraren agerar utifrån det som stämmer överens med hens intentionala ”jag 
kan” i situationen. Känner hen: jag kan följa med här och starta sväng och 
ändå sörja för att barnen har det bra, gör hen det. Känner hen att det 
snarare är viktigt att trygga och rama in för att sörja för dem, gör hen det 
istället. 

Det som mina begrepp visar är vilken kroppslig kunskap som träder 
fram i de fall förskolläraren befinner sig i en miljö där det finns tid, bra 
samarbete mellan kollegerna och bra ledning. Även när dessa ting på olika 
sätt sviktar strävar förskollärarna åt detta håll, men svårigheterna blir fler 
och utmaningarna större. 

Jag förstår alltså inte begreppen ovan som förmågor som är fasta, som är 
för evigt och som förskolläraren, när hen tillskansat sig dem, kan räkna 
med. Det är kunskap, ja, men det är kunskaper som är i rörelse, eftersom 
situationerna där de är användbara är i rörelse. Som jag tidigare visat 
hänger vi ofta upp den praktiska kunskapen på vanor. Vi gör som vi gör för 
att det brukar bli bra så, men när situationen av en eller annan anledning tar 
en annan väg än vanligt behöver vi sträcka oss efter ett alternativt sätt att 
handla och det är då fronesis visar sig. Den praktiska klokhetens i erfarenhet 
grundade handlingskraft. När Nilsson skriver att fronesis inte glöms bort, 
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skulle jag vilja reservera mig. Fronesis glöms kanske inte bort, men kan 
tappas bort om vi inte förmår hålla vid liv vår låga att handla ”i enlighet 
med det bästa inom oss”, som Aristoteles uttrycker det. Vi kan förlora ork 
och drabbas av trötthet som påverkar vår förmåga att samspela. Vi kan 
nötas ner så att vi inte klarar att lyssna empatiskt. Vi kan bli bittra och 
cyniska då arbetsvillkor förändras på ett sätt som i vår uppfattning inverkar 
menligt på kärnverksamheten. Människors förmåga att handla praktiskt 
klokt kan gå förlorad ifall de tappar riktningen och inte längre kan se 
meningen med sitt arbete. Värden som jag visat har avgörande betydelse för 
barnen i förskolevardagen står då på spel. 

Omdömesförmågan är central för att tyngd, sväng och empatisk timing 
skall kunna komma till stånd. Och omdömets klara blick grumlas inte bara 
av att vi blir trötta. Det är alltså inte bara ren personalbrist som ligger i 
botten på det som hotar förskolelivet.  

Av de begrepp jag utvecklat finns det några som betecknar den kunskap 
som leder till handlingar som begränsar, bär och håller ihop som inramning 
och tyngd. Sedan finns det begrepp som betecknar den kunskap som leder 
till handlingen att stanna upp, att öppna upp, att våga visa tillit och vara 
följsam, som sväng och om-sörjande. Bron mellan dessa olika handlings-
alternativ är empatisk timing. Både den stöttande och den öppnande 
ansatsen behövs hos förskolläraren. Om hen inte kan öppna sig blir stadgan 
och tyngden i inramningen för knuten och statisk. Men om stadgan å andra 
sidan inte finns, blir öppenheten opålitlig och otrygg. Det är en balansgång 
som kräver omdöme och ständiga reflexiva överläggningar för att vardagen 
skall flyta på och barn och vuxna ha det bra.  

Som jag skrev ovan är det inte bara trötthet föranledd av personalbrist som 
är ett hot mot omdömet. Låt mig bli konkret med vad jag menar. Omsorg och 
lärande inom förskolan uppfattas idag som en dikotomi, alltså något som är 
delat och komplementärt snarare än något som är beroende av varandra. Det 
innebär att antingen omsorg eller lärande i princip skulle kunna lyftas bort, 
eller i alla fall minskas. Så har förståelsen av relationen mellan omsorg och 
lärande i förskolan inte alltid framställts, men som vi såg i kapitlet om om-
sorg, menar forskare att det är en förändring som pågått de senaste femton, 
tjugo åren och som nu är ett faktum. Jag oroar mig för att det jag beskriver 
ovan, alltså balansen mellan struktur och öppenhet, skulle kunna genomgå 
något liknande, genom exempelvis förändringar i arbetssätt, ökad målstyr-
ning eller grundläggande förändringar i förskolans uppdrag. Vad skulle då stå 
på spel? Om förskollärarna inte känner tillit från ledning, föräldrar och det 
omgivande samhället gällande sitt omdöme i vad som är det kloka att göra, 
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om de får för sig att det är något annat än så som de arbetar som gäller och 
försöker göra rätt i relation till något som ligger utanför den konkreta rela-
tionen med barnen, hotas samspelet. Om exempelvis auktoritet ses som något 
dåligt, något som kan leda till förtryck och det bara är öppenhet och 
lyssnande utan tyngd som gäller, så kanske hela vardagen kantrar eftersom 
det inte finns något som håller, stabiliserar och därmed tryggar. Det empat-
iska lyssnandet efter barnet upphör måhända i sådana situationer och om för-
skolläraren inte lägger vikt både vid vad barnen vill och behöver, kan var-
dagen bli fylld av konflikter och stress. 

I förskolan liksom i andra mellanmänskliga yrken tillhörande vår väl-
färdssektor står alltså avgörande värden på spel ifall de yrkeskunnigas om-
dömen om vad som är det kloka att göra ifrågasätts i grunden, motarbetas, 
eller ignoreras. Värdena kan vara svåra att upptäcka när de är inbäddade i 
en praktik och endast visar sig i handling. De är vare sig mätbara eller 
möjliga att ersätta värdena med något annat. De behöver utrymme för att 
växa och fortsätta vara verksamma och de är alla beroende av tid, erkän-
nande och omsorg. Det som hotar förskollärares kroppsliga kunskap är 
situationer som kan uppstå till följd av att förskolan inte har tillräckliga 
resurser att bibehålla en verksamhet där det finns tid för förskollärarna att 
se varje barn och fördjupa relationerna till barnen i en lugn takt. Det kan 
också uppstå som följd av att de som har makt att påverka verksamhetens 
kärnverksamhet inte lyssnar efter de yrkeskunnigas kunskaper. 

Trots att de begrepp jag presenterat finns inbäddade i det som jag kallar 
förskolevardagen, kan de, om de lyfts fram, bli vårdkasar som lyser vägen 
tillbaka till ”tingen själva”. Tillbaka till det som ger mening, som både är 
navet i praktiken och därmed betydelsefullt för att arbetet skall bli väl utfört, 
och som samtidigt och i samma rörelse också blir betydelsefullt för de per-
soner som är bärare av kunskapen. När arbetet som en är engagerad i gör 
skillnad på ett som sätt en själv förstår blir en nöjd med sin insats, arbetet 
får mening även för en själv.  

Begreppens användbarhet i andra praktiker 
Jag tänker mig att begrepp som tyngd, sväng och empatisk timing kan vara 
användbara i alla mellanmänskliga yrkespraktiker, något som jag redan 
varit inne på i några av de tidigare kapitlen. Det jag vill understryka nu är 
att balansen mellan det som håller och det som öppnar är avgörande. Jag 
föreställer mig att en polis som håller för hårt på struktursidan av sitt yrke, 
inte får lika god kontakt med de medborgare hen möter som en som också 
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kan lyssna följsamt till personen den har framför sig. På samma sätt kan en 
alltför nyfiken och intim öppenhet hos, låt säga en frisör, kanske göra 
kunderna illa till mods och otrygga om inte frisören också tar ansvar och 
håller situationen genom sitt sätt att fortsätta samtalet.  

För att gå lite närmare i en undersökning av begreppens allmängiltiga 
möjligheter tänkte jag ta mig själv och min egen forskningsprocess som 
exempel. När har jag som forskare känt att det svänger? Har jag lyckats 
skaffa mig tyngd? När ramar jag in? Har jag varit följsam, allvarlig och 
långsamt lyssnande? Har jag blivit vi med informanter och medforskare? Är 
det ens önskvärt att vara vi med informanter och medforskare? Har jag 
kunnat balansera struktur och öppenhet genom empatisk timing? Med 
hjälp av mina egna begrepp vill jag belysa min egen metod. 

Det är intressant att ta ett steg tillbaka och titta på forskningsprocessen 
på detta sätt, för jag tycker att jag kan se en utvecklingskurva och det gläder 
mig. Jag uppfattar mig vara en bättre forskare idag än för fem år sedan. Som 
jag skriver i mitt metodkapitel så var de inledande deltagande observa-
tionerna utmanade för mig, eftersom jag inte visste hur jag skulle komma 
nära förskollärarna genom den metod jag valt. Tittandet och filmandet 
ledde inte riktigt fram till ett vi eller till sväng. Förskollärarna kände sig nog 
inte lyssnade till, utan betraktade. Några har kommenterat att de var otro-
ligt medvetna om kameran, mitt empatiska lyssnande efter förskollärarna 
noterade att det var så, men jag kunde inte ändra timingen, jag visste inte 
hur jag skulle göra istället. Jag hade ingen tyngd i början och kunde inte 
trygga dem. Jag bara smög omkring och försökte märkas så lite som möjligt. 
Jag tänkte vid tillfället att jag behövde ge det lite tid, jag var ju nybörjare, 
inget konstigt med att jag inte hade tyngd, med andra ord. Men tiden gick 
och distansen släppte inte, varpå jag började fundera på vad jag skulle 
kunna ändra.  

Under samtalsserien försökte jag rama in genom att ha en tydlig struktur 
gällande vilka frågor jag ville ta upp, om medforskarna tänkt på något 
särskilt sedan förra samtalet som vi behövde tala mer om, om det var något 
de ville ta tillbaka och liknande. Många samtal i samtalsserien svängde bra. 
Jag och medforskaren kunde öppna oss för varandra och ämnet, och jag fick 
energi av alla intressanta saker som kom fram. Andra samtal var knepigare. 
Ibland förmådde jag inte att stanna upp utan gick vidare, varpå jag kanske 
missade något. Svårigheten att stanna upp kan ha haft att göra med ämnet, 
med osäkerhet hos mig eller med ett slags svårighet att prioritera. Många 
teman var intressanta och att följa ett spår innebar ibland att släppa andra.  
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Omsorgen jag känner för mina informanter och medforskare är av en 
annan sort än den relationella omsorg en har med människor i vardagen. 
Mina medforskare och informanter finns i mitt material och de är på något 
vis kvar där, som romanfigurer på något besynnerligt vis. Jag känner stor 
omsorg och ansvar för dem, men det är inte som om-sörjande och om-
sörjd. Det innebär snarare att jag vill handskas omsorgsfullt med och visa 
respekt för deras yrkesroller. 

Skrivprocessen har omfattat ömsom sväng och ömsom osynk, både 
känsla av tyngd i avspändhet och känslan av knuten stelhet. De svängigaste 
avsnitten att skriva var de där jag lät mina danserfarenheter gå i dialog med 
empirin. Där hade jag tyngd och en glipa öppnades i strukturen. Där kunde 
jag manövrera timingen och leka. Det svåraste kapitlet att skriva var utan 
tvekan kapitel sex. Det har jag snarare brottats med. Stel och frustrerad har 
jag försökt ta kommandot över ett bråkigt och bångstyrigt ämne som inte 
någonsin har tittat tillbaka, inrättat sig eller gjort en lekinvit. Jag har fått 
gräva djupt i mig för att ta mig igenom det kapitlet. Min upplevelse så här 
efteråt, är att jag hade ett stort motstånd mot att se det som fanns att se när 
det handlade om det negativa. Som att barn kan vara brottsoffer, att män 
kan känna sig ifrågasatta som onormala för att de arbetar i förskolan eller 
att personer med utländsk härkomst har levda erfarenheter av att ha ett 
sämre utgångsläge när det handlar om att bli tagen på allvar, ha inflytande, 
få högre lön eller kunna söka nytt arbete. Det har provocerat, irriterat och 
upprört och texten jag har skrivit har inte stämt. Den har vandrat iväg från 
ämnet. Den har blivit spekulativ, hetsig och onyanserad. Jag har fått börja 
om och börja om. Mitt språk spände sig och blev stelt, eftersom jag spände 
mig och blev stel. Jag gick till naprapaten en gång i veckan under en lång 
period och hon frågade till slut: Vad skriver du om egentligen?  

I inledningen använde jag ett citat av Meløe, där han poängterade att ifall 
du förstår en människas värld, förstår du hennes själ. Det är en vacker 
tanke, men att förstå en annans själ är en stor sak och jag kan inte låta bli att 
känna mig tveksam till om Meløe själv menade att det faktiskt låter sig 
göras. Det jag däremot tror att han ville peka på är att förståelsen för en 
annan människa är kroppslig, eftersom du måste låta det som är den andras 
värld möta din egen levda erfarenhet och kanske i en mellankroppslig sfär 
dela några av de erfarenheter som finns i den andras värld. Det var när jag 
gjorde det som kapitel sex blev plågsamt att skriva, men när jag efter många 
vedermödor började inse att det var så det hängde ihop fanns det i den 
insikten en början till en lösning. När jag tog fasta på min egen kroppsliga 
kunskap både i vetande och icke-vetande släppte spänningen och jag kunde 
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slutligen skriva färdigt kapitlet. Kroppslighet är å ena sidan det enklaste, vi 
är kropp och förhåller oss till det hela tiden, å andra sidan är det i någon 
bemärkelse det svåraste, eftersom kroppsligheten i vissa situationer behöver 
en relation till språket för att vi skall få fatt i vad det som känns i kroppen 
betyder. 

På andra sidan av allt detta arbete tycker jag att jag utvecklat viss tyngd 
som forskare även om jag har saker kvar att lära. Det som återstår handlar 
bland annat om timingen i att gå in som en auktoritet i det akademiska 
samtalet, utan att tappa bort det allvarligt menade långsamma lyssnandet 
efter den andra eller att tappa bort blicken på den egna teorins koppling till 
levd och kroppslig erfarenhet. 

I min avhandling har jag beskrivit, tolkat och analyserat förskollärarnas 
kroppslighet som kunskap, det som jag inledningsvis angav som avhand-
lingens syfte. Jag har pekat på att det finns värden knutna till denna kun-
skap som är hotade och jag har också visat vad det skulle kunna vara hotade 
av. Kunskap kan på olika sätt vara dold och det behövs en person med kun-
nig blick för att se den, men de som har makt inom ett område är inte alltid 
utrustade med sådan blick. Det jag allra sist vill göra är att understryka 
varför en undersökning som den jag gjort är viktig. Det är för att den 
omfattar ett språkliggörande, en verbalisering av kunskap som i goda tider 
inte behövs, men som i hårda tider är avgörande. Som jag skrev i inled-
ningen så behöver inte den praktiskt kunniga kunna redogöra för sin 
kunskap för att kunna handla väl. Men för att kunna försvara sin kunskap, 
för att visa fram den för någon annan, behövs en språkdräkt, och kanske 
också en teoretisk modell att analysera kunskapen med. Annars kan kun-
skapen inte stå emot de hot som en ignorant, effektivitetsivrig omvärld kan 
innebära.  

Frågan är när blir det viktigt att skydda en praktik, när vet en att den är 
hotad? Svaret på den frågan är kroppen och i kroppen. När det dyker upp 
fler och fler saker som inte känns bra som förminskande och åtstramande 
nya rutiner, beslut som strider mot eller ifrågasätter den levda erfarenhetens 
kunskaper, när alltfler situationer oroar och irriterar. När kroppen i sådana 
tider tränger sig på och blir bångstyrig, när den inte inordnar sig eller tittar 
tillbaka, då är det dags att se sig om och fråga sig vad det är som inte är 
verbaliserat i sammanhanget, vad det är som ligger under ytan, vad som 
riskerar att bli förbigånget. Då är det hög tid att stanna upp inför praktikens 
alla vindlande kunskaper och försöka beskriva dem och i det arbetet låta 
kroppen guida, låta kroppen ta plats som den kunskapskälla den är. 
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Appendix

Översikt  
Nedan redogör jag för insamlade data i termer av längd, mängd, antal och 
liknande. 

• Pilotstudie: Två heldags besök, det ena på en förskola söder om
Stockholm och det andra på en nordväst om Stockholm. Hösten
2014.

• Fokusgrupp 2: Tre seminarier á tre timmar var med tio alumner
från den erfarenhetsbaserade förskollärarutbildningen som leddes
av Alsterdal/Bornemark. Jag och Bornemark hade ett fjärde av-
slutande möte med fokusgruppen där jag i ett tentativt ”workshop”
liknande samtal prövade begrepp som rytm och timing tillsam-
mans med fokusgruppen. Hösten 2014 till våren 2016.

• Process 1: Fyra fältstudieveckor, tre i Sverige och en i Tyskland.
Hallonet, Hjortronet, Nyckelpigan och Blaue Welle. Fältanteck-
ningar från alla fyra. Från de svenska också filmer (70 filmer mellan
30 sekunder och 9:13 min långa), samtal om filmerna (ca: 2 tim-
mar) och intervjuer (ca: 3 timmar, 32 sidor). Informanterna kallas:
Ulrika, Marion, Auli, Jördis, Charli. Våren 2015 och Nyckelpigan
våren 2016.

• Process 2: Samtal med sju förskollärare, fem svenska och två tyska.
Vi träffades ungefär varannan månad under ett år. Jag har ca 22
timmar inspelade samtal vilka resulterade i ett 165 sidor långt
transskript. Medforskarna kallas: Nadja, Jack, Lena, Anna, Kida,
Robert och Charli. 2016–2017.
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Exempel på brev till föräldrarna 

Södertörn 150301 

Hej, 

Mitt namn är Maria Pröckl och jag är doktorand på Centrum för Praktisk kunskap 
(CPK) på Södertörns högskola. Projektet jag är del av kallas Being and Becoming och är 
ett Östersjöfinansierat projekt som intresserar sig för förskolan. 

Mitt delprojekt kallas ”Att vara kropp i bildande processer” och handlar om förskol-
lärares kroppslighet som kunskap. Projektet Being and becoming finns utförligare 
beskrivet på www.sh.se 

Jag har bett förskollärare som arbetar på denna förskola att vara mina informanter och 
de har till min stora glädje tackat ja. Jag kommer att vara här på förskolan och göra 
deltagande observationer under en vecka i vår. 

Eftersom jag planerar att filma förskollärarna en del, vill jag gärna ha er föräldrars 
tillstånd till det eftersom det kan hända att era barn kommer att synas på filmerna. Men 
jag vill understryka att det är förskollärarna som är min huvudfokus.  

Vill du/ni nå mig för att fråga något så finns jag på maria.prockl@sh.se eller 0708 346647 

Vänliga hälsningar, 

Maria 

Ja, jag tillåter att mitt barn medverkar på filmerna till forskningsprojektet ”Att vara 
kropp i bildande processer”. 

Ort och datum: Underskrift: 

Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i ovanstående projekt. 

Ort och datum:  Underskrift: 
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Sammanfattning 

Frågan om vilken betydelse kroppslighet har i mellanmänskliga yrkesprak-
tiker är utgångspunkten för den här avhandlingen. För att kunna svara på 
det har jag undersökt förskollärares praktiska och kroppsliga kunskaper i en 
studie som omfattar informanter både från Sverige och Tyskland. 

Avhandlingen är del i ett ÖSS finansierat projekt med namnet: Being and 
becoming: A phenomenological perspective om formative dimensions of pre-
school education in Sweden and Germany. Syftet med avhandlingen är att 
med en fenomenologisk ansats rikta uppmärksamhet mot förskollärarens 
kroppslighet som praktisk kunskap för att synliggöra, tematisera och bättre 
förstå denna kunskap och dess roll i förskolan. 

Förskollärarnas kunskaper framträder, i min undersökning, som rela-
tionella och situerade i den mellankroppsliga sfär som finns mellan förskol-
lärare och barn, eller mer korrekt, mellan alla i gruppen. Kunskaperna är 
länkade till ansvar, till empati och sympati, till ett erkännande av barnets 
såväl som den egna sårbarheten samt till ett eget credo: förskollärarens egna 
tankar om vad som är det viktigaste med hens arbete. Dessa faktorer på-
verkar förskolläraren i arbetet med att skapa en god relation till varje barn, 
det som förskollärarna i denna studie säger är utgångspunkten för att för-
skolelivet skall fungera. I samspelet som den goda relationen kan leda till 
visar sig förskollärarens kroppsliga kunskaper som en slags skicklighet, en i 
omsorg utvecklad kunnighet som jag valt att beskriva genom att använda 
begrepp som sväng, tyngd och empatisk timing.  

Min bakgrund finns i dansens praktiker där jag har mångårig erfarenhet 
av pedagogiskt arbete vid sidan av ett eget konstnärskap. Jag ser kunskapens 
kroppsliga dimensioner som ett ouppmärksammat område inom förskolan 
men analogier till dans kan erbjuda begrepp och perspektiv som jag ser som 
fruktbara. 

De teoretiska perspektiv som jag utgår ifrån är främst sådana som hör till 
den tanketradition som förvaltas på Centrum för praktisk kunskap. Jag utgår 
ifrån Maurice Merleau-Ponty för att beskriva vad jag menar med begrepp 
som kroppslighet, kropp och levd kropp. Min intention är inte att uttöm-
mande redogöra för fenomenologi som filosofisk inriktning, utan att pre-
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sentera och utveckla min förståelse av de delar som jag uppfattar har 
betydelse för analysen av min empiri. Sara Ahmed och Tim Ingold bidrar 
med teoretisk fördjupning och visar hur vi orienterar oss, hur platser bebos 
och vilka spår världen gör i (och på) oss, samt vilka spår vi lämnar efter oss i 
världen. Övervägningar grundade i blick och känsla för en situation är 
centralt då vi vill handla klokt i relation till våra medmänniskor och världen 
vi bebor. Hur den praktiska klokheten, kallad fronesis i den aristoteliska 
kunskapsteorin, verkar i en praktik är ytterligare en utgångspunkt. Klokt 
handlande i en mellanmänsklig praktik omfattar ett empatiskt förhållnings-
sätt varför jag vänder mig till Edith Stein och Fredrik Svenaeus för att rama in 
empati begreppet. Att känna empati för den andre kan också leda till igen-
kännanden av det egna och erkännanden av den andres egenhet. Jag knyter 
avslutningsvis ihop mina danserfarenheter med fenomenologi eftersom jag 
anser att teorier om kropp måste beledsagas av erfarenheter av kropp.  

Mina forskningsmetoder är deltagande observationer med fältanteck-
ningar, filmer, samtal om filmerna och intervjuer på fyra förskoleavdelningar. 
Tre i Sverige och en i Tyskland. Vidare har jag genomfört en samtalsserie 
med sju förskollärare, två tyska och fem svenska. Jag har deltagit i arbetet med 
en fokusgrupp ledd av andra forskare i projektet Being and becoming. Jag 
använder mig också av texter skrivna av förskollärarstudenter på den erfaren-
hetsbaserade förskollärarutbildningen på Södertörns högskola. 

De avhandlingskapitel som analyserar min empiri har följande innehåll: 

Den skickliga kroppen.  
I detta kapitel undersöker jag utifrån ett aristoteliskt perspektiv hur 
kunskaper och kropp hos förskolläraren samverkar på ett fruktbart sätt i 
vardagen; hur skicklighet framträder, samt hur skicklighet hänger samman 
med empati i mellanmänskliga yrken. Jag knyter det till erfarenhet av sväng, 
av att i ett musicerande forma ett omedelbart vi och att lyssna framåt. Jag 
utvecklar ett begrepp, empatiskt sväng som jag menar är det som förskol-
lärarna gör. 

Den inramande kroppen.  
Kapitlet behandlar hur relationen mellan barn och vuxen ser ut i vardagen. 
Jag undersöker vilka kvaliteter relationen har och vilka resurser förskol-
lärarna behöver hämta fram för att skapa tillit och trygghet i relationen till 
varje barn såväl som gruppen. Jag undersöker också vad de tänker om sitt 
handlande det samt hur de förstår detta teoretiskt. Jag laborerar med 
begreppet tyngd, och diskuterar det i relation till auktoritet. 
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Den om-sörjande kroppen. 
Kapitlet undersöker omsorgsrelationen mellan förskollärare och barn. Hur 
omsorg på förskolan kan förstås, hur den verkar och vilken betydelse den 
kan ha. Jag tittar också på vilken kroppslig ansats som är i rörelse i om-
sorgsrelationen och vad omsorgen betyder för den om-sörjande. 

När kroppen tränger sig på. 
Här närmar jag mig frågor om vad som är avigsidan av förskolläraryrket, 
alltså om vad som påverkar vardagen negativt och vad som är svårt att 
förhålla sig till. Jag försöker skaffa mig en översikt över vilka processer som 
får förskollärarkroppen att protestera och frågar mig om det finns dimen-
sioner av kroppslighet som bara är aktiva i det negativa. 

Tyngd, sväng och empatisk timing. 
I det sista kapitlet sammanfattar jag mina fynd och återför dem till syftet 
med avhandlingen och de frågor som är kopplade till det. 
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Summary

The starting point of this dissertation is the question what significance em-
bodiment has for interpersonal professional practices. To answer this ques-
tion, I have investigated the practical and embodied knowledge of preschool 
teachers in a study that comprises informants from both Sweden and 
Germany. 

This dissertation is a part of a research project funded by the Foundation 
for Baltic and East European Studies (Östersjöstiftelsen): Being and becom-
ing: A phenomenological perspective on formative dimensions of preschool 
education in Sweden and Germany. The purpose of my dissertation is to 
direct attention, using a phenomenological approach, to the preschool 
teacher’s embodied practical knowledge in order to make this knowledge 
more visible, thematized, and better understood. 

The forms of embodied knowledge possessed by the preschool teachers in 
this study appear as relational and situated in the co-embodied space in 
between the preschool teacher and the child, or, more correctly, between 
everyone in the group. The forms of knowledge are linked to responsibility, 
empathy and sympathy, and to the acknowledgement of one’s own vulner-
ability as well as the other’s. The forms of knowledge are also linked to a per-
sonal credo: that which the individual teacher considers to be most important 
in their work. These factors affect the preschool teacher in their effort to 
create a good relationship to each child, which is what the teachers in this 
study say is the starting point for a functioning preschool. In the interaction 
enabled by the good relationship the embodied forms of knowledge express 
themselves as mastery, a skill honed by care that I have chosen to describe 
using terms such as groove, weight, and empathetic timing.  

My background is in practices of dance, where I for many years have 
worked as a pedagogue and performer. In my view, developing analogies 
with dance offers fruitful concepts and perspectives for challenging the neg-
lect of the embodied dimensions of the preschool teacher’s knowledge. 

I build mostly on theoretical perspectives from the tradition of thought 
nurtured at the Centre for Studies in Practical Knowledge. Using Maurice 
Merleau-Ponty, I articulate the relevant notion of embodiment, along with 
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the notions of the body and the living body. It is not my intention to expli-
cate comprehensively the philosophical movement of phenomenology. I 
will, rather, present and develop aspects of it relevant to understanding my 
empirical material. Sara Ahmed and Tim Ingold provide theoretical 
deepening and show how we orient ourselves, how places are inhabited and 
what traces the world leaves in (and on) us as well as the traces we leave in 
the world. Judgment, involving an eye and a feel for a situation, is central 
for wise conduct with respect to our fellow human beings and the world we 
inhabit. The expression of practical wisdom, phronesis, a concept from the 
Aristotelian tradition, is a further starting point. Wise conduct in interper-
sonal practices involve empathy, which is why I turn to Edith Stein and 
Fredrik Svenaeus to frame the concept of empathy. To feel empathy can 
also lead to a recognition of what is particular to oneself and an acknow-
ledgement of the other’s particularity. Finally, I tie my experiences of dance 
to phenomenology since I believe theories about embodiment must be ac-
companied by embodied experiences. 

My research methods are participant observations with field notes, video 
recordings, conversations about the recordings and interviews in four pre-
school groups. Three of the groups were in Sweden and one in Germany. 
Furthermore, I have held a series of conversations with seven preschool 
teachers, two German and five Swedish. In addition, I participated in focus 
group discussions with preschool teachers conducted by colleagues of mine. 
I also use material from texts written by students in the experience-based 
program for preschool teachers at Södertörn University. 

The chapters where I analyze the empirical material are as follows: 

The skilled body.  
In this chapter I discuss from an Aristotelian perspective how the preschool 
teacher’s knowledge and body interact in a fruitful way in everyday situa-
tions; how skillfulness appears; and how skillfulness and empathy hang 
together in interpersonal professions. I tie this to an experience of groove, 
to form an immediate “we” in a musical setting, and to listen ahead. I form 
a concept, empathetic groove, which is, in my view, what the preschool 
teachers are doing. 

The framing body.  
This chapter treats the relation between child and adult in everyday situa-
tions. I investigate the qualities of this relationship and the resources drawn 
on by the teachers in order to create trust and security in the relation to 
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each child as well as the group. I also investigate how they reflect on what 
they do and how to theoretically understand what they do. I elaborate the 
concept of weight, and discuss this concept in relation to the concept of 
authority. 

The caring body.  
This chapter investigates the relationship of care between preschool teacher 
and child. How should care in the preschool context be understood, how 
does it work, and what is its significance? I also look at what bodily ap-
proach is in play in the caring relationship and what care means for the 
caring person. 

When the body intrudes.  
In this chapter I approach questions about the downsides of the preschool 
teaching profession. What affects everyday life negatively and what is hard 
to navigate? I try to get an overview over the processes that make the pre-
school teacher’s body protest and ask whether there are dimensions of em-
bodiment that are active only in the negative. 

Weight, groove, and empathetic timing.  
In the final chapter I summarize my findings and relate them to the purpose 
and questions of the dissertation. 
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Postludium 

Lotte, vet du, jag är klar nu. Kan du fatta? Jag blev färdig alldeles nyss. 
Jag är jättestolt över mig själv och jag undrar… är du också det? 
Jag var din första doktorand. I ett och ett halvt år var jag det. Och nu, nu 

är det klart. Det är över. Vi har rott hela alltet i hamn, vi har skördat av det 
som du var med och sådde. 

Det är så mycket som har hänt de senaste åren. Du sa ju det. ”Det kan 
kännas som det är lång tid, men det kommer gå fort, det händer så mycket”. 
Sa du. Och så ville du att jag skulle börja skriva på mitt metodkapitel. Det 
var… helt ärligt, ett kasst råd. Jag hade ju ingen aning om var jag skulle 
börja då. Ingen tyngd alls. Andra råd du gav har jag haft nytta av. Dem har 
jag följt och jag skulle så gärna vilja veta om du tycker att jag fick till det. 
Mariarösten, kan du höra den? Gestaltningarna, är de träffsäkra? Har jag 
stannat upp och tagit mig tid? Skulle jag vara mer politiskt eller skarp tycker 
du? Nä… politisk är jag nog inte. Men ändå. Funkar det så här? Tycker du 
jag bottnar? 

När du lämnade var det tungt. Vi saknade dig här på centrum. Men jag 
tror du skulle ha blivit glad om du hade sett hur vi försökte stötta varandra. 
Och hur alla stöttade mig. De fanns här och ville mig väl hela gänget. Och 
Emma. Det var skönt för jag var som lite vilsen. Det var likadant när en av 
mina älskade ungar blev sjuk. Då fanns de här och ville mig väl. Det var så 
lugnande mitt i all röra. Hon är frisk nu, ungen min. Tack och lov. Men du 
saknas fortfarande. 

Jag skulle så här i slutet av arbetet vilja tacka. För allt och för inget 
särskilt. För att du uppmuntrade mig att söka doktorandtjänsten och för att 
du tyckte mitt projekt var intressant. För att du var så rolig. För att du skrev 
så bra. För att du var sträng. På ett bra sätt. För att du såg något i mig som 
jag själv inte visste att jag hade. Då, i början. Kan jag säga att du såg 
potentialen i mitt akademiska subjekt? Nä, så stolpigt skulle du nog inte 
uttryckt det. Men ändå, det var nog det du gjorde, och för det är jag väldigt 
glad. Och tacksam. 

Storkramen, 
Maria 
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