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ABSTRACT 

Pedagogy has been theorised as a process of becoming, throughout history, as well 
as in contemporary research. In an interplay between literary configuration as a 
form of arts-based research and analysis based in philosophy of education, this 
dissertation explores the in-between of the educational relation within a specific 
human–horse relationship in order to examine, re-symbolise and re-negotiate the 
very presumptions of what pedagogy can become. 
   I am interested in the educational possibilities in the relational processes of 
becoming when the Other is a horse and, further, how imaginaries, enabled by a 
questioning of the anthropocentrism of processes of becoming, can contribute to 
think pedagogy as a relational process of becoming, rooted in becoming-animal.  
   Firstly, against the backdrop of a critique of the discourse on animality, I analyse 
becoming-animal in depth. By working with the concept of figuration, I 
investigate the processes of becoming between human and other-than-human. As 
Rosi Braidotti’s (2002) notion of becoming-animal informs this specific, 
enfleshed relation between human and horse, this lived relation also concretises 
the notion of becoming-animal.  
   Secondly, in the light of a cartography of the power relation, I claim, in line 
with Paul Patton (2003), that it is nonetheless possible for ethical relations to 
emerge in and through that relation. By linking the idea of ‘being faced by 
animals’, as developed in Matthew Calarco’s (2008) work with the idea of ‘being 
addressed’ as developed in Gert Biesta’s (2012) work, I see the horse’s face appear 
as an educational and ethical questioning. 
   Thirdly, drawing on Luce Irigaray’s (1993) concept of difference, yet in another 
way, and displacing space for wonder to the relational space between human and 
horse, I highlight how processes of becoming-animal break through. Further, I 
explore how re-configurations offer possibilities of shaking the idea, rooted in 
human subjectivity, out of which the living is classified into the ‘ontological 
categories’ of ‘Human’ and ‘Animal’. 
   In conclusion, I discuss how educational possibilities emerge in relational 
processes when the Other is a horse in two different yet transversal ways: firstly, 
through the lived relation to the Other and secondly, through possibilities for 
other-than-anthropocentric imaginaries.  
   The dissertation not only contributes to the field of education, and more 
specifically within the field of philosophy of education concerning educational 
relations. It also contributes to the development of the field of horse studies within 
the fields of humanities and social science. 

Key words: philosophy of education, becoming-animal, in-between, educational 
relations, human-horse relations, Gert Biesta, Luce Irigaray, Rosi Braidotti, 
Matthew Calarco.
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artikel tillsammans. Tack till Ninnie Andersson – som också varit en av 
LTU:s exildoktorander i Stockholm – för ditt värmande stöd och för vår 
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Preludium 

 
 
 
 
Hästen är inget verktyg utan en vän. Du följer mig, men inte vem som 
helst. Jag följer dig, men inte hela tiden. Jag har en riktning, och ibland 
visar du en annan riktning. Ibland är din riktning bättre, som när du 
vänder ifrån ett träsk eller ett moln av knott. Jag har tagit bort bettet från 
din mun, tyglarna från min hand och rider med ett rep runt din bringa. 
Det hänger där som ett halsband. Jag kan trycka repet mot din hals för 
att tillsammans med resten av min kropp föreslå att öppna eller stänga en 
riktning eller takt, men om du vill kan du dra ned huvudet, byta håll 
eller springa så fort du kan.
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Blivande, häst, den pedagogiska relationens 
mellanrum: en början 

Pedagogik har teoretiserats som en blivandeprocess, både historiskt t.ex. 
genom Aristoteles, Freire, Dewey, Platon och Vygotsky m.fl. och mer 
nyligen av Biesta (2014) och Todd (2003). Jag börjar min utforskning i 
pedagogik genom att ifrågasätta det människocentrerade i detta blivande. 
Biesta (2014) diskuterar Todds (2003) Learning from the Other och fokuserar 
på temat blivande. Som Biesta påpekar: ”the Other that transcends the self 
[…] only seems to figure in the discussion as a human other” (Biesta, 2014, 
s. 49). Biesta fortsätter genom att fråga om: ”this otherness can be 
contained to concrete and identifiable other human beings, or whether 
we should be open to the possibility that something more radically 
different might break through” (Biesta, 2014, s. 49). Frågan som detta leder 
till, för Biesta, är: ”how we might think transcendence, which, as I will 
suggest, also raises the question how we might transcend thinking – 
particularly the thinking of what ‘is’ transcendent” (Biesta, 2014, s. 49).  
   I linje med Wolfe (2003), som ställer den välkända frågan om vad som 
händer när den Andre inte längre säkert kan antas vara mänsklig, skulle jag 
vilja följa det spåret av annanhet som något radikalt annorlunda än 
mänskligt och pressa detta vidare för att utforska annanhet i termer 
av ”djur” 1, eller mer specifikt, i termer av ”häst”. 
   Jag tar utgångspunkt i en specifik relation, nämligen den jag själv har 
levt i med den häst jag kallar min, för att öppna ett annorlunda tänkande 
om pedagogiska relationer. Att ta utgångspunkt i den levda erfarenheten 
är vanligt inom studiet av människa-häst-relationer (Andersson, 2010; 
Bornemark, 2010; Dashper, 2017; Game, 2001; Hagström, 2014a, 2016a; 
Hearne, 2000; Slicer, 2014; Zetterqvist Blokhuis, 2018).2 

                                                 

1 För pedagogisk forskning om relationer till djur, se t.ex. Ceder (2015), Dinker & Pedersen (2016), 
Lloro-Bidart (2017), Pedersen (2007, 2011, 2012, 2014, 2015), Sjögren (2014, 2017), Spannring (2015, 
2017). 
2 Att ta utgångspunkt i levda relationer är också vanligt inom studiet av relationer till andra djur, se 
t.ex. Haraway (2003, 2008). För exempel på studier av andra djur som utgår ifrån specifika 
djurrelationer, se t.ex. Pedersen (2011a, 2012). 
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Denna häst har haft en central plats i min livsvärld under 16 år. Vi har alltså 
haft många möjligheter att utveckla vår relation. För vår relation som sådan, 
är vi outbytbara. Men jag tror att vad vi gjort tillsammans är 
igenkänningsbart i andra relationer (Hagström, 2014a).3  

En pedagogisk fråga: blivandets händelse 
Subjektets blivande är centralt för pedagogik, enligt Biesta (2012). Han 
menar att den pedagogiska frågan inte berör identifikation, utan 
subjektifiering (Biesta, 2012). Med detta åsyftar Biesta (2012) att medan 
identifikation handlar om att hitta sin plats i den existerande ordningen, 
handlar subjektifiering om ”coming into presence”, vilket innebär att 
komma till världen som en unik varelse (Biesta, 2006). Subjektifiering är 
att föredra framför individualisering eftersom begreppet uttrycker att vi 
inte bara är subjektet (”the subject”) för våra egna begynnelser utan att vi 
även är underkastade (”subjected to”) hur andra tar upp dessa begynnelser 
(Biesta, 2010). Frågan som ska ställas är inte vad subjektet är, utan hur det 
existerar, och därigenom skiftar Biesta (2012) pedagogikens 
förutsättningar till de relationella dimensionerna av subjektifieringens 
event, eller händelse. I lejonparten av Biestas arbete används 
begreppet ”subjektifiering” och ”subjektivitet” men i senare arbete har 
han vänt sig allt mer till ”subjectness”4 (Biesta, 2015b, 2017). Detta är för 
att betona att sökandet inte rör subjektivitet som motsats till objektivitet 
utan snarare: ”the ‘condition’ of being a subject rather than an object” 
(Biesta, 2015b, s. 16). Det som är pedagogiskt med blivande har, för Biesta 
(2015b), att göra med själva processerna för hur denna händelse sker. I linje 
med Biesta (2015b), där han lutar sig mot Lévinas, förstår jag ”the address 
of the other” (2015b, s. 2), som centralt för blivandets händelse. Biesta 
(2015a) betonar att vi behöver öppna upp för andra existentiella 
möjligheter att vara i och med världen, där vi – istället för att se världen 
som ett objekt som vi ska förstå – behöver låta världen möta oss och 
adressera oss.  

                                                 

3 Detta projekt har under forskningens gång blivit presenterat i olika former: Hagström (2013, 2014a, 
2014b, 2014c, 2014d, 2014e, 2015a, 2015b, 2016a, 2016b, 2016c, 2018). 
4  Jag använder detta begrepp här på sitt originalspråk i brist på en tillräckligt passande över-
sättning. ”Subjektskap” är t.ex. möjlig men som begrepp låter det för likt ”subjektsskapande” och får 
därigenom en konstruktivistisk klang som inte ger gehör för begreppets innehåll. Vidare är 
t.ex. ”subjekthet” alltför otympligt. 
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Detta att bli kallad på, att bli adresserad av den andre skapar en relationell 
situation där det blir möjligt att svara och agera – där det spelar roll, blir 
betydelsefullt – att svara och agera och att subjektiviteten därigenom 
kommer till världen såsom outbytbart unik i sitt ansvarsfulla handlande 
(Biesta, 2012). Biesta (2012) ser subjektivitetens händelse såsom att bli 
adresserad av den andre, av den andres annanhet, och här vill jag ta fasta 
på blivandets händelse, men lämna subjektivitet åt sidan. Subjektivitet har 
sin begreppsliga tradition djupt rotad i och definierad utifrån mänsklig 
subjektivitet (Wolfe, 2003). Braidottis (1994, 2002, 2013) subjekts- och 
subjektivitetsformationer belyser subjektivitet i ett skifte från 
antropocentrism, samtidigt som hon medför en feministisk utgångspunkt. 
Min uppgift här är att med ett ifrågasättande av antropocentrism utforska 
den pedagogiska relationens mellanrum och därför fokuserar jag på 
blivandets händelse.  
   Fokus på blivandets händelse sammanknyter också den pedagogiska 
frågan om att komma till världen med frågan om det etiska. Derrida (2003, 
2004) har skiftat förutsättningarna för hur den etiska debatten om djur 
förs genom att rikta fokus på människans möte med djurs lidande. Detta 
möte möjliggör ett avbrott och en påverkan på människan genom att 
belysa att vi är utsatta och ändliga varelser. I linje med hur Calarco (2008) 
förstår Derridas tänkande såsom att arbeta igenom djuretik utifrån sådana 
möten och hur det utmanar den metafysiska grunden för modern etik och 
politik genom att om-fokusera tankar utefter alternativa linjer, ser jag 
sådana möjligheter också för pedagogik.  
   Medan respons, för Derrida (2003, 2004) är avgörande för att 
konstituera det etiska, följer jag tvärtom den förståelse av det etiska som, 
utifrån Lévinas (1988) innebär att vara ansvarig för den Andre utan att 
förvänta sig någon respons eller ansvar tillbaka. Att tänka utifrån annanhet 
öppnar upp för ett annorlunda tänkande om pedagogik som belyser det 
etiska ansvaret för den Andre (Todd, 2008). Denna etiska vändning i 
pedagogisk forskning, som betonar skillnad och annanhet, är betydelsefull 
för situeringen av denna avhandling.  
   Den pedagogiska relationen är på så sätt redan från början sammanflätad 
med frågan om det etiska. I likhet med det pedagogiska innebär det etiska 
en möjlighet, en rörelse, en händelse. Liksom Biesta (2012), fokuserar 
Grosz (2011) på blivandets händelse. Som Grosz konstaterar: ”what it is 
that becomes, or what it becomes, are less clear and less interesting than 
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the movement itself ” (2011, s. 1). Vidare, enligt Grosz: ”Every event or 
encounter is itself a mode of becoming with its own time, its own 
movements, its own force” (Grosz, 2011, s. 2). Grosz (1999) ber oss att 
överväga hur det är att tänka kring en riktning eller bana utan att kunna 
förutsäga destinationen. Detta fokus på process som motsats till slutresultat 
innebär att lägga fokus på var den pedagogiska relationen uppstår – på 
pedagogikens faktiska händelse i dess händelse och rörelse. Detta är i 
motsats till en imaginär om pedagogik som är förutsagd av ett förutbestämt 
mål om identifikation. Det innebär att en sådan imaginär om pedagogik 
oftast handlar om hur studenter hittar en plats i den existerande ordningen 
(som en god medborgare) och hur pedagogik är tänkt att vara det verktyg 
genom vilket studenter kan inta den identiteten i framtiden (Hagström 
2016a). 

Den pedagogiska relationens mellanrum 
Den kommunikativa vändningen inom pedagogik avser en förflyttning 
från språk till processer, från det enskilda och fasta till det som händer 
mellan. Det innebär att subjektivitet, istället för subjekt, blir ett mer 
adekvat begrepp (Wright, 2007). Kommunikation tar sig uttryck som ett 
ömsesidigt handlande, genom intersubjektivitet, i mellanrummet (Wright, 
2000).5 Den kommunikativa vändningen är betydelsefull eftersom den 
öppnar den intersubjektiva sfären. En risk som den kommunikativa 
vändningen bär med sig är att det skulle kunna föras så långt att man tänker 
sig att i och med att subjektet kan formas kanske det också bör formas. Det 
skulle då innebära att individens integritet åsidosätts. Där blir det viktigt 
att istället fråga hur jag kan vara för den Andre och det öppnar också för 
etiska och politiska dimensioner som exempelvis frågan om med vilken 
rätt jag undervisar (Säfström, 2005). 
   Biesta ställer en fråga som inte handlar om definitionen av ”education”, 
utan om var den tar plats: ”the location of education” (2004, s. 11).6  
Vanligt bland teorier i pedagogisk forskning är utgångspunkten att 

                                                 

5 Se Hjulström (2014) för en diskussion, utifrån Dewey, om hur pedagogiken blir öppningen och 
relationen till det okända i det kända och hur pedagogiken är beröringspunkten i mellanrummet 
mellan skillnader. 
6 Se Rytzler (2017) för en diskussion av uppmärksamhet som en pedagogisk relation, där situations- 
och platsspecifika pedagogiska transformationer framträder, påkallade av platsen själv genom dess 
estetiska utveckling av uppmärksamma subjekt och uppmärksamma relationer.  
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pedagogik är interaktionen mellan den som (ut)bildar och den som blir 
(ut)bildad, och att det handlar om de aktiviteter som var och en gör. 
Mellan dem finns ett ”gap”, eller ett ”in-between space”, härefter kallat 
mellanrum.7 Många teorier strävar efter att minska, överbrygga eller stänga 
detta mellanrum (Biesta, 2004). I den tradition som tar utgångspunkt i att 
pedagogik är interaktion finns, enligt Biesta (2004), också antaganden om 
kausaleffekt och att undervisning kan kontrollera lärandet. Dessa 
antaganden tar sig uttryck genom att det undersöks vilka faktorer som 
man menar avgör lärande. 8 Tankegångarna ligger till grund för idén att 
använda utbildning till i förväg uppsatta mål som rör moral och samhälle. 
Biesta (2004) påpekar att idén att interaktion finns är sund i den meningen 
att det innebär att det finns en relation och ett mellanrum mellan dem 
som ingår, men att interaktion inte fångar hela bilden. I linje med Biesta 
(2004) vill jag belysa idén att själva mellanrummet inte alls bör överbryggas. 
Så länge det finns en glipa, ett mellanrum, finns åtminstone, enligt Biesta 
(2004), den omöjliga möjligheten att nya begynnelser och nya nybörjare 
kommer till världen. 9  En sådan relation är enbart möjlig för att det 
existerar en transformativ glipa som inte går att representera och som inte 
kan kontrolleras av dem som ingår i interaktionen, men som samtidigt är 
just det som gör kommunikation möjlig.  
   Blivandets händelse utgörs av de relationella dimensionerna, att bli 
adresserad av den Andre. Den pedagogiska relationens mellanrum tar sig 
uttryck som en händelse i rörelse. 
 

Ifrågasättande av antropocentriska imaginärer:  
feministiska implikationer  

Den dominerande imaginären om pedagogiskt blivande är 
människocentrerad. Detta perspektiv består av en social imaginär och ett 
symboliskt system som är genomsyrat av maktstrukturer av 
antropocentrisk och patriarkal karaktär. Sexism bidrar till förtrycket av de 
icke-mänskliga djuren liksom speciesism bidrar till kvinnors förtryck 

                                                 

7  ”Mellanrum” framträder i flera olika kontexter: filosofiska, poetiska, konstnärliga etc. I denna 
avhandling är ”mellanrummet” specifikt kopplat till pedagogiska relationer som ett vetenskapligt sub-
fält i pedagogik. 
8 För Biestas kritik av lärande och lärifiering, se t.ex. Biesta (2006, 2010, 2017). 
9 Se Hållander (2017) för en diskussion av hur omöjligheten är en del av möjligheten, i relation till 
vittnesmålets pedagogiska möjligheter. 
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(Dunayer, 1995). Att röra sig mot en imaginär, rotfäst i djur-blivande, 
innebär att vara medveten om de feministiska implikationerna som ligger 
i ifrågasättandet av de dominerande bilderna av pedagogiskt blivande.   
Kategorierna ”kvinna” och ”djur” har samma symboliska funktion i det 
patriarkala samhället. Båda är konstruerade som dominerade och 
undergivna i teoretisk diskurs (Gruen, 1993). Antropocentrism avgör 
fortfarande vad det innebär att vara en varelse som spelar roll, skriver 
Adams (2015) i 25-årsjubileumsutgåvan av The sexual politics of meat, där 
hon belyser sammankopplingen mellan antropocentriskt och patriarkalt 
förtryck. Braidotti (2002, 2011) positionerar människor och djur inom en 
alternativ matris. Som Irigaray (1993) lyfter fram, representerar den 
symboliska ordningen som vi lever i världen på ett förvrängt sätt, på grund 
av patriarkatet, och det behöver bli om-symboliserat. Enligt 
Irigaray: ”Education ought to teach how to respect and contemplate the 
world, and not only how to grasp and master it, as has been too often the 
case in our Western culture” (2008, s. 234).   
   Att skifta från de dominerande människocentrerade bilderna innebär 
inte att bara om-centrera djuret. Derrida (2004) har omformulerat den 
traditionella ”Frågan om Djuret” till att kritisera själva frågans 
förutsättning. Genom att återigen ställa en sådan fråga, pekar Derrida 
(2004) på att frågan kan riskera en annan sorts essentialism genom att 
identifiera ”Djuret” som en homogen grupp som är åtskild 
från ”Människan”. För Derrida, generaliserar en sådan abstraktion djurens 
pluralitet till en enhetlig kategori. Det är på detta sätt som antropocentrism 
fungerar genom att artikulera mänsklig specificitet över och emot andra 
varelser som hotar att underminera just denna specificitet (Calarco, 2008). 
Genom att definiera ”Djuret” utifrån ett antropocentriskt perspektiv, blir 
djuriskhet tillskansat och instrumentaliserat, förvandlat till en mänsklig 
egenskap. Mot denna bakgrund föreställer sig antropocentrismen 
relationer mellan människor och djur på sätt som positionerar mänsklig 
självförståelse som suverän över och ovanför vad som ses som den 
allomfattande kategorin ”Djuret”. Därigenom blir djuret ett objekt och 
medel för människans syften och ändamål. Med hjälp av Derrida (2004) 
synliggörs djurs singularitet. 
   ”Djuriskhet” är ett begrepp som behöver mötas varsamt och förstås i 
relation till den kontext som det uttrycks i eftersom det, utifrån en 
antropocentrisk förståelsehorisont, ligger nära till hands att förstå det 
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djuriska som en motsats till det mänskliga. Det djuriska har formulerats 
som en diskurs som i motsats till det mänskliga fyller funktionen att 
karakterisera just det mänskliga (Bataille, 2004). 
   Jag föreställer mig begreppet ”djuriskhet” format av den 
antropocentriska ordningen, genom hur kategorin ”Människan” har 
använt sig av ”djuriskhet” som ett sätt att särskilja sig från ”Djuret” som 
homogen kategori, för att lyfta ”Människan” till överhöghet. Djuriskhet 
kan t.ex. stå för motsatsen till förnuft, motsatsen till moralisk agens, 
oförmåga till språk, oförmåga att känna skam, eller ren galenskap. Samtidigt 
som djuriskhet används som en negativt laddad egenskap finns det en 
dubbelbindning i och med att djuriskhet övertas och används för att 
förstärka samma egenskaper, och då med positiv laddning, såsom utlevelse, 
lust, spontanitet och vad som kallas för känslomässig intelligens. Detta i 
samma stund som levande djur själva osynliggörs eller omintetgörs. Jag vill 
lyfta fram att det är denna dubbelbindning som står i begrepp att om-
förhandlas.  
   Inom diskursen om djuriskhet fungerar en logik som inkluderar 
mänsklighet genom att exkludera det icke-mänskliga, och inkluderar det 
icke-mänskliga genom att exkludera det mänskliga. Detta är en logik som 
är problematisk inte bara i frågor om människors relationer till andra djur, 
utan även i frågor om människors relationer till andra människor. I en 
sådan logik kan också människor kategoriseras som icke-människor. I linje 
med Wolfe (2003), vill jag lyfta fram två punkter som pekar på att det är 
avgörande att undersöka diskursen om djuriskhet. För det första, det är 
avgörande för att oavsett hur icke-mänskliga djur behandlas, har denna 
diskurs historiskt sett använts som en strategi av människor för att 
förtrycka andra människor. Det är en strategi som hittar sin utgångspunkt i 
den traditionella ontologiska distinktionen och den etiska uppdelningen 
mellan mänskliga och icke-mänskliga djur, menar Wolfe (2003) och 
exemplifierar detta med Balibars (1991) resonemang om hur teoretisk 
rasism lutar sig på antropologiska universalia som bygger på skillnaden 
mellan mänsklighet och djuriskhet. För det andra, vill Wolfe (2003) utöver 
detta tillägga att trots att diskursen om djuriskhet och artskillnad teoretiskt 
sett kan appliceras på en andre av vilken typ som helst, faller diskursens 
konsekvenser, i institutionell betydelse, överväldigande på icke-mänskliga 
djur genom våra praktiker där vi tar dem för givna och utnyttjar dem. 
   Jag vill vända mig bort från idén om hur människan skapar sin egen 
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överhöghet genom att konstruera en gräns mot det ”djuriska”, till att se 
vilka möjligheter som ryms i perspektiv som ifrågasätter 
antropocentrismen. Att utgå från en människas livsvärld öppnar för frågan 
om inte detta är ett anspråk som är alltför antropocentriskt redan från 
början, och därmed svårt att göra annan-än-antropocentriskt. Det är en 
rimlig invändning, men jag tror att detta är en potentiell väg för att komma 
åt problematiken. Jag bebor rummet med min kropp (Merleau-Ponty, 
2002). Därför är min kropp den möjlighet som jag kan utgå ifrån. Vi lever 
i en antropocentrisk ordning, därför är detta platsen utifrån vilken jag kan 
börja arbeta igenom problemet. I linje med Braidotti (2002), som menar 
att det som har störst potential är att arbeta med den feministiska politikens 
transformativa styrka inifrån, ser jag det som att arbeta från insidan har 
störst potential även i sammanhanget av undersökningar med annan-än-
antropocentriska anspråk. Termerna icke- eller annan-än-antropocentriskt10 
använder Calarco (2008) för att beskriva sätt som erbjuder en ny möjlighet 
att tänka om djur. För att en sådan möjlighet ska öppna sig krävs det att 
man överger den hierarkiska humanistiska metafysiken eller åtminstone 
att man bebor den på ett hyperkritiskt sätt. Mitt anspråk är att förhålla mig 
ifrågasättande till den antropocentriska ordningen. Jag använder termen 
annan-än-antropocentrisk, för att icke-än verkar alltför omöjligt, medan 
annan-än tycks möjlig och tycks rymma oväntade, osedda möjligheter. Jag 
använder den i flera sammanhang: om anspråk, om imaginärer, om version 
av ansiktet. Irigaray (1985, 1993) ser den monosexuella symboliska 
ordningen som något som måste om-symboliseras och detta är något som 
kan göras enbart i direkt relation till monosexuella symboliska ordningen. 
Kanske är det till och med så att den transformativa styrkan i hennes 
projekt innebär en sådan läsning om utmaning av ordningen, en förundran, 
en öppen fråga? En uppmaning till att bryta i den existerande ordningen, 
synliggöra sprickor, släppa fram nytt ljus?

                                                 

10 På originalspråk: ”non- or other-than-anthropocentric” (Calarco, 2008, s. 112). 
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Pedagogikens relationalitet och antropocentrism: 
en kritisk intervention 

Jag vill återknyta till hur jag, i linje med Biesta (2014), ser den pedagogiska 
relationen som den händelse av att komma till världen i relation till den 
andre. Enligt Biesta: ”to come into presence is always to come into 
presence of others” (2014, s. 143). Som jag belyste inledningsvis pekar 
Biesta ut möjligheterna för: ”something more radically different” (2014, s. 
49), än en mänsklig Andre. Jag knyter an hästen till denna fråga. Hästen är 
avgörande för hästen är en annan-än-mänsklig Andre med möjlighet att 
komma till världen och detta är den huvudsakliga anledningen till att jag 
ser relationen mellan människa och häst som en pedagogisk relation. 
Därutöver, är det en pedagogisk relation som framträder genom 
förkroppsligad interaktion och inte genom ord. Interaktion och 
kommunikation med hästar, generellt, tenderar att prioritera en 
antropocentrisk position med människan som befälhavare och hästen som 
den lydiga deltagaren. Biesta (2014) tar utgångspunkt i pluralitet för att 
förstå begreppet ”coming into presence” som ”coming into the world”. 
Detta tyder på att pluralitet villkorar det kommande till närvaro i världen 
som sker i relationen mellan människor och hästar. Enligt Biesta: ”the ways 
in which others take up my beginnings are radically beyond my control” 
(2014, s. 43) och vidare: ”others should have the freedom to take up my 
beginnings in their own ways” (2014, s. 43). Att fokusera på relationaliteten 
mellan mänskligt och annan-än-mänskligt levande frambringar en kritisk 
intervention i förståelsen av pedagogikens relationalitet, därför att det har 
potential att ifrågasätta en interaktion som ofta har förutbestämda mål 
(inklusive ett språk baserat på order och lydnad) och som är kritisk mot 
en pedagogik som prioriterar ord men ignorerar kroppslighet. Däremot, 
fokus på djur-blivande – och dess inbäddade relationalitet – skapar 
alternativa imaginärer om blivande. 
   Det finns flera anledningar till att jag har valt att utforska pedagogik 
genom relationen mellan människa och häst istället för att följa de mer 
utforskade relationerna mellan föräldrar och barn eller lärare och elever. 
Det går lätt att hitta analogier mellan relationer mellan människor och 
hästar å ena sidan och relationer mellan föräldrar och barn eller lärare och 
elever å andra sidan. Det går att göra sådana, till exempel, mellan hur 
hästens uppfostran, träning och utbildning samt den omsorg den får, 
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villkorar relationen till människan och hur samma sak gäller för ett barns 
eller elevs relation till en förälder eller lärare. Hur som helst, finns det flera 
problem med att vända sig direkt till sådana analogier. Analogier av det 
slaget tenderar att göra relationen till en metafor, där hästen blir ett 
instrument för att förstå mänskliga fenomen. Jag vill istället söka efter en 
förståelse som hörsammar en specifik relation till en särskild häst, en varelse 
i sin egen rätt. Vidare, sådana analogier tenderar att börja utifrån ett 
antropocentriskt perspektiv som antar att det går att förutsätta att det är 
människan som är lärare eller ledare och att det är hästen som följer henne 
ovillkorligen. Till sist, analogier riskerar att dölja de olika 
maktasymmetrierna i relationer mellan djur-människa och människa-
människa. Studenter och lärare lever i relationer med ojämlik makt som 
är beroende av sociala, kulturella och institutionella kontexter. Hästar lever 
sina relationer till människor beroende av nyssnämnda kontexter också, 
men dessutom i en maktasymmetri som domesticerade djur. 
Domesticerade djur är uppfödda för och uppfostrade till att lyda och deras 
livsbana bestäms av den relation som människorna har till dem. Såsom 
handelsvaror i det mänskliga samhället, styrs deras livsvillkor av människans 
beslut om avel, köp, försäljning, kastrering och död (Gruen, 2011). Som 
nämnts tidigare, innebär antropocentrism en mänsklig självförståelse som 
är positionerad över djur. Ett antropocentriskt perspektiv bär med sig ett 
språk om relationer mellan människor och djur som förutsätter 
domesticering, dominans och lydnad (Hagström, 2016). Trots att det är 
människan som bär på språket, måste inte språket orienteras 
antropocentriskt. Istället kan själva språket, med ett uppmärksamt 
ifrågasättande av människans positionering av sig själv i centrum, öppna 
möjligheter för att tala om relationer mellan människor och djur på ett 
sätt som visst är antropogent – eftersom det här är människan som 
genererar språket – men inte nödvändigtvis antropocentriskt. 
   Hästen har heller aldrig möjlighet att genom några som helst processer 
uppnå den status av att vara en fullvärdig samhällsmedborgare i det 
samhälle som vi lever i nu, på det sätt som ett barn skulle kunna ha – 
enbart i egenskap av att vara ”människa” (givet att barnet lever i ett 
demokratiskt samhälle med grundläggande mänskliga rättigheter, och inte 
blivit reducerad till ”icke-människa” i den samhällsordningen). Min poäng 
är här att just hästen – enbart i egenskap av att vara just ”häst” – inte har 
en någon möjlighet att bli fullvärdig medborgare i vårt samhälle och att 
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det därför är problematiskt att göra enkla och snabba analogier.  
   Medan analogier på så sätt kan erbjuda en välkomnande dörr för läsaren 
som har mindre erfarenhet av relationer till andra djur och kan utlösa idéer 
om hur man på andra sätt kan föreställa sig mänskliga relationer, måste 
man komma ihåg riskerna. Min uppgift är att pressa frågorna bortom enkla 
analogier och utforska specificiteten i människa-häst-relationen för att 
säga något annorlunda om pedagogiska blivandeprocesser som annars inte 
hade kunnat bli sagt genom konventionella utforskningar av mänskliga 
relationer. 
   Eftersom pedagogik generellt föreställs vara en antropocentrisk diskurs 
erbjuder relationen mellan människa och djur ett kvalitativt 
perspektivskifte i den meningen att det lyfter fram villkor för pedagogiska 
relationer i relief på ett sätt som inte annars framträder omedelbart. Genom 
att analysera en relation mellan människa och häst, hör jag till de som gör 
anspråk på att det är möjligt att nå bortom antropocentriska förståelse-
horisonter. Det innebär att trots det faktum att våra kunskapstraditioner är 
antropogena, det vill säga att de är genererade av människor, betyder det 
inte att människor nödvändigtvis måste sätta människor i centrum för den 
kunskap som genereras, det vill säga generera antropocentrisk kunskap 
(Pedersen, 2014). För att sträcka mig utanför ”humanioras 
bekvämlighetszoner” (Pedersen, 2014, s. x) tar jag kraft ifrån studier och 
teorier som ifrågasätter det människocentrerade eller som öppnar för ett 
sådant tänkande. Jag är intresserad av de möjligheter som själva 
ifrågasättandet av antropocentrismen kan öppna. Relationen mellan 
människa och häst lyfter fram ett annorlunda perspektiv på pedagogik i 
meningen att den fokuserar på kroppslig interaktion och kommunikation 
utan ord.11 Eftersom det är omöjligt att kommunicera med hästar genom 
långa meningar, prioriterar denna situation möjligheten att kommunicera 
genom kroppslig interaktion (Hagström, 2016a). 
   Hearne talar om när ryttare börjar: ”’hearing’ the horse’s skin” (2000, s. 
111) och genom att göra så, bli begriplig i sitt eget skinn för hästen. 
Människor och hästar kan genom kroppen skapa ett språksystem baserat 
på icke-verbal kommunikation (Brandt, 2004). Intra-agerande arter kan 

                                                 

11 Det är naturligtvis möjligt att kommunicera med ord i den meningen att ge ett kommando genom 
ett ord (”Trav!”) och att detta imperativ är åtlytt av hästen, men kvaliteten på kommunikationen som 
jag är ute efter handlar om konversation och hör samman med begreppet att ”komma till världen”. 
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skapa en häst-med-människa som är annorlunda från en häst i det vilda 
och en människa-med-häst som är annorlunda än en människa utan en 
häst, menar Maurstad, Davis & Cowles och tillsammans utvecklar de med 
utgångspunkt i Haraways (2003) och Barads (2007) arbete ett: 
“naturalcultural languge where body and mind are intra-acting with 
effects” (2013, s. 334).  
   Irigarays (1993, 2000b, 2002a, 2002b; Irigaray & Green, 2008; Irigaray 
& Whitford, 1991) arbete med ett feministiskt skillnadsbegrepp och i 
synnerhet space for wonder samt Braidottis (1994, 2002, 2006, 2011) arbete 
om zoë, figurationer och djur-blivande, knyter jag samman med Biestas 
(2004, 2012, 2014, 2017) pedagogiska teori om att komma till världen, om 
mellanrum och om att bli adresserad av den Andre, för att utforska 
pedagogik som en relationell blivandeprocess, rotfäst i djur-blivande. 
   Jag är intresserad av vilka pedagogiska möjligheter som finns i 
relationella blivandeprocesser när den Andre är en häst och hur detta kan 
öppna upp för att föreställa sig vad pedagogik kan bli. För att göra så, 
använder jag djur-blivande, med utgångspunkt i Braidottis arbete med 
begreppet. Enligt Braidotti (2011), innebär processen djur-blivande ett sätt 
att ostadiggöra den naturaliserade axeln av skillnad mellan människa och 
djur. Jag tar utgångspunkt i detta för att utforska blivandeprocessen i 
relationen mellan en människa och en häst och hur detta kan bidra till att 
tänka pedagogik som en relationell blivandeprocess, rotfäst i djur-blivande 
och till nya imaginärer (Hagström 2016a).   

Syfte 
Avhandlingen utforskar den pedagogiska relationens mellanrum med 
utgångspunkt i en specifik människa-häst–relation i syfte att undersöka, 
om-gestalta och om-förhandla själva förutsättningarna för vad pedagogik 
kan bli.  
   Forskningsfrågorna är följande: 
1. Vilka pedagogiska möjligheter finns i relationella blivandeprocesser 

när den Andre är en häst?   
2. Hur kan imaginärer, som möjliggörs genom ett ifrågasättande av 

blivandeprocessers antropocentrism, bidra till att tänka pedagogik som 
en relationell blivandeprocess, rotfäst i djur-blivande? 
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Skrivandet, hästar och Irigaray: 
en skiss till metodens anledningar 

Hästar har tagit en stor plats i nästan hela mitt liv. Utöver själva hästandet 
och stalltillvaron har jag tänkt på, läst om, skrivit om hästar. Med teoretisk 
bakgrund i filosofin, tillsammans med levda erfarenheter av att utöva 
läraryrket, har jag under doktorandtiden grubblat över vad pedagogik 
handlar om. Tänker, det gör jag med min häst. Inte metaforiskt, som om 
hästen stod för något annat, utan konkret med hästen. Jag menar 
att ”tänker” är något som sker på fler sätt än enbart kognitivt. Det fanns 
ett visst motstånd, eftersom jag inte ville ha hästar som arbete utan bara 
låta det vara i min privata sfär. Därför motarbetade jag tankar – egna och 
andras – som pekade mot att skriva om hästar. Tankarna letade sig fram, 
läser man om kroppslighet och sedan är ute och rider, talar det lästa levda 
och det ridande levda till varandra och i en utforskande process tänker jag 
att man får vara öppen gentemot fenomenet, följa med och se vad som 
visar sig. 
   Därutöver följer det skrivande spåret. När jag vill tänka kring något svårt, 
ogripbart eller mångtydigt, skriver jag. Jag tycker om att skriva för att reda 
ut, berätta, gestalta: ibland sammanfaller de. En litterär gestaltning kan 
hjälpa en, kan göra att något lättar. Något som stannar, något som lämnar, 
fast samtidigt.  
   Tillbaka till hästar. Eller snarare, hästen som jag kallar ”min”. Det var när 
de filosofiska texterna, det gestaltande skrivsättet och min relation till 
hästen möttes i text som embryot till studien tog form. Särskilt Irigarays 
sätt att skriva gjorde intryck på mig. Ur den genomkorsningen öppnade 
sig för mig en källa där det gestaltande skrivsättet i kombination med 
tillvaron av tänkande, läsande, hästande, skrivande, ridande12 som ett sätt att 
få fatt i, konkretisera, precisera, dela med mig av det jag vill försöka bringa 
någon slags reda i. Den gestaltande skrivvärlden tillåter friheter som den 
analyserande skrivvärlden inte kan bjuda på, men som den analyserande 
skrivvärlden behöver och blir rikare av. Samtidigt ingjuter den 
analyserande skrivvärlden teoretiska riktningar och vägar förutan vilka 
den gestaltande världen inte hade kunnat bli till i. Det öppnar för en 

                                                 

12 Inspiration till den ljudande ordleken fann jag i Fahlins (kommande) uttryck ”riding-writing”.  
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rörelse mellan det specifika och det universella genom vilket teman 
framträder. I skrivandet glider dessa världar ofta i och ur varandra, bortom 
min kontroll, och de får göra det. Processer innanför och bortanför 
mänskligt medvetande. Text-blivandet är inte fullt ut vetbart, och det är 
gott så. Jag har valt att låta de gestaltande delarna stå själva. För att 
kontrollera dem? Ja. Men också för att, genom att ge dem uttalade platser, 
skapa andrum runt dem. 

Teman: den levda erfarenhetens struktur 
Historiskt sett har kroppslighet haft en underlägsen ställning i pedagogik 
(O’Loughlin, 2006). Den kroppsliga vändningen har däremot gett avtryck 
i den samtida pedagogiska forskningen exempelvis genom 
livsvärldsfenomenologiska ansatser som belyser fenomen relevanta för 
pedagogik genom den levda världen (Alerby, 2009; Alerby, Arndt, & 
Westman, 2017; Andersson, 2016; Bengtsson, 2005; Ferm, 2004; Van 
Manen, 1997; Westman, 2014). Den kroppsliga vändningen är betydelsefull 
för den här avhandlingen genom att prioritera den levda kroppen såsom 
kroppslighet. 
   När det gäller grundvalsfrågor inom vetenskaperna behöver man vara 
medveten om att det finns mycket att undersöka i världen, men att man i 
sin studie avgränsar undersökningen utifrån dess syfte. Bengtsson (2005) 
benämner detta såsom att regionalisera ontologin.   
   Jag uttrycker relationen till hästen med utgångspunkt i min livsvärld 
såsom jag erfar den. Merleau-Ponty (2002) skriver om kroppens relation 
till världen: ”To be a body, is to be tied to a certain world, as we have seen; 
our body is not primarily in space: it is of it” (2002, s. 178). Livsvärlden 
innebär den levda värld vi redan känner i våra dagliga liv. Den är 
mångfacetterad och komplex och man bör inte reducera eller förvanska 
den om man är intresserad av att veta mer om den. Det är vår erfarenhets-
värld som är given för oss i våra varseblivningar och handlingar – en 
intersubjektiv värld som vi delar med andra. Livsvärlden är ofärdig och 
ofullständig. (Bengtsson, 1998, 2001; Merleau-Ponty, 1945, 1999, 2002). 
Världsåskådningen utgår ifrån ”jag kan”. Ett motoriskt problem går inte 
att reducera till att något är fel med den allmänna representations-
funktionen. Både med syn och rörelse förhåller vi oss till föremålen i 
världen. Det finns en övergripande rörelse för alla dessa funktioner som 
Merleau-Ponty (2002) refererar till som existensrörelsen. Den kan inte 
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underkastas ett: ”jag tänker”. Enligt Merleau-Ponty: ”Movement is not 
thought about movement, and bodily space is not space thought of or 
represented” (2002, s. 160).  
   Enligt van Manen: ”To do human science research is to be involved in 
the crafting of a text” (1997, s. 78). För att få fatt i textens meningsstruktur, 
menar van Manen (1997) att det är hjälpsamt att föreställa sig att det är 
möjligt att närma sig fenomenet beskrivet i texten i form av teman. Det 
medför att reflektionen över den levda erfarenheten också innebär att 
analysera reflektivt över erfarenhetens tematiska aspekter. van Manen 
(1997) menar att fenomenologiska teman kan förstås som erfarenhetens 
struktur. Ett tema hjälper till att peka på eller belysa en aspekt av det 
fenomen som undersöks. Teman är stjärnor som skapar de universum av 
mening som vi lever genom. I ljuset av dessa teman kan vi navigera i och 
utforska dessa universum. Teman möjliggör den fenomenologiska 
beskrivningen och de har fenomenologisk kraft när de tillåter oss att 
fortsätta med en sådan beskrivning. Att formulera en tematisk förståelse är 
inte en regelstyrd process. Tematisering är till sist ett sätt att skapa ordning 
och ett sätt för att komma åt begreppet som adresseras, enligt van Manen 
(1997).   

Metoder i sammanflätning: gestaltning och analys 
Inledningsvis har jag skisserat anledningar till varför jag valt metoden att 
kombinera arts-based research i form av litterär gestaltning med 
pedagogisk-filosofisk analys, samt belyst livsvärld och tema. Här fortsätter 
jag med att fördjupa diskussionen om den forskningsmetod jag använder. 
   Enligt McNiff: ”Research is a process of disciplined and systematic 
inquiry where modes of investigation are determined by the nature of the 
issues being examined” (2011, s. 9). Utifrån syftet och forskningsfrågorna 
har jag som metod valt att använda art(s)-based research (Barone, 2011; 
Cahnmann-Taylor & Siegesmund, 2008; McNiff, 1998, 2011). Art-based 
research13  innebär att forskaren är involverad i någon form av direkt 
konstskapande som den systematiska undersökningens primära 

                                                 

13 McNiff (2011) poängterar att ”art-based research” är den mest adekvata termen eftersom ”art”, 
enligt honom, refererar till ”Kunst” (ty.) i meningen ett generellt konstbegrepp, medan ”arts” (eng.) 
delar upp konst till separerade konstformer. Jag använder mig emellertid fortlöpande av termen ”arts-
based research” eftersom det tycks vara den gängse termen inom pedagogisk forskning. Se t.ex. 
Cahnmann-Taylor & Siegesmund (2008). 
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tillvägagångssätt (McNiff, 2011). I linje med Braidotti (2002) ser jag det 
också som ett sätt att fortsätta den deleuzianska idén om sambandet mellan 
blivandeprocessen och skrivande eller kreativitet. Som jag diskuterade 
inledningsvis, kan jag kan inte skilja ut just det litterära skapandet som 
primärt tillvägagångssätt, snarare är det ömsesidigheten mellan gestaltande, 
läsande, hästande, skrivande, ridande som har format undersökningens 
systematik och tillvägagångssätt utifrån vilket text-blivandet har tagit form.  
   Forskningsprocessen är sammanlänkad i en växelverkan med den 
gestaltande skrivprocessen. I det läsande mötet med de filosofiska, 
pedagogiska, teoretiska texterna har relationen mellan människa och häst 
funnits med som utgångspunkt, trots att texterna i sig inte alltid, eller 
ibland alls, handlat om en sådan relation. Detta har tagit sig uttryck i de 
litterära gestaltningarna och i den pedagogisk-filosofiska analysen, och 
själva gestaltningarna har varit en del för att utveckla själva analysen, som 
inte hade kunnat bli kännbar utan den gestaltande utforskningen. I 
gränslandet mellan det deskriptiva och det prosalyriska söker jag nya vägar 
för den pedagogisk-filosofiska analysen. Utöver detta har processerna av 
forskande, skrivande, hästande, ridande influerat och blivit influerade av 
varandra. Den litterära gestaltningen har tagit intryck av hästande och vice 
versa. Hästandet har också tagit intryck av hela forskningsprocessen som 
sådan: det lästa, det tänkta, det skrivna. Samtidigt som själva hästprocesserna 
har varit forskande processer, har dessa också själva dessutom blivit kreativa 
gestaltande processer, och i detta fall inte litterärt, utan kroppsligt och levt: 
i ridkonsten, i hästandet. Men medan dessa gestaltande processer inte är 
synliggjorda som sådana i sin faktiska kroppslighet i avhandlingen, har 
dessa kreativa gestaltande processer haft återverkningar på forsknings-
projektet och dess uttryck i form av denna text i sin helhet.
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Skriva-för-den-Andre: hästen 
När jag skriver om den Andre djuret, djuret som inte är jag – hästen – i 
det här fallet, skriver jag annan-än-mänsklig för att uttrycka skillnad, 
annanhet, möjlighet. ”Icke-mänsklig” finns med i texten när andra tänkare 
som är med använder det begreppet och då i relation till deras utgångs-
punkt och projekt. 14  I den här avhandlingens kontext ser jag ”icke-
mänsklig” som ett begrepp som i sin formulering, tycks det för mig, alltför 
snabbt associerar till gränsdragning till det mänskliga, till diskursen om 
djuriskhet och att det utöver detta ger ett sken av brist och därför har jag 
valt att inte använda det i den här studien. 
   Hästen är annan än mig. Jag är ett mänskligt djur och han är ett annat 
djur.15 Läsaren får inte tillgång till någon skriven redogörelse om hästen av 
hästen. Därför blir det viktigt för mig att vara försiktig med att inte berätta 
för läsaren vad hästen tänker, känner eller önskar när jag skriver om 
relationen. Enligt Weil (2012):   

Unlike in women’s studies or ethnic studies, however, those who 
constitute the objects of animal studies cannot speak for 
themselves, or at least they cannot speak any of the languages that 
the academy recognizes as necessary for such self-representation. 
Must they then be forever condemned to the status of objects? 
(2012, s. 4) 

Denna retoriska fråga som Weil ställer synliggör vikten av att vara i fokus 
för ett studium samtidigt som hästen inte behöver ha status som objekt. 
   Även om min övertygelse är att hästen har många tankar, känslor och 
önskningar, är poängen här att jag inte gör mig själv till hans röst, inte talar 
för honom, som om vi vore samma. Istället försöker jag stanna vid min 
erfarenhet av vad jag lever och erfar av hans sätt och handlingar. Det är 
därför detta perspektiv, faktiskt, för med sig ambitionen att vara annat-än-
antropocentriskt, nämligen genom att vara noggrann med att uttrycka min 
levda erfarenhet, utan att hävda att den är densamma som hans (Hagström, 
2016a). 
   “Who or what the other is, I do not know” (Irigaray, 1993, s. 13). När 
jag har läst ”den andre” eller ”den Andre” har jag redan från börjat läst den 

                                                 

14 Se t.ex. Wolfe (2003) samt Braidotti (2002). 
15 Den specifika hästen jag refererar till var hingst och sedan valack, därav användningen av ”han”. 
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andre/den Andre som min häst. Även när de texter jag läst har talat om 
specifika djur16, har jag låtit det glida undan, till förmån för att ta mitt 
projekt med relationen till den Andre på ett sådant allvar som Irigaray, 
Lévinas, Braidotti eller Biesta gör när de skriver sina respektive projekt om 
den Andre eller den andre. Jag trasslar in mitt projekt i deras texter, söker 
svar av dem, på en fråga som de inte ens har ställt. Där i ligger öppningen 
för något nytt, att inte förvänta sig ett svar utan att istället ställa en annan 
fråga: säg mig, vad händer när den Andre är häst? I själva avbrottet mellan 
vad som skrivs om den Andre och min hästliga läsning öppnas nya 
begynnelser för annanhet. Vad händer när jag skriver den andre eller den 
Andre och hur låter det på svenska? Jag räknar förste, andre, tredje. Jag hör 
andre, en andre man, handlar det om män, bara? Nej, jag hör den andres 
annanhet med utgångspunkt i hur Irigaray ber om att: ”to be recognized 
as really an other, irreducible to the masculine subject” (2000a, s. 125).17 
Ibland passar annan, ibland den andre, men även om andre klingar som ett 
maskulint pronomen, ringer Irigarays fråga om könsskillnad och 
uppmanar till en hörsamhet för den andres annanhet. För att ytterligare 
undanglida ljudet av maskulint pronomen använder jag begreppet den 
Andre, som i linje med Lévinas sätter ljuset på den etiska relationen. 
Tillbaka till öppenheten. Vem eller vad den Andre är, vet jag inte. Det är i 
detta avhandlingen börjar och i annanheten som möjligheten till det etiska 
finns. Där finns frågan, och möjligheten, till en etisk relation.  
   Att uttrycka min levda erfarenhet, utan att hävda att den är densamma 
som hästens, erkänner också den skillnad mellan relationen som jag erfar 
och upplever den, och såsom den erfars och uttrycks i texten. Det finns 
två parallella processer, två historier som är sammanlänkade med varandra 
men som skiljer sig från varandra. Den ena är min egen livsvärld såsom jag 
erfar den, det liv jag levt tillsammans med min häst. Denna utgör en källa 
av levda erfarenheter och förkroppsligade minnen som är betydelsefulla 

                                                 

16 För Lévinas om specifikt djur, se Lévinas (1990) och för diskussion se Atterton (2004). För Irigaray 
om specifika djur, se t.ex. Irigaray (2004), och för diskussion se t.ex. Stuva (2013). 
17  Viktigt att poängtera här är att det också finns andra (sic!) betydelser av 
hur ”other”, ”otherness”, ”othering” används i annan kontext för att belysa hur sociala och politiska 
indelningar och förtryck skapas och reproduceras. För en diskussion om denna betydelse av annanhet 
i relation till djur och hur ”animaling” med utgångspunkt i Butlers arbete blir ett sätt att uttrycka hur 
djur kontinuerligt skapas och återskapas diskursivt som ”other-than-human”, se Birke (2009) samt 
Birke, Bryld & Lykke (2004). För en diskussion av hur ”other” används om djur för att göra deras 
kroppar användbara för människor syften och hur detta reproduceras i formell utbildning, se Pedersen 
(2007). 
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för att konkretisera analysen av djur-blivande. Jag ser min livsvärld som en 
källa utifrån vilken denna studie skapas. Det innebär att jag skiljer på mitt 
eget vardagsliv, min egen relation till den häst som jag kallar ”min” och 
den specifika relation mellan människa och häst som framträder i det här 
arbetet. Att betona relation och skillnad mellan min livsvärld och den i 
text gestaltade relationen utgör en olikhet gentemot autoetnografi.  
   Idén om livsvärld sammanlänkar jag med ”experiential store” (2008, s. 
232), vilket innebär en bank av för-analytiska sensoriska intryck, som 
Cahnmann-Taylor och Siegesmund uttrycker det. Sådana intryck blir till 
mening genom språk, siffror, bilder, musik eller andra symbolsystem. 
Såsom Cahnmann-Taylor och Siegesmund (2008) diskuterar metoder 
inom arts-based research, är undersökningen inte begränsad enbart till att 
koda erfarenhetslagret till mening, utan själva undersökningen kan också 
bidra till att bygga erfarenhetslagret. Detta kan dessutom i sig vara 
undersökningens mål och bidra till en ytterligare analys. 18  Utan att 
föregripa studiens analys alltför mycket skulle jag vilja, på denna nivå av 
diskussion om metod, föreslå att denna skillnad mellan levd relation och 
litterär gestaltning formar ett mellanrum där den växelverkan sker som 
nämnts tidigare – mellan litterär gestaltning, pedagogisk-filosofisk analys, 
läsande, hästande, skrivande, ridande: undersökningen i sin mång-
facetterade helhet. Interaktioner som utan varandra inte skulle föra studien 
vidare. 
   Att beskriva relationen i en gestaltande språkdräkt är ett sätt att försöka 
uttrycka sådant som inte alltför lätt vill fångas i ord och närma mig 
problematiken att med språk beskriva en komplex värld. Hästen uttrycker 
sig inte med ord, hur går det då att beskriva en relation mellan människa 
och häst med just ord? För det första, är det just relationen som mitt 
intresse är centrerat kring, och inte hästens inre liv. En viktig utgångspunkt 
för studien är att det aldrig går att veta eller förutsäga den Andres inre liv 
och känslor. Det betyder inte att det är oviktigt eller ointressant, tvärtom. 
Men det handlar om att fråga och lyssna. Tyngdpunkten ligger i den 
potential som skillnaden till den Andre innebär, och detta kommer att 
utforskas. Att beskriva med ord något som inte tar sig uttryck med ord, är 
heller inte specifikt just för relationer mellan människa och häst (eller 

                                                 

18 För ett exempel, se t.ex. Springgay (2008). 
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andra djur). Det finns andra relationer mellan en som uttrycker sig med 
ord och en som inte gör det, till exempel mellan en människa som har 
förvärvat orden och en som (ännu) inte har det, eller en som har förlorat 
orden eller sinnen. Dessa relationer är också möjliga att beskriva, och 
värdefulla att tala om. Språket är en dimension som finns hos mänskligt 
levande och oavsett om människor har tillgång till ord eller inte, har både 
människor och andra djur tillgång till kommunikation som inte uttrycks 
med ord, utan i rörelser, gester, dofter, blickar, läten. Enligt 
Irigaray: ”Language, however formal it may be, feeds on blood, on flesh, 
on material elements” (1993, s. 127). Det finns koppling mellan språk och 
kroppslighet. Det kan tyckas vara en motsägelse mellan att ta hjälp av 
språket för att ge uttryck för en önskan att upplösa och överskrida de 
dikotomier som präglar och bygger upp den antropocentriska symboliska 
ordningen och möjligheten att faktiskt göra det. Hur gör man för att 
överskrida dikotomier utan att samtidigt fastna i dem, utan att de sipprar 
igenom, när den antropocentriska ordningen är genomträngd av dem? 
   Det här är en skapandeprocess där jag prövar att vara i mellanrummet 
och även se det från sidan och där den litterära gestaltningen blir en hjälp 
för att röra mig inne i det, däremellan och för att se det utifrån. Jag ser det 
som att det är i de stelnade dikotomiernas sprickor och avbrott, som nytt 
ljus söker sig fram.  
   För att upplösa denna till synes motsägelsefullheten i att med språk 
beskriva och analysera sådant som inte främst uttrycks med ord, vänder jag 
mig till Cahnmann-Taylor och Siegesmund (2008) som lyfter fram arts-
based research som en hybridform som sammanväver det symboliska och 
icke-symboliska för att skapa mening. Min strävan är att på detta sätt 
försöka sammanlänka det kroppsliga och det språkliga. Genom att använda 
litterär gestaltning och pedagogisk-filosofiskt skrivande försöker jag, i linje 
med hur Cahnmann-Taylor och Siegesmund uttrycker det: ”push the 
boundaries of what we can see in education” (2008, s. 242). 
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Humanistisk och samhällsvetenskaplig 
hästforskning: ett framväxande fält 

Avhandlingen bidrar inte enbart till pedagogikens forskningsfält, och mer 
specifikt, till det fält av pedagogisk filosofi som berör pedagogiska 
relationer. Den bidrar också till utvecklingen av fältet humanistisk och 
samhällsvetenskaplig hästforskning, vilket är ett fält som skiljer sig 
gentemot den naturvetenskapliga hästforskningen vad gäller teoretiska 
ramverk och metoder. I olika vetenskapliga discipliner och 
tvärvetenskapliga formationer samt med olika utgångspunkter och anspråk 
har hästar och relationer mellan människor och hästar under de senaste 
decennierna (för att inte tala om de senaste åren) framträtt som ett område 
att studera.   
   Inom pedagogiskt orienterad forskning har relationer mellan människor 
och hästar studerats inom formella och informella utbildnings-
sammanhang och lärandepraktiker, såsom t.ex. att undersöka stallet som 
en möjlig ledarskaps- och entreprenörsskola (Forsberg, 2012), ridlärares 
pedagogiska praktik (Lundesjö-Kvart, 2013), en pedagogisk relation 
mellan människa och häst (Hagström, 2013, 2014a, 2014c, 2014d, 2014e, 
2016c), häst-flicka-assemblager som en posthuman kartografi över flickors 
begär i ett f.d. gruvsamhälle utifrån queerperspektiv och feministiskt 
perspektiv (Renold & Ivinson, 2014), auktoritet mellan människa och häst 
(Hagström, 2014b, 2015a), lärande som ömsesidiga blivandeprocesser 
(Spannring, 2014), hur det militära arvet förs vidare från ridlärare till 
ridlärarstudenter (Thorell & Hedenborg, 2015), skiftande pedagogiska 
imaginärer om blivande i en relation mellan människa och häst (Hagström, 
2015b, 2016a, 2016b), människa-häst-blivanden som delade lärande-
processer (Spannring, 2016), ridlärarrollen (Thorell, 2017), dressyrryttares 
uppfattning om kommunikation mellan människa och häst (Zetterqvist 
Blokhuis & Lundgren, 2017), en autoetnografisk studie om hästridningens 
praxis (Zetterqvist Blokhuis, 2018). Genom avhandlingen vill jag belysa 
pedagogikens plats och bidrag till hästforskningsfältet såväl som människa-
häst-relationens plats och bidrag till pedagogisk forskning. 
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Disposition19 
Avhandlingen utforskar den pedagogiska relationens mellanrum med 
utgångspunkt i en specifik människa-häst–relation i syfte att undersöka, 
om-gestalta och om-förhandla själva förutsättningarna för vad pedagogik 
kan bli.  
   Inledningsvis har jag lyft fram att pedagogik har teoretiserats som en 
blivandeprocess, både historiskt och i samtida forskning. Jag har börjat följa 
det spår av något radikalt annorlunda som jag ser Biesta (2014) öppna för. 
Genom att sammankoppla detta med Wolfes (2003) fråga om vad som 
händer när den Andre inte längre säkert kan antas vara mänsklig, pressar 
jag vidare för att utforska annanhet i termer av ”häst”. 
   I linje med Biestas (2006, 2012, 2014, 2015b, 2017) och Groszs (1999, 
2011) arbeten, har jag sammanlänkat pedagogik och blivande genom att 
belysa blivandets händelse. Denna händelse innebär att jag blir adresserad 
av den Andre (Biesta, 2012, 2015b, 2017). Jag har också sammankopplat 
mellanrummet med blivandets händelse.  
   Jag har belyst hur den dominerande imaginären om pedagogiskt 
blivande är människocentrerad. Antropocentrism fungerar genom att 
artikulera mänsklig specificitet över och emot andra varelser som hotar att 
underminera just denna specificitet (Calarco, 2008). Jag har också betonat 
att hur det att röra sig mot en imaginär, rotfäst i djur-blivande, också 
innebär att vara medveten om de feministiska implikationerna som ligger 
i ifrågasättandet av de dominerande bilderna av pedagogiskt blivande.    
   Jag har belyst att ”djuriskhetens” dubbelbindning står i begrepp att om-
förhandlas. ”Djuriskhet” är ett begrepp som behöver mötas varsamt och 
förstås i relation till den kontext som det uttrycks i eftersom det, utifrån 
en antropocentrisk förståelsehorisont, ligger nära till hands att förstå det 
djuriska som en motsats till det mänskliga.  
   Mot denna fond har jag formulerat syfte och forskningsfrågor. Jag har 
beskrivit metoden som innebär att arbeta utifrån en form av arts-based 
research där litterära gestaltningar i gränslandet mellan deskription och 

                                                 

19 Delar av avhandlingen utgörs av återtryckta utdrag i bearbetad form från tidigare publicerad artikel 
av Hagström (2014a) med tillstånd av tidskriften Pedagogisk forskning i Sverige samt av återtryckta utdrag 
i bearbetad form översatta från engelska från tidigare publicerad artikel av Hagström (2016a) med 
tillstånd av tidskriften Gender & Education. I interludier är dessa utdrag inte markerade. I löpande text 
är de markerade med referens. 
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prosalyrik bidrar till att söka nytt ljus för den pedagogisk-filosofiska 
analysen. Dessa gestaltande textstycken öppnar för kommande kapitel och 
fungerar dessutom som interludier mellan analystexterna. Det finns också 
ett pre- och ett postludium. Avhandlingen fördelar sig härefter över tre 
huvudkapitel och ett avslutande kapitel med diskussion och slutsatser. 
   I kapitlet Djur-blivande: repgrimmans och repets figuration undersöker jag 
blivandeprocesser mellan det mänskliga och det annan-än-mänskliga 
bortom idén om djuriskhet för att mer ingående begrunda djur-blivande. 
   För att undersöka vilka pedagogiska möjligheter som finns i relationella 
blivandeprocesser när den Andre är en häst och hur detta kan öppna upp 
för att föreställa sig vad pedagogik kan bli använder jag djur-blivande, med 
utgångspunkt i Braidottis arbete med begreppet. Jag sammanlänkar zoë, 
såsom det används av Braidotti (2002, 2011) till djur-blivande.  Genom att 
betona levda, verkliga relationers betydelse och arbeta med begreppet 
figuration i ett återbesök av gestaltningen av repgrimman och repet belyser 
jag vad jag ser djur-blivande möjliggöra i den pedagogiska relationens 
mellanrum. Enligt Braidotti (2011), innebär processen djur-blivande ett 
sätt att ostadiggöra den naturaliserade axeln av skillnad mellan människa 
och djur. Jag tar utgångspunkt i detta för att utforska blivandeprocessen i 
relationen mellan en människa och en häst och hur detta kan bidra till att 
tänka pedagogik som en relationell blivandeprocess, rotfäst i djur-blivande. 
   I kapitlet Frågandets pedagogik: maktrelationens kartografi belyser jag 
maktrelationens kartografi och hur relationer hålls fast av den 
antropocentriska ordningen. Jag vill uppmärksamma hela spänningsfältet 
och forma en medvetenhet kring antropocentrismen. Med dessa 
maktvillkor lagda i ljuset vill jag visa på vilka möjligheter till motstånd och 
dynamik som finns i denna asymmetriska maktrelation. Det belyser 
förutsättningarna vad pedagogik kan bli och hur möjligheterna formas för 
att bli till en delad värld.      
   Utifrån Calarcos (2008) idé om ”being faced by animals” som bygger 
på att låta Lévinas idé om ansikte omfatta även annan-än-mänskliga djur 
och tillsammans med Biestas (2012) tanke om unikhet-som-outbytbarhet 
i ansvaret för den Andre ser jag hästens ansikte framträda som ett 
pedagogiskt och etiskt frågande.  
   I kapitlet Mellanrum i förundran: om-gestaltningar, om-förhandlingar, 
förvandlingar tar jag mig an den självpåtagna utmaningen att använda 
Irigarays (1993) skillnadsbegrepp på ett annat sätt och förflytta space for 
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wonder till det relationella utrymmet mellan människa och häst. Jag väljer 
att benämna och beskriva denna plats som mellanrum i förundran. Genom 
att rikta fokus mot den radikala skillnad som uttrycker sig i relation till 
den annan-än-mänskliga Andre i den pedagogiska relationens mellanrum 
belyses hur djur-blivandeprocesser bryter igenom och släpper fram annan-
än-antropocentriska imaginärer. Utifrån att sammanlänka idén i Calarcos 
arbete om att ”being faced by animals” (2008, s. 63) med idén i Irigarays 
arbete om ”space for wonder” (1993, s. 13) samt Merleau-Pontys (2002) 
arbete om kroppslighet och livsvärld drar jag fram flera trådar. 
Inledningsvis följer jag rörelsens kroppslighet i levda relationer utifrån 
Merleau-Ponty (1968, 2002). Med detta vill jag belysa det gemensamma 
levande som tar sig form och uttryck i kroppslighet. Jag fortsätter vidare 
genom att följa tråden som börjar i Irigarays skillnadsbegrepp, i den 
särskilda meningen, och följer förflyttningen av space for wonder till det 
relationella utrymmet mellan människa och häst för att undersöka 
förundran, frihet och andning. Förståelsen av mellanrummet öppnar för 
ett frihetsbegrepp bortom autonoma subjekt. 
   Härefter fortsätter jag den tråd som följer rörelserna som om-förhandlar 
och om-symboliserar relationaliteten mellan människa och annan-än-
människa genom att belysa hur dessa om-gestaltningar erbjuder 
möjligheter att skaka om den utgångspunkt förankrad i mänsklig 
subjektivitet utifrån vilken det levande rubriceras i de ”ontologiska 
kategorierna”. Distinktionen som formuleras mellan kate-
gorin ”Människan” och kategorin ”Djuret” skjuts åt sidan, för att 
synliggöra och omförhandla förståelsen av själva relationen mellan det 
mänskliga och annan-än-mänskliga.  
   I kapitlet Begynnelser diskuterar jag hur djur-blivande kan om-gestalta 
och om-förhandla själva förutsättningarna för vad pedagogik kan bli. Jag 
inleder med forskningsfrågan som berör vilka pedagogiska möjligheter 
som finns i relationella blivandeprocesser när den Andre är en häst. Jag 
diskuterar hur de pedagogiska möjligheterna framträder i relationella 
blivandeprocesser när den Andre är en häst på två olika men 
genomkorsande sätt. Precis som jag lånar och förflyttar begreppet space for 
wonder och låter det arbeta i relationen mellan människa och häst, lånar jag 
idén om att det finns en relation som behöver om-gestaltas. Till detta 
lägger jag att det är något som den Andre adresserar mig om. 
   Detta påbörjar diskussionen av nästföljande forskningsfråga. Jag 
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diskuterar att relationen mellan bios-zoë behöver frigöras från diskursen 
om djuriskhet och skakas om för att låta nya blivanden gestaltas. Detta 
leder vidare till att diskutera imaginärer som möjliggörs genom ett 
ifrågasättande av blivandeprocessers antropocentrism och hur detta bidrar 
till att tänka pedagogik som en relationell blivandeprocess, rotfäst i djur-
blivande. Först fokuserar jag på djur-blivande i relation till transformation 
och om-gestaltningar. Därefter, fortsätter jag att diskutera forsknings-
frågorna men med tydligare fokus på nya imaginärer. 
   Avslutningsvis, lyfter jag fram slutsatser i relation till syfte och 
forskningsfrågor. Pedagogiska möjligheter i relationella blivandeprocesser 
när den Andre är en häst innebär djur-blivande i den pedagogiska 
relationens mellanrum, i termer av möjligheten att något radikalt 
annorlunda kan bryta igenom. Genom att bli adresserad av den annan-än-
mänskliga Andre, av hästens frågande kroppslighet, öppnas möjligheter för 
att om-gestalta och om-förhandla den dubbelbindning som djuriskhet 
medför och som skymmer sikten för djur-blivande.  Om-gestaltningar och 
om-förhandlingar av relationaliteten mellan mänskligt och annan-än-
mänskligt levande öppnar upp för att föreställa sig och tänka pedagogik, 
rotfäst i djur-blivande.
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Interludier I 

 
 
 
 
Repgrimman slingrar sig mjukt i mina händer. Jag delar de tunna repen 
för att göra en öppning mellan två knutar. Du för in din mule och jag 
lägger över det längre repet bakom dina öron och knyter ihop grimman 
vid din ganasch. De tunna repen hänger löst och rör vid din nacke och 
mule. Jag knyter ett tre meter långt rep under din haka. Det repet är 
tyngre än grimmans rep och jag viker ihop det i min hand. 
 
På banan hänger det långa repet löst mellan min vänstra hand och ditt 
huvud. Jag föreslår en riktning och insisterar på rörelse genom att svinga 
repändan mjukt. Du rör dig och arbetar igenom övningarna. Du flyttar 
undan vänster bakben, vi vänder runt, du flyttar undan höger bakben. Jag 
ber dig att backa, att komma framåt. Jag frågar dig på håll om att flytta 
undan din bakdel och att hålla dina ögon och öron på mig. Allt rullar på 
fint enligt programmet – inget stök, inget avbrott, men ingen riktig aptit 
på det heller. Vi har gjort det här förut. Vi kan rutinen. Jag ber dig trava 
över tre bommar som ligger på marken. Du överraskar mig. Du viker av 
till vänster och nästa gång viker du av igen. Det är inte så att vi aldrig har 
gjort det här förut. Jag vet att det inte är en svår uppgift för dig, men jag 
antar att du inte känner för det just nu. Men vad vet jag? Och vad kan 
jag begära av dig?
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Du gjorde din intervention i vår rutin och jag bestämmer mig för att 
svara på den. Jag vill vara klar med vilken väg jag skulle vilja att du tog. 
Jag ökar min intensitet och ber dig att öka på genom att svinga repet i 
luften. Du ökar farten och jag riktar ditt huvud litet för att föreslå en 
annan väg. Jag ramar in vägen rakt mot området med bommarna och 
sedan släpper jag på repet några meter före bommarna och väntar. Du 
går över den första bommen, och sedan tar du de andra två i ett språng 
och ökar din fart och intensitet. Jag bad inte om det. 
 
 
 
Eller gjorde jag? Du håller huvudet högt och dina rörelser är intensiva 
och distinkta. Något har hänt. Din intensiva fart är så kraftfull att repet 
vibrerar i mina händer. Det är inte den gamla rutinen; det är ett avbrott 
som uppstått mellan oss. Jag skulle kunna göra ett kraftigt ryck med repet 
som skulle leda till ditt huvud och stoppa dig, tror jag. Istället föreslår jag 
vänster galopp och du är med på det. Jag kramar repet och vibrationerna 
rör sig till din nosrygg och nacke och du bryter av till trav. Jag visar 
vägen mot bommarna och en bit innan bommarna backar jag undan. Du 
närmar dig nu bommarna med ökad intensitet i stegen. 
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Jag byter håll och siktar på bommarna. Nu går vi i högervarv. Du tar 
bommarna på samma sätt, och sedan föreslår jag galopp. Det är något 
speciellt med din högra galopp, så jag undrar vad som kommer att hända 
nu när du redan är på det här humöret? Du skjuter ut din högra bog, 
bockar, sparkar och hoppar. Medan du håller dina ögon väl ifrån mig 
bygger du upp fart. Repet vibrerar mellan oss och jag håller i repändan. 
Håller, väntar. Antingen tappar jag dig eller så stoppar jag dig. Jag sätter 
mina fötter fast i marken och vänder ditt huvud mot mig. Både dina 
ögon och öron är riktade mot mig nu. Den fina lilla övningen som vi 
gjorde inledningsvis, att flytta undan bakdelen och hålla dina ögon på 
mig, har nu en annan intensitet i sig. Du byter gångart, men inte fart. Du 
travar med högt huvud och höga knän. Några fler varv och du saktar av. 
Vi går tillsammans sida vid sida, långsamt. Du har lugnat ned dig nu, och 
jag undrar var det avbrottet som frambringade ny fart och intensitet kom 
ifrån, och mer, vart tog det vägen? 
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Zoë är i repets vibrationer i min hand, skapat av relationaliteten mellan 
oss. Zoë är i den förhöjda intensiteten när jag frågar dig om att öka 
farten, och när jag väntar på ditt svar. Det är i repets vibrationer när jag 
undrar om jag kan stoppa dig. Zoë är i dina interventioner, och i mina. 
Det är i mina mikroprocesser när jag inte använder hjälptyglar för att 
sätta fast ditt huvud när vi övar. Det är i dina mikroprocesser när du 
undviker bommarna, eller tar två på en gång. 
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Jag ökade min intensitet och genom denna intensitet bad jag dig att öka 
på. Det uppstod när du överraskade mig genom att ta två bommar i ett 
steg, när du snabbade på din takt, och jag undrade varifrån det kom.  
 
 
 
 
Det var en intensifiering av samspelet, något nytt kom in i relationen, 
något som inte förts med vare sig av mig eller dig, utan av repgrimman 
och repet som kopplade oss samman.
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Djur-blivande: repgrimmans 
och repets figuration 

Nature is the unity, and this unity is not natural 
but handcrafted by human endeavour among 

other forces (Braidotti, 2002, s. 163). 

Inledningsvis har jag knutit samman pedagogik och blivande genom att i 
linje med Biestas (2006, 2012, 2014, 2015b, 2017) och Groszs (1999, 2011) 
arbeten belysa blivandets händelse. Denna händelse innebär att jag blir 
adresserad av den Andre (Biesta, 2012, 2015b, 2017). Här rör det sig alltså 
om den Andre, som är annan-än-mänsklig. Nästa steg för att undersöka 
blivandeprocesser mellan det mänskliga och det annan-än-mänskliga 
bortom idén om djuriskhet är att tydligare begrunda djur-blivande. Djur-
blivande rör sig på flera nivåer och dessa inverkar samtidigt på varandra, i 
och med sammanlänkningar mellan kropp, imaginärer och symbolisk 
ordning. Det levda och det symboliska påverkar varandra. Jag 
sammanlänkar zoë, såsom det används av Braidotti (2002, 2011), till 
undersökningen av djur-blivande. Genom att betona levda, verkliga 
relationers betydelse och genom att arbeta med begreppet figuration i ett 
återbesök av den gestaltning av repgrimman och repet20 som föregick 
detta kapitel belyser jag vad jag ser djur-blivande möjliggöra i den 
pedagogiska relationens mellanrum. De rörelser som om-förhandlar och 
om-symboliserar relationaliteten mellan mänskligt och annan-än-
mänskligt undersöks för att belysa hur processer av djur-blivande bryter 
igenom. 
   Här fokuserar jag på interaktionen som möjliggörs genom en särskild 
materialitet: en repgrimma och ett rep. Jag tar som utgångspunkt idén att 
detta material sammanbinder deltagarna i relationen och att det därför 
spelar en central roll i blivandeprocesserna både för hästen och människan. 
Repgrimmans materialitet förhindrar specifika interaktioner hos både 
människan och hästen, samtidigt som den möjliggör specifika 
interaktioner i relationen. 

                                                 

20 Med repgrimman menar jag ett huvudlag av rep som löper över nacken och mulen. Det finns inget 
bett i munnen på en repgrimma. Med rep menar jag ett längre rep som är fäst vid repgrimman under 
hästens haka. Detta redskap används traditionellt för att begränsa eller leda hästen.  
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Djur-blivande och zoë 
Djur-blivande är ett: ”matter of being transformed by an encounter with 
nonhuman perspectives” (Calarco, 2008, s. 41). Det hör samman med 
begreppet omärkbar-blivande. Calarco förtydligar genom att utgå från 
Deleuzes och Guattaris distinktion mellan märkbar-blivande som innebär 
en: ”ontological and epistemological standpoint anchored in human 
subjectivity” (2008, s. 41), och omärkbar-blivande som innebär: ”the 
multiple and varied perspectives of non- and inhuman others” (2008, s. 
41). En kvalitativ perspektivförskjutning behövs som inte antar natur som 
passiv och ett medvetande som är mänskligt per definition, enligt Braidotti 
(2002), och hon betonar att människa–djur-relationen måste lyftas ut ur 
det fallogocentriska ramverk som det har stängts in i. Dualismen mellan 
det mänskliga och icke-mänskliga måste avstås, och ett mer dynamiskt 
begrepp om relation och relationalitet mellan dem måste hittas (Braidotti, 
2002). Jag tar utgångspunkt i skillnaden mellan märkbar-blivande och 
omärkbar-blivande i det kommande kapitlet Mellanrum i förundran, i vilket 
jag undersöker möjligheterna att ruska om de ”ontologiska kategorierna”. 
De ”ontologiska kategorierna” syftar här på en utgångspunkt förankrad i 
mänsklig subjektivitet utifrån vilken det levande kan rubriceras.  
   Braidottis (2011) nomadiska filosofi strävar efter att destabilisera 
centrum. Medan bios, det diskursiva livet, är i centrum för humanism och 
antropocentrism, vill hon istället tänka från utsidan av detta centrum. 
Braidotti (2011) är medveten om sitt eget maktläge och hon tar hänsyn 
till sin egen plats på den privilegierade änden och börjar arbeta därifrån 
för att ompröva teknologins etik som det posthumana har skapat. Hennes 
första steg är att länka djur-blivande till zoë. Zoë finns i en lång filosofisk 
tradition. I denna studie är begreppet baserat specifikt på Braidottis (2002, 
2011) användning och jag fortsätter att diskutera det utifrån den 
utgångspunkten. Tvärtemot den antropocentriska horisonten med 
människan och hennes konstruerade överhöghet, positionerar Braidotti 
människor och djur inom en alternativ matris. Braidotti (2011) 
introducerar begreppet djur-blivande som ett sätt att ostadiggöra den 
naturaliserade axeln av skillnad mellan människa och djur. Braidotti (2002) 
ifrågasätter gränsen mellan människa och icke-människa och erbjuder en 
öppning för att återigen undersöka liv i termer av inte bara det gängse 
bios – människans diskursiva liv – men också av zoë, det inte helt 
mänskliga, men samtidigt det verkligt mänskliga livet. 
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Perspektivet skiftas när bandet mellan det mänskliga och icke-mänskliga 
sätts i förgrunden genom zoës generativa, icke-logocentriska kraft. ”‘I’ is 
actually only passing through. Zoë, however, is in the driver’s seat” 
(Braidotti, 2002, s. 171). Zoë är en bekräftande livskraft och omsätter 
djupgående transformationer. Det aktualiserar en mängd sociala såväl som 
symboliska interaktioner som inskriver bandet mellan människa och icke-
människa. Zoë ändrar fokus från makro- till mikroprocesser. Det raderar 
inte maktfrågor men det ändrar förutsättningarna. Figurationerna visar 
maktlägena i verkliga relationer bortom ett enbart mänskligt rike. Istället 
för att assimilera zoë till vad som är föraktligt, prioriterar Braidotti (2002) 
företrädet av liv som produktion. Zoë är inte värdefritt eller neutralt; det 
är högst sexualiserat, rasifierat och konstruerat som ett fält av arter. 
   En blivandeprocess som tar hänsyn till zoës generativa kraft 
omstrukturerar relationens modus mellan mänskliga djur och andra djur. 
Enligt Braidotti, bjuder denna vändning in oss till att bli involverade i 
djurrelationer till djur: ”the way hunters do and anthropologists can only 
dream of” (2011, s. 82). Hursomhelst, vad den sortens relation skulle 
medföra i termer av att omstrukturera relationer är tveksamt. Idén om 
jägaren har fungerat både som att kamouflera och legitimera våld och 
förstörelse av liv (Kheel, 1995). Jag föreställer mig att det finns andra sätt 
att gå in i djurrelationer till djur utan att hemfalla åt teoretikerns 
distanserade och abstrakta relationer eller jägarens våldsamma relationer 
med målet att döda och äta. Andra sorters djurrelationer som riskerar, men 
också för med sig, möjligheter till etiska relationer och som kan ske inom 
den komplexa ramen av specifika historiska, sociala och kulturella 
kontexter (Hagström 2016a).  
   I sista delen av detta kapitel återkommer jag till vad jag ser djur-blivande 
möjliggöra i den pedagogiska relationens mellanrum då jag mer specifikt 
återbesöker den längre gestaltningen om repgrimman och repet från 
Interludier I. Dessförinnan, något om vikten av levda, verkliga relationer i 
diskussionerna om djur-blivande.
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Levda relationer 
Fastän zoë är den generativa livskraften, saknar Braidottis (2002, 2011) 
arbete om djur-blivande en genomgående analys av levda relationer 
mellan människor och andra djur. Trots att Braidotti (2002) hävdar att ett 
skifte är nödvändigt från dikotomin mellan människa och icke-människa 
och mot ett dynamiskt relationalitetsbegrepp mellan mänskliga djur och 
andra djur, finns det inga specifika redogörelser av levda, verkliga relationer 
i diskussionerna om djur-blivande.  
   Braidotti (2002) utforskar vad hon kallar det mänskliga/icke-mänskliga 
bandet och använder litterära representationer för att diskutera olika 
relationer mellan människor och djur. Hon undersöker, till exempel, 
Clarice Lispectors karaktär G.H. och hennes relation till en kackerlacka i 
La passion selon G.H., och Franz Kafkas karaktär Gregor Samsas 
metamorfos till en liknande insekt. Gregor Samsas förvandling innebär en 
metamorfos i dess mest grundläggande betydelse: en fullständig 
omvandling, en genomgående förändring av form och struktur. 
Metamorfoser kan också innebära övergångar i utvecklingsstadier, såsom 
larvens övergång till puppa; puppans övergång till fjäril. Det innebär faser 
som är förväntade (som förstås inte kan tas för givna och som dessutom 
kan väcka förundran) men jag tror att det finns mer i metamorfoser än vad 
detta antyder och jag vill behålla en öppenhet för vad metamorfoser kan 
innebära som är betydelsefullt för den pedagogiska relationens mellanrum. 
Först, åter till de levda relationernas betydelse. 
   Levda relationer blir, naturligtvis, också representationer av sig själva 
närhelst de skrivs ned. Som nämnts tidigare, är Braidottis (2002) ansats att 
arbeta med den feministiska politikens transformativa styrka inifrån och 
detta motiverar såväl de litterära som de kulturella källorna för hennes 
arbete. Det är ett sätt att fortsätta den deleuzianska idén om sambandet 
mellan blivandeprocessen och skrivande eller kreativitet. Men det verkar 
för mig som om denna väg, i Braidottis (2002) fotspår, inte erbjuder en 
djurrelation till andra djur i någon större utsträckning än den som den 
nyssnämnda antropologen bara kan drömma om. Poängen här är dock att 
Braidottis (2002) exempel är hämtade direkt från litterära källor och att 
dessa, enligt mitt synsätt, stödjer sig på en icke-kroppslig redogörelse av 
djur-blivande. Eftersom Braidotti (2002) refererar till metaforer som 
parasiterande, uppfattar jag användandet av litterära representationer av 
djur som ett besynnerligt val eftersom dessa är närmare en metafor än ett 
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kroppsligt blivande. Min uppgift här är att låta den levda relationen 
konkretisera djur-blivande-begreppet genom hur figurationen framträder 
i de gestaltande texterna och i analysen av dem (Hagström, 2016a). 
   Nu ska jag belysa vad jag ser djur-blivande möjliggöra i den pedagogiska 
relationens mellanrum genom att arbeta med begreppet figuration i ett 
återbesök av den längre gestaltningen om repgrimman och repet från 
Interludier I. En figuration skiljer sig från en metafor genom att vara ett 
materialistiskt kartläggande, vilket innebär att det är en kroppslig 
formation, situerad mellan det imaginära och det aktuella, som härbärgerar 
både en vision om framtiden och en kritik av det förflutna.21 Den är inte 
representerande eller universell; den positionerar och indexerar en 
temporär hemvist som synliggör en lokalisering i rum och tid. 
Figurationens kartografi kartlägger dess begränsande och dess bekräftande 
maktrelationer i dess lokalisering (Åsberg, Hultman, & Lee, 2012). 
Skillnaden mellan en metafor och en figuration är att en figuration är: ”[…] 
calling into play a sense of accountability for one’s locations” (Braidotti, 
2002, s. 13). Medan metaforer innefattar parasiterande på andra, enligt 
Braidotti (2002), lägger figurationen fram en kartografi av de 
maktrelationer som den är inbäddad i. En lokaliseringens politik innefattar 
att synliggöra det som är så hemvant så att det inte längre är möjligt att se 
och att medvetandegöra det delade och upptagna rums-tidsliga 
territoriet. ”A ’location’, in fact, is not a self-appointed and self-designed 
subject-position” (Braidotti, 2002, s. 12). Om jag skulle tala om den här 
människa-häst-relationen som en metafor, skulle det innebära att jag skulle 
nyttja relationen för att tala om något annat som liknar den här relationen. 
Jag skulle också falla i analogiernas fälla med deras åtföljande problem, 
såsom jag har skisserat i inledningskapitlet. Att arbeta med regrimman och 
repet som en figuration innebär att jag fryser den här relationen i rum och 
tid och lyssnar till hur relationen är lokaliserad i termer av maktdynamik 
och hur blivandeprocesser framträder inom denna relation. Medan 
Braidottis begrepp djur-blivande informerar denna specifika, 
förkroppsligade relation mellan människa och häst, konkretiserar också 

                                                 

21 Andra figurationer av Braidotti (1994, 2006) är t.ex. nomadiska subjekt som är figurationer som 
betonar tron på och potensen av mytskapande och fantasi för att sudda ut gränserna runt etablerade 
kategorier och för att införliva feminism i mainstream-diskursen, och transpositioner som är figurationer 
av ett icke-enhetligt eller nomadiskt begrepp om subjektet, inspirerat av musik och genetik. 
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relationen djur-blivande-begreppet. Figurationen synliggörs i sig själv av 
relationen, i ett exempel formad av repgrimman och repet, mellan en 
människa med förlängda armar som håller ett rep och som är 
sammanlänkad med det andra djuret och hans fart och intensitet. 
Relationen mellan människa och häst, som den uttrycks i de gestaltande 
textstyckena, blir till en figuration genom själva handlingen att skriva. När 
denna levda relation skrivs ned blir den stoppad i tid och rum. Den arbetar 
också från insidan med att transformera både figurationens och den levda 
relationens relation till den förhärskande antropocentriska ordningen 
eftersom den arbetar med relationsdynamiken mellan mänskliga och andra 
djur.  
   Repgrimman och repet positionerar specifika maktrelationer genom 
deras materialitet. Människan och hästen är delar av ett vidare nätverk, 
som materialiseras genom teknologi såsom sadlar, bett och andra 
anordningar, och dessa redskap har möjligheten att hjälpa eller förhindra 
kommunikation och interaktion (Thompson 2011).22  
   Eftersom dessa redskap är gjorda av människor för mänskliga mål-
sättningar, är också repgrimmans och repets kartografi genomsyrad av det 
antropocentriska perspektivet. Thompson belyser som ett område för 
vidare utredning: ”the ways in which riders construct their interactions 
with horses and justify the demands they place on them” (2011, s. 230). I 
ena änden ligger tanken att verktyg används för att begränsa hästens 
uttryck; till exempel användningen av dubbla nosgrimmor för att hålla 
munnen stängd för att hästen ska fokusera bättre på bettet. Denna 
uppfattning ser tekniken som hinder för hästen, i syfte att göra det möjligt 
för människan att uppnå de önskade resultaten. En annan plats på kartan 
innefattar tanken att verktygen syftar till att träna hästen så att dessa 
anordningar inte längre ska behövas. Ju färre bett, träns, sadlar, sporrar, 
piskor, rep som används, desto bättre. Detta utesluter också användningen 
av benskydd för att skydda hästens ben (även om det inte sker mycket 
kommunikation via hästens ben). I denna repgrimmans och repets 
figuration vill jag beakta idén att människans alla redskap förlägger makten 
hos människan och därmed påvisa den verkliga risken att falla i en 

                                                 

22 Som Thompson (2011) påpekar, är dessa redskap ofta tillverkade av animaliska produkter, såsom 
läder. Repet och repgrimman i detta exempel är dock gjorda av syntet och bomull. Material som själva 
är infogade i andra ekologiska system. 
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dominansrelation när dessa tekniker används. Emellertid medför dessa 
tekniker också möjligheter till blivandeprocesser. Enligt Braidotti: 

Given that in the materialist philosophy of immanence that I 
favour there is only one matter – and it is enfleshed or embodied 
– the process of becoming is a transformation in terms of a 
qualitative increase (in speed, intensity, perception or colour) that 
allows one to break into new fields of perception, affectivity, 
becoming; nothing short of a metamorphosis (2002, s. 147). 

Det kan tyckas paradoxalt att benämna ökningen i hastighet, intensitet och 
så vidare som kvalitativ, eftersom en ökning är, som den vanligtvis förstås, 
en kvantitativ term. Det som Braidotti (2002) pekar på är dock att varje 
kvantitativ ökning också innefattar en kvalitetsförändring. Repgrimman 
och repet, i dess förkroppsligade materialitet, bär med sig specifika 
möjligheter och specifika begränsningar för deltagarna och deras 
interaktioner och skapar kvalitativa ökningar i denna specifika figuration. 

Blivande som motståndets möjlighet  
Samspelet mellan människa och häst är naturligtvis också möjligt med bett, 
med halsringar, utan grimma i en rundkorral eller i en paddock, eller med 
ingenting alls ute på ett fält. Alla interaktioner ger sina egna belägenheter 
och konsekvenser. Det som är intressant med redskapen här är att repet 
medför våldsamma bibetydelser samtidigt som teknologin strävar efter att 
ge hästen mer ”frihet”, men fortfarande är hästen inte så ”fri” som den är 
utan en grimma. Repgrimman och repet ger en förbindelse av en viss typ, 
en som innefattar en specifik maktdynamik. 
   Repgrimman hänger löst runt hästens huvud och skiljer sig sålunda från 
en metallbit i munnen. Liksom med bett och tyglar är det också möjligt 
att med hjälp av repgrimman och repet stoppa hästens hastighet genom 
att vrida hans huvud åt ena sidan. Genom att det inte är något bett i hästens 
känsliga mun, kan repgrimman ses som ett milt verktyg. Det rep som 
repgrimman är gjord av gör det också möjligt för människan att vara 
bestämd eller hårdhänt i relation till hästen. Ordspråket ”bettet är inte 
skarpare än händerna som håller tyglarna” gäller också för repgrimman 
och repet. Munnen är en känslig del av kroppen. En anledning till att lägga 
bettet i hästens mun är för att få kontroll över hästen och få den att stanna 
eller vända. En annan anledning är att det samtidigt gör subtil 
kommunikation möjlig just därför att munnen är så känslig. Följaktligen 
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bestämmer handen, som håller det, bettets faktiska skärpa.23 I fallet med 
repgrimman och repet är munnen emellertid inte inblandad eftersom det 
inte finns något bett här. Dock ligger den övre delen av repgrimman på 
atlaskotan – en känslig plats på grund av nervernas nexus – och den undre 
delen ligger på nosryggen. Om den nedre delen är placerad närmare 
näsborrarna kan nosryggen brytas, eftersom benet blir tunnare längre ner 
på nosryggen. Repet kan också vara anslutet till repgrimman med en 
sluten metallkrok, och om man snärtar till med repet kraftfullt, kommer 
kroken att slå till mulen. Min poäng här är att även om repgrimman och 
repet kan tolkas som mer ”naturliga” 24  än ett träns, och därmed 
förmodligen ett mildare kommunikationsverktyg, kan det dölja andra sätt 
att göra våld. Att beskriva ett huvudlag som naturligt döljer ett antagande 
som hör till djuriskhetsdiskursen, nämligen en idé om en symbolisk 
koppling mellan det ”djuriska” och det ”naturliga”. Att ett huvudlag 
beskrivs som ”naturligt” betyder inte att det är snällare eller att hästen 
förstår det bättre för att det i någon mening skulle ligga närmare 
hästens ”natur”. Hästens huvudlag är skapade av människan för 
människans syften i en specifik kontext. Eftersom bettet inte är skarpare 
än handen som håller det, är heller inte repet det. Det finns alltid en risk 
för att relationen mellan människa och häst faller in i en dominansrelation. 
Det här är hur makt cirkulerar inom förhållandet mellan människa och 
häst, och detta måste beaktas. Enligt Braidotti (2002) är blivandeprocesser 
former av motstånd som genereras inifrån systemet.25 I linje med Patton 
(2003) ser jag hur denna risk också innebär möjligheter för mer 
nyanserade maktrelationer att framträda och jag återkommer till detta i 
detalj i nästa kapitel.  
   För människan erbjuder repgrimman en teknologi både för dominans 
av och subtil kommunikation med hästen. Detta är förmodligen också 
fallet för hästen att det omfattar fler möjligheter för både motstånd mot, 
och subtil kommunikation med, människan. Repgrimmans potential är att 
kontrollera såväl som att öppna upp mer subtila dimensioner av ömsesidig 
interaktion. En sådan subtilitet kan också vara möjlig med ett bett, men 

                                                 

23 Givet att bettet är väl testat och passar och inte ger smärta i sig, vilket givetvis också är möjligt. 
24 Se även Birke (2007), för en diskussion om “naturlig” i relationer mellan människor och hästar. 
25 Se även Dolk (2013), för en diskussion av hur motstånd synliggör andra möjligheter, i kontexten av 
makt, normer och delaktighet i förskolan. 
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att ta av det förflyttar ett mått av kontroll från människa till häst redan från 
början, eftersom fler möjligheter blir tillgängliga för hästens motstånd att 
uttrycka sig. Detta är ett sätt att visa en viss kvalitet på det ursprungliga 
förtroendet.  
   Hästen kan också kommunicera med människan genom repgrimman; 
det är den materiella länken till människans kropp. Genom repet är mer 
kraftfulla uttryck från hästens sida möjliga, som att kunna dra omkull 
människan. I denna materiella kommunikation är dominans möjlig, men 
det är också en särskild typ av subtilitet. Interaktioners subtila dimensioner 
är möjliggjorda av repgrimman och repet, men subtiliteten äger inte rum 
endast i texturens själva materialitet. Snarare uppstår det i det relationella 
utrymmet mellan människa och häst. Våra kroppar är separerade och 
ihopkopplade av repet, vilket skapar ett utrymme där nya begynnelser 
materialiseras. Repgrimman och repet villkorar och skapar dessa 
metamorfoser. Kvalitativa ökningar av hastighet och intensitet uppstår i 
relationen och genom dessa relationella interaktioner blir det en öppning 
in i nya fält, en annan kvalitet av affekter och förnimmelser uttrycks. Som 
ett potentiellt både brutalt och milt kommunikationsverktyg utgör 
repgrimman och repet en nyckelplats för att utforska de etiska 
möjligheternas omfång i människa-häst-relationen. Repgrimman är aktiv 
på specifika sätt som andra interaktionsverktyg inte är. Medan tyglar av 
läder – som förbinder bettet med handen – kan vara styva, är repgrimmans 
och repets texturer segmenterade och skapar en annan rörelsekvalitet. 
Repgrimman och repet erbjuder en möjlighet att ta hänsyn till hela 
hästens kropp i blivandeprocesserna. Repet möjliggör en förändring av 
riktning såväl som hastighet. Som en materialisering av relationen mellan 
människa och häst, talar det utan ord. Det är aktiv materialitet. Det sätter 
kroppar i rörelse. Det skiljer, förbinder och möjliggör subtil 
kommunikation mellan människa och häst.  
   Vad jag föreslår här är att dessa interaktioner av kvalitativa ökningar och 
minskningar av hastighet och intensitet i den levda relationen bidrar till 
att informera blivandeprocesser för en pedagogik, som är rotfäst i djur-
blivande (Hagström, 2016a).  
   I detta kapitel har jag börjat med att peka på att djuriskhet har 
formulerats som ett sätt att skilja ”Människan” från ”Djuret”, där 
djuriskhet blir ett sätt att skilja ut och lyfta ”Människan” till överhöghet. 
Samtidigt finns det en dubbelbindning där det som pekas ut som 
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djuriskhetens positivt laddade egenskaper övertas och appliceras 
på ”Människan” alltmedan levande djur själva osynliggörs eller 
omintetgörs. Därför behöver djuriskhet lämnas därhän, och istället behövs 
djur-blivandeprocesser utforskas ytterligare. Genom att sammanlänka 
pedagogik och blivande i Biestas (2006, 2012, 2014, 2015b, 2017) och 
Grosz (1999, 2011) arbeten och belysa blivandets händelse såsom att bli 
adresserad av den Andre (Biesta, 2012, 2017) har jag påbörjat 
undersökningen av blivandeprocesser mellan det mänskliga och det 
annan-än-mänskliga bortom idén om djuriskhet. Jag har använt mig av 
zoë, med utgångspunkt i Braidottis arbete (2002, 2011), till under-
sökningen av djur-blivande. Jag har påbörjat att visa vad levda, verkliga 
relationer betyder genom att arbeta med begreppet figuration i den 
inledande gestaltningen som visar interaktionen genom en särskild 
materialitet: repgrimman och repet. På så sätt har jag satt ljus på vad jag 
ser djur-blivande möjliggöra i den pedagogiska relationens mellanrum. 
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Interludier II 

 

 
 
 
Min häst har inte bett om att få mig till sin matte, precis som barn inte 
har bett om att få komma till sina föräldrar, eller eleven (vanligtvis) inte 
har bett om att få undervisning av just den läraren. Men trots att jag har 
tagit honom till min, utnämnt mig själv till hans beskyddare, kan han visa 
om han vill träda in i vår relation här och nu, eller om han vill hålla sig 
till de fyrbenta. Han kan låta bli att böja sin hals mot grimman, han kan 
låta bli att följa med ut ur hagen och låta bli att gå till stallet. Ibland gör 
han det. Det finns plats för motstånd. Han kan dra iväg och lämna mig, 
eller låta bli att följa mig, helt enkelt stanna, vägra gå.  
 
 
 
Motstånd är ett sätt att uttrycka sig i relationen. Det kan betyda olika 
saker. Jag väntar in honom och idag böjer han sitt huvud mot mig. Vi går 
ut från hagen, upp mot stallet. 
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Jag lyssnar till dina signaler om vilken sorts foder som först ska in efter 
träningspasset, vilket naturligtvis också skulle kunna förstås som att 
frivilligt delta som undergiven i en dominansrelation med sin 
domesticerade häst. 
 
 
 
Istället uppskattar jag dessa tecken som förnöjsamhet och som behov och 
önskningar som tas om hand och vårdas.
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Du har fått ett sår på benet och lyfter upp det hastigt, medan jag sätter på 
vattenslangen. Sedan låter du mig tvätta ditt sår, avslappnad i kroppen.  
 
En annan dag, efter träningen. Jag borstar dig, du gäspar och sänker ditt 
huvud. Går in i boxen, spetsar öronen, gnäggar lågt och mullrande, följer 
mig med blicken. Jag tar fram ditt mellanmål.  
 
Men kan jag veta om dessa svar har något att göra med min omsorg, eller 
om de bara är upprepade tillfälligheter? 
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Du kan låta bli att böja din hals mot grimman, du kan låta bli att följa 
med ut ur hagen, du kan låta bli att gå till stallet, du kan galoppera iväg åt 
andra hållet. 

 
Idag är en sådan dag. En blåsig dag. Det går fort, fort. Du vänder i leran, 
bakom hösilagebaljan där de andra hästarna står och äter. Tillbaka till 
andra änden av hagen igen, galopperar, bockar, sparkar bakut. Skrapar i 
marken. Hinner rulla dig där borta innan du far tillbaka igen. Runt 
baljan, och iväg. Förbi mig. 
 
Och så blicken. Studsar på stället. Lätthet i stegen. Skönheten, som jag 
önskar tydliggjord när vi är ett ekipage. Skönheten, som bara du kan föra 
dig med. 
 
Jag hänger ifrån mig grimman på en stolpe. Dina öron är spetsade och 
huvudet högt. Detta är vad du bjuder mig på idag, och jag vill vara med i 
din lek.
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Frågandets pedagogik: 
maktrelationens kartografi  

”to attend to the ineffable 
is itself an ethical act” 
(Weil, 2012, s. 17) 

Utforskningen av relationella djur-blivandeprocesser, bortom djuriskhet 
och dess dubbelbindning, har påbörjats. Med utgångspunkt i blivandets 
händelse såsom att bli adresserad av den Andre (Biesta, 2012, 2017) och 
med utgångspunkt i Braidottis arbete (2002, 2011) om zoë och djur-
blivande har jag satt igång undersökningen av blivandeprocesser mellan 
det mänskliga och det annan-än-mänskliga. Jag har visat vad levda, verkliga 
relationer betyder genom att arbeta med begreppet figuration genom en 
särskild materialitet: repgrimman och repet. På så sätt har jag satt ljus på 
vad jag ser djur-blivande möjliggöra i den pedagogiska relationens 
mellanrum.  
   Inledningsvis har jag lyft fram hur den etiska vändningen är betydelsefull 
för den här avhandlingen. Att tänka utifrån annanhet belyser det etiska 
ansvaret för den Andre (Todd, 2008). Jag tar utgångspunkt i annanhet och 
skillnad från flera ställen, som tillsammans lyfter fram ett fokus på det etiska. 
Själva början i att komma till världen i relation till den Andre och i själva 
frågan om att bli adresserad – som jag lånar och formulerar vidare från 
Biesta (2017), vars arbete är informerat av Lévinas – bottnar i öppenheten 
inför det etiska. Till detta kommer en begynnelse från Calarcos (2008) 
utveckling av Lévinas arbete och en begynnelse från Irigarays (1993) 
förståelse av att skillnad och annanhet ska vårdas och ges utrymme och 
aldrig får uppslukas av det Samma. ”Vem eller vad den andre är, vet jag 
aldrig” (1993, s. 13, min övers.) skriver Irigaray och däri ligger en öppen-
het inför oväntade möjligheter. Fastän pedagogiken ställer frågor om det 
pedagogiska, kan den aldrig helt undslippa att samtidigt ställa frågor om 
det etiska. En öppenhet inför det etiska ligger redan från början i frågan 
om det pedagogiska. Att komma till världen i relation till den Andre, att 
bli adresserad av den andre innebär redan där ett frågande om det etiska.  
   Vad händer då med frågan om det etiska i den pedagogiska relationens 
mellanrum mellan människa och häst? Den antropocentriska ordningen 
genomsyrar begreppsliggörandet av relationer mellan människor och 
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hästar. Det gör att det språket, med vilket man talar om och med hästar, är 
inriktat mot att vara lydig, följsam, lösgjord och undergiven, där straff och 
belöningar utdelas av en människa och där hästar reduceras till saker som 
ska tränas till att bli dominerade och prestera på befallning. Att ifrågasätta 
antropocentrismen i detta belyser förutsättningarna för vad pedagogik kan 
bli och vad det kan innebära att bli till en delad värld. 
   Som konstaterats i tidigare kapitel, visar figurationer en kartografi av de 
maktrelationer i vilka de är inbäddade, enligt Braidotti (2002). I linje med 
detta fortsätts undersökningen av makt specifikt i människa-häst-
relationen. Den är viktig för att undersöka relationen i dess komplexitet 
och den bidrar till att synliggöra möjligheterna att bli adresserad av den 
Andre. Mötet med den Andres skillnad är grundläggande för att undersöka 
själva förutsättningarna för vad pedagogik kan bli. 
   I detta kapitel kommer jag att möta detta genom att först belysa den 
asymmetriska maktrelationen mellan människa och häst. Därefter kommer 
jag att fördjupa diskussionen av nyanserna i de inneboende makt-
relationerna mellan människa och häst för att betona levda relationer som 
informerar den relationen. Patton (2003) belyser sökandet efter de 
finstämda vägar som makt cirkulerar i relation till hästen och de 
möjligheter till etiska relationer som framträder i och genom den 
relationen. 
   Därefter kommer jag att utifrån Calarcos (2008) analys av Lévinas arbete, 
där även den Andre som är annan-än-människa omfattas av de etiska 
implikationerna belysa hur annanhet och skillnaden gentemot den Andre 
blir en förutsättning för mellanrummet och vad det innebär för vad 
pedagogik kan bli.  
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En asymmetrisk relation formad av makt  
Utifrån ett foucauldianskt perspektiv ställer Palmer (2001) frågan om 
människor över huvud taget kan ha ”generella maktrelationer” till djur.26 
Det innebär att frågan som ställs berör huruvida djur över huvud taget kan 
ses som att vara i en generell maktrelation eller om det istället handlar om 
en dominansrelation. Dessa former av relationer kan ses som två poler i 
ett spektrum. Det som kännetecknar just generella maktrelationer är att 
det finns möjlighet att göra motstånd, även om motståndet är inom 
begränsade ramar. Generella maktrelationer är instabila och motstånd är så 
pass närvarande att det kan omkullkasta maktordningen. I andra änden av 
maktspektrumet finns dominansrelationer som är hierarkiska, stabila över 
tid, fyllda av fysiskt våld och utan någon riktig chans till motstånd eller 
omkastning. Maktrelationer mellan människa och djur är möjliga, 
eftersom djur kan reagera och uttrycka motstånd. När maktrelationen inte 
leder till människans önskade disciplinering av djuret, övergår dock 
människan till dominans och förhåller sig till djuret som om det vore ett 
ting (Palmer, 2001).27 För Palmer handlar det om att argumentera för att 
människa-djurrelationen verkligen kan vara en generell maktrelation och 
inte bara en dominansrelation längst ut på spektrumet. I mitten av dessa 
poler av ytterlighet finns governmentality, vilket Palmer (2001) beskriver 
som den typ av makt som staten utövar på sina subjekt. Det är en relativt 
stabil relation, men motstånd och maktskifte är möjligt. Patton (2003) talar 
om governmentality som ett sätt att beskriva människa-häst-relationen. Att 
relationen är stabil i mitten av maktspektrumet pekar bort från den 
pedagogiska relationens mellanrum. Det intressanta med instabilitet och 
motstånd i en generell maktrelation är just att makten i relationen är 
dynamisk. Rörelsen över maktspektrumet öppnar ett mellanrum för 
oväntade och oförutsedda möjligheter. Dominansrelationen, däremot, är 

                                                 

26 Maktanalyser av människa-djurrelationer är värdefulla eftersom de kan synliggöra maktens olika 
uttryck. Analyser utifrån Foucault hjälper till med att synliggöra fenomen som t.ex. governmentality i 
relationer mellan människa och häst (Patton, 2003). Foucault (1995) använder dressyr som exempel 
för att beskriva hur kroppen disciplineras i relation till rummet. Foucaults (1995) förståelse och 
användning av dressyr har fått kritik av Hearn (2000) därför att det används som ett exempel på tvång. 
En foucauldiansk analys visar hur disciplinering tar sig uttryck och formar dressyr som träningsform 
(Nyström, 2013). På detta sätt, har Foucaults teori bidragit till att belysa dressyrens mångfacetterade 
dimensioner, men med hjälp av forskning inifrån praktiken själv. 
27 Palmer (2001) exemplifierar detta med ett fall där ägaren till en prisbelönt utställningskatt, efter 
försök att påverka djuret i önskad riktning med vänlig maktutövning, till sist låter sterilisera djuret för 
att kontrollera de uttryck hos djuret som upplevs av ägaren som särskilt besvärande. 
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stabiliserad genom fysiskt våld och erbjuder inga pedagogiska eller etiska 
möjligheter att bli till en delad värld.  
   Det innebär att relationen mellan människa och häst utgörs och formas 
av makt och på så sätt innebär makt en nödvändig betingelse. Den är en 
generell maktrelation, asymmetrisk till sin form, men med möjligheter till 
motstånd och omkastning. Motståndets möjligheter finns i ögonblicken, 
medan vad som villkorar själva livsbetingelserna för hästen i relationen till 
människan är att hästen är domesticerad. Gruen (2011) har analyserat 
denna dimension av maktförhållandet mellan människa och häst och 
belyser hur sällskapsdjur har fötts upp under hundratals år i syfte att 
användas som redskap för att tillfredsställa människans begär. Sällskaps-
djuren är handelsvaror som kan ägas. Gruen (2011) refererar till Francione 
(2008) när hon uttrycker att sällskapsdjur varken existerar som en verklig 
del av vår värld eller av den icke-mänskliga världen. Sällskapsdjuren är fast 
i en undervärld av sårbarhet och är beroende av oss för allt som är viktigt 
för dem i sina liv. Vi föder upp dem till att vara oss till lags. Vi kan göra 
dem lyckliga i en mening, men det är problematiskt med sällskapsdjur på 
grund av maktobalansen. Sällskapsdjur som tas in till människans hem 
tvingas anpassa sig till de praktiker som pågår där, menar Gruen (2011). 
Maktrelationen är villkorad av domesticeringen och med detta sagt gäller 
det också för människan att hon i varierande omfattning anpassar sig till 
de praktiker som formas av sällskapsdjurens behov, önskningar och uttryck 
av dessa. 
   Relationen mellan häst och människa beskrivs bland annat i termer av 
paternalistisk makt, asymmetri och ömsesidighet. Människan måste utöva 
en paternalistisk makt, som inte är oproblematisk och som måste utövas 
med stor omsorgsfullhet i och med att människans skyldighet innebär att 
i varje moment uttolka vad som är bäst för hästen (Bornemark & Ekström 
von Essen, 2010). Ekipagets gemensamma rörelse har sin grund i 
asymmetri, men det innebär ”inte någon enkel relation av över- och 
underordning, utan en komplex väv av samspel” (Bornemark, 2010, s. 200).  
   Gruen (2011) pekar på att vissa restriktioner sätts in för djurets bästa, 
t.ex. att vara inomhus, men kritiken som kan riktas mot att hålla 
sällskapsdjur är att de är ägodelar som människan kan göra vad de önskar 
med utifrån sina intressen. Detta innebär alltså att sällskapsdjurs (och hit 
räknar jag hästar trots att de inte alltid bor nära de människor som kallar 
dem sina) livsvillkor är betingade av människans syften. 
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Weil (2012) lyfter fram den föredragna termen ”pet guardians” (2012, s. 
58) som ett alternativ för att förtydliga ett skifte från djuret som ägodel till 
kompanjoner med behov, men i och med att hästar är större än ett husdjur 
som bor i hemmet, kan det i vissa sammanhang i realiteten bli tydligt att 
det handlar om ägandeskap och pengar. Exempel på det är att hästen 
behöver ett eget boende vanligen med månadshyra samt att matkostnader 
och veterinärvårdskostnader (även med försäkring) skiljer sig mot mindre 
sällskapsdjur som bor i hemmet. Weil (2012) nämner exempel där en sådan 
terminologi används juridiskt, och på så sätt fungerar ”beskyddare” på 
samma sätt som ”ägare” i meningen att de båda uttrycker ett juridiskt 
ansvar. 
   Att se hästar som ”personer” gör att relationer till hästar inte kan grundas 
i en envägs- och maktdominansdynamik för att, i egenskap av att vara 
personer i en relation kan båda uttrycka sin agens, även om makten inte 
är jämnt fördelad mellan häst och människa. Detta pekar mot en 
partnerskapsdiskurs (Dashper, 2017). Partnerskap beskrivs också i termer 
av kompatibilitet, ömsesidig respekt, tillit, förtroende och nära 
kommunikation (Wipper, 2000).  Till detta får sägas att det är en människa 
som köpt sin ”partner”, men partnerskapsdiskursen och 
benämningen ”guardian” är förstås en tilltalande linje för den som 
beskyddar och sköter om en häst. Med en lyhördhet för maktasymmetrins 
begränsningar och motståndets möjligheter kan partnerskapsdiskursen 
erbjuda en öppenhet för etiska och pedagogiska möjligheter. 
   Enbart det faktum att det finns makt i relationen mellan människan och 
sällskapsdjuret innebär inte att det är nödvändigt att förskjuta sällskapsdjur 
från våra liv. Relationer är bemängda med maktdynamik, men inte 
nödvändigtvis med maktmissbruk. Många mänskliga relationer med 
sällskapsdjur är fyllda av ömsesidig omsorg och uppmärksamhet (Gruen, 
2011). Som tidigare konstaterats i linje med Palmer (2001) kan relationen 
mellan människa och häst vara en generell maktrelation, vilken skiljer sig 
från en dominansrelation. 
   Det gör stor skillnad att leva med eller ägna tid tillsammans med 
sällskapsdjur och det kan vara en stor transformativ28 erfarenhet att leva 
tillsammans, både för människa och djur, enligt Gruen (2011). Det är ofta 

                                                 

28 Här används ”transformativ” i det sammanhang som Gruen (2011) presenterar, och inte i de 
specifika betydelser som jag återkommer till i diskussionskapitlet. 
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i dessa relationer som man lär sig viktiga saker om att utveckla etiska och 
känslomässiga förmågor. När man ska lista ut önskningar och behov från 
ett djur som inte kan tala, måste man utveckla empati som kan vara 
användbar för andra sammanhang, med människor och djur.29 Det innebär 
alltså ett instrumentellt värde som sällskapsdjur bidrar med, om det är så 
att man försöker att vara lyhörd för den Andres önskningar och behov. 
Samtidigt utgör relationen ett värde i sig. 
   Att det finns viktiga fördelar med att leva med djur gör inte, enligt Gruen 
(2011), att det faktum att djuret är i fångenskap försvinner och bidrar inte 
automatiskt till att djuret får några fördelar av relationen. Att vara 
uppmärksam på och tillgodose deras behov och att göra deras liv 
meningsfulla och uppfyllda är nödvändigt för att rättfärdiga att hålla dem 
fångna. Vidare, enbart det att leva med djur kan vara meningsfullt och 
värdefullt för båda parter, betyder inte att hålla sällskapsdjur bör pågå i det 
oändliga genom att tillåta sällskapsdjur att reproduceras. Värdet med att 
leva med andra djur är att det ger oss en chans att vidga vår förståelse av 
oss själva och vår plats i världen och att utveckla empati och medlidande 
inför varanden som är annorlunda än oss. Empati för Gruen – som Weil 
(2012) noterar – innebär att ha ett distinkt själv, vilket innebär att när man 
är engagerad i den andre inte tror att man själv är i den andres situation. 
Människor som har privilegiet att erfara hängivenhet och sällskapet av 
hundar och katter tenderar också att bli mer generösa, tålmodiga och 
förlåtande, enligt Gruen (2011). Även om Gruen (2011) ser en tendens till 
att människor utvecklar positiva egenskaper, är det inget som hon pekar 
ut som en självklarhet. Däremot betonar hon att djuren också ska få 
fördelar, genom att bli väl omhändertagna, beskyddade och älskade (Gruen, 
2011). 
   När Gruen (2011) drar konsekvenserna av att ha domesticerade djur till 
sin yttersta spets, kommer hon fram till att det finns så många oönskade 
och inte omhändertagna domesticerade djur i världen att det kommer att 
finnas möjligheter för människor att hålla sällskapsdjur en lång tid framöver. 
Att sterilisera och kastrera sällskapsdjur kommer att räcka långt för att 
minska onödigt lidande och när alla sällskapshundar och sällskapskatter är 
på gränsen att bli utrotade – då är det dags att fundera över huruvida att 

                                                 

29 För en fördjupning av ”entangled empathy” som ett sätt att tänka och praktisera djuretik, se Gruen 
(2015). 
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hålla sällskapsdjur är något som det är ett etiskt krav att helt och hållet 
avsluta. Tills dess är vi skyldiga att ge våra sällskapsfångar bästa möjliga 
omvårdnad (Gruen, 2011). Gruens (2011) analys visar den yttersta 
konsekvensen av att hålla domesticerade djur: om vi till sist ska frigöra 
djuren från den undervärld av sårbarhet och beroende som hon beskriver 
sällskapsdjuren vara fångade i, är sterilisering och kastrering vägen. På det 
sättet tar hon ställning redan nu genom en föreslagen handling till det 
etiska kravet som hon menar kommer i framtiden. Men denna handling 
tar sig uttryck på samma sätt som det som Palmer (2001) beskriver som 
en dominansrelation, genom sterilisering och kastrering. Det är av andra 
skäl, eftersom Palmer (2001) lyfter fram denna handling som ett sätt att 
disciplinera och kontrollera av djuret, medan Gruen (2011) lyfter fram 
handlingen som ett medel för att sällskapsdjur i framtiden inte ska existera 
och på det sättet svara på vad hon ser som ett etiskt krav, samtidigt tar det 
sig uttryck som disciplinering och kontroll.   
   Braidotti (2002) föreslår Haraways begrepp sällskapsarter för att 
diskutera en potentiell och dynamisk syn på relationer mellan arter. 
Sällskapsarter (”companion species”) sträcker sig längre än enbart till 
kategorin sällskapsdjur. Snarare än en kategori är det ett pekande mot ett 
pågående sam-blivande (”becoming with”) som handlar om hur partners 
inte föregår deras relaterande (Haraway, 2008). Haraways (2003, 2008) 
premiss att arbeta mot mänskliga mål är just det som låter hunden 
framträda.  
  Något som måste poängteras är att relationen mellan människa och häst 
(eller hund) är konstituerad av maktförhållanden som är villkorade av 
domesticering. Med detta i minnet, vill jag belysa att själva uppgiften eller 
aktiviteten formar relationens blivande på ett specifikt sätt. Detta innebär 
att också möjligheten till att relationen kan om-förhandla vad en uppgift 
kan bli. 
   Jag sympatiserar med Haraways formulering: ”I am a creature of the 
mud” (2008, s. 3), särskilt när jag går genom gyttjan med hästen ur hagen 
och upp mot stallet. Formuleringen fortsätter dock: ”not the sky” (2008, 
s. 3) och i min läsning, ser jag där hur hon befäster en dikotomi, något som 
hon i övrigt arbetar hårt med att upplösa. Jag tänker: lera-och-himmel. 
Särskilt uppifrån hästen: alltid närmare himmelen där. Jag återkommer till 
materiabegreppet i ett avsnitt längre fram som handlar om andningen.  
   Leran är tillbaka i kritiken mot Deleuze och Guattaris diskussion av 
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becoming-animal: ”this is a philosophy of the sublime, not the earthly, not 
the mud” (2008, s. 16). Istället arbetar Haraway (2008) rakt i leran, i 
“kontaktzonen” (2008, s. 35) med frågan om hur sam-blivanden är en 
praktik av att bli världslig och erbjuder en analys av sällskapsarter som 
utgår från levda relationer. I likhet med Hearn (2000) ser Haraway (2008) 
– som Weil noterar – relationer till djur i termer av ”arbete”, snarare 
än ”användning”, genom praktiker som ridning, spårning med hund eller 
agility. För Hearne (2000) utgörs den goda träningen av konversation. En 
hästtränare får ifrågasätta hästen, men måste förtjäna sin rätt att göra det. 
All träning och disciplin är inte tvång och i ett längre citat visas hur 
Hearne (2000) förhåller sig till att hästträning används som exempel på 
tvång.  

So one finds remarks like the philosopher Foucault’s that dressage 
is an “uninterrupted, constant coercion [that] by making the body 
docile … control its forces, both to keep them from politically 
dangerous expression and to make them economically useful” 
(2000, s. 123). 

Det som beskrivs i citatet är fult och hästtränare vänder sig bort från det, 
menar Hearne (2000), och lyfter fram att dressyr och andra genuina 
discipliner är något annat. I dressyr, som Hearn (2000) ser det, uttrycker 
hästen rörelser som refererar till sig själva, såsom rörelser. Rörelsen refererar 
inte längre till den betydelsen den hade när den uttrycktes i sin 
ursprungliga kontext, som exempelvis för en sexuell uppvisning eller för 
att hävda sig. På detta sätt sammankopplas språk med skönhet och 
sanning. ”The trainer summons the beauty of the horse”, skriver Hearne 
(2000, s. 124). Vidare, enligt Hearne: ”riders whose grammar is 
contaminated by behaviorism will speak of making constant ’adjustments’ 
of the horse’s movement” (2000, s. 112). Patton (2003) bygger vidare på 
Hearns tankegångar när han undersöker maktrelationens nyanser och detta 
fortsätter jag med i nästa avsnitt. 
   Till skillnad från Hearne (2000), som visar på kritik mot behaviorism, 
menar jag att i de pedagogiska implikationerna som tycks följa Haraways 
(2003) begrepp sällskapsarter finns en problematik som besvärar. I min 
läsning spåras sällskapsarter till behavioristisk lärandeteori med dess 
belöningsstruktur och lydnad som del av en regim av normativa 
kontrollpraktiker. Den syn jag omfattar är utan intresse för lydnad eller 
korrekt beteende som förutbestämt mål för den levda relationen. 
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Haraway (2003) berättar om hur hon sympatiserar med Susan Garretts bok 
Ruff Love som vilar på behavioristisk lärandeteori och de populära positiva 
träningsmetoder som kommit därav. Ett önskat beteende markeras genom 
en direkt signal och därefter ges en belöning inom ett tidsfönster anpassat 
till arten. Enligt Haraway: ”The mantra of popular positive training, ”click 
and treat,” is only the tip of vast post-‘discipline and punish’ iceberg” (2003, 
s. 43). Haraway (2003) menar att det har skett en omvändning bland 
vanligt hundfolk från Koehlers militärt influerade hundträningsidéer, med 
inslag som ryck i koppel och nyp i öron. Den positiva träningsmodellen 
är dock inte tillåtande bara för att den är positiv. Haraway påpekar att: 

Indeed, I have never read a dog-training manual more committed 
to near total control in the interests of fulfilling human intentions, 
in this case, peak performance in a demanding, dual species, 
competitive sport (2003, s. 44).  

Haraway kritiserar träningsmodellen i den meningen att hon tillkännager 
de underliggande ideologierna om hög press, framgång och individualism 
som hon ser i ”ruff tough love” (2003, s. 47) och de generaliserade 
påståenden om metod och expertis som hon ser i diskursen om positiv 
träning, men hon framhåller modellen som övervägande positiv och att 
rekommendera.  
   Tränarperspektivet är per definition antropocentriskt, i och med att det 
är en relation som bygger på människans premisser och intentioner. Men 
är det möjligt för en relations blivande att innefatta former av träning och 
samtidigt möjliggöra annan-än-antropocentriska imaginärer? 
   Hur man än vrider och vänder på frågan om makt i relationen mellan 
människa och häst – om man vill hävda att det är en varelse som menar 
att den äger en annan varelse och som förväntar sig undergivenhet och 
lydnad, om man föredrar termen ”pet guardians” (Weil, 2012) som ett sätt 
att förtydliga ett skifte från djuret som ägodel till konmpanjon med behov, 
eller om man vill referera till relationen i termer av partnerskap (Dashper, 
2017; Wipper, 2000) – kommer man inte undan att relationer mellan 
människor och hästar existerar och att dessa relationer är genomsyrade av 
makt. Jag vill uppmärksamma hela spänningsfältet och forma en 
medvetenhet kring antropocentrismen. Med dessa maktvillkor lagda i 
ljuset vill jag visa på vilka möjligheter till motstånd och dynamik, som 
finns i denna asymmetriska maktrelation. Det belyser förutsättningarna 
vad pedagogik kan bli och hur möjligheterna formas för att bli till en delad 
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värld. Det öppnar för frågan om hur relationen mellan människa och häst, 
med utgångspunkt i att vara en generell maktrelation, också kan bli en 
etisk och pedagogisk relation. Genom att fortsätta att fästa betydelse vid 
den levda relationen bidrar detta till att tänka pedagogik som en relationell 
blivandeprocess, rotfäst i djur-blivande. 

Finkornighet och etiska möjligheter 
Genom att diskutera nyanserna i de inneboende maktrelationerna mellan 
människa och häst undersöker Patton (2003) vilka erfarda levda relationer 
som influerar den relationen. Samtidigt som ett sökande pågår efter de 
finstämda vägar utefter vilka makt cirkulerar i relation till hästen, påstår 
Patton (2003) icke desto mindre att det är möjligt för etiska relationer att 
framträda i och genom den relationen. Patton (2003) hävdar 
att: ”hierarchical forms of society between unequals are by no means 
incompatible with ethical relations and obligations toward other beings” 
(2003, s. 95). Den kommunikativa relationen mellan tränare och häst är 
baserad på order och lydnad och ju bättre kommunikationen fungerar 
desto mer tillit finns det.30 Utifrån Hearne och Roberts, framhåller Patton 
att: ”certain kinds of emphasis on equality in all contexts are not only 
misleading but dangerous” (2003, s. 96). Inom en asymmetrisk relation 
mellan människa och häst, måste människan utöva paternalistisk makt med 
intentionen att handla för hästens bästa.31 Hursomhelst, frågan är vad som 
blir nödvändig maktutövning och vad som blir maktmissbruk.  
   Patton (2003) undrar om det finns någon metod som är helt fri från våld 
när det gäller träning av hästar. Enligt hans synsätt maskerar bara idealet 
om totalt icke-våld i träningen en relation som är fundamentalt baserad på 
begränsningar. Att maskera våld, i någon form är självklart inte någon 
framgångsrik väg för att förtjäna tillit. För att diskutera konsekvenserna av 
olika traditioner av våldsam träning och presenterar Patton (2003) 
cowboytraditionens negativa extrem, den som ”bryter” mustanger jämte 
den positiva bilden av militären genom den engelske kavalleristen 
Wynmalen som anammade ett kommunikationssystem. Fastän Wynmalen 
försvarade ett sätt att ”träna’” som gör kommunikation möjlig och därmed 

                                                 

30 Ömsesidig tillit i människa-häst-relationen belyses också av Andersson (2010). 
31 Som andra har poängterat är detta inte oproblematiskt och det måste göras med stor omsorg 
(Bornemark och Ekström von Essen, 2010). 
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är mer positiv för relationen, har det konsekvenser för dagens 
ryttartradition eftersom det utvecklades inom en militär kontext. Genom 
den utbredda olympiska ryttartraditionen32, kan det militära arvet spåras i 
relationer mellan dagens människor och hästar.33 Till exempel innefattar 
detta generellt accepterade ideal i hästkulturer, som handlar om 
maktasymmetri där det är människan som beordrar lydnad, om att aldrig 
visa rädsla eller undergivenhet inför hästen och om särskilda praktiker som 
att ”hantera” hästen med höger hand.  
   De sofistikerade, komplexa och osynliga kommandosystemen som 
används i den här traditionen, spårar Patton (2003), genom att bygga vidare 
på Hearne, från den nyssnämnda kavalleristen Wynmalen som var aktiv 
under 1930-talet, till Podhajsky vid den Spanska ridskolan i Wien, som var 
aktiv till 1960-talet. Korrigering är viktigt i kommunikations-systemet 
och kan medföra, till exempel: ”a sharp jerk on the horse’s sensitive mouth 
to ensure that the next time it will give a proper response” (Patton, 2003, 
s. 85). Patton (2003) diskuterar kroppslig kommunikation mellan människa 
och häst som en pågående konversation. Utifrån Hearne, beskriver Patton 
detta såsom att människan: ‘‘question the horse and the horse’s 
performance’, while in turn it is the horse’s performance that ‘answers the 
rider’s questioning’’’ (2003, s. 86). Pattons synsätt adresserar ”antingen-
eller”-frågan om etiska relationer till hästar, och omdirigerar den till 
ett ”både-och”-svar genom att visa och erkänna – istället för att maskera 
– makten som strukturerar relationen. Detta synliggör relationen mellan 
människa och häst som en mer komplex och nyanserad relation med 
möjligheter till etiska dimensioner, än vad traditionell hästträning har 
fokuserat på. Hursomhelst, tycks det mig, att träningsrelationen som Patton 
beskriver, där han uttrycker god träning som: ”a form of interaction that 
enhances the power and the feeling of power of both horse and rider” 
(2003, s. 97), är problematisk på en etisk såväl som pedagogisk nivå. Till 

                                                 

32 ”Olympisk ryttartradition” är en term som är föreslagen av Backman (2014) för att definiera en 
ridstil som vanligtvis kallas ”engelsk ridstil” men utan att vara geografiskt avgränsad eftersom 
innebörden som den vanligtvis refererar till historiskt sett omfattar en vidare europeisk kontext och 
samtida sett omfattar den en världsomspännande kontext. Den olympiska ryttartraditionen härrör från 
en militär kontext eftersom den (huvudsakligen) utvecklades från olympiska discipliner, som t.ex. 
dressyr, hoppning och fälttävlan. Utbildningens mål i den här ryttarorienteringen är att utföra vad som 
krävs på en olympisk nivå – även om alla ryttare och hästar uppenbarligen inte tävlar på denna nivå, 
eller alls – men trots detta antar den utbildningstraditionen här tävling som utbildningens mål.  
33 Se Thorell och Hedenborg (2015) för en analys av hur det militära arvet förs vidare från ridlärare 
till ridlärarstudenter inom den svenska ridlärarutbildningen.  
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exempel, den är fortfarande fast inom hästtränarens dominerande 
perspektiv, ett perspektiv som antar användandet av djur för människans 
mål och intentioner. Läst tillsammans med beskrivningen av vad Patton 
(2003) kallar för en pågående konversation påminner den här situationen 
mig mer om ett förhör än om en konversation. 34  Ett förhör där 
förhörsledaren innehar det rätta svaret på förhand och som den Andre 
måste efterlikna. Det innebär ett väntande på ankomsten till en 
förutbestämd destination och inte blivanden i termer av nya metamorfoser. 
En konversation omfattar, i betydligt större ut-sträckning, ett ömsesidigt 
frågande och svarande, turtagning och ett delat intresse av den Andres svar. 
Det kräver ihärdigt tålamod. Det innebär ett lyssnande utan att veta det 
rätta svaret på förhand, ett väntande på den Andres svar, och på den Andres 
fråga (Hagström, 2016a).  

Där det etiska föds 
Jag tog det första steget in i den pedagogiska relationens mellanrum genom 
att knyta samman pedagogik och blivande genom att i linje med Biestas 
(2006, 2012, 2014, 2015b, 2017) och Groszs (1999, 2011) arbeten belysa 
blivandets händelse. Denna händelse innebär att jag blir adresserad av den 
Andre (Biesta, 2012). Detta sätter den Andres annanhet i fokus. Biesta 
(2014) frågade om den Andre som överskrider självet enbart är en 
mänsklig Andre men fortsatte sedan frågeställandet åt ett annat håll, medan 
jag pressar frågan vidare kring just detta att vara öppen för att något 
radikalt annorlunda än det mänskliga kan bryta fram. Jag har undersökt de 
maktstrukturer som formar komplexa relationer mellan människor och 
hästar. Maktanalysen belyste hur hästens frågande kan forma en etisk och 
pedagogisk händelse. Mitt intresse sträcker sig ut mot de relationella 
blivandeprocesserna och för att få syn på dessa behöver jag röra mig mot 
den radikala skillnad som uttrycker sig i relation till den annan-än-
mänskliga Andre i den pedagogiska relationens mellanrum. Därför vill jag 
nu dröja en stund vid annanhetens etiska och pedagogiska möjligheter i 
den pedagogiska relationens mellanrum.  
  Människans och hästens sociala dimensioner öppnar möjligheter för 

                                                 

34  Se Ryther (2014), för en fördjupad analys och diskussion av konversationer för att utforska 
pedagogiskt agerande. 
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relationer som omfattar ömsesidigt förtroende (Andersson 2010). 
Fortfarande finns den etiska problematiken med inslag som våld, 
utnyttjande och ägande och i detta finns möjligheter till något mer.  
   Det är komplext, i synnerhet om man konstaterar att relationen mellan 
människa och häst är en maktrelation där det kan finns utrymme för 
maktdynamik. Vartefter konflikter uppstår, öppnas ständiga möjligheter för 
människan för frågan att konfronteras med frågan om det etiska och också 
om det pedagogiska. I undran. I frågan som hänger. Det blir till den plats 
där det etiska föds. Varje ögonblick som mitt existensmodus blir ifrågasatt, 
varje ögonblick som jag blir utvald, varje gång jag blir adresserad. Det är 
pedagogiska händelser, som ger möjlighet att svara an med ansvar och med 
handling. 
   Annanhet med utgångspunkt i Lévinas (1998) och arbeten baserade på 
hans filosofi (Todd, 2008) blir betydelsefullt för den pedagogiska 
relationens mellanrum. Calarco (2008) analyserar Lévinas arbete, där han 
bortser från de antropocentriska toner som finns och istället låter de etiska 
och politiska implikationerna omfatta även den Andre som inte är 
människa (Calarco, 2008). Utifrån det förstår jag skillnaden i relation till 
den Andre som en förutsättning för mellanrummet. Skillnaden är öm och 
sårbar, och om denna skillnad inte värnas och vårdas, öppnas inget 
mellanrum. Fysiskt våld från människan är både onödigt och hämmande 
för en relation, och det förstör mellanrummets etiska och pedagogiska 
möjligheter. Relationen i sig formar sig dock fysiskt, i en fysisk närhet, 
med tryck, med tramp.  Visst kan relationen vara våldsfri i den meningen 
att ingen i relationen med uppsåt orsakar den Andre skada. I relationen 
blir vi sårbara i en mängd dimensioner. Sårbarheten öppnar också för 
möjligheten att bli något mer tillsammans (Hagström, 2014a). För 
möjligheten att dela världen.   
   Utforskningen av den här specifika relationen mellan människa och häst 
för möjlighet till våldsamheter, som sparkar, smällar, tramp och 
avkastningar, men där det också finns möjlighet till djur-blivande i den 
pedagogiska relationens mellanrum. 
   Möjlighet till våld öppnar upp för det etiska i relationen. I mötet med 
den Andre, framträder subjektet som vara-för-den-Andre (Todd, 2008). 
Den absoluta skillnaden mellan Jag och den Andre utgör grunden som 
krävs för att skapa relationen och subjektet. Jag bär ansvar för den Andre. 
Den Andre är oändligt ovetbar. När jag tänker på den Andre som om han 
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vore någon som jag skulle kunna veta något om, har jag redan börjat tänka 
i termer av totalitet och förlorat utgångspunkten av det etiska som absolut 
skillnad. Denna utgångspunkt från annanhet, vara-för-den-Andre och det 
etiska ger ett annorlunda tänkande om relationalitet och pedagogiska 
relationer (Todd, 2008).  
   Asymmetrin i den specifika relationen mellan mig och hästen innebär 
att jag är ansvarig för den Andre och att jag inte kan utkräva ansvar från 
den Andre (Hagström, 2014a). Ömsesidighet, att förvänta sig ansvar, eller 
ens svar tillbaka, är inte väsentligt för att beskriva relationen som etisk, 
enligt Lévinas (1988). Lévinas förtydligar att fastän situationen involverar 
mig handlar den inte om mig. Jag kan inte förvänta mig något tillbaka, 
men han kan ändå svara etiskt: ”Perhaps, but that is his affair” (Lévinas, 
1988, s. 114). En reflektion över fenomenet utifrån Lévinas öppnar för att 
låta skillnaden och annanheten ha sin betydelse. Denna ödmjukhet öppnar 
mellanrummet. Så fort jag säger att jag vet vad den Andre är, stängs det 
potentiella mellanrummet i den pedagogiska relationen. Hästen som den 
Andre innebär inte ett förfrämligande, snarare tvärtom. Annanheten 
öppnar för ansvar, respekt och omsorg om hästen. Det etiska innebär att 
varat ifrågasätts av den Andres ansikte (Calarco, 2008). Lévinas menar att 
transcendensen visar sig i det sårbara mötet med en annan människa. Vi 
möter oändligheten i relation till den Andre (Lévinas, 1988). Jag framhåller 
att överskridandet också visar sig i relation till hästen, den Andre 
(Hagström, 2014a).  
   Calarco (2008) lyfter fram Derridas arbete, som till skillnad från och i 
kritik mot Lévinas, inte begränsar den Andres ansikte enbart till den 
mänskliga sfären.35 Djur kan kalla på mig och förpliktiga mig på sätt som 
jag inte kan förutse. Calarco menar att frågan om djuret uppstår genom att 
jag möter ett djur, djuret möter mig och därigenom: ”calls my mode of 
existence into question” (2008, s. 5).  
   ”Being faced by animals” (2008, s. 63) skriver Calarco och låter ansiktet 
omfatta också djurs ansikten. Därigenom utformar Calarco (2008) en 
annan-än-antropocentrisk version av det ansikte som kan ifrågasätta mitt 
existensmodus. Enligt Calarco: ”we know neither what animals can do 
nor what they might become” (2008, s. 63). 

                                                 

35 Se även Wolfe (2003). 
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I linje med Calarcos (2008) utveckling av Lévinas arbete, ser jag de möjliga 
etiska mötena – inte enbart som det avbrott ett möte med den Andres 
ansikte i sitt lidande utgör – utan att det därutöver finns andra möjliga 
avbrott. Ett etiskt avbrott skulle kunna uppstå ur ett möte med den Andres 
vänlighet eller livfullhet, lika gott som ur dess nöd eller dödlighet. Det 
skulle också kunna vara möjliga sätt som avstyr min egoism och för mig 
till ansvar. Det skulle heller inte kunna gå att förutsätta på vilket sätt sådana 
möten skulle kunna transformera mitt specifika sätt att vara. Ibland kanske 
ett etiskt svar skulle kunna vara att lämna den Andre ifred, eller ansluta sig 
till den Andre i firande eller i protest. Dessa frågor om alternativa sätt för 
avbrott och den transformation som tillhör det etiska mötet skulle man 
kunna vara generös med, menar Calarco (2008). Däremot skiljer jag mig 
från Calarcos (2008) uppfattning av att frågan som handlar om vem den 
Andre är som kan ifrågasätta mig är svårare. Enligt Calarco (2008) kan inte 
den Andre vara oändlig i den meningen, utan några definierbara linjer a 
priori, och kapabel att anta vilken form som helst. Där menar jag att 
öppenhet och förundran behöver hållas inför den form den Andre 
uttrycker, liksom en öppenhet och förundran inför den form en möjlig 
transformation uttrycker. En sådan transformation har ett etiskt och 
pedagogiskt möte möjlighet att ge, men av vilket det knappast kan 
förväntas eller förutsättas. 
   Med hjälp av Calarcos (2008) annan-än-antropocentriska version av det 
lévinasianska ansiktet och Biestas (2012) unikhet-som-outbytbarhet i 
ansvaret för den Andre ser jag hästens ansikte framträda som ett 
pedagogiskt och etiskt frågande. Detta frågande ska inte förväxlas med ett 
krav på förändring, inte alls: det är en fråga. Möjligen kan det rymma 
förväntan, men framför allt öppenhet och förundran. 
   Det är i detta frågande som händelsen blir till: ”this matters when I am 
being addressed, when someone appeals to me, when someone calls me” 
(Biesta, 2012, s. 111). Hästens frågande tar sig inte uttryck enbart i ansiktet, 
utan i hela kroppen. Hästens pedagogiskt frågande kroppslighet. Ett 
frågande som börjar i skillnaden till den Andre. 
   I detta kapitel har maktrelationens kartografi belysts och, hur relationer 
hålls fast av den antropocentriska ordningen. I den skillnad till den Andre 
som öppnar för möjligheten till den pedagogiska relationens mellanrum 
har jag dröjt kvar vid annanhetens betydelse och öppenheten för den 
annan-än-mänskliga Andre. Därigenom har jag velat fortsätta att betona 
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ifrågasättandet av den relationella blivandeprocessens antropocentrism.   
Det leder också vidare till att ansiktets etiska och pedagogiska frågande har 
utökats till ett frågande som tar sig uttryck i hela kroppsligheten. Ansiktet, 
innebär en antropomorfisering i en viss mening, att det krävs ett ansikte 
för att den etiska och pedagogiska frågan ska framträda. Jag ser hästens 
ögon, öron, näsa, mun ta form i ett igenkänningsbart ansikte. 
Igenkänningsbart såsom ansikte, igenkänningsbart såsom den specifika häst 
jag kallar min. Men frågandet tar sig inte uttryck enbart i ansiktet. Det 
etiska och pedagogiska frågandet springer ur zoës kraft, ur kraften av det 
levande självt, och sträcker sig ut genom kroppsligheten, bortom 
kroppsligheten, mot det mer-än-mänskliga. Den pedagogiska och etiska 
relationen handlar inte längre bara om relationen till den Andre, utan till 
den Andre i sin multipla form, till alla den Andre, i den delade världen, 
som sträcker sig långt bortom den framträdande frågan. För att undersöka 
detta behövs ett fördjupat fokus läggas på relationaliteten mellan mänskligt 
och annan-än-mänskligt levande.
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Interludier III 

 
 
 
 

Jag borstar dig på halsen och du sträcker på dig. Lyfter mulen mot taket. 
Vinterpälsen yr runt, runt. Jag gnuggar bakom öronen och fortsätter över 
bogen. Du sitter inte fast i grimskaften i stallgången. Du backar och 
borsten kommer mot huvudet. Jag borstar i den vita virveln i pannan 
och runt öronen. Sen fortsätter jag vidare mot bogen och ryggen igen.  
 
 
 
Jag borstar dig där jag snart ska lägga på sadeln. Du backar, borsten 
hamnar mot pannan igen. Jag gnuggar i den vita virveln i pannan igen 
och fortsätter vidare. Du backar tillbaka. Pannan igen. Jag borstar där en 
gång till. Du böjer huvudet mot mig, halsen rundar mig. Din ganasch 
mot min mage. Ditt andetag värmer. Jag lägger min hand över din 
nosrygg för att hålla om dig.   
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Jag låter dig galoppera utan tyglar och du tar oss fram säkert. Vad vet jag 
om din intention eller vilja att innefatta mig när du tar dig fram? Inget, 
du är oändligt annan. 
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Mellanrummet blir något som du aldrig kan ha, bara ge. Och du ger vad 
du inte har till mig. Även när jag inte förtjänar det, så transformerar du 
mig. Du förhöjer mig, du ger mig styrka. Eller för att uttrycka höjningen 
musikaliskt: du höjer min översta ton ett halvt steg. 

 

Relationen transformerar mig, relationen förväntar sig, väntar sig, mig. 
Naturligtvis går mellanrummet också ständigt förlorat, blir splittrat – och 
blir återfunnet. Mellanrummet kan inte bli fullbordat eller ägt, precis som 
förundran. 

 

Alla dina uttryck, som jag aldrig fullt ut kommer att förstå. Du håller mig 
i ständig förundran. Förundran är den första passionen, den första 
känslan, enligt Descartes, som resten av känslorna härstammar från, eller 
affekter, om du vill. 

 

Förundran berättar att ett mellanrum har blivit till. Blivanden dröjer sig 
kvar i mellanrummet, i lyssnandet till den Andres annanhet.
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Mellanrum i förundran: om-gestaltningar, 
om-förhandlingar, förvandlingar 

Wonder must be the advent or 
the event of the other. The 
beginning of a new story? 

(Irigaray, 1993, s. 75) 

I detta kapitel kommer fokus att vara på relationaliteten mellan mänskligt 
och annan-än-mänskligt levande. Tidigare har maktrelationens kartografi 
belysts och hur relationer hålls fast av den antropocentriska ordningen. 
Som nämnts inledningsvis, finns det ytterligare pedagogiska möjligheter, 
nämligen att: ”something more radically different might break through” 
(Biesta, 2014, s. 49). Inledningsvis har också framlyfts hur relationens ”in-
between space” kan bli pedagogiskt: ”the location of education” (Biesta, 
2004, s. 11). Det handlar om de relationella dimensionerna av att bli 
adresserad av den Andre. Hur hästens ansikte och hela kropp träder fram 
med ett pedagogiskt och etiskt frågande, som ger möjlighet att svara an 
med ansvar och handling, har också betonats, liksom ett pekande mot hur 
frågandet tar sig uttryck inte enbart i ansiktet. Med detta menas att det 
etiska och pedagogiska frågandet springer ur kraften av det levande självt, 
och sträcker sig ut genom kroppsligheten, bortom kroppsligheten. Den 
pedagogiska relationens mellanrum tar sig uttryck som blivandets händelse.     
  Jag fortsätter nu med att sammanlänka idén i Calarcos arbete om 
att ”being faced by animals” (2008, s. 63) med idén i Irigarays arbete 
om ”space for wonder” (1993, s. 13) samt Merleau-Pontys (2002) arbete 
om kroppslighet och drar fram flera trådar. Från tidigare kapitel medföljer 
idén om annanhet, dels genom Calarcos (2008) utveckling av Lévinas 
(1988) begrepp om den Andres ansikte och dels genom Biestas (2012, 
2017) arbete om att bli adresserad, vilket också är influerat av Lévinas. Med 
från tidigare kapitel medföljer också Braidottis (2002, 2011) zoë-begrepp, 
som genomsyrar allt levande.  
   Med ett anspråk att lyfta fram ett ifrågasättande av antropocentrism i 
den relationella blivandeprocessen kan det tyckas besynnerligt att ta hjälp 
av subjektsorienterad fenomenologisk filosofi. Men samtidigt som 
Merleau-Ponty (1945, 1969; Merleau-Ponty & Lefort, 1968) och Irigaray 
(Irigaray, 1993, 2000b, 2002a, 2002b, 2004) visar antropocentriska spår, 
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ligger däri också möjligheter som öppnar för annanhet, relationalitet, 
kroppslighet, förundran.  
   Detta kapitel inleds med förflyttningar. Därefter följer jag tråden som 
berör kroppslighet i levda relationer utifrån Merleau-Ponty (2002). Efter 
detta följer jag tråden som börjar i Irigarays (1993) skillnadsbegrepp, i en 
särskild mening, och som fullföljer förflyttningen av space for wonder till det 
relationella utrymmet mellan människa och häst för att undersöka 
förundran, frihet och andning.     

Förflyttning 
För Irigaray (2004) framträder djur som tröst, vänner, guider.36 En liten 
kanin kommer in i Irigarays (2004) liv under en svår period och ger henne 
tröst. Irigaray öppnar för något överskridande i relationen till djur när hon 
skriver om fåglar: ”Birds are our friends. But also our guides, our scouts. 
Our angels in some respect” (2004, s. 197). Änglar37 är ett tema för Irigaray 
(1993) för att om-symbolisera ett andra blivande, och så även fåglar: ”Birds 
lead one’s becoming” (2004, s. 197). För mig tycks det som att det finns 
en dubbelhet i den antropocentrism som framträder när Irigaray (2004) 
skriver om djur. Dubbelhet i meningen att djur blir till medel för 
människans behov, begär och blivande, samtidigt som det i hela hennes 
skrivande finns en möjlighet. Jag läser det till och med som en uppmaning, 
att bringa kraften i den radikala skillnaden och det relationella utrymmet 
och förflytta den vidare. Som jag antydde inledningsvis undrar jag om det 
kanske till och med är så att det ligger en särskild transformativ styrka i 
hennes projekt genom – i min läsning – den utmaning i att använda 
skillnadsbegreppet vidare till den annan-än-mänskliga Andre. Genom att 
använda skillnad som är hennes projekts själva utgångspunkt för att vända 
ut och in på de inslag av antropocentrism, som tycks framträda i hennes 

                                                 

36 För en diskussion om Irigaray och djur, se även Stuva (2013). 
37 Whitford (1991) belyser hur Irigaray talar om att änglar sammankopplar vad som har blivit splittrat 
av patriarkatet: det kroppsliga och det själsliga, det naturliga och det gudomliga. Typiskt för änglar är 
att de är rörliga. Vad de skulle kunna symbolisera är en övergång från det patriarkala uppdelandet av 
mannen som andlig och transcendent och kvinnan som kroppslig och naturlig (Whitford 1991).  
Irigaray skriver om ängeln som en mediator mellan det maskulina-feminina, som en vägvisare som 
visar på en ”passageway” för att omsignifiera, i en parousia som är ”yet to come” och inte som nu i en 
manligt könad diskurs där ”man” är symboliserad som idé och ”kvinna” är symboliserad som materia. 
Harris skriver om ängeln som en potent figur om andra kön från andra världar: ”It stands between, 
on the border, confounding rather than invoking opposition” (2000, s. 128). 
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arbete. För att utmana ordningen krävs en direkt relation till den. Irigaray 
har fått kritik för att bli uppslukad av den filosof som hon förhåller sig till 
(Butler, 2008) – men som Margaret Whitford (1991) och Rachel Jones 
(2011) argumenterar – vill Irigaray hålla en nära dialog med de filosofer 
som hon är i polemik med. För Irigaray är det den monosexuella 
symboliska ordningen som måste om-symboliseras, nya imaginärer 
behöver skapas och jag tar denna utmaning vidare till den antropo-
centriska symboliska ordningen. Förflyttningen av skillnad såsom 
könsskillnad till skillnad i relationen till den annan-än-mänskliga Andre 
öppnar för transformativa möjligheter.  
   I detta kapitel använder jag Irigarays (1993) skillnadsbegrepp på ett annat 
sätt och förflyttar space for wonder till det relationella utrymmet mellan 
människa och häst. Jag väljer att benämna och beskriva denna plats som 
mellanrum i förundran. Genom att rikta fokus mot den radikala skillnad 
som uttrycker sig i relationen till den annan-än-mänskliga Andre i den 
pedagogiska relationens mellanrum belyses hur djur-blivandeprocesser 
bryter igenom och släpper fram annan-än-antropocentriska imaginärer. 

Förflyttning: encore 
Masschelein (2010) använder sig av begreppet e-ducation istället för 
education, för att belysa meningen av att leda ut, nå ut. Att nå ut med blicken 
innebär inte att komma till en befriad eller kritisk blick, utan snarare att 
man kommer till en befriande och förflyttad blick. Betydelsen av att 
förflytta, att e-ducate38 blicken omfattar också forskningspraktiker: 

Such a critical research practice is not dependent on method, but 
relies on discipline; it does not require a rich methodology, but 
asks for a poor pedagogy, i.e. for practices, which allow us to 
expose ourselves, practices, which bring us onto the street, displace 
us (Masschelein, 2010, s. 3).      

Vad Masschelein (2010) poängterar här är hur vi genom förflyttningen blir 
sårbara och öppna och hur vår blick kan nå ut. Vi förflyttas, som i citatet 
här, ut på gatorna, och Masschelein (2010) skriver också om en inbjudan 
att, istället för att flyga långt ovanför marken och se ned på den, tillåta oss 
att vandra genom landskapet. I samma anda av förflyttning, som jag gjort 

                                                 

38 E-ducate skiljer sig från begreppen ”edu-care” och ”edu/care”. 
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med Irigarays (1993) arbete, fortsätter jag med att betona vikten av 
förflyttningar genom att sträcka ut denna inbjudan att vandra, till att 
vandra tillsammans med hästen, eller att rida genom landskapet. Genom 
världen. Det är en helt annan utsikt från hästryggen. Man kommer upp en 
bit och ser längre (utan att få ett flygperspektiv, som Masschelein (2010) 
avfärdar gentemot vandringens perspektiv). Genom rörelsens kroppslighet 
uppmärksammas andra saker. Blicken leder ut, långt bortom mänskliga 
ögon. Bortom mänskliga öron. Detsamma på en vandring till fots, till hovs, 
andra saker uppmärksammas. I ingen av situationerna har man någon 
verklig kontroll: trots bett, trots rep eller tyglar. Praktiker, uppstartade av 
människan, som gör oss båda sårbara när vi tar oss fram genom världen.  

Kroppslighet 
En invändning mot att belysa kroppslighet är att det kan tyckas som om 
man föll tillbaka till djuriskhetsdiskursen genom att använda just 
kroppslighet (såsom motsats t.ex. till själ, idé eller förnuft) för att ”förstå” 
djur bättre, som om kroppslighet enbart hörde till en sfär där djur och 
natur rör sig, och till vilken ”Djuret” är reducerat, medan ”Människan” 
hör till kultur. Min uppgift här är att om-gestalta och om-förhandla vad 
relationaliteten mellan mänskligt och annan-än-mänskligt levande kan bli 
och därför behövs också kroppslighet adresseras, och dessutom, behövs det 
precis adresseras för att inte i tystnad återfalla till en sfär om vilken det inte 
ska talas.  
   Här använder jag Merleau-Pontys (1968) arbete för att belysa 
kroppslighet som både mänskliga djur och annan-än-mänskliga djur lever 
igenom.39  Som nämnts inledningsvis, anslås Merleau-Pontys arbete av 
antropocentriska toner. Buchanan skriver: ”Merleau-Ponty never really 
made it beyond the first topic of animality” (2008, s. 133). Men som 
Buchanan också fortsätter:

                                                 

39  Se även Acampora (2006) som utvecklar den fenomenala och somatiska gemensamheten hos 
människor och djur, utifrån Merleau-Ponty, i termer av ”symphysis” för att undersöka ethos mellan 
arter och som utgör grunden för en etik som vänder sig mot antropocentrismen.  
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Thus, even though Merleau-Ponty will claim that the human 
body presents another manner of corporeity than that of the 
animal (N, 269/208; 277/214), the human and animal are not 
separated by an ontological abyss. One can see that Merleau-Ponty 
highlights realms of disparity, but, as shown in his final working 
note, he is more concerned with ”a description of the man-
animality intertwining” (VI, 328/274) than he is with highlighting 
differences between things (2008, s. 148). 

Det här återknyter till de ”ontologiska kategorier” som omnämndes i 
kapitlet Djur-blivande och zoë. Dessa ”ontologiska kategorier”, som tidigare 
nämnts, syftar här alltså på en förståelse att, utifrån en utgångspunkt 
förankrad i mänsklig subjektivitet, rubricera det levande. 
   Citatet ovan belyser, i linje med Buchanans (2008) förståelse av 
Merleau-Ponty (1968), hur människa och djur kan förstås som inte 
separerade av en ontologisk abyss som åtskiljer det varande. Med detta vill 
jag belysa det gemensamma levande som tar sig form och uttryck i 
kroppslighet. Som lyfts fram tidigare, vill jag i linje med Braidotti (2002) 
poängtera vikten av en kvalitativ perspektivförskjutning som inte antar 
natur som passiv och ett medvetande som är mänskligt per definition. 
   Samtidigt som det levande bärs gemensamt av det mänskliga och annan-
än-mänskliga, behöver en påminnelse infinna sig här. Att det finns något 
gemensamt, betyder inte ett återförande till det samma. Den radikala 
skillnaden i relationen till den Andre är avgörande för frågan om det etiska 
och för att belysa hur en process av djur-blivande kan bryta in och skaka 
om de ”ontologiska kategorierna” i den antropocentriska ordningen. 
Därför måste dessa två linjer samexistera: det gemensamma i det levandes 
kroppslighet; den radikala skillnaden till den Andre. Detta preparerar för 
en diskussion om hur en förankring i djur-blivande kan öppna för att ruska 
om de nyssnämnda ”ontologiska kategorierna”. 
   Den här omförhandlingen-omvandlingen-förhandlingen-förvandlingen 
tar sig uttryck på flera sätt. Inledningsvis följer jag det spår av rörelsens 
kroppslighet som tar form i relation till Merleau-Ponty (1968, 2002). 
   I ett tidigare arbete om kroppen och klassrummet (Alerby, Hagström, & 
Westman, 2014) diskuteras, med utgångspunkt hos Merleau-Ponty (2002), 
hur det är genom den levda kroppen som en vana förvärvas och hur detta 
ändrar existensen och den levda världen. Enligt Merleau-Ponty: ”The 
acquisition of a habit is indeed the grasping of a significance, but it is the 
motor grasping of a motor significance” (2002, s. 165). 
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Ord behövs inte. Kroppen och kroppsligheten är förutsättningar för 
interaktionen och takten. De tar sig uttryck i förkroppsligad rörelse, 
riktningar som öppnas och sluts. I detta sammanhang belyses Merleau-
Pontys (2002) välkända exempel som handlar om den blinda mannen och 
hans käpp. Den blinda mannen skapar sig en vana genom att använda 
käppen. Han är aktiv med den i sin hand när han tar sig fram med den 
och på så sätt utvidgar den motoriska vanan hans levda värld. Vi kan 
förlänga våra kroppar på många olika sätt och därigenom utvidga våra 
världar. När kroppen förändras, förändras också världen. Det är när vanan 
gör så att förlängningen blir en del av den levda kroppen som man kan 
tala om att en ny värld förvärvas. Merleau-Ponty skriver: ”The analysis of 
motor habit as an extension of existence leads on, then, to an analysis of 
perceptual habit as the coming into possession of a world” (Merleau-Ponty, 
2002, s. 176). Med Merleau-Ponty (2002) skulle man kunna förstå 
relationen på så sätt att när jag sitter på min häst är min kropp förlängd. 
Men hästen är inte jämförbar med en käpp, naturligtvis inte. Jag förnimmer, 
erfar, känner dig. Vanan att röra mig tillsammans med dig blir till en 
perceptuell vana av hur jag förvärvar världen. Jag blir uppmärksam på 
andra saker. Att röra sig på två ben är en sak, att röra sig med fyra ben är 
något annat (Hagström, 2014a).  
    Vanan att röra sig i relation till käppen och till hästen är olika former av 
relationer, men med fokus på den perceptuella vanan som öppnas i relation 
till hästen och om rörelse vill jag lyfta fram hur Bornemark (2010) skriver 
om själva erfarandets förlängning från häst till människa:  

Jag kan till exempel erfara underlaget som vi går på, om det är 
tungt, mjukt eller hårt. Detta innebär inte nödvändigtvis en 
tolkning av hästens rörelser, utan bör nog snarare förstås som en 
erfarenhet av karaktären av vår rörelse (2010, s. 201). 

Det jag vill belysa här är hur vanans levda kroppslighet handlar om levande 
kroppar som praktiserar en vana. I en levd relation tar sig kropparna 
uttryck i rörelse, som blir en rörelsens kroppslighet. Levda relationer och 
kroppslighet i det relationella utrymmet mellan människa och häst är 
fortsatt i fokus nu när tråden som börjar i Irigarays skillnadsbegrepp, i en 
särskild mening, fortsätter förflyttningen av space for wonder. 



   

 

93 
 

Förundran och frihet  
I tidigare arbete har jag, i relation till att rida enbart med halsring40, 
diskuterat huruvida det handlar om en snäll och lydig häst (Hagström, 
2014a). Att vara lydig, foglig, anpasslig, undergiven hör till ett språk där 
också hantera och bemästra (som om hästar vore saker), liksom straff och 
belöningar finns. I det språk som talar om lydnad och dominans finns inget 
mellanrum. Däremot, att följa, leda, att låta vara och bli till – att rymmas i, 
hålla öppet och dela takten i ett mellanrum är något annat. Det är på lek 
och på allvar – överskridande är en transformativ blivandeprocess. När 
asymmetrin vibrerar på gränsen till upplösning sätts lydnad och dominans 
ur spel. Mellanrummet uppstår i den specifika relationen och i den 
specifika situationen. Mellanrummet kan vara mer eller mindre öppet, mer 
eller mindre transparent och genomsläppligt, det kan vara lätt eller trögt, 
flyktigt eller tjockt, det ger och tar utrymme. Mellanrummet hör till 
kroppen men sträcker sig bortom hudens gräns. Det antyder 
begynnelserna för dem som ingår i relationen, vilka möjligheter som 
relationen tillåter och hämmar. Mellanrummet kräver utrymme för livet.   
I och med detta kan jag konstatera att jag på något sätt delar världen med 
min häst, trots att vi inte delar världen med ord. Hur den världen delas 
försöker jag symbolisera genom att lyssna till vad som kan hända i den. 
Med utgångspunkt i skillnaden och lyssnandet till den Andre kan ett 
mellanrum öppnas. I ett mellanrum har människan inte en given 
överhöghet. Det är en plats för under och förundran (Hagström, 2014a). 
    ”Wonder, says Socrates, is the unique source of philosophy” (Platon, 
1986, s. I.107). Inom pedagogik vill jag belysa hur van Manen (1997) 
diskuterar hur Platon och Aristoteles tillskrev ursprunget till begäret att 
veta (filosofiskt) till enkel förundran inför att saker är som de är. Medan 
förundran är en vanlig företeelse i vardagslivet, enligt van Manen (1997), 
tenderar det moderna teoretiska förhållningssättet att göra oss till icke-
deltagande åskådare och dessutom tystar eller dödar det teoretiska 
förhållningssättet i modern vetenskaplig mening vår känsla av förundran. 
van Manen (1997) förutsätter här en snäv förståelse av det vetenskapliga 
och bortser från att förundran kräver av en att se något nytt i det vardagliga.   

                                                 

40 En halsring är ett verktyg för att kommunicera, och i någon mån kontrollera, hästen. Det är (i detta 
fall) en styv form av rep. Den hänger löst runt hästens bog och handen håller i det vid hästens manke. 
Den kan användas för att trycka på sidorna av halsen eller på framsidan av bringan eller halsen.  
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För pedagogik är det betydelsefullt att skilja aktiv förundran, som kan 
förstås som uppenbart pedagogisk i sin öppenhet för nya erfarenheter, från 
djup eller kontemplativ förundran, enligt Schinkel (2017). Schinkel (2017) 
argumenterar för att djup förundran (som han menar kan tyckas vara anti-
pedagogisk) i själva verket är väldigt pedagogisk eftersom den får oss att 
uppmärksamma världen för dess egen skull och göra oss medvetna om 
begränsningarna i vår egen förståelse.  
   Exakt var gränsen går mellan vad som kan ses som aktiv eller 
kontemplativ förundran är mindre viktig, än den öppenhet inför annanhet 
som, i min läsning, uttrycks här och hur förundran framträder som ett 
relationellt begrepp. 
   När Irigaray (1993) skriver om förundran, är det i relation och polemik 
mot Descartes.41 Genom att lyfta fram ett citat från artikel 53 ur The 
Passions of the Soul belyser hon hur Descartes anser att förundran är den 
första passionen. Detta för att förundrans motsats – ett objekt som inte har 
något nytt i sig som förvånar oss – berör oss inte och vi betraktar det 
därmed utan passion. Det är alltså det första mötet med något objekt som 
vi bedömer som nytt eller annorlunda än vad vi kände till eller antog, 
vilket orsakar förundran och förvåning. Det gör det för att förundran 
händer innan vi vet om objektet behagar oss eller inte. Innan vi vet, där är 
passionen. Det handlar om under och förundran inför det ovetbara. 
Förundrans utrymme ryms enligt Irigaray (1993) mellan man och kvinna. 
Detta lokus mellan man och kvinna har, enligt Irigaray (1993) ätits upp av 
ägande, och könsskillnaden är det sätt på vilket skillnaden kan symboliseras. 
Den symboliserade könsskillnaden behövs för att öppna utrymmet för 
förvåning, häpnad och förundran inför den ovetbara Andre: ”the other is 
a mystery” (Irigaray, 2000b, s. 110). Jag vill återigen poängtera att jag lånar 
detta relationella begrepp space for wonder och förflyttar det till utrymmet 
mellan människa och häst. Jag vill också poängtera att jag skriver ”den 

                                                 

41  På originalspråk skriver Irigaray (1984) ”un espace d’admiration” och använder Descartes 
begrepp ”l’admiration”. Det finns fler bibetydelser av ”l’admiration” än förundran, liksom det finns 
fler bibetydelser av ”wonder” än enbart förundran. I den engelska översättningen (Irigaray, 1984) 
motiverar översättarna Carolyn Burke och Gillian C. Gill användningen av ”wonder” för Descartes 
begrepp ”l’admiration” i linje med gängse praxis av tidigare översättningar av Descartes arbete. Jag har 
valt att använda ”space for wonder” eftersom jag associerar snabbare till just förundran och dessutom 
till det undrande, till det frågande, utan att förlora bibetydelser av förvåning och även det underbara. 
Hela förflyttningen av begreppet, ända från ”un espace d’admiration” via ”space for wonder” 
till ”mellanrum i förundran” transformerar begreppet och öppnar för nya begynnelser. I under, undran, 
och förundran. 
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Andre” i enlighet med hur jag ramat in syfte och frågeställningar 
inledningsvis, trots att Irigaray skriver ”the other”. 
   Förståelsen av mellanrummet öppnar för ett frihetsbegrepp bortom 
autonoma subjekt. I likhet med hur Biesta (2004) beskriver den 
transformativa glipans relationella karaktär, ser jag också att detta gäller för 
frihet. Frihet kan inte heller förstås som annat än som relation och i 
relation. Jag har i tidigare kapitel konstaterat att relationer mellan människa 
och häst är formade av makt. Den asymmetriska relationen bär på 
möjligheter till motstånd och dynamik. Den totala jämlikheten är inte 
möjlig, men är den ens önskvärd? Annanhet utgör själva villkoret och 
möjligheten till frihet för Irigaray (2000b). I min om-gestaltning av hennes 
skillnadsbegrepp, ser jag möjligheten till att möta den Andre i en om-
förhandling av den antropocentriska ordningen, där jag tvingas till en 
genomarbetning, en transformation av mina benägenheter som leder mig 
till att öppna mina önskningar och begär till en överskridande dimension 
i min relation till dig som annan. Till skillnad från Irigarays (2000) 
utgångspunkt i könsskillnad, lånar jag hennes uttryck till denna 
förflyttning för att beskriva hur min frihet bara blir frihet om du fortsätter 
att vara transcendent för mig och när jag respekterar din frihet. Att bli fri, 
enligt Irigaray (2000) blir då en ny plikt som vi måste uppfylla. Dessa 
dimensioner bär med sig stråk av möjligheter, frihet som begränsas av de 
(existens)villkor och maktförhållanden vi lever i, men som genom 
ombesörjandet och vårdandet av den Andres annanhet bär med sig 
begynnelser till frihet. 
   I öppenheten inför den Andre som är annan, inte som ett objekt att äga, 
att fullborda – utan att möta som en oändligt ovetbar annan, med sina 
begynnelser, däri ligger möjligheten för mellanrummet att öppnas. ”Vem 
eller vad den andre är, vet jag aldrig” (Irigaray, 1993, s. 13, min övers.). 
Irigaray (1993) talar naturligtvis om könsskillnad här. Men i den för-
flyttade betydelsen, genom vilken jag om-gestaltar detta relationella 
utrymme, ser jag hästen som är skild från mig, för alltid ovetbar, och hur 
detta öppnar något särskilt, om denna skillnad vårdas. Till skillnad från 
varthän Irigaray (1993) så vackert beskriver, hur dessa under, undran och 
förundran bör föras till sitt lokus, som reder sitt bo i skillnaden oss emellan, 
ser jag andra möjligheter för detta mellanrum i förundran. Förundran som 
hur det som ses, ses för första gången, förundran som inte försöker fånga, 
äga eller reducera, utan som lämnar det som ses i sin subjektivitet, 
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fortfarande fri (Irigaray, 1993). Förundran öppnar för en annan förståelse 
av frihet i relationen mellan det mänskliga och annan-än-mänskliga.  
   Den här om-symboliserande förvandlingen kommer till utryck på flera 
sätt.  Med utgångspunkt i Irigarays skillnadsbegrepp, i en särskild mening, 
har jag också lyft fram den radikala skillnad till den annan-mänskliga 
Andre – hästen – och skillnadens relationella betydelse.  

Andningens relationalitet 
Närvarons kroppsliga situation innebär att jag i nuet behöver vara i, njuta 
av, bära eller uthärda just den här situationen. Nästa situation är alltid en 
annan situation, och den situationen är jag på väg in i nu. I ett utsträckande 
mot den andre som radikalt annan, utgör skillnaden förutsättningen för 
överskridande och transformation i den pedagogiska relationens 
mellanrum. Låta skillnaden vara förutsättningen för att bli. Att andas ut 
och låta vara, för att träda in i nuet. Med Irigaray blir andetaget och 
andningen en brygga mellan kropp och själ (Hagström, 2014a). Enligt 
Irigaray: ”The body as a threshold, neither as a perceived interior nor 
outside surface, but as ‘the passage ... between ...’”(1993, s. 170). Detta citat 
belyser kroppslighet och närvaro: ”The air we breathe, in which we live, 
speak, appear; the air in which everything ‘enters into presence’ and can 
come into being” (Irigaray, 1993, s. 127).  
   Denna utgångspunkt vill jag utveckla vidare. Det är i elementet luft som 
människan kommer till världen (Irigaray, 2002a). Det gäller också hästar. 
Andning och hur den för in den kroppsliga aspekten utan att reduceras till 
enbart det materiella, diskuterar Irigaray (2002a) i Between East and West, 
där hon låter andningen representera en kroppslig form av subjektivitet.42 
Whitford skriver om Irigaray: ”Here, the limits are represented by a 
relationship with the divine, death, the social or cosmic order” (Irigaray & 
Whitford, 1991, s. 157). Irigaray arbetar med att sammanlänka vad som 
blivit splittrat av patriarkatet, vilket hon menar har låtit mannen 
representera idé och kvinnan materia. Enligt Devling-Glass och 
McCredden: ”for Irigaray, the notion of God is not a teleology but a 
becoming, the subject is always ’in process’” (2001, s. 251). 

                                                 

42 Se även Škof och Holmes (2013) för en diskussion, med utgångspunkt i samt med Irigaray, av 
implikationerna av ett skifte i mänskligt medvetande om den andres behov föreställd genom andning. 
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I denna parousia – eller subjektets återuppståndelse – såsom figuration 
uttryckt och grundad i skillnad blir både ”spirit” och ”flesh” en del av 
frågeställandet (Irigaray & Whitford, 1991). 
   Irigaray belyser: ”the becoming of life thanks to the cultivation of breath” 
(2000b, s. 64). Andningen förenar kroppens kroppslighet med mellan-
rummet. I en ständig metamorfos omvandlas andetaget och sammanvävs 
till kroppslighet. I rörelsens vändning formas ett mellanrum. Utandningen 
lämnar ett spår med sin frånvaro, en öppning för förundran. 
   Till skillnad från Irigaray (1993, 2000), och trots att Braidotti (2002, 2011, 
2013) delvis skriver med utgångspunkt hos henne, är Braidottis 
materiabegrepp formtagande. Enligt Braidotti: “Living matter – including 
the flesh – is intelligent and self-organizing, but it is so precisely because 
it is not disconnected from the rest of organic life” (2013, s. 60). 
   Men samtidigt handlar Irigarays projekt om att ifrågasätta och om-
symbolisera den klyvningen mellan kropp och själ som finns i västerländsk 
filosofisk tradition.  

Irigaray’s mode of post-Kantianism thus requires a more 
fundamental transformation, displacing the underlying opposition 
between passive matter and form-giving activity and giving 
manifold matter an active role in the recasting of spatio-temporal 
relations (Jones, 2011, s. 174. Min kursivering). 

Med detta citat belyses en gemensam riktning för aktiv materialitet hos 
dem båda, emellertid håller Irigaray (1993) öppet för överskridande på ett 
sätt som Braidotti (2002, 2011) inte intresserar sig för. Där ser Braidotti en 
sammankoppling redan från början. 
   Relationen mellan det ideala och det konkreta, däri ligger pedagogikens 
plats, en ständig växelverkan mellan riktning och projekt, mellan innehåll 
och form, där andningen blir en brygga mellan form och fyllnad. 
   Hittills i detta kapitel har fokus varit just på relationaliteten mellan 
människa och häst för att frambringa en kritisk intervention av förståelsen 
av pedagogikens relationalitet, genom att ifrågasätta en interaktion som 
ofta har förutbestämda mål och genom att ifrågasätta en prioritering av 
ord och ignorans av kroppslighet. I nästa avsnitt utforskar jag vidare 
mellanrummets pedagogiska möjligheter. 



   

 

98 
 

Att mäta, väga och räkna i mellanrummet 
Jag har i tidigare kapitel analyserat vilka strukturer och maktförhållanden 
som organiserar relationer mellan människor och djur genom att 
synliggöra hur maktrelationer öppnas för möjligheter för människan att 
konfronteras med frågan om vad det etiska innebär. Mötet med den 
Andres skillnad är en utgångspunkt för att gestalta och utforska den 
pedagogiska relationens mellanrum. Ibland öppnar sig ett specifikt 
mellanrum mellan människa och häst. Mellanrummet är en potentiell plats 
för blivanden. Det är ett utrymme som undflyr varje försök till definition 
eller fast beskrivning. Det är ett space for wonder. Mellanrummet går inte 
att veta, inte att förutsäga och det går inte fullt ut att beskriva. Takt är ett 
uttryck av mellanrummet. Mellanrummets takt uppstår när människan 
och hästen samspelar.  
   Hur vet jag om hästen samspelar och inte bara underkastar sig? Det kan 
jag inte veta, det kan jag bara fråga, och därmed öppna för den enda 
möjligheten för det pedagogiska och det etiska som finns i relationen. Det 
finns mängder av maktstrukturer i relationer mellan människor och djur, 
som man inte bara kan vända bort blicken ifrån. Jag menar att genom att 
undersöka mellanrummet riktas blicken mot var den transformativa 
potentialen finns. Jag har startat i utgångspunkten att vi historiskt, socialt 
och kulturellt lever i en antropocentrisk ordning. Dessa maktordningar 
försvinner inte enbart genom att belysa att maktordningar är 
problematiska. Till exempel, för att påverka den antropocentriska 
ordningen hjälper det inte att anta att det är möjligt att undvika att träda 
in i relationer till djur. Vi är alla ständigt i påtagliga specifika relationer till 
djur, men djuren är utanför vårt omedelbara synfält, och ofta i stort lidande 
eller redan döda, i vårt kylskåp eller på vår kropp. Människan och djuren 
är alltid i en aktiv relation till varandra inom den ordningen vi lever i. Men 
djuret är tyst och tystat. Att lyssna, att ställa sig undrande öppnar för 
transformativa om-gestaltningar i relation till den antropocentriska 
ordningen.    
   Om skillnad mellan människa och häst förstås som en relation – utan 
statiska eller fixerade positioner, på vilka sätt skulle den skillnaden kunna 
ta sig uttryck och bli synlig? Uttrycket skulle inte kunna ske bortom en 
antropocentrisk kontext, men det skulle kunna ske i relation till den 
kontexten och det skulle kunna ha en transformativ kvalitet. 
Förutsättningarna för detta skulle inte vara att tala om för den Andre vad 
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som sägs. Tvärtom skulle det innebära att bli talad till, och där i också 
lyssna till vad den Andre inte säger bortom orden. Men eftersom den 
Andre är oändligt annan, kan jag ju inte ens börja försöka säga hur den 
Andre ska benämnas. Om jag försöker berätta för dig vad eller vem du är, 
så har jag redan trampat ned möjligheten till mellanrummet. Att lyssna, att 
förundras, bär på möjligheter till transformativa om-gestaltningar i relation 
till den antropocentriska ordningen. Blivandet uppstår i mellanrummet. I 
den levda kroppen som sträcker sig ut mot världen, påverkar och blir 
påverkad av världen. I en imaginär som rymmer skillnad och där jag står 
öppet undrande inför den Andre. I lyssnandet till skillnad, i space for wonder, 
när takten flödar, i mötet med den Andre, i mellanrummet, där är jag sårbar 
och öppen inför någon som är annan än jag. Där uppstår den pedagogiska 
relationens mellanrum, i ögonblick, i situationer där vi blir något mer. I 
mellanrummet blir inte ett plus ett två, där blir ett plus ett något helt annat 
som inte går att räkna ut på förhand (Hagström, 2014a).    

Transformativa om-gestaltningar 
I detta avsnitt fortsätter jag med ytterligare en tråd som jag drar fram ur 
sammanlänkningen av idén om att ”being faced by animals” (2008, s. 63) 
i Calarcos arbete med min förflyttning av begreppet space for wonder i 
Irigarays (1993) arbete. Denna tråd följer rörelserna som om-förhandlar 
och om-gestaltar relationen mellan det mänskliga och annan-än-
mänskliga. Sådana om-gestaltningar erbjuder möjligheter att skaka om den 
utgångspunkt förankrad i mänsklig subjektivitet utifrån vilken det levande 
rubriceras i de ”ontologiska kategorierna”. Distinktionen som formuleras 
som mellan kategorin ”Människan” och kategorin ”Djuret” skjuts åt sidan, 
för att synliggöra och om-förhandla förståelsen av själva relationen mellan 
det mänskliga och annan-än-mänskliga.  
   Som nämnts inledningsvis i föregående kapitel är det för Irigaray den 
monosexuella symboliska ordningen som måste om-symboliseras och jag 
tar denna utmaning vidare till den antropocentriska symboliska ordningen. 
Förflyttningen av skillnad såsom könsskillnad till skillnad i relationen till 
den annan-än-mänskliga Andre öppnar för nya imaginärer och 
transformativa möjligheter i relation till den antropocentriska ordningen. 
Här fortsätter jag med att fördjupa hur transformativa om-gestaltningar i 
relation till den antropocentriska ordningen erbjuder annan-än-
antropocentriska imaginärer. 
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Jag ser levda, verkliga relationer som särskilt betydelsebärande i en analys 
av processer av djur-blivande. Den radikala skillnaden till den Andre är 
viktig för att skaka om de ”ontologiska kategorierna” i den antropo-
centriska ordningen, därför att den hämtar kraft ur annan-än-
antropocentriska imaginärer från hästens frågande kroppslighet. Denna 
skillnadens rörelse, samtidigt och tillsammans med det gemensamma i zoës 
livskraft och möjlighet om-förhandlar och om-symboliserar 
relationaliteten mellan mänskligt och annan-än-mänskligt genom hur 
processer av djur-blivande bryter igenom.  
   I samtidiga rörelser på transverserande nivåer tar sig den här om-
symboliseringen, om-förhandlingen, omvandlingen, förvandlingen 
uttryck: dels i kroppsligheten som bärs av zoës transformerande kraft 
bortom mänsklig kontroll: dels i den radikala skillnad i relation till den 
annan-än-mänskliga Andre – hästen – och dess relationella betydelse. 
Förståelsen av dessa samtidiga, transverserande rörelser behöver om-
förhandlas, om-symboliseras, förvandlas. 

Imaginärer i förvandling 
Jag har tidigare talat om den antropocentriska ordningen. I detta avsnitt 
gör jag en fördjupning av symbolisk ordning och imaginärer.  
   Irigarays (1991, 1993) projekt tar sin utgångspunkt i könsskillnad. Vart 
hon än vänder sig, till filosofi, vetenskap eller religion, berörs hon av hur 
denna underliggande fråga är tystad. Irigarays (1985) projekt består i att 
uttrycka en imaginär som tillvaratar och benämner även det kvinnliga, 
något som hon menar har blivit uppslukat och övertaget av det manliga i 
den patriarkala monosexuella symboliska ordning som råder. Irigaray 
arbetar med den symboliska ordningen, men rör sig också bortom den 
(Hagström, 2014a). Könsskillnaden är en relation och Irigaray (1993) hittar 
sätt att symbolisera skillnaden. Könsskillnadens advent skulle innebära en 
ny tid av tanke, konst, poesi och språk: ”the creation of a new poetics” 
(Irigaray & Whitford, 1991, s. 165). En värld och en symbolisk ordning 
som tar sin utgångspunkt i könsskillnad, skulle innebära ett andra blivande 
(Irigaray & Whitford, 1991). En etik grundad i könsskillnad är ”yet to 
come” (Irigaray, 1993, s. 27). 
   Symbolisk ordning blir viktigt här eftersom den är färgad av, och 
fasthåller mänskligt och annat-än-mänskligt levande, i antropocentrism. 
Hästars upplevelser av symbolisk ordning hamnar utanför den här studien, 
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men inom ramen hamnar relationer mellan hästar och människor eftersom 
den symboliska ordningen i – kraft av att vara en nexus av språk, psyke 
och kropp – bidrar till att forma de relationer som utgör hästar-och-
människor. Utifrån Irigarays (1993) analys av den symboliska ordningen 
öppnas möjligheter. Att utforska pedagogik som en relationell blivande-
process och samtidigt ifrågasätta processens antropocentrism leder fram till 
transformativa om-gestaltningar i relation till den antropocentriska 
ordningen.   
   Som nämnts tidigare, analyserar Irigaray (1993) den monosexuella 
symboliska ordningen, och omgestaltar den symboliska ordningen med 
utgångspunkt i könsskillnad. Dessa omgestaltningar synliggör sprickor och 
avbrott i den monosexuella symboliska ordningen. Utifrån mitt fokus att 
ifrågasätta antropocentrism fortsätter jag genom att synliggöra 
transformativa om-gestaltningar i relation till den antropocentriska 
ordningen. 
   Medan Lacan (2006) i Écrits, metaforiskt, ser sin egen spegelbild, 
upplever Irigaray (1985) att den spegelbilden inte reflekterar en kvinnlig 
imaginär och därför vill hon ta utgångspunkt i könsskillnad. Könsskillnad 
handlar inte om anatomi utan om morfologi, om hur den kvinnliga 
kroppens form är representerad i kulturen. Morfologi är inte givet, utan 
det är en förståelse, vilket inte innebär att det inte har något att göra med 
vår kulturella förståelse av biologi. Irigarays utveckling av den symboliska 
ordningen är på nivån av den kulturella representationen själv (Jones, 
2011). 
   Skillnad innebär inte intrinsikal hierarki, utan skillnad bär upp 
relationens relationalitet. Det är själva relationen som är det viktiga, och 
hur den kan om-symboliseras bortom patriarkatets låsningar. Här finns en 
tydlig öppenhetför relationens blivanden som vi ännu inte vet något om. 
   Whitford beskriver Lacans begrepp: ”The symbolic is the junction of 
body, psyche and language, where the descriptive fields of psychoanalysis 
and linguistics (or semiotics) meet” (1991, s. 37). Lacans tredelade system 
av det Reala, det imaginära och det symboliska är sammankopplat med en 
stadieutveckling hos barnet. Enligt Lacan (2006) är världen som vi bebor 
konstituerad genom det symboliska, i meningen inte enbart som språk 
utan som hela det nätverk av tecken som skapar en meningsfull socio-
kulturell ordning. Det Reala, som inte är att förväxla med verklighet, 
innebär vad som bryter in i världen med en omedelbarhet som skyr 
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representation och därför är en sådan erfarenhet typiskt sett traumatisk, en 
förlust (Jones, 2011). Det är i det imaginära som subjektet börjar formas 
och till skillnad från Lacan som beskriver vad han kallar för spegelstadiet, 
som ett avgörande utvecklingsstadium intresserar jag mig för Jones läsning 
av Irigarays förståelse av det imaginära.  

The imaginary is a crucial liminal field which in some ways can 
be thought of as ‘between’ the symbolic and the Real, and which 
is constituted in relation to both (2011, s. 144). 

Jag tänker mig imaginärer – inte knutet till en ålder, ett förväntat stadium 
– utan i linje med detta: som en avgörande tröskel, en glipa, ett mellanrum 
mellan det symboliska och det Reala. En öppning för kroppsliga och 
symboliska begynnelser, en symbolisk omedelbarhet, ett nästan skönjbart 
tecken. Här finns imaginära mellanrum för transformativa om-
gestaltningar som kan ruska om de ”ontologiska kategorierna” och nya 
imaginärer om-gestaltas, för-handlas, för-vandlas. 
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Interludier IV 

 
 
 
 
 
Jag bjuder dig skritt, fyrtakt. Jag öppnar för en ny riktning, flyttar vikten 
mjukt. Ibland vet jag inte vem som bjuder takten, bjuder riktningen. 
Takten uppstår i relationen. Jag förkroppsligar en samlad tvåtakt och du 
sätter igång i en samlad trav. Takt är taktil, kroppslig. Jag låter tvåtakten 
flöda, samlar den sedan och öppnar för tretakt. Du galopperar snabbt, 
utan tyglar.  
 
Takt uppstår när vi delar rörelsen och fångar den tillsammans. Antingen 
bjuder jag, eller bjuds takten, som kan samlas, eller tappas. Du följer mig 
bara om jag också följer dig. Låter tiden, rummet och rörelsen upplösas 
och återuppstå genom andningens rytm. Lyhördheten, hos båda, avgör 
om jag eller du följer eller leder. Behöver vi veta vem? 
 
Takt springer ur hjärtat. Att andas rytmen, att känna hjärtslagen.



 

104 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Du och jag är avgränsade, separata, samspelande, sammanhängande. 
Relationen är både kroppslig och överskridande. Det är kraftfullt, livfullt. 
Rum och tid blir levda, inte föreställda, när jag möter dem tillsammans 
med dig.  
 
I under och förundran, i nuet, i öppenheten inför vad detta ögonblick 
ger till oss.      
 
I återupptäckandet och återuppvaknandet till nuet uppstår det etiska.  
 
Att lyssna efter det etiska blir till ett lyssnande efter alla subtiliteter hos 
kropp, andra, världen. Du och jag lösgör oss från det förutsägbara, träder 
in i ögonblicket.
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Att frivilligt delta som den maktlösa i en dominansrelation, skulle också 
kunna vara en rimlig beskrivning av när jag inte kan hämta dig i hagen, 
vilket ibland händer. Självklart finns det vägar för en människa 
att ”vinna” en sådan situation genom mer dominans och våld, eller 
genom träningsprogram för att lösa sådana situationer med andra former 
av dominans eller våld. Men jag kan bara inte hjälpa att se dessa 
händelser som mindre irriterande (men fortfarande irriterande) och 
alltmer intressanta och vackra.  
 
Ibland lämnar jag grimman på en stolpe och går fram till dig för att i 
hagen pröva att arbeta igenom de rörelser som vi vanligtvis gör när vi är 
ute och rider eller när vi tränar från marken med grimma och rep: vända 
åt höger, sätta igång i trav, vända åt vänster, fatta galopp. Hagen är så stor 
så att du fortfarande har alla möjligheter att springa iväg till andra änden. 
 
Och ibland gör du det. Men ofta låter du mig stanna kvar och leka 
tillsammans med dig, låter mig föreslå övningar som sidvärtsrörelser och 
bakdelsvändningar.  
 
 
 
En annan gång satt jag stilla tre meter bort från dig; det var det exakta 
avståndet som du mätt ut åt mig för att få sitta kvar med dig medan du 
fortsatte att beta det gröna majgräset.
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Begynnelser   

Att röra sig tillsammans med en häst blir en trans-formation eller meta-
morfos, trans-morfos? Att hoppa upp på, att binda sig samman med en häst 
ger en reell transformation, kropparnas former omvandlas. Kanske finns 
en längtan att överskrida sin egen kropps begränsningar? Att få fyra ben, 
att kunna flyga, att hålla sig i manen, att hålla sig fast, i en rörelse som är 
snabbare än det en människokropp kan uppbringa, att bli – inte en annan 
kropp – utan en ny kroppslighet. Barbacka? Det är något speciellt med 
sammansmältningen mellan ryggradens kotor och sittben, svanskota; 
mellan ryggmuskler, sätesmuskler och lår. Värmen mellan kropparna, och 
kanske ett snöre fram till nosryggen, en känsla av kontroll, en chimär men 
ändå. Hästen är inte längre enbart häst, utan blir en ny kroppslighet som 
har fyra hovar i marken men två huvuden.  
   Hästen omformas av sin ryttare, de kastar om varandra, en svag 
vänstersida hos den ena kompenseras av en stark högersida hos den andra, 
som om ouppmärksammad kan fortgå och förstärkas. En ryttares snedheter 
fortplantar sig ned i hästen, och likadant tillbaka. Desprets (2004) isopraxis, 
beskrivningen av hur vissa av hästens muskelgrupper aktiveras samtidigt 
som ryttarens muskelgrupper aktiveras, som t.ex. för att sätta igång en ökad 
trav, gäller också när kroppar transformeras på andra sätt, mindre önskvärda 
sätt. Kropparna transformerar varandra, anpassar sig till varandra, lär 
varandra att vara på vissa sätt, sätt som kropparna bjuder varandra. 
   Hästar kläds i rester av andra djur.  Vanligen det, eller i syntetiska material. 
De byggs på, sadlas, byggs om till att bli behagligare att sitta på, skumpa på, 
lämpligen bygger vi också om oss själva, disciplinerar vår kroppskontroll, 
för att kunna bli behagligare, uthärdligare, att bäras. Hästen packas in i ett 
litet paket, ett ridhästpaket.  
   Många materialiteter tar plats mellan oss: halsring, huvudlag av olika 
slag, sadlar. Materialiteter som transformerar mellanrummets blivanden. 
Hur vet jag när hästen samspelar i vår relation och inte bara underkastar 
sig? Det kan jag inte veta, det kan jag bara fråga. Att fråga, att lyssna, att 
bli adresserad.  
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Mellanrummets rörelse: djur-blivandets händelse 
Ur växelspelet som uppstår av metoden att arbeta mellan analyserande och 
gestaltande skrivvärldar framträder en rörelse mellan det specifika och det 
universella. Att fördjupa sig i det specifika, som här i en specifik levd 
relation mellan en människa och en häst, kan öppna för en resonans för 
mer allmängiltiga frågor som diskuterar själva förutsättningarna för vad 
pedagogik kan bli. Jag inleder med att diskutera den första forskningsfrågan, 
som berör de pedagogiska möjligheterna i relationella blivandeprocesser 
när den Andre är en häst. 
   Ett växelspel är det dessutom mellan hur begreppet djur-blivande 
influerar denna förkroppsligade relation mellan människa och häst och hur 
denna levda relation konkretiserar djur-blivande-begreppet. Genom detta, 
framträder de pedagogiska möjligheterna i relationella blivandeprocesser 
när den Andre är en häst på två olika men genomkorsande sätt: dels genom 
den levda relationen till den Andre och dels genom möjligheterna till nya 
imaginärer. 
   Djur-blivande – som ett kommande till en delad värld – och lärande är 
inte samma sak. Medan lärande är att anpassa sig till omgivningen innebär 
blivande – att komma till världen – att det nya relationella blivandet som 
inte hade en plats, lägger till något och därigenom tar plats i och 
transformerar den existerande ordningen, samtidigt som blivandet återigen 
blir transformerat av den existerande ordningen (jfr. Biesta, 2006). Detta i 
samma stund som också den existerande ordningen åter blir transformativt 
om-gestaltad och om-gestaltar dem som tar del av relationaliteten. 
Mellanrummet hittar och tar sin plats. Det är ingen intervention utifrån 
som pekar på en förändring som ska hända. Det uppstår inifrån själva 
relationens möjlighet till att spela roll för om-gestaltningar.   
   Djur-blivande är något som händer i mellanrummet, en slags 
transformativ kraft som uppstår. Den transformativa kraften springer ur 
mellanrummet, mer än från någon av deltagarna i relationen, det blir till 
som en begynnelse och bär en kraft.  
   Jag har velat pröva att vända ut och in på relationen till den Andre och 
se på det blivande som uppstår ur själva relationen mellan det mänskliga 
och annan-än-mänskliga. Relationens relationalitet är beroende av de 
blivanden som framträder i relationen, men handlar inte om de individer 
eller identiteter som ”har” relationen. Relationens relationalitet blir det 
utrymme där mellanrummet kan uppstå, det är the location of education. Det 
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är utrymmet där djur-blivandet blir till. Djur-blivandet är inte den enes, 
eller ens den Andres. Det har heller inget med erkännande att göra vare 
sig från hästens eller människans sida. Djur-blivandet är den transformativa 
om-gestaltningen av relationen zoë/bios. Djur-blivandet existerar i den 
pedagogiska relationens mellanrum.  
   Irigarays (1993, 2000b, 2002a) teori arbetar på två transverserande nivåer 
i den här studien: dels i den levda relationen genom förståelsen av 
mellanrum i förundran, dels i det växelverkande arbetet av att för-
kroppsliga ett gestaltskifte genom annan-än-antropocentriska imaginärer. 
Det levda och det imaginära korsar varandra. Precis som jag lånar och 
förflyttar begreppet space for wonder och låter det arbeta i relationen mellan 
människa och häst, lånar jag idén om att det finns en relation som behöver 
om-gestaltas. Till detta lägger jag att det är något som jag blir adresserad 
om av den Andre. Detta påbörjar diskussionen om nästföljande 
forskningsfråga. Här talar jag alltså om att bli adresserad av den annan-än-
mänskliga Andre om att relationen mellan bios (såsom det ”mänskliga”) 
och zoë (såsom det ”icke-mänskliga”) framträder som alldeles 
påträngande, iögonenfallande, viktig att om-gestalta, om-symbolisera, om-
förhandla. Relationen mellan bios-zoë behöver alltså frigöras från 
diskursen om djuriskhet och skakas om för att låta nya blivanden gestaltas, 
som kan uttrycka relationen mellan mänskligt och annat-än-mänskligt 
levande. Det är vad being faced by animals (Calarco, 2008) innebär; det skulle 
vara en creation of a new poetics, yet to come (Irigaray & Whitford, 1991, 
Irigaray, 1993). 

Om-gestaltningar: blivandeprocesser som former av motstånd  
I förra avsnittet diskuterade jag de pedagogiska möjligheterna i relationella 
blivandeprocesser när den Andre är en häst på två olika men 
genomkorsande sätt: dels genom den levda relationen till den Andre 
genom förståelsen av mellanrum i förundran och dels genom det 
växelverkande arbetet av att förkroppsliga ett gestaltskifte genom annan-
än-antropocentriska imaginärer. Detta leder vidare till att diskutera 
imaginärer som möjliggörs genom ett ifrågasättande av blivandeprocessers 
antropocentrism och hur detta bidrar till att tänka pedagogik som en 
relationell blivandeprocess, rotfäst i djur-blivande. I detta avsnitt fokuserar 
jag på djur-blivande i relation till transformation och om-gestaltningar. 
   Transformationer har framträtt i mindre utsträckning som förändring 
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(allmänt använt), men desto mer som förändringskraft i relation till 
symbolisk ordning i form av nya imaginärer. Transformationer har mer 
specifikt framträtt som djur-blivande: dels som zoë, en transformation som 
pågår; dels som transformativa omgestaltningar, i form av blivande-
processer som former av motstånd. Det är de två senare specifika 
betydelserna som nu ska diskuteras, och hur dessa också får konsekvenser 
som förändringskraft för nya imaginärer. 
   I den mer specifika mening som djur-blivande har transformationer 
potential att utvecklas vidare till att få karaktär av metamorfoser. 
Metamorfoser har framträtt på flera sätt, dels såsom kroppslig omvandling 
i och med hur Braidotti (2002) lyfte fram det litterära exemplet med 
förvandling till insekt, dels på sätt som tydligare anknyter till djur-blivande 
i den pedagogiska relationens mellanrum. Sådana metamorfoser, av det 
senare slaget, har uttryckts i termer av nya begynnelser som materialiseras 
i ett mellanrum och i termer av en blivandeprocess som tillåter en att bryta 
in i nya fält. Vidare, har sådana metamorfoser visat sig såsom öppning för 
förundran för nya sätt att vara, såsom oförutsägbarhet, såsom rörelsen som 
föregriper en riktning. 
   Människans gränsdragande gentemot ”Djuret” inhämtar sin livskraft 
från utgångspunkten att människan är exceptionell. Detta är en 
antropocentrisk diskurs, där människan har konstruerat sin egen 
överhöghet och satt sig själv i centrum. Som nämnts tidigare, och som jag 
vill lägga fokus på här, ser Braidotti (2002) blivandeprocesser som former 
av motstånd som genereras inifrån systemet. Detta, tillsammans med 
Irigarays teori om om-symbolisering (i hennes projekt genom om-
symbolisering med utgångspunkt i könsskillnad) som jag i det här 
sammanhanget låter tillföra idén om en möjlig om-symbolisering av 
relationen mellan människa och djur, bidrar till en diskussion av annan-
än-antropocentriska imaginärer i form av blivanden av transformativa om-
gestaltningar i relation till den rådande antropocentriska ordningen. Jag 
kallar dem om-gestaltningar för att betona den kroppsliga, levda, spatiala 
dimensionen samtidigt som den symboliska kraften också uttalas genom 
dess transformativitet. 
   Är det möjligt att överskrida en fasthållande ordning, genomträngd av 
antropocentrism? Det är just i den kontaktytan mellan dikotomierna som 
stelnat och de överskridanden som blir nya rörelser under och emellan, i 
spänningsfältet mellan det som är och det som kan bli, som möjligheterna 
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till transformativa om-gestaltningar finns. Blivanden uttrycker sig alltså 
som en transformativ om-gestaltning i relation till den antropocentriska 
ordningen och formar nya imaginärer. Dessutom sker blivanden hela tiden, 
de uppstår i ett pågående flöde, drivna av zoës livskraft. Detta innebär ännu 
en transverserande rörelse, nämligen den som bryter in i den 
antropocentriska ordningen, i form av en transformativ om-gestaltning. 
Zoë är en transformerande kraft, som rör sig enligt krafter människor inte 
fullt kan styra. En transformativ om-gestaltning kan få kraft ur zoë, de kan 
genomkorsa varandra, men dessa transformationer rör sig på olika nivåer. 
Medan zoë styr och ställer efter krafter som är bortom mänsklig 
föreställningsförmåga – mer-än-mänskliga samtidigt som helt mänskliga 
eftersom zoë genomsyrar allt levande – finns det i transformativa om-
gestaltningar en möjlighet för människor att i någon mån att svara an och 
att handla. I relation till den pedagogiskt (och etiskt) frågande hästen i sin 
fulla kraft, har jag möjlighet att förhålla mig till denna fråga, och i kraft av 
ansvar och handling dela en transformativ omgestaltning som kan bli en 
annan-än-antropocentrisk imaginär. Fortfarande, denna transformativa 
om-gestaltning ligger bortom min egen fulla kontroll, utanför min tankes 
räckvidd, det är i den pedagogiska relationens mellanrum som den blir till. 
Blir den till, är det mellanrummets djur-blivande som brutit in och skakat 
om, om-förhandlat, i någon mån förvandlat den rådande ordningen 
symboliserad i kroppslighet, uttryck, tanke.   
   I detta avsnitt har jag fokuserat på djur-blivande i relation till 
transformation och om-gestaltningar. Detta leder vidare till att diskutera 
pedagogik som en relationell blivandeprocess, rotfäst i djur-blivande. 
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Frihet, ovetbarhet och omärkbar-blivande: 
frihetens möjligheter i maktordningen 

I detta avsnitt diskuterar jag forskningsfrågan som berör hur ett 
ifrågasättande av blivandeprocessers antropocentrism bidrar till att tänka 
pedagogik som en relationell blivandeprocess, rotfäst i djur-blivande. 
   Djur-blivande är något du kan ge utan att ha. Det kan ges till dig, men 
du kan inte behålla, äga eller besitta det. Det är vackert på det sättet. Det 
kan aldrig låsas fast eller hållas kvar. Det kan ges ömsesidigt, men aldrig 
väntas. Djur-blivande är inte ett ämne eller en identitet, det kan inte 
konsumeras. När det delas skärs det inte i hälften, snarare växer det. När 
du befinner dig i givandet, träder du in i sårbarheten, i risken, i hoppet. 
Du exponerar dig själv för den andra, eftersom du ger något som du inte 
har.     
   Diskussionen om djur-blivande i den pedagogiska relationens 
mellanrum utgör också en kritik mot konsumeristiska relationer formade 
av praktiker som ser att ”bygga” och att ”stärka” relationer som ett medel, 
såsom produktprocesser, för att främja resultat och för att nå på förhand 
uppställda lärandemål.43 Det jag vill peka på här är att det finns en skillnad 
mellan en praktik som inriktar sig på att använda relationer för att uppnå 
vissa mål, en form av normativ eller preskriptiv modell, och det jag 
försöker göra, nämligen att synliggöra och beskriva relationer, relationalitet, 
och dess pedagogiska möjligheter i termer av blivanden och delade världar. 
Min kritik riktas inte mot praktiken att ta ansvar för eller ombesörja för 
relationen som sådan, utan snarare i hur detta engagemang blir till ett 
verktyg för något annat. En konsumeristisk relation förväntas producera 
och leverera en produkt (i form av lärande) och den Andre reduceras till 
kund. Därigenom konsumeras också själva relationen och det mellan-
rummet förlorar sin pedagogiska möjlighet. 
   Att om-gestalta och om-förhandla relationen mellan bios och zoë, 
mellan vad som räknas som mänskligt och vad som sorteras bort som icke-
mänskligt innebär också att vad som förskjutits till ”Djuret”, i diskursen 

                                                 

43 Se också Liesner (2006) för en diskussion om hur ”marketable ways” riskerar att osynliggöra 
asymmetriska maktrelationer, riskera universitetens demokratiska karaktär och trivialisera utbildning, 
samt se också Westman och Bergmark (2018) för en diskussion av studentengagemangets 
ontoepistemologi i högre utbildning som en del av demokratisk utbildning bortom neo-liberala 
grunder. 
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om djuriskhet, behöver återföras. Det som är mindre önskvärt behöver 
också härbärgeras även i den mänskliga sfären, såsom vad som står i motsats 
till förnuft eller motsats till moralisk agens, oförmåga till språk, oförmåga 
att känna skam, eller ren galenskap. Dessa behöver återföras till även det 
mänskliga, synliggöras, härbärgeras och dessutom mötas som ett etiskt och 
pedagogiskt frågande, istället för att förskjutas till ”Djuret”. Detta 
återförande omfattar också den sida som innefattar utlevelse, lust, 
spontanitet, sådant som kallas för känslomässig intelligens och liknande.  
   Konsekvenserna av att sätta kategorin ”Människa” i centrum är 
förödande för det levande. Att ifrågasätta antropocentrism betyder inte att 
intresset för människor försvinner. Människor hör förstås också till det 
levande. Det handlar snarare om hur det levande sorteras och rubriceras 
innanför linjen av den ontologiska kategorin ”Människan”; om vem som 
räknas som människa och vem som räknas som icke-människa. Genom att 
skaka om kategorierna ”Människan” och ”Djuret” blir det möjligt att 
öppna upp för alternativa imaginärer där mänskligt och annan-än-
mänskligt levande kan komma till en delad värld.  
   Vem som blir den Andre, vem som kallar på mig, vet jag inte förrän jag 
blivit adresserad. Det framträdande här är inslaget av förundran, som 
uppstår i det relationella utrymmet till den Andre. Detta hör också till att 
vem som blir den Andre, ligger bortom en ego-logik44, och i alla de 
relationella myriader av den Andre som finns runt mig och i mig. Den 
Andres ansikte, eller frågande kroppslighet, är öppen, men ställer sin fråga.  
   I annan-än-antropocentriska imaginärer som både är här och yet to come 
om-gestaltas och om-symboliseras relationen mellan det mänskliga och 
annan-än-mänskliga grundad i logiken om Skillnad. Genom att vårda 
skillnaden upprättas ett mellanrum. Istället för en klyvning som är 
konsumerande och uppslukande blir relationen ett mellanrum i förundran. 
Skillnaden har inga gränser, mellanrummet formas av genomsläppliga 
membran. 
   Undersökningen av mellanrummet mellan människa och häst har lett 
till en diskussion om djur-blivande i den pedagogiska relationens 
mellanrum. Den här diskussionen rör sig runt detta mellanrum som 
pedagogiskt. Det är precist pedagogiskt, för att den frambringar ett 

                                                 

44 Se Biesta (2015b, 2017) för en fördjupning av ”non-egological education”. 
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utrymme av frihet. Mellanrummet grundat i skillnad är viktigt för att 
förstå djur-blivande, inte som underkastelse inom en antropocentrisk och 
patriarkal ordning, utan som ett blivande inom ett komplext ramverk av 
frihet inom avhängighet, av tillit inom motstånd. Till ett sådant mellanrum, 
bär både människa och häst med sig sina begynnelser. I ett sådant 
mellanrum finns en öppenhet till den Andres blivande och en inkänning 
till den Andres begynnelser som bärs fram till händelsen. Det handlar inte 
om en blivande som framkallas av en annan individ. Det handlar istället 
om en pedagogisk relation där ett utrymme för frihet öppnas – i den 
pedagogiska relationens mellanrum.  
 

Skiftande imaginärer: risk, hopp och otänkta framtider 
I detta avsnitt fortsätter jag att diskutera forskningsfrågorna, framför allt 
med fokus på nya imaginärer. 
   I kapitlet om djur-blivande och repgrimman, började jag utifrån idén 
att blivandeprocesser ligger i pedagogikens hjärta. Blivandeprocesserna, 
som där uttrycks med en repgrimma och ett rep i relationen mellan 
människa och häst åstadkommer ett skifte i själva pedagogikens filosofiska 
imaginär. En relationell blivandepedagogik som är rotfäst i idén om djur-
blivande föreslår en imaginär som inte pekar mot en förutbestämd 
destination, utan som omfamnar öppenhet till nya sätt att vara. Ett 
förutbestämt mål om transformation lämnas därhän till förmån för det nya, 
för det oförutsägbara och för metamorfoser. Utifrån detta synsätt, är inte 
vad ett subjekt blir alls lika viktigt som själva blivandets rörelse. Detta 
innebär inte att vad man blir är oviktigt eller ointressant för pedagogik. 
Pedagogik har historiskt sett ett intresse för ”medborgaren” eller det 
demokratiska subjektet. Hur som helst, menar jag att djur-blivande 
möjliggör det Biesta (2014) skriver om som: ”the possibility that 
something more radically different might break through” (2014, s. 49). 
Inom detta ”encounter with nonhuman perspectives” (Calarco, 2008, s. 41) 
möter jag andra perspektiv än dem som är ”anchored in human 
subjectivity” (2008, s. 41). Pluraliteten som härbärgeras av ”the multiple 
and varied perspectives of non- and inhuman others” (Calarco, 2008, s. 41) 
betingar hur varje varandes begynnelser blir till i världen. Min poäng har 
därför varit att ifrågasätta den ”goda träningens” interaktion med dess 
systematiska språk om order och lydnad för att strukturera 
kommunikation och interaktion. Hur som helst, jag argumenterar inte 
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emot ett kommunikationssystem som sådant, utan jag argumenterar mot 
lydnad som det önskvärda målet, därför att det missar den händelse där 
den Andres begynnelser bryter igenom och blivanden i världen i relation 
till andras begynnelser. Utefter denna väg kan lydnad infalla, men den är 
inte ett mål i sig. Förutbestämda former av blivande står i vägen för att 
vara öppen för blivandena och processerna av blivanden för den Andre. 
Således, genom att fokusera på relationaliteten mellan människor och djur 
alstras en kritisk intervention av förståelsen av pedagogikens relationalitet.    
   Interludium I gestaltar de sammanflätade relationer och rörelser såsom de 
uttrycks i relation till repgrimman och repet. De är först beskrivna som 
delar av en invand rutin och sedan, genom hästens motstånd, öppnas en 
pedagogisk möjlighet till blivande i relationen och en oförutsägbar nyhet 
kommer fram. Farten och intensiteten minskar och ökar, liksom våra 
kroppar gör eftersom de är sammankopplade med repgrimman och repet. 
Genom att inte använda ett bett i munnen eller tyglar för att hålla hästen 
i specifika positioner lämnas mer utrymme till hästen, utrymme fyllt med 
möjligt motstånd, risk, tillit och hopp. Men repgrimman och repet – som 
härbärgerar både möjlighet och tvång – är inte pedagogiska (eller etiska) i 
sig själva. Tvärtom, dessa möjligheter skapas av själva relationens 
relationalitet. Det är tystnaden snarare än orden som kommer i förgrunden 
och som skapar möjligheter för att utforska blivandeprocessen bortom 
antropocentriska horisonter. Det relationella utrymmet har potential att 
ifrågasätta en interaktion som har förutbestämda resultat (inklusive ett 
språk om order och lydnad) och en pedagogik som prioriterar ord men 
ignorerar kroppslighet. 
   Låt det vara ”auktoritär” pedagogik eller ”progressiv” pedagogik, 
westernridstil, olympisk ryttartradition, Natural Horsemanship-filosofi, 
militärträning, bett, grimmor, eller halsringar, det finns ett omfång av order 
och förväntade former av lydnad och konformitet. Maktrelationer är inte 
frånvarande ens i de mjukaste av relationer. Men att sträva efter lydnad 
som mål missar möjligheten till otänkta framtider. Genom att se lydnad 
som målet för att utveckla kommunikation med en häst positionerar 
människan som befälhavare i träningsrelationen och stänger ned 
blivandens möjlighet, för både människa och häst. Trots det faktum att det 
finns grader av våldsamhet i vad som kan uppfattas som en ”fundamentally 
coercive” (Patton, 2003, s. 86) relation mellan människa och häst, är 
poängen här att om order och lydnad är den enda relation som spelar roll, 
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handlar en sådan pedagogisk process om en typ av transformation som är 
förutbestämd och reglerad. Det är våldsamt att agera som om det vore 
möjligt att veta om hästens känsla av makt har ökat, eller att utifrån detta 
dra slutsatsen om träningen har genomförts ”framgångs-rikt”. Man kan 
bara hoppas. Detsamma gäller ömsesidig tillit. Det är inte möjligt att veta 
heller; det är bara möjligt att hoppas på, genom att riskera ett möjligt 
blivande. Risk och hopp är mer fruktbara begrepp för att beskriva 
pedagogiskt blivande än order och lydnad (Hagström, 2016a).
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Annan-än-antropocentriska imaginärer: 
djur-blivande bortom ontologiska kategorier 

Den här avhandlingen börjar rakt in i en levd relation mellan människa 
och häst, mellan det mänskliga och annan-än-mänskliga, för att där 
undersöka, om-gestalta och om-förhandla själva förutsättningarna för vad 
pedagogik kan bli. Jag följer det spår av något radikalt annorlunda som jag 
ser Biesta (2014) öppna för och denna annanhet ser jag i relation till den 
annan-än-mänskligt Andre. Jag hämtar kraft ur hästerfarenhetslagret för att 
gestalta relationen till den häst jag kallar min, och mitt hästande, skrivande, 
ridande, läsande överskrider till en litterär gestaltning av en specifik 
relation mellan människa och häst, fryst i tid och rum. I ett växelspel 
mellan gestaltning och pedagogisk-filosofisk analys fokuserar jag i denna 
forskningsprocess på den pedagogiska relationens mellanrum. 
    Vilka pedagogiska möjligheter finns i relationella blivandeprocesser när 
den Andre är en häst? Pedagogiska möjligheter i relationella blivande-
processer när den Andre är en häst innebär djur-blivande i den pedagogiska 
relationens mellanrum, i termer av möjligheten att något radikalt 
annorlunda kan bryta igenom. Detta sker i relationen till den annan-än-
mänskliga Andre där jag blir adresserad av andra perspektiv än dem som 
är förankrade i mänsklig subjektivitet. Jag menar att varje ögonblick som 
hästens ansikte framträder, där jag blir adresserad formar pedagogiska 
händelser, som ger möjlighet att svara an med ansvar och med handling. 
Den Andres ansikte, eller frågande kroppslighet, är öppen, men ställer sin 
fråga, och inför frågandet spelar blivandet roll. Det pedagogiska och etiska 
frågandets möjligheter springer ur zoës levande kraft, som sträcker sig ut 
genom kroppsligheten, bortom kroppsligheten, mot det mer-än-
mänskliga. Vem som blir den Andre, vem som adresserar mig, vet jag inte 
förrän jag i förundran har blivit adresserad. Blivandet ligger bortom en 
ego-logik, och uppstår i alla de relationella myriader av den Andre som 
finns runt mig och i mig.  
   Relationen mellan människa och häst handlar om en relationell 
blivandeprocess där en maktrelation kan rymma det etiska. Där det finns 
plats för relationer mellan hästar och människor, där människor inte 
skyggar för att se asymmetrin utan där denna istället blir något som 
synliggör och frågar om det etiska. En fråga, en risk. Där det blir möjligt 
att tänka (i dess vidaste betydelse) tillsammans med den annan-än-
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mänskliga Andre kring en uppgift som formuleras i relation till det otänkta. 
Möjlighet till en rörelse, som bjuder en riktning vars mål vi inte vet. 
Riktning är inte mycket utan rörelse, mer en position, stagnation. I 
frågandet finns pedagogikens faktiska händelse i dess händelse och rörelse. 
Utan att forcera framåt. Ett mellanrum i förundran. 
   Detta skiljer sig från den konsumeristiska relationen som kräver att 
producera och leverera en produkt (exempelvis i form av lärande) och som 
genom vilken den Andre reduceras till kund. Transaktionen konsumerar 
också själva relationen och på så sätt förlorar mellanrummet sin 
pedagogiska möjlighet.  
   Hur kan imaginärer som möjliggörs genom ett ifrågasättande av 
blivandeprocessers antropocentrism bidra till att tänka pedagogik som en 
relationell blivandeprocess, rotfäst i djur-blivande? Om-gestaltningar och 
om-förhandlingar av relationaliteten mellan mänskligt och annan-än-
mänskligt levande öppnar upp för att föreställa sig och tänka kring vad 
pedagogik kan bli genom specifika transformationer. Transformationer har 
mer specifikt framträtt som djur-blivande: dels, som zoë, en transformation 
som pågår och dels, som transformativa omgestaltningar i form av 
blivandeprocesser som motstånd. Dessa får konsekvenser som 
förändringskraft för nya imaginärer genom hur de transformativa om-
gestaltningarna blir imaginära mellanrum.  
   Genom att bli adresserad av den annan-än-mänskliga Andre, av hästens 
frågande kroppslighet, öppnas möjligheter för att om-gestalta och om-
förhandla den dubbelbindning som diskursen om djuriskhet medför och 
som skymmer sikten för djur-blivande. Detta handlar om att bli adresserad 
om att relationen mellan bios-zoë behöver frigöras från diskursen om 
djuriskhet och därigenom öppna för annan-än-antropocentriska 
imaginärer. Det är avgörande att uppmärksamma samtidigheten i dessa två 
till synes motsatser – det gemensamma i det levandes kroppslighet och den 
radikala skillnaden till den Andre – för att skaka om de ”ontologiska 
kategorierna”. Det medför att utan att essentialisera det levandes blivanden 
till kategori, hysa en känslighet för kroppslighetens situering inbäddad i en 
symbolisk ordning av antropocentrisk och patriarkal karaktär, likväl för en 
lyhördhet för den Andres annanhet. Ett ifrågasättande av 
blivandeprocessers antropocentrism möjliggör imaginärer som medför 
feministiska implikationer som kritiserar ett statiskt begrepp om natur 
där ”Djuret” riskerar att essentialiseras till ”natur”.  Att om-gestalta och 
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om-förhandla relationen mellan bios och zoë, mellan vad som räknas som 
mänskligt och vad som sorteras bort som icke-mänskligt, innebär 
dessutom att vad som förskjutits till ”Djuret”, i diskursen om djuriskhet, 
behöver återföras och härbärgeras också av den mänskliga sfären. Detta 
bidrag till att tänka pedagogik som en relationell blivandeprocess, rotfäst i 
djur-blivande, innebär att ”Djuriskhet” inte längre kan pekas ut till att stå 
för motsatsen till det som ”Människan” önskar sig vara samtidigt 
som ”Människan” tillskansar sig och övertar en ”djurisk” sida när så 
önskas. ”Djuriskhet” handlar till sist mer om Människan (som kategori) än 
vad det handlar om specifika djur. Allt detta i samma stund som specifika 
levande djur själva osynliggörs eller omintetgörs.  
   En pedagogik rotfäst i djur-blivande pekar istället mot att omfamna 
relationella processer av djur-blivande såsom också mänskliga, annan-än-
mänskliga och alldeles mänskliga. Djur-blivandet uttrycker på så sätt, i linje 
med hur Braidotti (2002) lyfter fram en efterfrågan om, ett mer dynamiskt 
begrepp om relation och relationalitet mellan det mänskliga och icke-
mänskliga. Zoë-bios kan således inte enkelt distribueras till 
kategorierna ”Djuret” och ”Människan”. Genom att skaka om 
kategorierna ”Människan” och ”Djuret” blir det möjligt att öppna upp för 
alternativa imaginärer. 
   Det handlar om att synliggöra, om-förhandla och om-gestalta relationen 
mellan det mänskliga och annan-än-mänskliga, och detta leder rakt in i 
pedagogikens hjärta: att bli till en värld som delas av mänskligt och annan-
än-mänskligt levande. 
   En relationell blivandepedagogik som är rotfäst i idén om djur-blivande 
föreslår en imaginär som inte pekar mot en förutbestämd destination, utan 
som omfamnar öppenhet till nya sätt att vara. Genom att fokusera på vad 
hästen (och människan) bör bli, förloras själva blivandena. Att fokusera, 
däremot, på rörelsen som sker från ögonblick till ögonblick, skiftar 
förutsättningarna för hur dessa blivanden kan föreställas. Det är intresset 
för blivandenas ögonblick och rörelse som frambringar pedagogisk 
potential och vad det innebär att tänka kring former av pedagogik som 
tidigare var okända för oss. I denna anda, belyser bilden av djur-blivande 
den förundran i att ges mer, eller något annat, än det du bad om.
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Postludium 

 
 
Den Andres annanhet är inte alltid lätt att bära för en människa vars 
intressen och tillvägagångssätt vanligtvis är – och förväntas vara – i 
centrum och inte försatt tre meter bort i periferin. Men att stöka till 
axeln mellan centrum och periferi och att vårda och fostra skillnad, 
innebär ibland att sitta och se dig beta på ängen; att förnimma förundran 
och sårbarheten i dessa tre meters mellanrum. Inom den 
antropocentriska imaginären – som talar om dominans och lydnad – så 
blir detta uttryck av en människa och en häst på ett fält lätt att förklara. 
Dessa uttryck skulle där bli hanterade och åtgärdade. Hästen skulle göras 
lydig. 
 
Åh, så mycket som den imaginären saknar! Där skulle jag aldrig komma 
till att undersöka vilka andra begynnelser som uppstår i ett ögonblick 
som detta, jag skulle aldrig erfara 
 
           begynnelser 

som börjar i nästa rörelse eller i nästa ögonblick 
 
Men i en annan-än-antropocentrisk imaginär, är detta något som kan 
komma att ske. I under och förundran, i nuet, i öppenheten inför vad 
detta ögonblick ger till oss. 
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Between human and horse:  
becoming-animal in the in-between 

of the educational relation.  
Summary 

This dissertation explores the in-between of the educational relation 
within a specific human–horse relationship in order to examine, re-
symbolise and re-negotiate the very presumptions of what pedagogy can 
become.45 Throughout history, pedagogy has been theorised as a process 
of becoming, for instance by Aristotle, Freire, Dewey, Plato and Vygotsky 
among others, and more recently by Biesta (2014) and Todd (2003). I 
begin my inquiry into pedagogy by questioning the human-centredness 
of this becoming. In line with Wolfe (2003) who poses the well-known 
question of what happens when the Other can no longer safely be 
assumed to be human, I would like to follow the trail of otherness as 
something radically different than human and to push this further to 
explore otherness in terms of ‘animal’, or more specifically, in terms of 
‘horse’.  The research questions are formulated as follows: 
 

1. What educational possibilities are there in relational processes of 
becoming when the Other is a horse? 

2. How can imaginaries, enabled by a questioning of the 
anthropocentrism of processes of becoming, contribute to think 
pedagogy as a relational process of becoming rooted in becoming-
animal? 

 
By way of introduction, I link pedagogy and becoming, in line with the 
work of Biesta (2006, 2012, 2014, 2015, 2017) and Grosz (1999, 2011), 
through highlighting the event of becoming. This event entails being 
addressed by the other (Biesta, 2012, 2017). In line with Biesta’s work 
(2015b), which is informed by Lévinas, I understand ‘the address of the 

                                                 

45 Parts of the dissertation consists of reprinted extracts in processed version from Hagström (2014a) 
with permission from the journal Educational Research in Sweden as well as in translated and processed 
version from Hagström (2016a) with permission from the journal Gender & Education. 
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other’ (Biesta, 2015b, p. 2), as central to the event of becoming. Biesta 
(Biesta, 2015a) emphasises the need to open up other existential 
possibilities to be in and with the world, where we—instead of seeing the 
world as an object to be understood—need to let the world encounter 
and address us.  
   The predominant image in this educational becoming is human-centred. 
This dominant perspective consists in a social imaginary and symbolic 
system that is imbued with power structures of an anthropocentric and 
patriarchal character (Dunayer, 1995). Moving towards an imaginary 
rooted in becoming-animal means to be aware of the feminist implications 
that lie within questioning dominant images of educational becoming. 
   Shifting away from the dominant human-centred images does not 
simply mean re-centring the animal. Derrida (2008) has re-formulated the 
traditional ‘question of the Animal’ to criticise the premises of the question. 
In re-posing such a question, Derrida notes that it can risk another kind 
of essentialism in identifying ‘the Animal’ as a homogeneous group as 
distinct from ‘the human’. For Derrida, such abstraction generalises the 
plurality of animals into a unified category. It is in this way that 
anthropocentrism functions to articulate human specificity over and 
against other beings that threaten to undermine that very specificity 
(Calarco, 2008). In defining ‘the animal’ from an anthropocentric 
perspective, this term is usurped and instrumentalised, turning it into a 
human property. From this view, anthropocentrism imagines relations 
between humans and animals in ways that position human self-
understanding as sovereign over and above what is seen as an all-
encompassing category of ‘the Animal’. Thus, the animal becomes an 
object and means for human purposes and intentions. 
   ‘Animality’ has been formulated as a discourse that, as opposed to the 
human, serves to characterise precisely the human (Bataille, 2004). 
‘Animality’ is a concept that needs to be met with care. While animality 
is used as a negatively charged property there is a double-bond, as 
animality is usurped and used to enhance the same characteristics, and 
then with a positive charge, at the same time as living animals themselves 
are invisible or destroyed. I would like to emphasise that this double-bond 
is about to be re-negotiated. 
   Focusing on the relationality between human life and other-than-
human life brings forth a critical intervention on the understanding of the 
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relationality of pedagogy, because it has the potential to call into question 
an interaction that has often predestined outcomes (including a language 
of command and obedience) and is critical of a pedagogy that prioritises 
words but neglects embodiment. Instead, the focus on becoming-
animal—and its embedded relationality—creates alternative imaginaries 
of becoming.  
   The dissertation not only contributes to the field of education, and more 
specifically within the field of philosophy of education concerning 
educational relations. It also contributes to the development of the field 
of horse studies within humanities and social science, which are fields that 
differ from the natural sciences of horses in terms of theoretical 
frameworks and methods. 

Entangled methods: creative writing and analysis 
Art-based research entails that the researcher is involved in some form of 
direct artistic creation as the primary approach of the systematic survey 
(McNiff, 2011). I see my life-world as a source out of which this study is 
being created. Emphasising relation and difference between my life-world 
and the relationship portrayed in the text constitutes a dissimilarity in 
contrast to auto-ethnography. I link the idea of the life-world with an 
‘experiential store’, which means a bank of pre-analytical sensory 
impressions, as expressed by Cahnmann-Taylor and Siegesmund (2008, p. 
232), to configure the relationship to the horse I call my own. My horsing-
riding-writing-reading transcends to a literary configuration of a specific 
relationship between human and horse, frozen in time and space. It opens 
for a movement between the specific and the universal through which 
themes emerge. In an interplay between literary configuration and 
theoretical analysis, I try to, in line with how Cahnmann-Taylor and 
Siegesmund put it: ‘push the boundaries of what we can see in education’ 
(2008, p. 242). 

Becoming-animal: the figuration of a halter and a lead rope 
In this chapter, I take the first step to investigating the processes of 
becoming between the human and the other-than-human beyond the 
idea of animality by considering becoming-animal in depth. Becoming-
animal is a ‘matter of being transformed by an encounter with nonhuman 
perspectives’ (Calarco, 2008, p. 41). Calarco clarifies by drawing on 
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Deleuze and Guattari’s distinction between being-perceptible, which 
means an ‘ontological and epistemological standpoint anchored in human 
subjectivity’ (2008, p. 41), and becoming-imperceptible which means ‘the 
multiple and varied perspectives of non- and inhuman others’ (2008, p. 
41). A qualitative shift of perspective is needed that does not presume 
nature as passive and a consciousness that is human per definition, 
according to Braidotti (2002). I link zoë, as it is used by Braidotti (2002, 
2011), to the study of becoming-animal. By emphasising the significance 
of lived, real relationships and by working with the concept of figuration, 
in a revisit of a literary configuration about the halter and the lead rope46, 
I highlight what I see becoming-animal renders possible in the in-between 
of the educational relation. The movements that renegotiate and re-
symbolise the relationality between human and other-than-human are 
analysed in order to illustrate how processes of becoming-animal break 
through. My task here is to let the lived relationship concretise the notion 
of becoming-animal through the way the figuration appears in the literary 
texts as well as in the analysis of them. I take as my starting point the idea 
that this material connects the participants in the relation and therefore 
plays a central role in processes of becoming for both the horse and the 
human. The halter and the lead rope, in their enfleshed materiality, come 
with specific potentials and specific constraints for the participants and 
their interactions, and create qualitative increases in this specific figuration. 
The horse can communicate with the human through the halter, too; it is 
the material link to the human’s body. Through the rope, more powerful 
expressions of the horse are possible, such as being able to pull the human 
down. In this material communication domination is possible, but so too 
is a particular kind of subtlety. The subtle dimensions of the interactions 
are rendered possible by the halter and lead rope, but the subtlety does not 
take place only in the very materiality of the fabric. Rather, it arises in the 
relational space between human and horse. The halter and the lead rope 
condition and create these metamorphoses. Qualitative increases of speed 
and intensity arise in the relation, and through these relational interactions 
there is a breaking into new fields, another quality of affects and 

                                                 

46 With halter I intend a headgear made of rope around the neck and muzzle. There is no bit in the 
mouth on a halter. With lead rope I intend a longer rope connected to the halter under the horse’s 
chin. This apparatus is traditionally used to constrain or lead the horse. 
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perceptions are expressed. As both a potentially brutal and gentle tool for 
communication, the halter and the lead rope provide a key site for 
exploring the range of ethical possibilities in the human–horse relation. 
   What I am suggesting here is that these interactions of qualitative 
increases and decreases of speed and intensity in the lived relation help to 
inform processes of becoming for a pedagogy rooted in becoming-animal. 

Pedagogy of questioning: cartography of the power relation 
In this chapter, I highlight the cartography of the power relation and how 
relationships are retained by the anthropocentric order. A figuration maps 
out a cartography of the power relations in which it is embedded, 
according to Braidotti (2002). By the very beginning of the issue of 
coming to the world in relation to the Other and the question of being 
addressed—as I lend and formulate further from Biesta (2017), whose 
work is informed by Lévinas—this question is based in an openness to the 
ethical. Thinking from otherness highlights the ethical responsibility for 
the Other (Todd, 2008). 
   No matter how you twist and turn the question of power in the 
relationship between human and horse—if you want to persist that it is 
about a creature that thinks it owns another creature, if you prefer the term 
pet guardians (Weil, 2012) as an alternative to clarifying a shift from the 
animal as a property to companions with needs or if you want to refer to 
the relationship in terms of partnership (Dashper, 2017; Wipper, 2000)—
it is impossible to escape from the fact that relationships between humans 
and horses exist and that these relationships are imbued with power. Patton 
(2003) searches for the finely tuned ways that power circulates in relation 
to the horse; yet he also claims that it is nonetheless possible for ethical 
relations to emerge in and through that relation. I want to pay attention 
to the entire field of tension and form an awareness of anthropocentrism. 
With these power conditions laid out in the light, I want to show what 
the possibilities for resistance and dynamics there are in this asymmetrical 
power relation. It highlights the prerequisites of what pedagogy can 
become and how the possibilities are shaped for coming to a shared world. 
It opens up the question of how the relationship between human and 
horse, on the basis of being a general power relationship, can become an 
ethical and educational relation too. By continuing to emphasise the 
significance of the lived relationship, this contributes to think pedagogy as 



 

128 
 

a relational process of becoming rooted in becoming-animal. 
   Calarco (2008) highlights Derrida’s (2004) work, as opposed to, and in 
criticism of, Lévinas (1988), not limiting the face of the Other only to the 
human sphere. ‘Being faced by animals’ (2008, p. 63), Calarco maintains, 
thus, allowing the face to include the faces of animals as well. This, together 
with Biesta’s (2012) uniqueness-of-irreplaceability in the responsibility for 
the Other, I see the horse’s face appear as an educational and ethical 
questioning. 
   In this questioning lies the event of becoming, where it matters that I 
become: ‘this matters when I am being addressed, when someone appeals 
to me, when someone calls me’ (Biesta, 2012, p. 111). The horse’s 
questioning does not express itself only in the face, but in the whole body. 
A questioning that begins in the difference to the Other. 

Spaces for wonder: 
re-configurations, re-negotiations, metamorphoses 

In this chapter, I take on the self-imposed challenge of using Irigaray’s 
concept of difference in another way and displace space for wonder to the 
relational space between human and horse. 
   Focusing on the radical difference that is expressed between me and the 
other-than-human Other in the in-between of the educational relation 
highlights how processes of becoming-animal break through and releases 
other-than-anthropocentric imaginaries. 
   Based on linking the idea in Calarco’s work about ‘being faced by 
animals’ (2008, p. 63) with the idea in Irigaray’s work about ‘space for 
wonder’ (1993, p. 13) as well as Merleau-Ponty’s (2002) work on 
embodiment, I draw out two trains of thought. From previous chapters 
the idea of otherness is included, partly through Calarco’s (2008) 
development of Lévinas notion of the face of the Other, and partly 
through Biesta’s (2012, 2017) work on being addressed, also informed by 
Lévinas. Also included from previous chapters is Braidotti’s concept of zoë, 
which infuses all living. 
   Initially, I follow the corporeality of the movement in lived relationships, 
drawing on Merleau-Ponty (1968, 2002). Corporeality is needed to be 
addressed in order not to silently relapse into a sphere of which should 
not be spoken. Thereafter, I follow the train of thought starting out from 
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Irigaray’s concept of difference, in a specific sense, continuing through the 
displacement of space for wonder to the relational space between human and 
horse in order to inquire wonder, freedom and breathing. 
   In line with Buchanan’s (2008) understanding of Merleau-Ponty (1968), 
of how human and animal can be understood as not separated by an 
ontological abyss that separates being, I want to highlight the shared living 
that takes form and expression in corporeality. As stated earlier, in line with 
Braidotti (2002), I want to emphasise the importance of a qualitative shift 
of perspective that does not presume nature as passive, and a consciousness 
that is human by definition. 
   Otherness constitutes the very condition and possibility of freedom for 
Irigaray (2000b). In my reconfiguration of her concept of difference, I see 
the possibility to encounter the Other in a renegotiation of the 
anthropocentric order. The understanding of the in-between opens up a 
concept of freedom beyond autonomous subjects. 
   With Irigaray, breath and breathing becomes a bridge between body and 
spirit. It is in the element of air that human comes to the world (Irigaray, 
2002a), as well as horses. In line with Irigaray (2002a), I discuss breathing 
and how it inserts the bodily aspect without reducing it only to the 
material.  
   Hereafter, I continue the train of thought that follows the movements 
which re-negotiate and re-configure the relation between human and 
other-than-human. Such re-configurations offer possibilities to shake the 
idea rooted in human subjectivity out of which the living is classified into 
the ‘ontological categories’. 
   I see living, real relationships as particularly significant in an analysis of 
processes of becoming-animal. The radical difference between me and the 
Other is important to shaking the ‘ontological categories’ of the 
anthropocentric order because it gathers strength from other-than-
anthropocentric imaginaries of the horse’s questioning corporeality. Here, 
imaginary spaces for transformative reconfigurations emerge that can 
shake the ‘ontological categories’ and where new imaginaries are 
reconfigured, renegotiated, and transformed.   
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Beginnings   
In the discussion chapter, I start with the research question concerning 
what educational possibilities there are in relational processes of becoming 
when the Other is a horse. 
   Paying attention in depth to the specific, as here in a specific lived 
relationship between a human and a horse, can open for a resonance for 
more universal issues concerning what pedagogy means and may become. 
   The educational possibilities emerge in relational processes when the 
Other is a horse in two different yet transversal ways: partly through the 
lived relation to the Other, and partly through possibilities for new 
imaginaries. 
   In the same way as I lend and displace the notion of space for wonder and 
let it come into play in the relation between human and horse, I lend the 
idea that there is a relation that needs to be re-configured.  
   This starts the discussion of the next research question. The relation 
between bios-zoë needs to be released from the discourse on animality 
and to be shaken to let new becomings be configured, be enfleshed. This 
is what being faced by animals means; it would be a creation of a new poetics, 
yet to come. 
   This leads on to discuss imaginaries enabled by a questioning of the 
anthropocentrism of relational processes of becoming, and how this 
contributes to think pedagogy as a relational process of becoming rooted 
in becoming-animal. 
   Firstly, I focus on becoming-animal in relation to transformation and 
re-configurations. Thereafter, I continue to discuss the research questions 
but with an explicit focus on imaginaries. 
   A relational pedagogy of becoming, rooted in the idea of becoming-
animal, suggests an imaginary which does not point towards a pre-
determined destination, but embraces openness to new ways of being. A 
predestined goal of transformation is left behind in favour of newness, 
unpredictability, and metamorphoses. 
   Finally, I highlight conclusions in relation to the aim and research 
questions. 
   What educational possibilities are there in relational processes of 
becoming when the Other is a horse? Educational possibilities in relational 
processes of becoming when the Other is a horse means becoming-animal 
in the in-between of the educational relation, in terms of the possibility 
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for something radically different breaking through. It concerns a relational 
process of becoming where a power relation may make in-between space 
for the ethical and the educational. A space for relationships between 
horses and humans, where humans do not shy away to see the asymmetry, 
but where this instead becomes a questioning that makes the ethical and 
educational possibilities visible. In the questioning lies the actual event of 
education in its moment and movement. 
   How can imaginaries, enabled by a questioning of the anthropocentrism 
of processes of becoming, contribute to think pedagogy as a relational 
process of becoming rooted in becoming-animal? By being addressed by 
the other-than-human Other, of the questioning corporeality of the horse, 
possibilities open to reconfigure and renegotiate the double-bond that the 
discourse on animality entails, and which obscures the view for becoming-
animal. Transformations, in a specific sense, have consequences as 
transformational impetus for new imaginaries by how the transformative 
reconfigurations become imaginary in-between spaces. 
   It concerns being addressed about that the relationship between bios-
zoë needs to be released from the discourse on animality. Becoming-
animal expresses in this way, in line with the request highlighted by 
Braidotti (2002), of a more dynamic notion of the relation, or relationality, 
between human and non-human animal. Shaking the categories ‘Human’ 
and ‘Animal’ makes it possible to open up other-than-anthropocentric 
imaginaries.   
   It is about render visible, renegotiate and reconfigure the relation 
between human and other-than-human, and this leads directly to the heart 
of education: becoming to a world shared by human and other-than-
human living. 
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