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Vad ar 'identitet'? 

En begreppsdiskussion i anslutning till ett projekt om barns satt att prata om 

diagnosen dyslexi 

Inledning och syfte 

Identitet ar ett begrepp som i allt hogre utstrackning kommit att anvandas inom en 

rad skilda kunskapsomdlden sasom sociologi, socialpsykologi, antropologi och psyko

logi/psykoanalytisk teori. 'Identitet' har kommit att anviindas i relation till aspekter 

sasom etnicitet, genus, sexuell orientering osv (se t ex Johansson & Hallerstedt, 1995). 

Anthony Giddens bok Modernity and Self-Identity. Self and society in late modem age 

(1991), diir 'identitet' anvands ur ett sociologiskt perspektiv, ar bara en i raden av 

bocker som givits ut under 1990-talet. Brennan (1992) diskuterar detta omfattande 

bruk av termen 'identitet' och hiivdar att det ar ett problem att 'identitet' anvands i 

en rad sa pass skilda sammanhang utan att egentligen niirmare definition. Brennan ak

tualiserar t ex hur olika forgreningarna inom psykoanalytisk teori kommit att anvan

da 'identitet' pa skilda satt, utan att detta egentligen problematiseras och lyfts fram i 

ljuset (Brennan, 1992, s. 69-70). 

I forliingningen av Brennans resonemang sa finner jag det diirfor viktigt och nod

vandigt att fora ett niirmare resonemang kring hur identitet kan forstas och definieras. 

Det iir inte min avsikt att reda ut och klargora hur 'identitet' kommit att anviindas 

och forstas pa ett generellt plan, utan diskussionen kommer att foras i relation till de 

teoretiska referensramar som ar relevanta i mitt avhandlingsarbete. 

Mitt avhandlingsprojekt utgor en intervjustudie med barn som fatt diagnosen dys

lexi/liis- och skrivsvarigheter. Huvudfragan i studien ar; hur anvander barnen dyslex

idiagnosen i ett beriittande om vardagslivet, hemma och i skolan? En foljdfraga iir; 

vilken betydelse far diagnosen for barnet? Niir jag da anvander ordet betydelse sa me

nar jag inte 'vilka foljder har det for barnet' utan betydelse som 'meningl innebord ' 
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dvs fragan kan formuleras som; viI ken mening tillskriver barnet diagnosen dys

lexi/las- och skrivsvarigheter i den berattelse som skapas i intervjun? Jag ar alltsa in

tresserad av hur barnet anvander sig av diagnosen i relation till sig sjalv och i sitt ska

pande av och uppratthallande av identitet/er1• Och i det sammanhanget finner jag det 

nodvandigt att narmare diskutera vad 'identitet' kan betyda och hur jag teoretiskt kan 

anvanda mig av ordet pa ett fruktbart satt'. 

Mitt intresse for fragestallningar kring barn, diagnoser och identitet ar en viktig ut

gangspunkt i den diskussion som foljer. Men det ar ocksa viktigt att i sammanhanget 

poangtera att feministisk teori betytt mycket for ett kritiskt tankande kring identitet. 

Det innebar att feministisk teori kommer att utgora en viktig del i texten trots att re

lationen genus/ identitet inte ar av primart intresse for mitt avhandlingsarbete. 

Slutligen vill jag papeka att inom psykologisk och socialpsykologisk teori har 

'sjalvbild' ibland kommit att anvandas parallellt med identitet, pa ett satt som antyder 

att man genom att anvanda dem tillsammans erovrar en bredare innebord. Min avsikt 

ar att undvika ett sadant forfaringssatt varvid jag valjer att inte anvanda begreppet 

'sjalvbild', utan koncentrerar min diskussion till ' identitet' . 

Barndomens identiteter 

Utgangspunkt 

Som utgangspunkt for en diskussion om 'identitet' har jag valt att utga ifran Allison 

James' bok Childhood Identities (1994). Det ar en bok som lyfter fram och betonar 

hur barn som vaxer upp i 1900-talet i Vasteuropa, standigt bedoms och varderas, fran 

fodsel till myndighetsdagen. Det ar alltifran matningar av barns vikt, bredd och langd 

till bedomningar av barns motorik, sprak, intelligens osv. Matresultaten varderas i 

forhallande till normalfordelningskurvor och de barn som avviker fran denna statis

tiskt utraknade normalitet fangas upp och utreds, testas och diagnostiseras. Det har 

givit upphov till en syn pa barndom och barn som ar signifikativ for vasterlandsk 

kultur och bar pa en rad antaganden om hur barn ar och vad som ar norma It respek

tive avvikande. 

I Det Hr en frAga som har sitt ursprung i den frAgan om huruvida en diagnos som dyslexi blir stigmatiserande 
elier frigorande for ett barn som inte IHr sig IHsa i samma takt och pA samma sHtt som jamnAriga. FrAgestallning
en kommer att diskuteras narmare i ett tidigare avsnitt av avhandlingen. 
2 Identitet harstammar etymologiskt sett frAn latinet och betyder demamma/de/samma. 
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J ames lyfter fram en rad fd.gor kring synen pa barn och barndom, kring handikapp 

och identitet i relation till normalitet och avvikelser. Hon lyfter fram betydelsen av 

att borja stalla fragor kring vad det kan innebara for de enskilda barnen att bli dia

gnostiserade och definierade som avvikande. Innan jag narmare gar in och beskriver 

och diskuterar dessa friigestallningar kring hur barn sjalva uppfattar och bemoter tan

kar om normalitet och avvikelse viII jag betona att James synliggorande av viktigt 

omrade att beforska har i hog grad bidragit till mitt val av avhandlingsamne. Det ar 

en viktig anledning till att boken kommer att utgora en utgangspunkt i den foljande 

diskussionen om identitet. Men det innebar inte att jag pa alia punkter instammer i 

hennes resonemang kring barn och identitet, utan ytterligare en anledning till att hen

nes bok far utgora utgangspunkt for den diskussion som foljer ar att jag funnit en rad 

av hennes synpunkter problematiska. Men de ar problematiska pa ett satt som jag 

menar ger underlag for en framatsyftande teoretisk diskussion om hur identitet kan 

forstas och anvandas. 

Ett bamdomssociologiskt pel'spektiv 

James ar socialantropolog och hennes grundlaggande teoretiska utgangspunkt ar ett 

barndomssociologiskt perspektiv dar barnet ses som en aktiv medskapare i och av sin 

egen barndom, en aktor vars erfarenheter ar varda att lyftas fram i sig. J ames citerar 

Constructing and Reconstructing Childhood: Contemporary Issues in the Sociological 

Study o/Childhood Games and Pro ut, 1990) som kan sagas utgora en sammansmalt

ning av en rad olika forsok att utforma ett barndomsociologiskt perspektiv 

this involves seeing children as 'active in the construction and determination of 

their own social lives, the lives of those around them and the societies in which 

they live' (James, 1994, s. 32). 

Antagandet att barnet ar en kompetent och aktiv medskapare i sitt liv ar artikulerat 

utifran en kritik av traditionell socialisationsteori dar barnet ofta kommit att framsd 

som en passiv mottagare av samhallets normer och krav, eller som bifigur i beskriv

ningar over barnuppfostransmetoder. James menar att den sortens studier kommit att 

underbygga och forstarka den syn pa barn som utvecklats under 1900-talet i den vas

terlandska kulturen. Det ar en syn pa barn och barndom som domineras av ett ut

vecklingstankande, dar barndomen framstalls som en universell och biologiskt styrd 
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utveckling, dar barnets tillagnande av kognitiv formaga ses som en stegvis tltveckling 

mot ett rationellt, logiskt tankande. Det innebar att barnets liv framstalls som en 

overgaende passage i livet, dar tltvecklingen ofta kommit att ses som mer intressant an 

barnet sjalv (Prout & James, 1990, s. 11). Kritiken av en sadan syn pa barn har vuxit 

fram och starkts av en rad empiriska studier inom historia och antropologi som pavi

sat att synen pa barn i hogsta grad ar avhangig det historiska, kulturella och sociala 

sammanhanget och att barndomen darmed kan ses som en social konstruktion. Det 

innebar att alla yttranden om vad ett barns utveckling ar, eller vad som ar bamets bas· 

ta, maste granskas i forhallande till den tid och det kulturella sammanhang som ytt

randet falls. Games, 1994, s. 66-100). 

Vad betraffar J ames intresse for fragor om barn och handikapp sa visar hon pa ett 

effektivt satt hur studier over barns upplevelser av sitt handikapp ar mycket fa. Det 

stalls i kontrast till den langa rad av studier over barns handikapp som sjukdomsytt

ringar ochl ell er som diagnostiska kategorier. J ames hanvisar darefter till nagra studier 

med en s k 'child·centered approach', som finns bade inom handikappforskning och 

andra omraden, som visat pa barns kompetens som langt mer avancerad an vad som 

framkommit i tradition ell socialisationsteori (se t ex Bluebond-Langner, 1978, och 

Briggs, 1982; 1986 refererade i James, 1994, s. 86-88). 

Ba I'll , identitet och handikapp 

I Childhood Identities (1994) uttrycker James en vilja att studera hur barns aktiva med

skapande i sin barndom kommer till uttryck nar barn med handikapp av olika slag 

blivit diagnostiserade som avvikande i relation till en socialt konstruerad normalitet. 

J ames staller en rad fragor kring hur barnet valjer ta till sig vuxenvarldens syn pa av

vikelse och normalitet? Ar det sa att barns satt att se varandras olikheter/likheter en

bart ar reflektion av vuxenvarldens satt att beskriva nagot som avvikande eller annor

lunda? Ar det sa att barn overtar vuxnas fordomar och stigmatisering? Ar det en pas

siv kontinuitet av kulturella normer? Eller har barn ett annat satt att se ski llnader och 

olikheter? Skapar barnen andra system for att sarskilja och gora den Andre annOrlun

da? Vii ken roll spelar alder och kon i detta? Och slutligen 
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How are the subtleties of prejudice learnt and their social import recognised, and 

what significance might the acknowledgment of difference have for a child 's deve

loping sense of Self and for his or her social identity? (lames, 1994, s. 2) 

J ames sager sig ocksa vara intresserad av att forsta 

how children's sense of Self, identity and person hood develop in and through the 

patterning of their social encounters (ibid, s. 2). 

I citaten ser vi att James anvander sig av en lang rad av begrepp som 'sense a/Self, 

'social identity', 'identity', 'personhood' och man kan fraga sig hur James definierar be

greppet 'identitet'. James menar att det ar oerhort viktigt att forsdi identitet som bade 

psykologiskt och socialt fenomen, som ett kontinuum i ett socialt rum dar medvetan

den definierar det sociala och det social a definierar dessa medvetanden. James skriver 

att identiteten skapas i viixelspelet mellan att tillhora en grupp och att definieras som 

olik/lik i forhallande till denna grupp Games, 1994, s. 27-30). James fragar sig sedan 

vad ett sadant resonemang innebar om vi omsiitter det pa barns villkor idag och deras 

mojligheter att uttrycka sig kring sig sjalv och sina erfarenheter. J ames menar att uti

fran den syn pa barn och barndom som rader riskerar barn att bli kategorise rade som 

andra rangens medborgare, som s k non-persons' . Det far till fiiljd att det individuella 

barnet inte ges mojlighet att gora sin rost hord utan det ar barnet i sin egenskap av 

barn som lyfts fram . James skriver att 

children's individual identities are transformed and homogenised through their 

categorisation as children, with their individuality, their Selfhood often made 

secondary to their status as children (lames, 1994, s. 31). 

Niir James uttrycker sig i termer av 'sense a/Self och 'individualised identities', tol

kar jag det som ett intresse for det enskilda barnet och hennes/hans upplevelser av sig 

sjalv och sin identitet, nagot som James menar forbises under den didande synen pa 

barn och barndom. James ansats att vilja erhalla en forsdelse for barns viirld sett ur 

ett barnperspektiv sammanfaller diirmed med hennes tydliga stiillningstagande for en 

barncentrerad forskning. Med hiinvisning till Cohen (1992) hoppas James att med ett 

barnperspektiv ('child's point a/view) 

3 Non.person ar ett begrepp som lames hamlar fn\n Goffman (1959) oeh anvtinds llir att beskriva den person som 
inte har vare sig deltagarstatus eller flhtirarstatus. utan som bara finns dat. 
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'find the self-conscious children who are submerged beneath' the generalised ca

tegory of children. (lames, 1994, s. 31). 

James avslutar med att hennes stravan ar inte ett forsok att ersatta antropologi med 

socialpsykologi utan att 

'antropological approaches to childhood may help to restore children their 

conscious humanity' (ibid, s. 31) 

Sammanfattningsvis kan man saga att James havdar att hennes intresse for barnet 

sjalv ar nara forknippat med en onskan att ocksa utveckla en barncentrerad forskning 

inom handikappomradet . Det senare utgor i sin tur ett villkor for mojligheten att lata 

det enskilda barnets upplevelser komma till uttryck. 

En etnografisk studie 

Hur ska da James gora for att Iyfta fram 'barnets rost'? Och hur ska hon studera 

stigmatiseringsprocesser bland barn? James som socialantropolog valjer att gora en et

nografisk studie och utfor deltagande observationer pa en skola, motsvarande Jagsta

diet, i England. Innan James paborjar sina observationer valjer hon att gora ett antal 

intervjuer med foraldrar till barn som pa olika satt drab bats av sjukdomar eller funk

tionsnedsattningar. Hennes avsikt ar att fa en uppfattning om hur det ar att vara for

alder till barn med handikapp och sjukdomar. Dessa foraldraintervjuer fyller tva vik

tiga syften skriver James. Forst ger det hen ne en mojlighet att fa insikt i fragor som 

hon av etiska skill tycker ar svart att stalla direkt till barnen under ett etnografiskt 

faltarbete, fragor som beror hur barnen sjalva uppfattar sitt handikapp eller vii ken an

ledning som ligger bakom utestangningar av vissa barn. Men det ger ocksa James var

defull insikt om konstruktioner av barndom som omger barnen 

The accounts of childhood the parents provided led me to reflect on the ways in 

which the concepts of 'childhood' they embodied were revealed to the children 

themselves and whether, in turn, this shaped children's own understanding of the 

Self (lames, 1994, s. 22). 

James betonar betydelsen av att se varje foraldraberattelse som en konstruktion av en 

barndom, skapad i moten med det egna barn et, professionella experter, andra forald

rar och andra barn dvs foraldrarnas berattelser ses inte som en objektiv beskrivning 

over barnets utveckling Games, 1994, s. 35-65) . 
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J ames visar sedan att foraldrarnas berattelser bekraftar en syn pa barnet som passiv 

mottagare av omvarldens budskap och att berattelserna bar pa stora likheter med en 

traditionell syn pa barn och barndom. Foraldrarna ser sig sjalva som avgorande for att 

barnets sjalvkansla ska utvecklas i en positiv riktning. James menar dock att det star i 

kontrast till vad som visar sig i intervjusituationerna, namligen att nar barnen deltar 

ar deras medverkan minimal oeh deras inlagg bestams i stort av foraldrarnas tillratta

visningar och korrigeringar Games, 1994, s. 58-60) . James menar att detta ar ett pro

blem med foraldraintervjuerna eftersom barnet da aterigen framstalls som passivt och 

mindre betydelsefull. Det blir darmed for J ames ytterligare en anledning till att beto

na vikten av att gora en etnografisk studie. Da kan barn studeras nar de agerar oeh ror 

sig i skolan och pa skolgarden, dvs barn i relation till andra barn och inte i relation 

till vuxna'. Innan jag gar in och kritiskt diskuterar J ames resonemang sa viII jag tyd

liggora syftet med den studie som utgor underlag for Childhood Identities (1994). J a

mes skriver alltsa att syftet med boken ar flerfaldigt 

First, its aim is to explain the process and not just the fact of children 's developing 

sociality and cognition as they mature; second, to work from children' s own sense 

and understanding of Self and Other, that is to take account of their own subjec

tivities; third, to explore how children encounter the representations of that deve

loping Self-awareness through the adults they meet, the books they read, the films 

they watch, and, what concerns me most, the relations they have with other child

ren. Finally, it is to be aware of my own part in both presenting and re-presenting 

children's account of themselves (James, 1994, s. 91) . 

En kritisk reflektion 

Jag anser att de fragor James stall er ar viktiga oeh intressanta och de 'thick descrip

tions 'S som J ames ger lasaren i sin bok svarar an emot det forsta, tredje och fjarde syf

tet hon beskriver i citatet ovan. Men syfte nummer tva, att 'utga ifran barnens egna 

kansla och forstaelse av sig Sjalva och Andra, och att ta barnens egna subjektiviteter med i 

redogorelserna' (min oversattning) uppnas inte tyeker jag, om man som jag uppfattar 

att 'egna kansla och forstaelse av sig Sjalv och Andra' oeh 'subjektivitiet' ar nagot som 

4 lames (1996) havdar att etnografisk metod ar den ellda metoden sam pA eU 'rattvist' satt kan skilda barns v~rld, ett 
synsatt sam ofta framhAlIs inom barndomssociologiskt skrivande. 
5 EH begrepp htimtat frAn Clifford Geertz bok The Inte,pretatiolls a/Cultltre (t 975). 
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kan komma till uttryck i barns berattelser. Boken lyfter mycket sallan fram barnens 

egna berattelser utan det vi far oss tillhanda ar korta citat fran James faltanteckningar 

kring hur barnet har uttryckt sig kring sitt teckenspd.k, kring sin dyslexi, och dylikt, 

foljt av nagra kommentarer fran James sida (se t ex James, 1994, s. 126-127; s. 154). 

Storsta delen av boken handlar om barns samspel i gruppen och med varandra, be

skrivningar som ar intressanta och viktiga, och som ger lasaren ett levande intryck av 

hur barnen agerar i ett socialt rum och valdigt lite utrymme ges for hur barnen 

'tycker och tanker'. Jag vill havda att franvaron av barnens berattelser, sett i relation 

till hennes i mina ogon tydliga viljeyttring att lilta barnen komma till uttryck, kan 

diskuteras utifriln James teoretiska utgangspunkter. Jag avser da for det forsta hennes 

forankring i ett barndomssociologiskt perspektiv, och for det andra hennes anknyt

ning till Goffmans teori om stigma. Bada dessa perspektiv led er till en syn pa identitet 

som i sin tur far konsekvenser for hur barns berattelser kommer att tolkas och for

stas, eller kanske rattare sagt, inte kommer att tolkas och forstas. Jag kommer att i tur 

och ordning diskutera dessa tva aspekter av James' Childhood Identities (1994) och in

leder med en diskussion om 'det aktiva barnet'. 

Det aktiva barnet - en "ealitet eller en konstru\{tion 

Det Finns hos James ett uppenbart intresse for det handikappade/ sjuka barnets upple

velser, tankar och kanslor, ett intresse som hon menar ar forenligt r:ted en syn pa 

barnet som aktiv medskapare av sin barndom och sin identitet. Och jag vill i sa m

manhanget betona att James havdar att en syn pa barn som aktiva och kompetenta 

utgor ett villkor for att kunna ge barnet en rost i forskningssammanhang. I linje med 

det resonemanget skriver hon att en traditionell syn pa barndom far konsekvenser for 

hur man 'laser' av barns handlingar, vilket kan resultera i ett uppratthallande av barn 

som passiva, irrationella och omogna (se t ex James, 1994, s. 88) . Men kan man inte i 

konsekvens med det resonemanget ocksa fraga sig vad det innebar att utga ifran en 

syn pa barn som 'aktiva och kompetenta'? Ar det ett grundantagande som kan accep

teras och ges en universell betydelse? Vilka konsekvenser far det for var 'lasning' av 

barns handlingar och berattelser? 

Valerie Walkerdine (1984/1995) for ett intressant och tankevackande resonemang 

om 'det aktiva barnet' som en produkt av den progressiva pedagogikens framvaxt i 
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nara samklang med den administrativa och organisatoriska utvecklingen av skolsys

temet. Det ar inget 'reellt barn' havdar Walkerdine utan 'det aktiva' barnet' ar en 

produkt av den normaliserande praktik som skolan kommit att utgora. Det ar en dis

kurs med en reglerande funktion satillvida att det styr uppfattning kring vad som ar 

ratt/fel, normalt/avvikande, rationellt/irrationellt osv vilket i sin tur styr hur elever 

forvantas vara i klassrummet och hur larare forvantas forhalla sig till barns inlar

ningsmonster. Walkerdine menar att professionella grupper och administrativa prak

tiker konstruerat 'det aktiva barnet' utifran ett utvecklingsspsykologiskt tankande, 

med rotter i Piagets och Deweys tankande, och maste ses som en 'fiktion', inte som 

en realitet (Walkerdine, 1984/95, s 160). 

Det har innebar att James utgangspunkt att se barn som aktiva i konstruktionen av 

sin barndom, omvandlas i Walkerdines perspektiv till en produkt av det psykologiska 

tankande som J ames i forsta taget kritiserat och velat undvika. 

Det ar ett pasdiende som kan alstra en l:'i.ng rad av motargument, som bygger pa att 

James 'aktiva barn' ar nagot annat an det 'aktiva barn' som Walkerdine skriver om. 

For det forsta kan man saga att forskning med ett barnperspektiv ar nagot annat an 

den 'fiktion' som Walkerdine menar skapas i diskursiva formationer, och som hon 

havdar kommer till uttryck i skolpolitiska dokument, pedagogiska programforkla

ringar och lararhandledningar. Men jag vill havda att 'det aktiva barnet' som det kon

strueras i James' teori/empiri, oavsett hennes intention med forskningen, ger upphov 

till ett antagande om 'hur barn ar', i essentiell mening, som oproblematiserat far ef

fekter i forskningspraktiken. For det andra kan friigan diskuteras i kunskapsteoretiska 

termer. James utgangspunkt kan da ses som ett faststallande av en uppfattning om hur 

barn ar, grundat pa empiriska studier, vilket framstar som nagot annat an den post

strukturalistiska ansats som Walkerdine utgar ifr:l.n' dar spr:l.kets konstituerande ver

kan betonas och dar det inte Finns 'ren' empiri, utan all empiri bottnar i 'teorier' om 

6 Posl-strukturalism kan sagas htinvisa till en rad olika teoretiska position er med rotter i litteraturteori, psykoanalys. 
historia, filosofi, spr~kteori Deh marxism, sam tilHimpats inom bl a feministisk forskning Deh mediaforskning. Det 
gemensamma kan sagas vara ett avvisande av alia anspn\k pA objektivitet Deh sanning, ceh darmed alia fflrsok alt cs
sentialisera Deh universalisera kunskaper. Kunskap ses iSHillet sam en produkt av elt sammanhang Deh teoretiskt per
spektiv, Ilara rclatera! till maklansprAk. Syftet med forskning inom eU poststrukturalisliskt flilllir kan nlirmast beskri
vas som aU dekonstruera kunskaper - Sanningar - och lyOa fram implicila antaganden. Genom att p;\ s;\ vis bryta ner, 
dekonstruera, och fOrskjula kunskaper och antaganden som framsUiIls som 'naturliga' och universella sd kHis ansprdk 
pA sunning Deh universal ism av (se t ex BraidDtti, 1994, s. lOO-liD Deh Gavey, 1997, s. 49-57). 
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varlden, teorier som maste klargoras for att kunna diskuteras, kritiseras och utvarde-

ras. 

Jag vill i det foljande, i linje med Walkerdines resonemang, havda att 'det aktiva 

barnet' ar ett synsatt som ger effekter pa hur empiriska studier kommer att tolkas och 

anvandas. Walkerdine skriver att oavsett vad Piaget sjalv avsag med sina teorier, sa ar 

det anvandningen av dessa tankar som ar intressanta och mojliga att studera. Alltsa, 

oavsett om det handlar om pedagogiska praktiker eller forskningspraktiker - vilka ef

fekter far ett antagande om att barn ar aktiva? 

Det aktiva barnet som det J'ationella barn et 

Forst och framst vill jag peka pa att 'det aktiva barnet' kan komma att implicera 'det 

rationella barnet'. Det ar ett resonemang som Cathy Urwin (1986) utvecklar dar hon 

havdar att den barnpsykologiska forskning, som utvecklat arvet fran Piaget (som t ex 

Donaldson, 1978/1979), och den moderna spadbarnsforskningen (t ex Trevarthen, 

1982, i Urwin, 1986, s. 263) har kommit att konstruera en syn pa barn som rationella. 

Det ar barnets formaga till problemlosning och till perspektivtagande - ofta i kognitiv 

bemarkelse - som fokuseras och det ar omgivningens (las moderns) formaga till gen

svar som avgor om och i vii ken tid formagan utvecklas. Barns misstag i problemslos

ningsuppgifter stalls i relation till ett kontext, och gors pa sa vis forstiieliga och ratio

nella, utifran barnets perspektiv (U rwin, 1986, s. 264). U rwin havdar att det innebar 

att aspekter sasom fantasier, aggressivitet och andra uttryck for att forstii emotionella 

processer, inte uppmarksammas i studier av barns 'normala utveckling', utan blir 

hanvisade till studier av barns pykiska ohalsa, ofta med en psykoanalytisk teoriram. 

Urwins slutsats ar att det medfor att det 'normala barnets utveckling' i manga hanse

enden riskeras att liisas i rationella termer och att 'irrationalitet' tillskrivs barns avvi-

kande utveckling (Urwin, 1986, s. 280-283)7. 

Jag vill hiivda att antagandet att barn ar aktiva kan leda tankarna vidare till att se 

barn som malinriktade och rationella, i sitt kontext, och darmed barare av en rad av 

de egenskaper som kan sagas utgora kannetecken for ett rationellt synsatt pa man ni-

7 Ett intressant renamen, sett i relation till diskussionen ovan, fir aU inom nutida skandinavisk barnneuropsykiatri 
klassificeras barn med DAMP-diagnos pA tvd stitt: sam tillhorande den hyperaktiva kategorin cller den pass iva kate
gorin. Det innebar att i elt barnneuropsykiatriskt sammanitang sA betraktas 'del aktiva barnet' som eU barn med nor
mallllveckling (se t ex Gillberg, 1995). 
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skan, dar realitetsanpassning och autonomi varderas hOgt8. Utifran resonemanget 

ovan sa menar jag att ett antagande om att barn ar aktiva kan far konsekvenser for 

tolkning och bearbetning av empiriskt material. Barns misstag forklaras som relatera

de till kontexten, det ges inte utrymme for fantasier och drommar, handlingar som 

kan tolkas som aggressiva tas inte upp, likasa handlingar som kan ses som passiva tol

kas som 'aktiva i sin passivitet'. Det kan ocksa resultera i en 'tystnad', dar handlingar 

som inte gar att forstaltolka utifran ett perspektiv dar synen pa barn som aktiva och 

rationella helt enkelt lamnas at sidan. 

Innan jag gar in pa vad detta kan komma att fa for konsekvenser for hur ett be

grepp som identitet kan komma att anvandas sa viII jag sammanfatta den diskussion 

som fort oss hit. James' utgangspunkt dar barnet ses som aktiv i skapandet av sin egen 

barndom, en utgangspunkt som baserar sig pa en rad empiriska studier inom bl a so

cialantroplogi och sociologi. Det ar en utgangspunkt som i ett annat perspektiv, nam

ligen det som Urwin och Walkerdine skisserar, ses som en diskursiv konstruktion, en 

konsekvens av psykologins och pedagogikens framvaxt inom skola och barnomsorg. 

Aven om James kraftfullt tar avstand fran psykologiska teorier, med hanvisning till 

'biologism' och 'universalism' sa menar jag att det finns tydliga beroringspunkter till 

utvecklingspsykologi. Det handlar darmed om tva till synes disparata diskurser - den 

barndomssociologiska och den utvecklingsspykologiska - som kommit att delvis over

lappa varandra'. Jag menar att overlappningen star att finna i synen pa 'individen', ett 

pastaende som jag hoppas blir tydligare i resonemanget nedan. 

Synen pii 'individen' 

Jag viII i det har sammanhanget ta hjalp av Henrietta Moore som skrivit om ett lik

nande dilemma, utifran reflektioner over genus/identitet och antropologi. Moore fra

gar sig varfor antropologer forhaller sig tysta i den poststrukturalistiska debatten om 

den 'den rationella, autonoma individen' som en sociallkulturell konstruktion i det 

Vasterlandska tankandet, en konstruktion nodvandig att dekonstruera. Moore for se

dan ett resonemang om hur ord som ' identitet', 'sjalv' och 'subjektivitet' kommit att 

forstas inom antropologi som amne och hur det kan ha kommit att ge upphov till 

8 FOr et! Iiknande resonemang se ocksd Walkerdine (1988) som for en diskussion om Piagets teorier, utveck
lingsspsykologi Deh rationalitet . 
9 En intrcssant fortsattning ar att studera vad 'barndomssociologerna' utgAtt ifnln i sin kritik av Piaget; vilka teoretis
ka verk av Piaget de lfist Deh vilka tolkningar av Piaget de baserar sin kritik pd. 
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tystnaden i forh,Hlande till en debatt om 'subjektets' status (Moore, 1994, s. 28-29). 

Moore havdar att 

anthropology has maintained a commitment to the sovereign nature of individuals, 

to the coherence and rationality of their beliefs, values and life-ways and to their 

right for self-determination (Moore, 1994, s. 29). 

Ett sad ant synsatt har base rats pa, for det forsta, en vilja att representera individer 

fnln andra kulturer sasom rationella och auto noma, i protest mot tidigare ofta etno

centriska beskrivningar av individer i andra kulturer som ' irrationella', 'primitiva', 

'oformogna att se sitt eget basta' osv. Ett sadant syfte kan synas sea i motsattning till 

ett poststrukturalistiskt tankande dar subjektet framstalls som 'motsagelsefullt', 

'foranderligt' och 'multipelt'. Det senare ar ju termer som inom vasterlandsk medi

cinskl psykologisk diskurs ofta kommit att forknippas med nagot patologiskt, vilket 

man som antropolog darmed vill undvika (Moore, 1994, s. 30). For det andra, fortsat

ter Moore, kan det uteblivna problematiserandet kring 'identitet' och 'subjektivitet' 

ocksa relateras till en syn pa den antropologiska erfarenheten som 'autentisk' och 

'unik', baserad pa noggranna och detaljerade empiriska studier i faIt. Ett sadant syn

satt kan synas sea i kontrast till ett poststrukturalistiskt tankande, dar 'jaget' som ba

rare av erfarenheten ifragasatts till forman for ett tankande om erfarenhet som struk

turerad av diskurser, dvs nagot som maste forklaras snarare an som kan forklara 

(Moore, 1994, s. 30; 107-128)10. 

Jag uppfattar Moores kritik som betydelsefull for att forsta hur James forh,Hler sig 

till begrepp som 'subjektivitet', 'sjalv-reflexivitet', 'identitet' i Childhood Identities 

(1994). Det framscar som att James med intentionen att inte framstalla barn som kon

fliktfyllda, motsagelsefulla, passiva osv termer som ofta forknippas med ett synsatt pa 

barn som 'annu icke vuxna' istallet betonar antagandet att barn ar aktiva och kompe

tenta. Men, utifran Moores resonemang, sa riskerar James darmed att anta en syn pa 

individen som i grunden rationell, avgransad och autonom. Det ar i linje med en syn 

som utmarker det vasterlandska tankandet, och som i ett poststrukturalistiskt per-

10 Det ar en frAga sam ocksa diskuteras av ScaU (1992) i relation till historieforskningens syn pA vad ett aktOrspers
pektiv inneb1ir tbr forstAelsen av vad 'erfarenhet ' ar. Se ocksa Gavey (1997) fOr en kart diskussion om 'erfarenhet' i 
fOrMllande till psykoiogisk teari, poststrukturalism ceh feminism. Att lAta 'erfarenhet ' std oproblematiserad. som 
l1;\got sem inte behover fbrklaras, kan inneb~ra att frAgor kring hur sjalva erfarenheten kommit aU konslitueras sa 
sam den framsHiIIs av individen suddas ut. Jag menar att stfmdpunkts·perspekt ivet inom sociologi och feministisk te· 
ori Itlper den risken ef1ersom kvinnors erfarenheter, cH er barns erfarenheter, gors tiHutg{mgspunkt utan att proble
matiseras och diskuteras kring hur de kom att bli just 'dessa erfarenheter'. 
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spektiy Iyfts fram som en produkt ay cartesianska synen pa cogitio och ett dual is

tiskt/hierarkiskt tankande. Det innebar i sin tur att de barn som J ames upptack-

er! aytacker med sin metod, och vars handlingar hon tolkar utifran sitt teoretiska per

spektiv, kan komma att framsta som rationella aktorer. Och handlingar som kan 

komma att framsd som motsagelsefulla och tvetydiga riskeras att inte uppmarksam

mas och problematiseras. Moore (1994) skriver om betydelsen ay att Iyfta fram det 

som synes motsagelsefullt och paradoxalt i manniskors handlingsmonster och menar 

att detta inte later gora sig i teorier som enbart studerar sociala aspekter - i bemarkel

sen yttre - av manniskors liv och dar det psykiska forblir oproblematiserat sasom na

got 'inne i skallen pa folk' och som darmed icke mojligt att tolka. 

As types of agency, resistance and complicity are notoriously difficult to analyse. 

What makes individuals resist or comply? It has become increasingly clear that 

one cannot answer such a question in purely social terms. Issues of desire, identifi

cation, fantasy and fear all have to be addressed. Each individual has a personal 

history and it is in the intersection of this history with collective situations, 

discourses and identities that the problematic relationship between structure and 

practice, and between the social and the individual, resides. Thus, resistance and 

complicity are not only types of agency, they are also forms or aspects of subjec

tivity; and as types of agency and forms of subejctivity they are marked through 

with structures of difference based on gender, race, ethniticity and so on. (Moore, 

1994, s 49-50). 

Moore for fram ett tankande som jag menar forandrar mojligheten att anvanda ett be

grepp som 'identitet' i relation till manniskors handlingar, strategier och berattelser. 

Om underordning/inordning respektiye motstand kan ses och tolkas som bade med

vetna och omedvetna strategier sa oppnar sig bredare tolkningsmojligheter for att for

sta hur manniskor fortrycker och later sig fortryckas och hur manniskor gor mot

stand. Det oppnar ocksa upp for mojligheter att beskriya identitet i term er ay psykis

ka processer, utan att for den skull bli individualiserande. Innan jag vidareutyecklar 

det synsatt som Moore beskriver, med forankring i poststrukturalistisk teoribildning, 

ska jag fortsatta med nasta kritiska punkt i James bok Childhood Identities (1994). Det 

ga/ier hennes anyandande ay 'identitet' med referens till Erwin Goffmans teorier. Jag 

lamnar harmed J ames bok for tillfallet och ska fokusera pa Goffmans bok Stigma 
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(1963). Det ar en viktig bok med tanke pa an den har haft stor betydelse for hur han

dikapp- och skolforskning kommit an forhalla sig till och anvanda 'identitet' som be

grepp. 

Goffmans teori om identitet och stigma 

J ames intresse for handikappet och dess betydelse for barnets identitet relateras till 

Ervin Goffmans teori om stigmatisering som en interaktionell process. Goffman hav

dar som bekant an stigmatisering bor ses som en relationell process dar 

stigma involves not so much a set of concrete indivduals who can be separated into 

two piles, the stigmatized and the normal, as a pervasive two-role social process in 

which every individual participates in both roles, at least in some connextions and 

in some phases of life. The normal and the stimatized are not persons but rather 

perspectives (Goffman, 196311 990, s. 163-164). 

Boken Stigma (1963/1990) med underrubriken Notes on the Management a/Spoiled 

Identity handlar om hur individers sociala identitet riskerar an bli forstord i interak

tioner i vilket ett normalitetsperspektiv avgor vem och vad som ar normalt. Det ar en 

bok som beskriver hur individer hanterar rollen som avvikande respektive normal, en 

roll som bestams i situationen och som inte ar kopplad till individuella egenskaper. 

Goffman betonar att det ar enbart genom an utga £ran den interaktionella nivan som 

dessa processer kan forstas och analyseras. 'Social identity' ar ett begrepp som an

vands av Goffman for att klargora hur forutfattade meningar och fordomar gor an 

stigmatiserande perspektiv kan fa en sadan genomslagskraft an individers sociala iden

titeter kan bli forstorda. Jag viII paminna lasaren om att J ames ocksa anvander be

greppet social identitet (se citatet pa s.7). 

Goffman definierar 'social identitet' pa foljande san 

When a stranger comes into our presence, then, first appearances are likely to 

enable us to anticipate his category and attributes, his 'social identity' - to use a 

term that is better than 'social status' because personal attributes such as 'honesty' 

are involved, as well as structural ones, like 'occupation' (Goffman, 196311990, s. 

12). 

Goffman viII med 'social identity' betona an det handlar om omgivningens san an 

'tillskriva' individer identiteter. Det innebar an manniskors fordomar och forutfana-

15 



de meningar i en vi ss situation avgor i vilken grad en manniska blir stigmatiserad. 

Goffman understryker som sagt att stigmatiseringsprocessen handlar om perspektiv 

och inte inneboende egenskaper hos individer och tydliggor sitt tankande som ett al

ternativ till 'individualiserande teorier'''. Darefter introducerar Goffman andra aspek

ter av identitet i syfte att kunna forsta hur den komplexa stigmatiseringsprocessen 

yttrar sig olika beroende av sammanhanget. Goffman menar att stigmatiseringens 

styrka avtar nar den stigmatiserade individen ar en for omgivningen kind person och 

anvander 'personal identity' som ett satt att forsta det. Personlig identitet definieras en

ligt tva kriterier; forst som ett unikt tecken som ar kopplat till en individ och som in

te kan 'bytas ut' som t ex fingeravtryck eller ett fotografi av individens ansikte. I and

ra hand ses det ocksa som en konsekvens, i form av den unika livshistoria som ar rei a

terad till en individen (Goffman, 1963, s. 68-80). Bada dessa aspekter ar betydelsefulla 

for att forsta hur stigmatiseringsprocessen forandras i moten mellan manniskor, dar t 

ex kunskap om en manniskas livshistoria kan formildra det satt som omgivningen 

uppfattar och ser pa en manniskans tal eller handlingar. Slutligen tar Goffman upp 

begreppet 'ego·identity' med referens till Eriksons psykoanalytiska teori och definierar 

begreppet som 

the subjective sense of his own situation and his own continuity and character than 

an individual comes to obtain as a result of his various social experiences 

(Goffman, 196311990, s. 129). 

Goffman havdar att social respektive personlig identitet hanfor sig till andras uppfatt

ning om en individ medan det senare - ego-identitet - hanfor sig till en subjektiv, re

flekterande process, som upplevs av den individ vars identitet det ror sig om. Med den 

har uppdelningen i tre olika 'sorters' identiteter ges mojlighet att forsta dels stigmati

seringen som process (dvs social identitet), dels vilka mojligheter som information om 

individen spelar i stigmatiseringen (dvs personlig identitet). Och slutligen, 'ego

identitet' forser Goffman med mojligheter att forsta hur den stigmatiserade sjalv upp

lever sitt stigma (Goffman, 1963, s. 130). Ego-identiteten, menar Goffman, ar ett re

sultat av omgivningens forhallningssatt och satt att tala till individen. 

11 Goffman klargor sin teoretiska utgdngspunkt som ett fOrs6k art lAta yttre sociala fenamen fbrklara 'infe processer' 
till skil lnad frAn individualistiska learier, sam llirklarar yttre processer utifrAn inre skecnden, sam t ex psykoanalytisk 
teori (Goffman, 195911974, s 228). 
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The stigmatized individual thus finds himself in an arena of detailed argument and 

discussion concerning what he ought to think of himself, that is, his ego identity 

(Goffman, 1963/1 990, s. 150). 

For att helt kort aterga till diskussionen om Allison James bok Childhood Identities 

(1994) kan man har stalla sig fragan varfor begreppet 'ego-identitet' inte kom att bru

kas av James med det uppenbara intresse hon anda visar for barnens egna upplevelser 

och beskrivingar av att 'bli stigmatiserad'? Jag skulle gissa att begreppet ego-identity 

inte anvands idag inom barndomssociologiska texter da det ursprungligen skapats in

om en psykoanalytisk ram, med namn som Heinz Hartman och Erik H. Erikson, till 

vilka barndoms-sociologin forhiHlit sig mycket kritisk12• Att James inte anvander 'ego

identitet' kan darfor forstas i relation till en teoretisk utveckling inom sociologi och 

social-psykologi. Det ar fa forskare inom samhallsvetenskaplig och humanistisk 

forskning som anvander termen 'ego' idag utan 'ego' verkar ha overgivits till forman 

for' self, 'selves' vilket ocksa ar tydligt i J ames framstallning, dar 'sense of Self' anvands 

pa ett satt som liknar vad Goffman kallar ego-identitetu. 

Hur kan vi da forsta 'identitet' i Goffmans teoretiska ram som den utvecklas i 

Stigma (1963)? Den kommer att framsta som uppdelad i tre olika aspekter, som pa 

olika satt forhaller sig till yttervarlden och som har olika funktioner i forhallandet till 

omvarlden. Dessa olika 'identiteter' kan komma att sta i motsattning till varandra 

vilket blir tydligt i beskrivningar av stigmatiseringsprocessen. Goffman skriver hur 

individer som stigmatiseras riskerar att uppleva en ambivalens i forhallande till hur 

man ska se sig sjalv i forhallande till andra, en ambivalens som kommer till uttryck i 

12 Egopsykologin ar den inriktning ioom psykoanalytisk teori, som frwnst kam att utvecklas i USA efter andra 
vlirldskriget, d1l.r jagets betydelse i den strukturella uppdelningcn detet,jaget och over-jaget kom att betoll3s . Jaget 
beskrivs som den instans sam mAstc kompromissa mellan Qvcr-j agets krav oeh detels pockande impulser, organiskt 
betingadc Deh Erikson bidrag till inrik tningcn ar att betona kulturens betydelse yid utvcckling av over-jaget Deh dar
med till hur ego kommer art fbrhfl.lla sig till sig sjaiv (ego-identity) och till sin omgivning. Eriksol1 beskriver ego
ident itet sam en individllell kiirna S011l ar Sa/aSI ocll sa smidig att dell kan/orella de molsalser som or lIodvalldiga i 
vmje mal1sklig organisalion, samordna skillllader mellall illdivider oell/ram/or alll utveekla sig/dm entallg, oUlld
vikligen imgestfylld barndom med ell bibellllllen konsla av sill idenlitet, ell f6res laflnillg om sin egen inlegrilel 
(Er iksoll, 195011986, s. 166). Ego-psykologin impliecrar ett syns:ttt d~ individens anpassning till samhtillet ses SDlll 

ntldvtlndig rur samh~ lI e ls 'overlevnad' och menar sig pA sA vis kunna integrera en social aspekt med en beskrivning 
av en inre, psykologisk utveckling j form av jagets kamp med deter. Anpassningen har sitt pris menar Erikson, fdr 
individen, men d~ anpassning i form av 'ell starktjag' (ibid, s. 166) ses SO Ill ntldvandigt bAde fd r en bibelhdllen 
kans la av identitet Deh ftir eU stabilt samhtillet. 
13 Scheibe (1995) en teorel iker med stark knytnillg till Chicagaskolan, definierar 'seIr pA ftiljande salt 'Psyehe is the 
illner sense of self (s. 16); Giddens (1991) defillierar 'self-identity' som 'the self as reflexively understood by the 
individual ill terms of his or her biography' (s. 244). Det fir dock ingen enhetlig bild som framtrader fOr bur 'self 
kan llirstAs utan det verkar finnas en rad olika synsatt i omlopp. Bruner (1995) skriver ' We call conceive of the self, 
thell, as an intersectioll of c lllture and individual identity' (s. 28) dar 'seIr skapas i en intersubjektivitet. sam be
skrivs i termer av en meningsskapande kulturcll aktivitet. 
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individens ego-identitet. Det motsagelsefulla och ambivalenta uppsrar pga en stravan 

att identifiera sig med andra individer med liknande stigman, en stravan som hamnar 

i konflikt med viljan anpassa sig till samhallets normer. (Goffman, 1963 / 1990, s. 130-

132). 

Given this basic self-contradiction of the stigmatized individual it is understandab

le that he will make some eff0l1 to find a way out of his dilemma, if only to find a 

doctrine which makes consistent sense out of his situation (ibid, s. 133). 

Det innebar att ambivalens och 'inre motsattning' ses som en konsekvens av stigmati

sering. Det innebar implicit att den individ som ses och uppfattas som normal och 

valanpassad inte upplever ambivalens och konflikter eftersom det ar en indvid som ar 

'valanpassad' i relation till sin omgivning. Det innebar att trots Goffmans uttryckliga 

vilja att inte vara 'individualiserande' sa bar hans resonemang kring 'ego-identitet' pa 

stora likheter med Eriksons teori i vilken den 'jag-starka' individen med en stabil och 

saker identitet inte upplever inre motsattningar och ambivalenser. 

Jag uppfattar det som att Goffmans stravan att utga ifran ett socialt perspektiv leder 

fram till en syn pa individen som via interaktioner forhaller sig till en foranderlig 

omvarld av sociala relationer. Det ar en individ som tar p:1 sig olika 'masker', intar 

olika 'roller', blir utsatt for 'stigmatisering' och som nar han finner att det egna pers

pektivet inte stammer med omvarldens perspektiv upplever ambivalens och osaker

het. Jag vill havda att det ar ett tankande som ar problematiskt i tva hanseenden. For 

det forsta leder tankarna till en inre karna som agerar och styr men som i det stora he

la determineras av en social omgivning. Det innebar att Goffmans stravan att visa pa 

den sociala interaktionens betydelse for manniskans identitet leder till, ironiskt nog, 

en syn pa individen som 5t;'lr i overensstammelse med ett traditionellt psykologiskt 

perspektiv pa individen som 'autonom' och 'enhetlig'. Jag menar att det kan vara ett 

result at av att som Goffman 'dela upp' identitet i tre aspekter, med olika funktioner 

vilket ocksa far till foljd att han undviker att teoretisera kring psykiska processer som 

socialt/kulturellt skapade. For det andra sa forblir ideen om sociala normer och var

deringar, vars uppratthallande och konsekvenser ses som skapade i sociala interaktio

ner, oproblematiserat. Hur och var dessa normer uppratth:1lls, forandras och forsvin

ner diskuteras inte i Stigma (1963). 
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Vad innebar d:l. det i en studie om barn, diagnoser och identitet? Jag foljer upp det i 

en avslutande diskussion om James bok nedan. 

Avslutande diskussion 

Det jag velat diskutera ar hur 'identitet' anvands i James bok Childhood Identities 

(1994) och jag har fort ett resonemang om dels 'det aktiva barnet', dels Goffmans 

'stigmateori' och vad dessa b:l.da perspektiv innebar for James anvandande av termen 

'identitet' och synen pa individen. For det forsta sa uppfattar jag att 'identitet' i James 

text i forsta hand forknippas med det som Goffman kallar 'social identitet', kanske 

som ett satt att undvika att bli psykologiserande14 • Det innebar att fragan om hur 'det 

inre' dvs psykiska processer som en aspekt av socialisations-processen, forblir opro

blematiserat och oteoretiserat. Jag vill havda att det innebar svarigheter med att bade 

teoretisera kring barn, normalitet och avvikelse och att tolka deras berattelser om sig 

sjalv. 'Social identitet' ar inte fruktbart om man vill forst:l. barns' sense 0/ self och de 

fragor kring subjektiva upplevelser som jag uppfattar att James sager sig vilja ta reda 

pa. Fragan om 'vem barnet ar for sig sjalv' forsvinner i James text och prioritet ges 

fragan 'vem blir barnet for andra'. Det innebar att James i Childhood Identities (1994) 

som trots sina fragor angaende barnens 'subjectivity' och 'sense o/self inte har en teori 

som formal' att handskas med barn som reflekterande individer. Det uppst:l.r ocksa 

sv:l.righeter kring att tolka 'ambivalens' och 'motsagelsefullhet' hos barn. For fr:l.gan 

ar om det konfliktfyllda och ambivalent a i manniskors berattelser ska ses som tecken 

pa stigmatisering? 

For det andra sa far James ansats att betona det aktiva och kompetenta barnet i syf

te att undvika en syn pa barn som irrationella och omogna, till foljd att hon ocksa 

implicit knyter an till en syn pa individen som autonom, rationell och avgransad. Det 

leder ocksa till svarigheter att tolka uttryck for konflikter och motsagelsefulla mo

ment i barns uttryck och meningsskapande. Det kan ha givit upphov till att barns eg

na berattelser till stora delar uteblir i James Childhood Identities (1994). Det kan vara 

berattelser som ar fyllda av ambivalens, tystnad och tveksamheter. Motsagelsefulla 

moment i barns berattelser ar svara att tolka om man som James har ambitionen att 

inte framhava barn som 'irrationella' och 'omogna'. Och utifran en teori dar identitet 

14 PsykoJogisera innebar i det hl:ir fallet aU manskliga handlingar Deh aktiviteter llirklaras och tolkas i termer av en 
individs "inre kanslor", inre motiv ell er inre intentioner, utan relation till en ytlre social domall (se Burr, 1995, S 96). 
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likstalls med 'social identitet' sa far det avgorande konsekvenser for hur 'sense o/self 

eller 'subjectivity' kan forstiis. Dessa aspekter riskerar att framstallas som - direkt eller 

indirekt - determinerad av den pagaende sociala interaktionen. 

Det ar mojligt att James intention aldrig har varit annat an att svara pa fragan 'vem 

ar barnet for andra' och att mitt eget intresse for fragan 'vem ar barnet for sig sjalv' ar 

upphov till en 'fellasning' av hennes bok. Men oavsett vad som varit intentionen med 

boken har den givit mig mojlighet att pa ett kritiskt satt forhalla mig till bade barn

domssociologiskt tankande och Goffmans teori om stigmatisering. Darmed ar det 

dags att narmare redogora for ett synsatt som jag menar ar fruktbart om man onskar 

diskutera hur identitet kan teoretiseras utifran barns berattelser om sitt liv och sig 

sjalva, pa ett satt sa att bade sociala och psykiska aspekter kan beaktas. 

Changing the Subject 

Det jag tanker presentera under rubriken Changing the Subject ar ett perspektiv vars 

utgangspunkt i Ipost-Istrukturalistisk teoribildning kan ses som ett forsok att integ

rera psykologiska och sociala dimensioner i ett teoretiserande om manniskan. Jag har 

tidigare i texten refererat till Valerie Walkerdine och Cathy Urwin, som bada har bi

dragit till att utveckla dessa tankar, liksom Henrietta Moore. Jag uppfattar att det ar 

ett synsatt som pa ett betydelsefullt satt kan bidra till en diskussion om hur manni

skan skapar mening, for sig sjalv och i sitt liv, och hur uttryck for sad ana erfarenheter 

kan ses som strukturerad och formad i ett spel av betydelser, som en effekt av diskur-

ser. 

Detta synsatt presenteras pa ett grundligt satt i boken Changing the Subject (1984) av 

en rad forskare med bakgrund i psykologi och sociologi 15 • De argumenterar for en 

synsatt dar dualismen individ-samhalle upphavs och dar ingen sida av dikotomin gives 

prioritet. Istallet ses bada sidorna i dikotomin som omsesidiga och beroende, omojlig 

att sarskilja i en relationell process (Henriques et ai, 1984, s. 3) . Henriques et al hiivdar 

att de flesta forsoken att beskriva och teoretisera kring interaktionen mellan individen 

och samhallet misslyckas da manga i ivern att komma ur ett individualistiskt synsatt 

IS FOrfattarna ar Julian Henriques, Wendy Hallway, eathy Urwin, Valery Walkerdine Deh Couze Wenn oeh de har 
tillsamman furfattat stora delar av baken, samt var Deh en bidragit bokkapitel som mer konkret visar hur detta teore
tiserande kan ta sig uttryck i empiriska studier. 
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kommit att prioritera 'det sociala' pa bekostnad av att 'individen' forblivit teoretiskt 

oproblematiserad, bade som psykisk och biologisk varelse (Henriques et aI, 1984, s. 

21-25) . Boken inleds med en kritisk granskning av begrepp som 'ideologi', 'individ', 

'samhalle' med avsikt att presentera ett tankande som formar att dekonstruera 

'individen' som en avgransad och autonom individ till form an for ett tankande om 

'subjekt', som skapas/omskapas i skarningspunkten mellan den sociala och den psy

kiska domanen. Henriques et al kritiserar salunda den kritik som riktats mot psyko

logi som fortryckande ideologi, och havdar att ett sadant synsatt titt hamnar i en 

oproblematiserad syn pa individen (Henriques et aI, 1984, s. 3-5). Genom att framstal

la manniskan som en individ mojlig att frigora fran ideologiska verkningar, eller som 

James i Childhood Identities (1994), att framstalla barn som aktiva, mojliga att se och 

hora, bara man valjer ratt sammanhang och synsatt, sa riskerar man att hamna i en 

syn pa individen som mojlig att befria undan oket fran en forvrangande ideologi. Det 

antyder att det Finns nagot 'under' ideologin, en verklighet som kan 'avtackas' och 

'avslojas' i syfte att frigora individen. I Changing the Subject (1984) framfors argumen

tet att det ar ett synsatt som snarare bekraftar att psykologin Iyckats att producera en 

syn pa individen som avgransad, med en inre, karna, mojlig att befria (Henriques et 

aI, 1984, s. 92-104). Det ar ett tankande dar verkligheten kvarstar som empiriskt fak

turn, mojlig att upptacka om man granskar den ideologi som forvranger och vrider 

var vardagliga verklighetsuppfattning. Det innebar i sin tur att dar Finns en konkret 

verklighet och en konkret individ, och ett relaterande daremellan som kan 'avtackas' 

och 'frigoras', vilket for med sig att dikotomin individ-samhalle kvarscar som orord 

och oproblematiserad. Henriques et al havdar ocksa att kritiken brister da den inte 

formar att forklara hur sambandet mellan praktiken och ideologin tar sig uttryck. 

In looking at the critiques of the I970s, for example, we find that they are lacking 

in details which would explain how the 'conspiracy' worked between the system 

and for example, psychology. Demonstrating a convenient correspondance betwe

en the dominant ideology and psychology's assumptions and practices does not 

explain how this situation was produced (Henriques, 1984, s. 5). 

Henriques et al (1984) menar alltsa att man maste forsoka forsta och teoretisera kring 

relationen mellan individen och samhallet i termer av en process, sa att dikotomin in

te uppratthalls och legitimeras, utan snarare upphavs. 
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I Changing the Subject (1984) havdar forfattarna att det ar nodvandigt att vidareut

veckla psykologisk teori. Begrepp som psykologi, social reglering och subjektivitet intar 

darmed en central plats i bokens resonemang. I titeln Changing the Subject finner vi en 

mangtydighet som ar avsiktlig och som antyder en rad centrala teman i boken. Det af 

for det forsta en hanvisning till nodvandigheten av att andra installning till psykolo

gin som vetenskapligt amne. Vi kan a ena sidan inta ett perspektiv dar vi ser den tra

ditionella psykologin som en vetenskaplig disciplin vars syfte ar att forsta och forkla

ra mental a process er och manskliga beteenden. Men vi kan a andra sidan inta ett per

spektiv dar psykologin betraktas som vetenskapligt am ne oupplosligt forknippat med 

samhallsutvecklingen. Med hanvisning till Michel Foucaults tankande sa kan man 

studera psykologins plats i utvecklingen av den administrativa och organisatoriska 

apparat som bade vardat, undervisat och darmed reglerat och kontrollerat befolk

ningen under det senaste arhundradet i den vasterlandska kulturen. I titeln Changing 

the Subject Finns ocksa referenser till begreppet 'subjekt'. Det kan i anslutning till 

Foucaults texter vara en anvisning om subjektifiering som reglerande funktion, dar 

'forandring' utgor effekten av de maktrelationer i vilka subjektet standigt ar inbegri

pen. Men det kan ocksa vara en knytning till Lacan och hans anvandning av 'subjekt' 

som talande il genom den Symboliska Ordningen. 

I min presentation av Changing the Subject (1984) har jag valt att betona de delar 

som jag finner viktiga for en diskussion om identitets-begreppet, namligen tanken om 

subjektpositioner som skapade i diskurser, samt diskussionen om hur vi kan forsta 

subjektivitet som skapad i motet mellan en psykisk och social dimension 16• Det inne

bar att jag med nodvandighet forkortar och sammanfattar den ingaende argumenta

tion som fors i boken. 

SlIbj el{tpositioner och diskllrsiva praktiker 

Det som forfattarna onskar lyfta fram ar ett resonemang som bygger pa Foucaults 

tankande kring psykologins plats som kunskapsproducent, som en skapare/ havdare 

av sanning, och som standigt in beg ripen i maktrelationer. Psykologin ar ett kunskap-

16 Davies och Banks (1992) sam i sin forskning delvis ulgc\r ifn\n de tankeramar som presenteras i Changing the 
Subject (1984) definierar subjekti vitet pA foljande satt: tire particular ways in which a person g ives meanillg to them
selves, others alld the wor/d..loch/. . .pos/slrllctllralist theOlY sees subjectivity as not fixed but constantly ill process, 
being constituted and reconstituted through discursive practices each person has access to in their daily lives (see 
Lacan, 1977). It ;$ characterised by tensions and illstability because iI is constituted through discourses which are 
often in contradiction to one another. (Davies & Banks, 1992, s. 2-3) 
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somrade som under det senaste irhundradet fatt allt storre betydelse i administreran

det och organiserandet, och darmed reglerandet, av befolkningen i det vasterlandska 

samhallet. Sett utifran ett foucaultperspektiv sa ar kunskaper - sprungna ur psykolo

gisk vetenskap i det har fallet - producerande dvs de far konsekvenser for de sociala 

domaner vari de kommer till uttryck. Utgangspunkten ar da 

that all knowledges are productive in the specifik sense that they have definite ef

fects on the objects one seeks to know (Henriques et aI, 1984, s. 92). 

Hela diskussionen utgar ifran att Iyfta fram skillnaden i betydelsen av begreppen 

'representation' och 'signifikation'. Det forra implicerar aterpresentation ochl eller re

flektion av en verklighet medan begreppet 'signifikation' betonar sprakets produce

rande effekter i bemarkelsen att 'verkligheten produceras i orden' 

The argument is that the reality represented does not determine the representation 

or the means of representation. Instead, the process of signification itself gives 

shape to the reality implicated (Henriques, 1984, s. 99). 

Har ser vi att Henriques et al (1984) har klargjort sin syn pa 'verkligheten' i bemar

kelsen att det vi uppfattar som en verklighet ar nagot som konstituerats och produce

rats i signifikationsprocesser. Men genom att anvanda sig av begreppet 'discursive 

practice' istallet for 'process a/signification' sa vill de Iyfta fram tva viktiga aspekter. 

Henriques et al (1984) hiivdar att begreppet 'discursive practice' ocksa implicerar social 

reglering, till skillnad fran 'process a/signification' - ett begrepp fran semiotisk teori

bildning. Att, som Henriques et al (1984) betona social reglering som en diskursiv ef

fekt uppfattar jag som ett satt att tydliggora synen pa makt. Det innebar att det ges 

utrymme for att teoretisera kring makt, som relationell och som standigt narvarande i 

diskursiva praktiker. Henriques et al definierar 'diskurs' pa foljande satt 

discourse does not start out as a system of statements and a set of questions about 

the' real ' I I. It is caught in a materiality which is a historical product; its spec ific 

questions arise from there, where the instruments of its construction are to be 

found (Henriques et ai, 1984 et ai, s. 114). 

Det innebar att forfattarna ser diskurs som oundvikligt sammanliinkad med saval and

ra diskurser som till materiella praktiker. Men som Henriques et al (1984) skriver, 

finns det inget i diskurser som haller dem samman, snarare finns det beroenden och 
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sammanvavningar som i sin tur relateras till historiskt specifika moment. Sjalva tan

ken med en genealogi, som Foucaults metod ibland kallas, ar 

to retrace these mutual dependecies in concrete instances and thus to provide an 

account of the specific conditions of the emergence and production of a discourse 

such as developmental psychology (Henriques et ai, 1984, s. 108). 

Forfattarna betonar sambandet mellan kunskap/makt som i Foucault's teorier ar 

grundlaggande for att forsdi hur makten har kommit att forandras med tiden och hur 

samhallsstyrning ('governing') idag tar sig andra uttryck an tidigare. Foucaults tan

kande oppnar harmed upp for att se humanl socialvetenskapernas normativa funk

tion i forhallande till sociala relationer. Det innebar att diskursiva praktiker ses som 

barare av norm er och ideal fOr vad som ar ratt, sant, troligt, naturligt, korrekt, for

nuftigt osv och som bestammande for vem som far saga vad till vem, i vilket sam

manhang det far sagas, vad som inte far sagas osv. Exempelvis ego-psykologins diskurs 

om individen som avgransad, auto nom och rationell under vad som beskrivs som 

normal a forhallanden ger upphov till att handlingar som kan tolkas som i term er av 

beroende, gransloshet, passivitet i sin tur klassificeras som onormalal patologiska 

handlingar. Forfattarna betonar alltsa sambandet mellan kunskap - makt - subjekt, dar 

subjektet kan forstas som barare av och bestamd av en rad subjektpositioner. II genom 

dessa definieras, varderas och bedoms manniskans handlingar och ord, eller definieras 

och varderas inte, utifran kunskaper, kunskaper vars effekter ar socialt reglerande och 

vars effekter vi lever genom i s k 'sanningsregimer ('regimes 0/ truth'). I Foucaults tan

kande kopplas alltsa makten till relationer i diskursiva praktiker, dar makten ocksa 

beskrivs som sammanlankad med motstand. (Henriques et ai, 1984, s. 116-118). Jag 

ska har flika in ett citat fran Foucault (1976/1990) som jag menar tydliggor hur han 

ser motstandet som omojligt att sarskilja fran makten 

Resistances do not derive from a few heterogeneous principles; but neither are 

they a lure or a promise that is of necessity betrayed. They are the odd term in re

lations of power; they are inscribed in the latter as an irreducible opposite 

(Foucault, 197611990, s. 96). 

Makten ar alltsa inte total da varje subjektpositionen ocksa bar pa mojligheten att de

finiera det motsatta, som en mojlighet att uttrycka det som motsager 'sanningen'. 
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Det som forfattarna vill diskutera i det har sammanhanget ar just hur man kan for

sta subjektets inordning i de normaliserande teknologier som genomsyrar samhallets 

institutioner och offentliga administrationer. 

Att teoretisera subjektet 

Henriques et al (1984) havdar i nasta steg att det perspektiv som presemerats ovan in

te givit nagra hallpunkter for att forsta fragor som: hur halls da en individ samman 

om nu subjektet skapas i en hel rad olika subjektpositioner, som sinsemellan kan vara 

motsagelsefulla? Ska vi ama att subjektet enbart Finns i de subjektpositoner vilka hon 

blivit inskriven i sedan fodelsen? Hur kan vi i sa fall forsta den kontinuitet och enhet

lighet som manniskor uppvisar? Hur kan vi forsta att manniskors handlingar ar rela

tivt mojliga att forutse? Hur kan vi forsta en subjektiv kansla av enhetlighet? Kan 

manniskors fantasier och onskningar omfattas av en teori om diskursiva praktiker 

och relationer? (Henriques et ai, 1984, s. 20S)? Genom att lata des sa fragor sta obesva

rade sa riskerar man att amingen ama ett 'karnsjalv', menar forfattarna, och darmed 

bekrafta en hegemonisk diskurs, ell er sa riskerar man att hamna i en teoretisk falla dar 

subjektet ses som skapat i diskurser och dar 'forandring' , ell er manniskors 'motstand 

mot forandring' inte kan forklaras . 

Henriques et al (1984) menar att psykoanalytisk teori ar en teori som av flera skal 

skulle kunna ga att kombinera med en teori om 'det sociala' - i bemarkelsen diskursi

va relationer - pa villkor att man valjer en inriktning som formar att lyfta fram det 

subversiva element som psykoanalysen ar barare av menar forfattarna 17 • Det senare 

handlar om Freuds uttryck att 'jaget ar inte herre i sitt eget hus' som uttrycker en ide 

om manniskan som splittrad, konfliktfylld och motsagelsefull, fullt kapabel att utfora 

handlingar och saga saker som star i strid med vad som hon sagt tidigare, eller vad 

som kan uppfattas sta i strid med hennes eget basta. Det ar anledningen till att forfat

tarna vam sig till Lacan, vars satt att utveckla psykoanalytisk teori star i overens

stammelse med deras onskan att se subjektiviteten och den sociala / kulturella doma

nen som omojliga att sarskilja. 

17 Forfattarna gaf igenom en rad olika tOrs5k att 'socialisera' psykoanalysen, sasom Wilhelm Reich Deh Erich 
Fromm, vilket enligt Henriques et al misslyckats da det varit fbrstlk att illtegrera tearier som i sig ar barare av olika 
grundantaganden gallande individen (Henriques et ai, 1984, sid 208-211). 
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Laean, 'jaget' oeh den Symbolisl<a ordningen 

Jag kommer i det foljande att betona de delar av Laeans teori som ar av betydelse for 

hur jag sjalv ser pa mojligheten att anvanda hans tankande. Eftersom jag oeksa har in

tentionen att soka en teoretisk referensram for 'identitet', som i sin tur ska relateras 

till den intervjustudie som utgor mitt avhandlingsarbete sa kommer jag att begransa 

framstallningen av Laeans tankande till tva viktiga punkter. Det empiriska material 

som jag ska arbeta med ar inte av den arten an en mer ingaende anvandning av Laeans 

tankande ar vare sig nodvandig eller mojlig. 

Det ar viktigt att komma ihag an det ar en teori, skapad utifriin en psykoanalytisk 

praktik, oeh som sadan praglad av den kontext som bade praktiken oeh den teoretiska 

diskussionen inom det psykoanalytiska skraet utgor. Laean har pi ett tydligt san avvi

sat en rad av de inriktningar som kommit att utveeklas under 1900-talet, inte minst 

ego-psykologin som den kom an utveeklas i USA. Laeans tankande kan ses som en 

ansats an forstii subjektets skapelse i relation till en social do man oeh dar synen pa 

subjektet respektive den soeiala domanen ar anvandbar for att kunna teoretisera kring 

de fragor som Henriques et al (1984) staller pi ovan (se foregaende sida)l8. Underlaget 

for texten nedan ar hamtad fran delar av Laeans egna texter, Jorgen Reeders uttolk

ning av Laean samt Changing the Subject (1984). Jag kommer att framst berora tva as

pekter av Laeans tankegangar, namligen kritiken av Cogito oeh Laeans syn pi vad 

han kallar Den Symboliska Ordningen. 

Kritiken av Cogito 

Laean utnyttjar till fullo den radikala kulturkritik som ligger i det av Freud ursprung

ligen myntade pastiiende 'Jaget ar inte herre i sitt eget hus' . Det ar ett pascaende som 

enligt Laean direkt star i motsattning till varje filosofi som direkt utgar [ran Cogito 

(1966/1996, s. 27) . Det ar bakgrunden till an Laean sa hatskt kommit an kritisera alIa 

psykodynamiska inriktningar som uppratthallit myten om den avgransade, medvetna 

18 De olika fOrfattarna till Changing the Subject har i olika htlg grad kornmit att utveckla Lacans ideer i relation del 
tankande sam presellteras i boken. Urwin (1984) haT diskuterat hUT vi kan fbrstA spadbarnets och fbrskolebarnels 
spn\kliga utveckling i lacanianska termer, sam en kritik av traditionell teori om barns spr~kutveckling. Walkerdine 
haT anvant Lacan dels i Schoolgirl Fictions (1990) for att betalla betydelsen av aU fOrs!! fantasi sam avgorande rur 
att fdrstA hUT subjektifiering verkar oeh dels i The Mastery ofThillking (1988) for att diskutera rationalitet som 
kopplat till en stravan efter kontrall. Hallway (1989) har anvtint Lacans tearier for ntt fbrst~ hur par i relation er talar 
utifn\n olika diskurser - subjektpositianer- oeh hur metaforer oeh metonymier rurrutdrar inneh611 oeh mening i det 
som fors6ker sagas, oeh skapar missfOrstand oeh oforstAelse. dnr Itlsningen inte best6r i ett stlkande efler 'akthet' 
utan, med Lncans ord, med ett fortsatt tal. 
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och rationella individen, som en myt, skapad i ett borgerligt, kapitalistiskt samhalle. 

Lacan menar att myten uppratthaller synen pa ett inre jag, vars styrka och stabilitet ar 

en funktion av en 'tillrackligt bra' barndom och dar 'realitetsanpassningen' ar ett av

garande moment far att erhiHla ett rationellt tankande. Lacan presenterar istallet en 

teori som grundar sig i att 'jaget finns dar jag inte tanker' dar han raljerar med iden 

om tankandet som en utgangspunkt far ett 'jag' och istallet faresprakar en ide om 

'jaget' som en social konstruktion. Det ar med andra ord kritik riktad emot saval 

psykologiskt teori om introspektion som medel att na kunskap om manniskan, som 

tilltron till ett 'objektivt och rationellt' fa rhallningssatt till omvarlden som ett medel 

att finna kunskap om verkligheten. 

Vad utgar da grunden i kritiken av Cogito? Det ar far det farsta ideerna om det 

som uppstar genom det som Lacan kallat 'spegelstadiet'. Lacan beskriver den process 

som uppstar nar spadbarnet kanner igen 'sig sjalv' i spegeln - jag skriver 'sig sjalv' med 

citationstecken far Lacans argument ar att det ar 'nagot annat' nagot utanfar 'sig 

sjalv', en bild, en imago, som barnet ser. Denna bild kommer darefter att utgara 

grunden far det som Lacan kallar 'imaginart tankande'. Lacan skriver att 

det jublande antagande av sin spegelbild hos den lilla manniskovarelsen (s/ode 

inJons) iinnu forsankt i sin motoriska hjiilploshet och sit! beroende av andra for fo

da, tycks oss som i en monstersituation visa den symboliska grundform dar 'jaget' 

falls ut i en ursprunglig form / .... .. .ldenna form placerar jagets instans, redan fOre 

dess sociala bestamning, pa en fiktiv linje, fOr den enskilda individen fOr alltid 

oovervinnerlig - eller som snarare asymptotiskt kommer at! aterforenas med sllb

jektets tillblivelse/ .... .lTy kroppens helhetsform, genom vilket sllbjektet i en hiig

ring foregriper den fulla utvecklingen av sin kraft, ar alltsa endast given honom 

som en Gestalt, det viII saga som nagot utvandigl (Lacan, 1966, 1996, s. 28-29). 

Lacan havdar att detta moment kan ocksa ses som en metafor far en process som upp

star mellan manniskor - det viktiga ar att se det som grunden far den s k narcisssistis

ka identifikationen - att 'samma-gara' sig med en bild utanfar sig sjalv. Reeder skriver 

att detta utgar grunden far 

jagets inre psykologiska rymd, en spelplats fOr symboliskt betingade processer 

som tiinkande och fantiserande (Reed er, 1990, s. 54) 
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Det ar inom ramen for den imaginara ordningen som fantasier, drommar oeh illusio

ner ges utrymme for att skapa och konstruera en bild av sig sjalv, som hel oeh sam

manhangande, och 'lik sig sjalv' . Det ar i detta sammanhang som Walkerdine knyter 

an till Lacans teori i sitt teoretiserande kring vad kulturens utbud av drommar, tankar 

oeh ideer om 'vem kan jag vara' kan betyda for att forml subjektifiering som process, 

for att forsta hur begaret klas i diskursiva former (se t ex Walkerdine, 1990, s. 173-

204). 

Om den imaginara domanen ar avgorande for att forsta manniskans tillblivelse som 

skapad i en 'klyvning' sa kan man saga att klyvningen befasts genom barnets intrade i 

den Symboliska Ordningen. Det ar den andra viktiga punkten som gor Laeans tan

kande aktuellt i det har sammanhanget. Om vi sager att kritiken av Cogito ar det 

moment i Lacans teori som anammas helt och fullt av Henriques et al (1984) sa ar 

tankandet kring Den Symboliska Ordningen mer problematiskt, vilket jag aterkom

mer till eher en kort beskrivning av vad Lacans kan tankas mena med detta. 

Den Symboliska Ordningen 

Den Symboliska Ordningen ar en sprakets ordning som barnet trader in i och blir ett 

talande subjekt, dar sprakets formaga att beteckna skapar en grund for kontroll over 

det okontrollerbara i tillvaron men som oeksa alienerar subjektet fran det realas regis

ter (se vidare Reeder, 1988, s. 77 ff). Den Symboliska Ordningen ar ocksa i Laeans 

tankande en kulturell ordning dar vissa lagar finns 'inskrivna', som bestammer oss 

oeh tillvarons utformning. Spraket reglerar!regleras av soeiala lagar och har foljer La

can i sparen pa Levi-strauss strukturalstiskt praglade teorier om incesttabu som den 

fundamentala !agen i alia kulturer. Nar alla barn pa ett tidigt stadium far Iara sig att 

fadern! modern inte kan begaras som sexuell partner sa maste en identifikatiol1 ske 

med foraldern av samma kon. Pa sa vis underordnas barnet en symbolisk lag som 

ocksa begransar barnets ode. Pa sa vis utgor konsskillnaden en viktig del i subjektivi-
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teten, som en kulturell skapelse, dar begreppet Fallos utgor den symbol som ska be

teckna skillnaden mellan konen (Henriques et aI, 1984) 19. 

Lacan framhaver alltsa subjektet som klyvtl splittratl alienerat och som en produkt 

av spraket, dar bade medvetna och omedvetna processer skapas il genom spraket. La

can betonar alltsa att det omedvetna ar strukturerat som ett sprak, dvs utgor en sprak

lig och meningsskapande doman, vilket skiljer sig fran synen pa det omedvetna som 

ett kallarhal dar biologiska instinkter harjar och hotar den 'kulturella manniskan' 

(Henriques, 1984, s. 212-213). Det utgor ett viktigt inslag i hans kritik av Cogito -

manniskans tankande best:l.r enligt hans satt att se av ett lager av olika medvetande ni

vaer, ett tal som ar bortom subjektets kontroll. Daremot, havdar Lacan, har manni

skan ett begar eft er kontroll, efter makt over omvarlden, ett begar som kan komma 

till uttryck genom spraket - den Symboliska Ordningen. Begaret ges plats i talet - och 

da inte som representanter for 'inre upplevelser' - som signifikationsprocesser 

(Henriques et aI, 1984, s. 215.216). 

Men som jag skrev tidigare ar det dock en rad problem forknippade med Lacans 

tankande vilket gor att Henriques et al (1984) inte fullt ut anammar Lacans tanke

gangar. 

Problem med Lacans teol'j 

Forfattarna menar att Lacans anvandande av en strukturalistisk teori skapar en un i

versalistisk tendens dar innehallet och processen riskerar att underordnas savalling

vistiska som kulturella strukturer. Forfattarna hanvisar till Hall (1980) och shiver 

one of the implications of using a structuralist paradigm is that Lacan 's theory 

tends to collaps into an account of universal, albeit contradictory, subject who is 

not situated historically, who is tied and bound by pre-existing language, and is in

capable of change because of it (Henriques et ai, 1984, s. 217). 

Det ar naturligtvis en utgangspunkt som Henriques et al (1984) avser att undvika utan 

att for den skull bortse ifran de mojligheter som finns i Lacans dekonstruktion av det 

19 Det haT utgor en mycket begrHnsad beskrivning OYer Lacans teori om konsskillnaden, sexualitet och den Symbo
liska Ordningen, vilketjag av utrylllmesskal Himnar <\1 sidan dAjag menar att del faller yid sidan av mitt kunskapsin
!resse. Henriqucs et al (1984) hM.nvi sar till den feministiska kritik som riktats ernot Lacan. Trots hans betoning av 
sexualitet sam en kulturell konstruktion, ceh d~med en implicit kritik av hur psykoanalytisk teori kommit att biolo
gisera kvinnlighet, 5;\ ar Lacans koppling till eU falloscentriskt tankande problematiskt. Det uppstAr en universalisti sk 
tendens, dlir Fallos i slultindan blir en symbol fflr manlig dominans snarare!in symbol fflr skillnad. (se t ex Rose & 
Mitchell, 1982; Reeder, 1990, fdr en mer ing(\ende diskussion). 
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'avgransade, rationella subjektet'. De menar att det ar i Lacans betoning av och tankar 

om signifikationsprocesser som gel' utrymme far en teoretisk vidareutveckling. Hen

riques et al (1984) introducerar darfar tanken att istallet far att som Lacan utnyttja de 

Sausser's signifikation/signifikant relation (om an i omvand ordning) och Levi-Strauss 

tankar om kulturella strukturer som del vis determinerar manniskans ade, valjer de att 

se subjektet som 'positionerat' i diskursiva praktiker och darmed standigt involverat i 

diskursiva relationeI'. De menar att de subjektpositioner som star till buds i diskursiva 

praktiker ar barare av innehall som ocksa relaterar till subjektets begar och det omed

vetnas arbete. Det innebar att diskursiva praktiker som barare av subjektpositioner 

ocksa deltar i det manskliga begarets standiga sakande efter nya former, nya uttryck, 

ett arbete som ofta ar omedvetet, och som spelar in och blir avgarande far bade den 

enskilda manniskan och far hur pass 'effektivt' ett reglerande system blir (Henriques 

et aI, 1984, s. 218). Farfattarna tar som exempel kvinnors anskan att fa barn och hav

dar 

that ' good mothering' cannot be understood outside the discursive practises which 

constructs its parameters and norms. These include, for example, the child-care 

books, the hospital visits, the routine check-ups, the normalizing techniques which 

define satisfactory maternal health or development, and so on. Thus, desires to ha

ve children, to be a mother, or for oneself in relation to one's children, imply par

ticular positioning within these discursive frameworks. Yet, the effectivity of the 

regulatory practices depend, in this case, on the fact that the mothers already desire 

to be good mothers. This, then, directs attention towards the relation between their 

motivation and the discursive practices which position them (Henriques, 1984, s. 

219). 

Farfattarna havdar att majligheterna att teoretisera kring hur fantasier, anskningar 

och drammar ocksa kan relateras till en diskursiv praktik. Det finns ingen enkel inre

yttre dikotomi utan det finns bara en faranderlighet som enbart ar grip bar genom att 

explore the historical location, production and specificity of the discourses for un

derstanding desires .... speculate about how particular discourses set parameters 

through which desire is produced, regulated and channeled (Henriques et ai, s. 

220). 
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Konklusion 

Henriques et al (1984) visar alltsa pa nodvandigheten att dekonstruera synen pi indi

vi den som rationell, autonom oeh avgransad fran andra. Darefter visar forfattarna att 

synen pa den rationella avgransade individen ar en historisk oeh kulturell produkt, 

skapad i samklang med utveeklingen av de administrativa oeh organisatoriska sam

hallsapparater som utveeklades i syfte att individualisera oeh darmed kontrollera en 

vaxande befolkning. Det innebar att diskursiva praktiker skapar subjektpositioner 

vari individer signifieras som 'sjuk', 'frisk' kvinna', 'man' ete, subjektspositoner vilka 

i sig kan vara motsagelsefulla men som pa samma gang kan inrymmas i en oeh samma 

manniska. Subjektet bestams i kunskapsl maktrelationer oeh subjektpositioner ar for

anderliga oeh produeerar saval makt som motstand. Det viktiga ar att begreppet 

'subjekt' inte ar samma sak som 'individ' i bemarkelsen en avgransad individ som re

laterar till ett yttre kontext. Slutligen tar de upp fragor kring hur vi ska forsca att in

divider trots allt upplever ett sammanhang oeh enhet i sitt liv, oeh hur ska vi forsca 

att individer vill, onskar oeh begar inte bara det som kan uppfattas som 'goda ting' 

utan oeksa sadant som till synes leder till fortryek oeh destruktion. Genom att an

vanda sig av Laeans tankande kring begarets uttryek i signifierande praktiker, som ett 

sokande efter kontroll oeh sammanhang, sa formar forfattarna att teoretisera kring 

subjektivitet som bade skapat i diskurser oeh som uttryek for psykiska proeesser. 

Oeh da ar fragan hur foreliggande synsatt kan komma att forstas i relation till be

greppet identitet? 

Identitet som subjektpositioner 

Slutsatsen av det synsatt som jag presenterat ovan (som lite forenklat ibland kommit 

att kallas 'positioneringsperspektivet') ar att ' identitet' bescar av alla de subjektposi-
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tioner den enskilda manniskan placeras/placerar sig i'O. Dessa subjektpositioner bar 

inte sinsemellan pa m'lgon slags inre logik utan de kan vara saval motsagelsefulla som 

komplementara. Subjektpositioner kan ocksa beskrivas i termer av 'fiktioner' -

01 mojliga att lasa dar varje 'lasning' ocksa bar pa en potentiell motlasning. Det ger 

darmed ocksa mojlighet att uppmarksamma och soka efter vad som ar en 'reglerande 

sanning' eller som Walkerdine skriver 'fictions a/truth' (Walkerdine, 1989, s. 87-103). 

Det kan galla sanningen om 'vad ar en flicka', 'vad ar en dyslektiker', 'vad ar en god 

elev'? Jones (1994) skriver om betydelsen av att uppma~ksamma 'sprickorna i muren' 

i betydelsen de moment dar socialisationen inte lyckas helt - dar manniskor uppvisar 

tecken pa att vara nagot merl nagot annat an vad som tillskrivs demo Det kan i 

Foucaults spdik uttryckas som en punkt dar en kamp utkampas om inneborder och 

betydelser av en specifik subjektposition, skapad utifran diskursl er. 

Det ar ett synsatt som jag menar ger utrymme for att forsta identitet som ambiva

lent, motsagelsefullt och foranderligt. Det innebar i sin tur att beskrivningar av barn 

och barns identiteter inte ses som fasta och slutgiltiga, mojliga att kategorisera, utan 

snarare som 'tankbara' och 'mojliga' lasningar av barns uttryck och berattelser. 

Jag menar att det synsatt som presenteras i Changing the Subject (1984) istallet opp

nar upp for att forsta identitet som en process, strukturerad kring aspekter som genus, 

alder, klass, etnicitet, sexuell preferens, livsstil etc dar dessa olika aspekter far olika 

betydelser yid olika tidpunkter i individens livsforlopp. 

Barnet, berattelsen och identitet/er 

Om det som presenterats ovan kan ses som ett overgripande synsatt pa hur identitet 

kan forstas som skapat av bade sociala och psykiska dimensioner ska jag nu slutligen 

namna mojligheten att diskutera hur identitet - i ovan teoretiska tappning - i ett 

20 Positionering, eU begrepp som htir harJeds till begreppet 'subjektposition ', har i vissa sammanhang kommit att an· 
vandas i syfte att beskriva en forskningsinriktning vaTS intresse varit att studera hur 'hur flickor blir till nickor i ett 
socialt spcl av betydelser' (lanes, 1994). Det aT uppbyggt kring en kritik av traditionell socialisationsteori Deh vid
hfingande forskning om 'flickors villkor' ceh bygger till vissa delar p:\ del synsatt som presenteras i Changing the 
Subject (1984). Positionering har i det sammanhanget blivit eU satt aU presentera sig teoretiskt, som altemativ till 
'postslrukturalistisk feminislisk pedagogisk forskning' ett nAgol minst sagt otympligt begrepp (se tex Davies & 
Banks, 1992; Rhedding-Jones, 1996). Jag menar att begrcppet 'positionering' inbjuder till en aHtfOr yid definition (se 
t ex Davies & Harre, 1990 dar begreppet ges en annan innebord). Jag tror att begreppet socialisation intc nadvan
digtvis behover 'kastas ut med badvattnct' utan om vi med Walkerdines ord kan se 'socialisation' som en Hisning av 
subjektpositioncr, en lMsning som kan vara mer eH er mindre 'lyckad'. Ytterligare en diskussion utvecklas av Van 
Duinden (1995) som ser 'socialisation' och 'positionering' som olika perspektiv. Hall menar att de inte utesluter var
andra, utan att de bar ses som kompletterande perspektiv. 
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konkret forskningssammanhang kan farstas i termer narrativ teori (se t ex BruneI', 

1987; 1991, White, 1991; Reeder, 1996). Jag vill betona 'namna majligheten' for narra

tiv teori ar ingalunda en enhetlig teoretisk skola utan bestar av en mangd olika inrikt

nmgar. 

Farst vill jag barja med att ta upp frlgan om hur narrativ teori kan knytas till det 

empiriska material som jag ska arbeta med; kan barnens berattelser, om sig sjalva och 

sitt liv i skolan och pa fritiden, ses som en berattelse i form av en 'sjalvpresentation'? 

Om vi ser pa identitet som 'process' , som faranderlig och mangfacetterad, ar detta -

dvs 'identitet/er' - da majligt att finna uttryck far i mannniskors berattelser, inte 

minst med tanke pa det begransade material som en 'sjalpresentation' skapad i en in

tervju, kan bidra med. Kehily (1995), Bloom (1996) och Gavey (1997) menar dock att 

synen pa identitet som uttryck for en mangd bade harmonierande och motsagelsefulla 

subjektpositioner ar mycket majlig att farena med en forskningsansats dar man ni

skors berattelser tolkas som uttryck for konstruerandet av identitet. De ansluter sig 

alia till det tankande som utvecklats av Wendy Hollway (1989) som havdat att livsbe

rattelsen kan ses som ett uttryck for en standig kamp med orden och dess betydelser, 

dar orden undflyr alia farsak att bestammas. Dl varje manniska ar inskriven i en rad 

diskurser, som sinsemellan ar motsagelsefulla, sa ar det majligt att lyssna pa berattel

sen som ett 'innehatl', som en barare av en rad potentiella meningar. Hollway ar in

tresserad av den mangfald av meningar och betydelser som daljer sig i en livsberattelse 

och saker efter innehallet i diskursen, inte i bemarkelsen 'det slutgiltiga innehallet', 

utan innehallet som bestams i relation till en rad olika diskurser (Hollway, 1989, s. 31 

ff). Det innebar att diskurser blir intressanta i farhallande till hur de kommer till an

vandning for att 'beratta om sig sjalv', och darmed som del i den process som identite

ten utgar. Om vi knyter diskussionen till mitt fareliggande avhandlingsarbete sa kan 

barnens berattelser ses som skapade av en lang rad olika diskurser. Eftersom dyslexi 

har varit motivet till att barnen kontaktats och intervjuats sa ar dyslexidiskursen av 

sarskilt intresse i det har fallet. Det som jag hoppas kunna lyfta fram i min studie ar 

hur barnen berattar om sig sjalva och sitt liv, utifran temat dyslexi/las och skrivsva

righeter. Jag kommer att saka efter en farstiielse for hur barnen anvander sig av dys

lexidiskursen; om de anvander den, hur, nar och i anslutning till vad, i den berattelse 

som skapas i intervjusituationen. Men det blir omajligt att inte se till den mangd and-
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ra diskurser som barnen anvander for att skapa sin berattelse. Och det ar med ut

gangspunkt i dessa olika diskurser som identiteten kan 'Iasas' - inte som en fast, slut

giltig enhet utan som en faranderlig majlighet. 

For det and ra, i nara anslutning till des sa reflektioner finns ytterligare en fdi.ga som 

jag vill ta upp, innan texten avslutas. Det knyter delvis an till en fraga om majligheten 

att kombinera en poststrukturalistisk syn pa subjektet som multi pelt, faranderligt och 

skapat i diskurser med en syn pa berattelsen som 'nagons'? Kan vi tanka oss 'nagon 

som styr och staller' inom den multipla och faranderliga identitet som malas upp i 

Changing the Subject (1984)? Finns det i dessa berattelsen 'm'igon att Iyssna pa'? 

En aktiir elle,' ett determinerat subjekt 

Bronwyn Davies (1997) och Allison lones (1997) for en diskussion om majligheten aY 

att anyanda ett poststrukturalistiskt perspektiv och samtidigt uttrycka sig i termer ay 

en aktar, som vill, vdljer och avvisar olika 'subjektpositioner' eller om ett poststruk

turalistiskt perspektiv kraver andra former att uttrycka sig i/ genom. Det kan yara en 

form dar 'hon/han', 'jag' - personliga pro nomen - farsvinner tiIl farman ett skrivsatt 

som Iyfter fram ett tankande om hur diskurser 'skrivs in' i manniskan och dar diskur

ser 'talar' manniskan. Davies och lones visar pa en tydlig konflikt rarande hur 'fritt' 

man kan anvanda sig av teorier, bade for egen del och for sina studenters del. 

lones havdar betydelsen av att atervanda till den teoretiska diskussion som lapt ge

nom vart arhundrade om 'subjektet' som determinerat eller fritt. lones haver i enlig

het med den teoretiska utveckling som varit ett enhetligt och 'rent' anvandande av 

poststrukturalistisk teori, dar den humanistiska diskursens skapelse - aktaren med en 

essentiell identitet - farsvinner till farman for ett 'subjekt' vars 'performed identity' 

kan lasas som 'fictions of identities' dar lasningar / misslasningar kan spelas med och 

dar ingen mening ar fast/faststalld. 

Davies (1997) daremot hiivdar att 'subjektifieringen' Iyckats i den man att bade 

hon, lones och alla deras studenter ar aktiva agenter i sitt havdande, kravande, pole

miserande aven 'sann' anvandning av poststrukturalistisk teori. Davies avslutar med 

att farespraka en syn pa poststrukturalism som ett tankande kring 

the fact that we are take up/over/under by contradictory discursive practices 

(Davies, 1997, s. 281) 

34 



dar utmaningen for alia forskare ar att 

take up the possibilities inherent in the complex reconfigurations which poststruc

turalist theories make possible, and to find out where that might take them (ibid, s. 

181-182). 

Friigan som diskuteras av Davies (1997) oeh Jones (1997) ar ingalunda ny utan har 

lopt som en triid genom den feministiska debatten om huruvida det 

'poststrukturalistiska subjektet' omojliggor eller starker en politisk kamp for kvinnor 

(se t ex Butler & Seott, 1992, for diskussion om poststrukturalism oeh feministisk po

litik). 

Den har diskussionen uppmarksammas oeksa i Changing the Subject (1984) fast ur 

en annan, mer terminologisk synvinkel. Forfattama pekar pa de semantiska svarighe

ter som uppenbarar sig da engelskans 'subjectivity' ska ersatta franskans 'asujettir', dar 

det franska verb et betyder bada 'to produce subjectivity' oeh 'to make subject'. Forfat

tama valjer begreppet 'subjectivity' men vill med resonemanget som utveeklas i boken 

visa pa den dubbla betydelsen som subjektivitet implieerar. Subjektivitet ses darmed 

som bade 'individuality'I'selfawareness' oeh som produeerat/skapat i diskurser. 

(Henriques et aI, 1984, s. 1-3). 

Walkerdine havdar att ett poststrukturalistiskt tankande, sasom det framstalls i 

Changing the Subject (1984) riskerar att fora med sig en syn pa manniskan som deter

minerad oeh soeialt bestamd. Darfor ar det viktigt med empiriska studier som, utan 

att gora ansprak pa 'fakta' oeh 'sanning', gor det mojligt att framhava komplexiteten i 

kulturella praktiker (Walkerdine, 1989, s. 14) . Walkerdine skriver i Daddy's Girl 

(1997) att man inom 'post' teorier tvekar infor empiriska studier av radsla for att pro

dueera 'nya' sanningar vilket har gjort att viljan att riva ner - dekonstruera - har givits 

foretrade. Walkerdines uppmaning ar att studera hur manniskor gors till subjekt - oeh 

regleras oeh kontrolleras - genom att studera hur mening skapas i praktiken oeh hur 

dessa meningar gors sjalvklara oeh fomuftiga. Men, som hon betonar, det gar inte att 

gora genom att enbart arbeta pa en rationell niva, utan psykiska aspekter maste beak

tas oeksa (Walkerdine, 1997, s. 35). 

Det kan vara vart att notera att fragan ar hisnande nara att aterigen aktualisera fra

gan om ett 'kamsjalv'. Jag skulle vilja havda att det ar en ambivalens som tills vidare 

far vara oeh som inte gar att losa. Det har inom poststrukturalistisk teori havdats att 
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det dikotomiska tankandet doljer och skyler over och darmed forhindrar att alterna

tival nyskapande fragor stalls. Det ar mojligt att detta ar en fraga som doljer snarare 

an som kraver ett svar. 

Avslutning 

Jag menar att det ar viktigt att klargora hur teoretisk referensram till stora delar be

stammer hur ' identitet' kan komma att forstas och anvandas. Pa sa vis tycker jag att 

de tankegangar som skisseras i Changing the Subject (1984) kan fungera som ett grund

laggande synsatt for att soka forstaelse for hur barns identitetl er skapas i tvarsnittet 

mellan sociala och psykiska domaner. Jag tyeker det har varit viktigt att klargora att 

det finns ingen 'slutgiltig' definition pa identitet, dar identitet kan skrivas som 

'identitet = .. .. . .' utan att det handlar om att finna en teoretisk ram, inom vars ramar 

identitet ges mening, som i sin tur utgor en grund att stalla fragor utifran och som in

spirerar till ett vi dare tankande. 

Men riskerar man inte en teoretisering - dar teorin far leva sitt egna liv - utan empi

risk grund. Jo, den risken finns menar jag. Men samtidigt ar min utgangspunkt att det 

ar teorin som utgor grunden for tolkning av empirin och att teorin darfor maste klar

laggas och goras synlig for att tolkningen i sin tur ska bli tydlig, och kunna diskute

ras/kritiseras. Jag avslutar darfor med Reeders ord kring vad som skiljer en teori fran 

en model!. I begreppet mod ell kan man lasa in ansprak pa att kartlagga verkligheten -

att gora en modell over ett fenomen ell er en handelsekedja - medan en 'teori' handlar 

om att tolka manskliga erfarenheter pa ett satt som gor att de stalls i ett nytt Ijus och 

som ifrilgasatter det som tas for givet. Det ar ett resonemang som visar pa hur en teori 

ska ge utrymme for att stalla fragor till och spekulera kring empiriskt material pa ett 

satt som bade bryter vardagsforstaelsen och ruckar pa det 'sunda' fornuftet (Reeder, 

1990, s. 402-403). Reeder skriver ocksa att en teori ska inte som en struktur aterspeg

las i de svar som den formar generera utan 

en teori ( i motsats till exempel mode lien) larl varken verifierbar eller falsifierbar. 

Dess raison d' etre ligger snarare i dess kompetens at! generera en diskurs som 

momentant fonmir skingra vardagskunskapens illusioner (Reeder, 1990, s. 403). 
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Aven om Reeder hiimtar sitt teoretiserande fran en psykoanalytisk diskussion - med 

allt vad det in ne bar - sa tycker jag att det sager nagot viktigt om tolkningens roll i ett 

forskningsprojekt om manniskor. 
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Linkoping University hosts an interdisciplinary Institute of Advanced Study 
known as the Institute of Tema Research. The Institute of Tema Research is 
divided into five separate departments, each of which administers its own 
graduate program, and each of which conducts interdisciplinary research on 
specific, though broadly defined, problem areas, or "themes" (tema in Swedish, 
hence the name of the Institute) . The five departments which compose the 
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Department of Health and Society (Tema H), the Department of 
Communication Studies (Tema K), the Department of Technology and Social 
Change (Tema T), and the Department of Water and Environmental Studies 
(Tema V). 

The Department of Child Studies was founded in 1988 to provide a research 
and learning environment geared toward the theoretical and empirical study of 
both children and the social and cultural discourses that define what children 
are and endow them with specific capacities, problems, and subjectivities. A 
specific target of research is the processes through which understandings of 
'normal' children and a 'normal' childhood are constituted, and the roles that 
children and others play in reinforcing or contesting those understandings. The 
various research projects carried out at the department focus on understanding 
the ways in which children interpret their lives, how they communicate with 
others, and how they produce and/or understand literature, language, mass 
media and art. Research also documents and analyses the historical processes 
and patterns of socialization that structure the ways in which childhood and 
children can be conceived and enacted in various times, places and contexts. 
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