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Fenomenologiska observationer av småbarn
Anmeldt av Billy Ehn
Under ett år i mitten på 1990-talet, en vecka i månaden, satt pedagogen Gunvor Løkken på huk med en videokamera i handen i en barnehage i Norge.
Hon filmade små barn när de kom in i garderoben på morgonen och hur de
välkomnade varandra. Syftet var att undersöka hälsningsbeteenden bland ettoch tvååringar. Detta ledde så småningom till en doktorsavhandling, några
andra böcker och flera artiklar.
Nu, mer än femton år senare, går Løkken tillbaka till sitt fältarbete för att
diskutera det ur ett vetenskapsteoretiskt perspektiv. Vad var det hon gjorde
där på garderobsgolvet? Hur användes kameran för att registrera barnens
kroppsspråk? Hur agerade hon som observatör? Det är några av frågorna hon
ställer och bearbetar i denna bok om ”levd observation”. Med detta begrepp
avses helt enkelt att observatören är kroppsligen högst närvarande och aktiv
för att iaktta och beskriva det som händer. Men denna idé vilar som vi ska se
på ett mer komplicerat filosofiskt fundament.
Bokens första tredjedel är en tribut till den franske filosofen Maurice
Merleau-Ponty. Løkken redogör ingående för hans perceptionsfenomenologiska kroppsfilosofi och hur den har inspirerat henne. Den andra delen refererar några av alla de många handböcker som finns om hur man genom
etnografisk observationsmetodik upptäcker, konstruerar och förstår social
verklighet. I den sista delen berättar Løkken om hur hon använt MerleauPontys filosofi i bearbetningen av sitt videomaterial från barnehagen. Den
innehåller också underhållande exempel på hur småbarn uppfinningsrikt
hälsar på varandra.
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Det inledande kapitlet kretsar kring ett antal fenomenologiska teser i axiomatisk form. En av dem är att det inte finns någon bestämd verklighet ”där
ute” som enkelt kan avbildas och beskrivas. I så fall är det en illusion att verkligheten kan observeras ”som den är”. Empiriska data är inga avtryck av en
objektiv verklighet. Forskaren observerar världen såsom den framträder genom
uppfattade fenomen. Det betyder samtidigt att observatören är med om att
skapa den.
En annan tes är att det subjektiva (den aktiva observatören) och det objektiva (det observerade) är sammanflätade i varandra. ”Den levda forskarkroppen” eller ”kroppssubjektet” är i meningsskapande dialog med världen
genom att observera, tolka, förstå och beskriva den. Observation innebär kort
sagt en interaktiv relation mellan observatören och det observerade.
En tredje tes är att observation sker genom ett världsligt forskarsubjekt i
tid och rum. Observation levs performativt genom att den kroppsligt görs,
nedtecknas, analyseras och representeras (till exempel i skrift). Även den ”passiva” observatören är (inter)aktiv genom sin kroppsliga närvaro.
Dessa tre teser återkommer flitigt boken igenom. Det sägs inte rakt ut,
men man kan anta att de ska fungera som argument mot en kunskapsrealistisk
syn på observation som forskningsmetod. Det polemiska ärendet avslöjas indirekt genom underförstådda signaler. Det sägs till exempel vara en ”illusion”
att man skulle kunna beskriva verkligheten ”som den är”. Den ”levda observationen” framställs i mycket bättre dager än den icke-levda – den som inte
beaktar observatörens deltagande i det som sker. Men den vetenskapsteoretiska
motståndaren syns bara suddigt som en fantombild. Frågan är vem som ska
känna sig träffad.
På det hela taget är det här annars en användbar bok för den som vill veta
något om hur Merleau-Pontys idéer kan tillämpas i empirisk forskning. Det
är också en text som kräver mycket tankearbete av sina läsare. Det abstrakta
språket gör att det är lätt att glömma att den handlar om så jordnära saker
som kropp och sinnen. Centrala begrepp som till exempel ”alteritet”, ”differensiering” och ”materialdiskursiv praxis” diskuteras utan att det riktigt framgår vad de betyder. Dessutom skapar de filosofiska resonemangen höga
förväntningar på vilka vetenskapliga resultat den ”levda observationen” ska
ge. Jag är litet tveksam till om de infrias.
Med tanke på denna tveksamhet kan det vara på sin plats att säga något
om författaren av denna recension. Läsare med andra bakgrunder och kompetenser skulle kanske ha större behållning av boken. Till professionen är jag
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etnolog med erfarenhet av flera etnografiska fältarbeten i olika länder och miljöer, bland annat två år på svenska barnehager i början av 1980-talet. Främst
har jag använt deltagarobservation som forskningsmetod och också i ett par
böcker reflekterat över vad det innebär att aktivt observera andra människor.
I teoretiskt avseende har jag kombinerat interaktionism och kulturanalys.
Utan att ha trängt in på djupet i Merleau-Pontys filosofi kan man säga att jag
har haft ett fenomenologiskt perspektiv på sociala och kulturella företeelser.
De ovan nämnda teserna är därför inte helt främmande, även om jag helst
skulle formulera dem på ett mindre kategoriskt sätt. Det innebär att jag, efter
noggrann läsning av boken, rätt väl känner igen mig i Løkkens tankegångar
om de ontologiska och epistemologiska grunderna för ”levd observation”. Det
är inte där skon klämmer.
Det jag har svårt för är den anspråksfulla framställningen där kroppsfenomenologin läggs som ett ordnande nät över barnehagesobservationerna. Nätet
håller fast Løkkens tolkningar av vad barnens beteenden betydde. Det verkar
göra henne säker på hur det var, snarare än att förmedla en undersökande hållning.
Denna säkerhet präglar också de långa referaten av Merleau-Pontys idéer.
Oemotsägliga påståenden framförs med stort allvar. Vem kan invända mot att
”refleksjonen kan ikke separeres fra den handlingen det er å reflektera” (51)
eller mot att ”verden er både gitt og konstruert” (72). Ibland blir det mer svårbegripligt. Vad kan det betyda att ”virkeligheten er både ufullendt og skapt
gjennom materialdiskursiv praksis” (28, 54) och att ”andres handlinger forstås
alltid gjennom mine egne” (139)? Den filosofiska trosvissheten gör att det
vimlar av utsagor om hur saker och ting ”är”. Återkommande adverb är ”alltid”
och ”aldrig”. Här skulle jag önska en mer ödmjuk och nyfiken inställning.
En annan stötesten i läsningen av den här boken är Løkkens sätt att genom
pronomenet ”vi” inkludera alla, med eller mot sin vilja, i hennes och MerleauPontys verklighetsuppfattning. ”Vi kan ikke skille tingene fra måten de viser
seg på for oss” (26). Kan vi inte? Antingen är detta påstående en plattityd eller
ett högst problematiskt antagande. Är inte det dagliga livet fyllt av situationer
där ”vi” ställs inför motsägelser och dilemman som gör ”oss” osäkra på vad som
är vad? För egen del utgår jag ofta från att saker och ting nog kan vara på ett
annat sätt än hur jag uppfattar dem. Det inser jag till exempel när jag gjort helt
felaktiga tolkningar av andras beteenden. De betydde inte vad jag trodde.
Vad har då Løkken kommit fram till när det gäller småbarnens hälsningsceremonier? I slutkapitlet väver hon skickligt ihop sina observationer med den
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fenomenologiska kroppsfilosofin. Beskrivningarna av hur barnen agerade gentemot varandra och mot henne, ”dama med kamera”, är fina. Løkken reflekterar också klokt över sitt eget misstag att tro att hon var en passiv observatör
dold bakom kameran. I själva verket kommunicerade hon med barnen, utan
att vara medveten om det, genom att le och humma, något som barnen svarade på genom att härma henne. Detta blir ett konkret exempel på en av bokens huvudpoänger, att all kroppsligt närvarande observation är ett samspel
med det som iakttas.
Det observationsexempel som ges mest utrymme är när lilla Siri kommer
till barnehagen och möts av tre kamrater som lägger sig på rygg på golvet och
skrattande snurrar runt med benen som propellrar. Siri svarar på denna ”hälsning” genom att lägga sig ned bredvid de andra och snurra med benen hon
också. Hur kan detta beteende tolkas fenomenologiskt?
Løkken skriver att Siris kropp ”fanger opp og forstår” kamraternas benrörelser, utan att hon behöver tänka att hon förstår eller formulera det i ord. Hon
ser och blir sedd. Hon visar att hon ”i sin egen kropp” förstår kamraternas beteende genom att göra detsamma som dem. Hon ”känner på sig” vad rörelserna
betyder och överför dem omedelbart på sig själv, genom att delta. Slutsatsen är
att ”Siri projiserer seg på og identifiserer seg med sine barnehagekamrater”
(145).
Det är ingen orimlig eller särskilt överraskande tolkning. Men för mig är
det inte helt klart hur Løkken kan vara så säker på sin sak. Hur vet hon till
exempel vad Siri tänker och förstår? Eftersom det var nästan enbart kroppsliga
handlingar som dokumenterades är hon ju tvungen att gissa sig till vad barnen
avsåg och förmedlade i sitt samspel med varandra. Men Løkken säger inte alls
att hon gissar. Hon vet – eftersom hon själv har varit barn och kroppsligt
minns hur det var att ligga på golvet och sparka med benen. Det är ingen helt
övertygande förklaring.
Däremot redogör Løkken förtjänstfullt för hur hon genomfört sina fenomenologiska tolkningar. Hon beskriver de många olika stegen i analysen av
observationsmaterialet, ett arbete som börjar redan under själva observerandet
och fortsätter under transkription, redigering, läsning av teori och annan forskning samt under själva skrivandet.
Detta analytiska arbete skildras som något performativt. Det handlar alltså
inte bara om att tänka, utan också om fysiska rörelser, ”levd observation”, alltifrån det obekväma hukandet på garderobsgolvet med kameran i högsta hugg
till det mödosamma författandet av vetenskapliga texter. Här kan studenter

SID 1-2013 ombrukket2_SID 05.03.13 15:04 Side 83

BOKOMTALE 83

och doktorander ha något att lära sig om hur det går till i praktiken att forska
med kvalitativa metoder och hur fenomenologisk teori används i analysen av
materialet.
Avslutningsvis ska i rättvisans namn sägas att huvudsaken i Gunvor Løkkens bok Levd observasjon inte är att redovisa vad hon en gång kom fram till
i sin empiriska undersökning av barnehager. Hennes främsta ärende är nu som
sagt i stället vetenskapsteoretiskt. Det är därför möjligt att om jag också hade
läst hennes doktorsavhandling skulle ha haft lättare att förstå och acceptera
hennes fenomenologiska tolkningar av de små barnens hälsningsbeteenden.
Hur som helst, för mig är det här en bok som jag fått jobba ordentligt med
och blivit både provocerad och stimulerad av.

