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FÖRORD 
Först och främst vill vi tacka vår handledare Niclas Ekberg för ditt engagemang, goda råd och 
tips genom hela studien, och även den möjlighet denna kurs har bidragit med i vår 
yrkesprofessionalitet. Vi vill också tacka våra familjer och vänner som har stöttat oss genom 
hela arbetet och hela vår studietid. Ett speciellt tack riktar vi till våra sambos som har stått ut 
med oss under hela studietiden och hjälpt oss i de tuffaste perioderna. Vi vill slutligen tacka 
förskolorna, vårdnadshavarna och framförallt barnen för samtycket och deltagandet i studien- 
utan er hade det inte blivit någon studie eller uppsats. TACK! 

Hanna Persson och Linda Fredriksson 

ARBETSFÖRDELNING 
I denna studie har vi gemensamt sökt fram litteraturen, men vi har delat upp läsningen för att 
sedan delge varandra det som vi funnit aktuellt till denna studie. Sedan har vi genom ett 
posthumanistiskt perspektiv bearbetat det vi funnit intressant för studien, genom att diffraktivt 
diskutera och skrivit uppsatsen med varandra i ett Google-drive dokument. På så sätt har vi 
kompletterat varandra väl i studien genom att vi har diskuterat och skrivit studiens alla delar 
tillsammans under hela processen, detta har bidragit till att båda varit delaktiga i det som skrivits 
fram. Denna arbetsmetod har skapat att vi båda har tagit fullt ansvar för hela studien, genom att 
ha läst och bearbetat texten tillsammans.  
 



SAMMANFATTNING 
Vi är mitt uppe i en utveckling som går från att vara ett industrisamhälle till att övergå till ett 
digitaliseringssamhälle där digitala resurser och digital kompetens blir allt viktigare. Denna 
utveckling påverkar också förskolans verksamhet vilket har lett till att Skolverket (2016a) 
kommit med förslag till en ny nationell IT-strategi, där digital kompetens står i fokus. En följd 
av IT-strategin är att ett förslag har givits till en revidering av förskolans läroplan, Lpfö 98, 
(Skolverket, 2016b) med nya texter och formuleringar som ska tydliggöra hur barns digitala 
kompetens ska utvecklas i förskolan. I relation till ett posthumanistiskt perspektiv som betraktar 
all materia, såväl mänsklig som icke-mänsklig, som performativa agenter är syftet med denna 
uppsats att genom fyra kvalitativa barngruppsintervjustudier på två olika förskolor beskriva, 
analysera och kritiskt diskutera de relationer, positioner och processer som barn blir delar av 
med avseende på en alltmer IKT-präglad förskoleverksamhet och fritid. Studien ger också 
ytterligare perspektiv på hur förskolan kan förhålla sig till frågan om verksamhetens funktion i 
barns lärande i en digitaliserad samtid.  
 
Studiens resultat och slutsats har landat i en förståelse för hur digitala resurser, den digitala 
kompetensen och förhållningssättet hos vuxna samt pedagoger har betydelse för barns 
utvecklingsmöjligheter inom digitaliseringen. I studiens diskussionsdel möjliggör det 
posthumanistiska perspektivet för nya läsningar och förståelser för förskoleverksamhetens 
möjligheter och utmaningar, som intra-agerande deltagare i den väv av aktörer i vilken barns 
utveckling sker. 
 
Nyckelord: digitalisering, digital kompetens, förskola, materialiteter, pedagogik, 
posthumanism  
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1. INLEDNING 
I dagens globaliserade samhälle har det skett en mycket snabb utveckling inom digitaliseringen, 
vilket innefattar digitala resurser och hur de påverkar såväl individer som samhälle. Den 
digitalisering som växer fram inom samhället förväntas utveckla välfärdssamhället till ett mer 
demokratiskt och hållbart samhälle. Detta medför att det skapas nya förutsättningar, behov och 
villkor för människan och samhället (www.regeringen.se).   
 
Dagens barn föds in i en digital värld med ett digitalt modersmål och är ständigt uppkopplade 
mot sin omvärld. För många barn är de digitala resurserna exempelvis datorer, tv-apparater och 
lärplattor en självklarhet och en del i deras vardag (Kjällander, 2014). Ett av förskolans alla 
uppdrag är att följa den digitaliseringen som sker i samhället, och forskning visar på att en mer 
digitaliserad förskola håller på att växa fram (Kjällander, 2016). Dock så konstaterar Skolverket 
(2013) att arbetet med digitaliseringen av förskolorna är långt ifrån klart. Bjurulf (2013) menar 
vidare att förskolorna måste införliva ett tillåtande men samtidigt ett kritiskt förhållningssätt till 
digitaliseringen och de digitala resurserna, och att barn ges möjlighet att utveckla nödvändiga 
förmågor, exempelvis digital kompetens. Digital kompetens är också en av åtta 
nyckelkompetenser som Europadepartementet (L 394/10) redan 2005 identifierade som 
avgörande för ett livslångt lärande, detta behövs för att kunna delta och fungera i ett framtida 
samhälle. Digital kompetens har även varit central utgångspunkt i Skolverkets (2016a) förslag 
till en ny nationell IT-strategi inom skolväsendet. Syftet med strategin är att alla barn och elever 
ska få likvärdiga förutsättningar för att utveckla digital kompetens, genom att verksamheterna 
ska effektiviseras. Utifrån IT-strategin har det kommit nya förslag till en reviderad läroplan 
(Skolverket, 2016b) som förstärker och förtydligar uppdraget för förskolan att utveckla digital 
kompetens hos barnen. 
 
I relationen mellan vad förskolans styrdokument anger och verksamhetens arbetssätt med 
digitala resurser framhåller Plowman och Stephan (2005) att pedagoger har för lite kunskaper 
inom området i förhållande till styrdokumentets direktiv. De syftar då till att pedagogerna inte 
har tillräckliga kompetenser för att få syn på det lärande som sker med digitala resurser. Vilket 
vi betraktar som att det finns en ”kunskapslucka” hos pedagoger kring digitaliseringens 
möjligheter och utveckling.  
 
I takt med den snabba samhällsutvecklingen som sker beskriver Åsberg, Hultman och Lee 
(2012) utifrån ett posthumanistiskt perspektiv, hur synen på människan och dess omgivning 
håller på att förändras. Icke-människor, såsom ting, material och diskurser börjar få en mer 
framträdande roll och betraktas som jämställda med människan.
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På så sätt betraktas inte människan och icke-människor längre som avskilda från varandra. Inför 
vår kommande profession som förskollärare är digitaliseringen och det posthumanistiska 
perspektivet två högaktuella områden att fördjupa oss i. Då vi kan skaffa oss kunskaper för att 
på bästa sätt kunna stödja och erbjuda barnen en adekvat digital kompetens och förståelse för 
materialiteters betydelse. Med utgångspunkt från den digitalisering som sker i samhället, 
Skolverkets (2016a) nationella IT-strategi och ett posthumanistiskt perspektiv har vårt intresse 
väckts kring hur barn förstår och lever i en allt mer digitaliserad värld. 

2. SYFTE  
Vi ämnar att utifrån posthumanistiskt perspektiv beskriva, analysera och kritiskt diskutera de 
relationer, positioner och processer som barn blir delar av med avseende på en alltmer IKT-
präglad förskoleverksamhet och fritid. Därtill ämnar vi bidra med ytterligare perspektiv på hur 
förskolan kan förhålla sig till frågan om verksamhetens roll i barnets lärande i en alltmer 
digitaliserad samtid. 

2.1 Frågeställningar 

Vad innebär barns användning av digitala resurser, ifråga om deras aktörskap och relation till 
andra? 

Hur kan ett posthumanistiskt perspektiv bidra till förskoleverksamhetens förhållningssätt, 
gällande digitala resurser? 
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3. BAKGRUND 

3.1 Digitalisering 
Regeringen tillsatte den 7 juni 2012 en digitaliseringskommission med syfte att utveckla 
digitaliseringen i Sverige, målet med detta var att göra Sverige bäst i världen på att använda de 
möjligheter som digitaliseringen erbjuder. Sverige har också stått högt upp i internationella 
rankningar jämfört med andra länder när det gäller att ta tillvara på digitaliseringens 
möjligheter. Digitaliseringskommissionen har haft en stor roll i samhällsdebatten från 
infrastruktur till ett gediget intresse för digitaliseringen och den samhällsförändring som följt 
med av den. Digitaliseringen anges förvänta utveckla välfärdssamhället till ett mer demokratiskt 
och hållbart samhälle (www.regeringen.se). 
 
I och med den globalisering och digitaliseringen som sker i samhället växer informations- och 
kommunikationstekniken fram, vilket förkortas IKT (Engdahl & Ärlemalm-Hagsér, 2015). 
Denna utveckling är något Bjurulf (2013) konstaterar har skett explosionsartat. Bjurulf menar 
vidare att de digitala resurserna är en naturlig del för många barn i deras vardag och att de flesta 
familjer har tillgång till flera digitala resurser i hemmen. Hon anger även att barns tidigare 
leksaker och lekar har ersatts av digitala leksaker och digitalt baserade aktiviteter. 

3.2 Digitalisering av förskolan  
I och med att digitaliseringen har blivit en viktig del i samhället ska den även införlivas i 
förskolans verksamhet. Skolverket (2013) redovisar att förutsättningarna för IT-användningen 
och IT-kompetensen i förskolorna har förändrats positivt från tidigare uppföljningar. 
Undersökningen visar att barn i förskolan använder datorer och lärplattor på egen hand eller 
tillsammans med pedagoger. De används ofta till aktiviteter som film och musik men är även 
införlivade i aktiviteter med språk, skrift och matematik. Det framkom också i undersökningen 
att det fanns behov av nyare och fler digitala resurser samt tillgång till trådlöst internet i 
förskolorna. Det framgår även att pedagogerna och barnen vill använda mer digitala resurser än 
vad de får tillgång till. 
 
Skolverket har i uppdrag att införliva digitaliseringen i förskolorna och detta har resulterat till 
en ny nationell IT-strategi, där syftet bidrar till att säkerställa likvärdig utbildning för alla barn, 
vilket står i enlighet med skollagens (SFS 2010:800) bestämmelse. 

3.3 Nationell IT-strategi för digitaliseringen av förskolan 
Hösten 2015 fick Skolverket (2016a) i uppdrag att föreslå nationella IT-strategier för 
skolväsendet, med syfte att strategierna ska bidra till ökad måluppfyllelse och likvärdighet. De 
grundläggande utgångspunkterna varför IT-strategierna uppdagades var att digital kompetens 
skulle förstärkas och tydliggöras inom skolväsendet. Strategierna som Skolverket kommit med 
innehåller målsättningar och specifika insatser för respektive skolform inom skolväsendet. 
Skolverkets vision för förskolans verksamhet är att digitaliseringens möjligheter och de digitala 
resurserna tas till vara på samt bidrar till att resultaten och att verksamheten effektiviseras. Barn 
ska förutom detta utveckla en adekvat digital kompetens, vilket Skolverket beskriver att den 
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digitala kompetensen utvecklas över tid i takt med utvecklandet av användandet av digitala 
resurser. 
 
I Skolverkets (2015) förslag till ny IT-strategi prioriteras fem huvudområden med insatser för 
hur förskolans vision ska nås mellan åren 2017-2022. Följande insatser prioriteras: 
 
1) Förskolans läroplan ska tydliggöra uppdraget att ge barn adekvat digital kompetens. 
Under 2016 tog Skolverket fram förslag till en ny reviderad läroplan för förskolan. 
 
2) Förskolechefer och personal inom förskolan har adekvat digital kompetens. 
Det genomförs IT-strategiska kompetens utbildningar för förskolechefer och utvecklandet av 
adekvat digital kompetens blir en tydlig del i examensmålen inom lärarutbildningen 
 
3) Alla har likvärdig tillgång till digitala resurser.  
Det ska finnas en digital resurs per anställd inom två år, en digital resurs på vart femte barn 
inom fyra år och inom tre år ska det finnas tillräcklig infrastruktur med teknisk- och pedagogisk 
IT-support. 
 
4) Digitaliseringens möjligheter ska tas tillvara i undervisning och administration.  
Skolverket ser efter om möjligheter till internationellt samarbete med de nordiska länderna 
inom skolväsendets digitalisering. Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) har i uppdrag 
att skapa en resurs och stödja uppbyggandet som möjliggör för pedagoger att enkelt få tillgång 
till kunskap om alternativa resurser. Skolverket undersöker och utvecklar lärresurser som är 
kopplade till styrdokumenten. 
 
5) Staten ger stöd för forskning och uppföljning. 
Staten ger ökat stöd för forskning kring digitaliseringens påverkan av lärandet och 
undervisningen. Under IT-strategins tidsperiod intensifieras uppföljningen av digital 
kompetens och användandet av digitala resurser. 
 
3.4 Förskolans styrdokument 
Utifrån IT-strategins första insats har det tillkommit förslag till en revidering av (Skolverket, 
2016b) som innehåller en del tillägg och omformuleringar som berör digitaliseringen 
(Skolverket, 2016a). I den nuvarande (Skolverket, 2016b) finns det redan skrivna mål som är 
direkt kopplade till ämnet teknik. Där förskolan ska ge barn möjlighet till att på olika sätt skapa 
och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer som multimedia och informationsteknik. 
Förskolan ska även sträva efter att barn utvecklar förmåga att kunna urskilja teknik i vardagen, 
utforska hur enkel teknik fungerar samt utvecklar deras förmåga att bygga, skapa och konstruera 
med olika tekniker, material och redskap. 
 
Följande text är två revideringar som eventuellt kommer att fastslås i Skolverket (2016b). Ord 
som är överstruken är ord som tas bort och understruken text är text som läggs till:   
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Förmåga att kunna kommunicera, söka ny kunskap och kunna samarbeta är 
nödvändig i ett samhälle präglat av ett stort informationsflöde, ökad digitalisering 
och en snabb förändringstakt. Förskolan ska lägga grunden till att barnen på sikt kan 
tillägna sig de kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i 
samhället behöver. (Skolverket, 2015, s. 2). 

 
Förskolan ska bidra till att barnen utvecklar förståelse för hur digitaliseringen 
påverkar individen och samhällets utveckling. Barnen ska ges möjlighet att utveckla 
sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett 
ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se konsekvenser av sitt 
handlande. Förskolan ska därigenom ge barnen förutsättningar att utveckla digital 
kompetens. (Skolverket, 2015, s. 3) 

 
I Skolverkets (2016c) förslag till revidering av förskolans läroplan, sker en förstärkning och 
ett förtydligande om hur barns innovativa- och digitala förmåga ska utvecklas i förskolans 
verksamhet. Det innebär att verksamheten ska stärka barns förmåga att använda och förstå 
digitala system och tjänster samt på ett kritiskt ansvarsfullt sätt förhålla sig till medier och 
information. Barn ska även kunna bidra till att lösa problem, på ett kritiskt sätt omsätta idéer i 
handling med hjälp av digitala resurser samt utveckla förståelse att människan både tillverkar 
och förbättrar tekniska lösningar. Vidare redogör Skolverket (2016a) att digital kompetens 
innebär att inneha goda kunskaper inom IKT och hur dessa fungerar samt vilka möjligheter den 
ger. Det innebär även att inneha kunskaper om datortillämpningar, vilka eventuella risker som 
kan medföras, hur digitala resurser kan stödja kreativiteten och innovationen samt en 
medvetenhet om validitet, tillförlitlighet och de juridiska samt etiska principerna kring 
användning av digitala resurser. Det innebär också att inneha färdigheter inom producerande, 
redovisande och en förståelse för komplex information samt en förmåga att använda 
internetbaserade tjänster.  
 
Utvecklingsledaren Gyllensvärd (2015) för ett problematiserande resonemang kring digital 
kompetens som utmynnar i slutsatsen att varken hemmets reglerade resurser och pedagogers 
bristande intresse ska hindra barns kunskapsutveckling och att förskolan ska ge barn möjlighet 
att utforska, förstå och skapa med hjälp av digitala resurser. 
 
3.5 Vidare forskning 

3.5.1 Barns digitala liv 
Zevenbergen (2007) hävdar att generationens barn som växer upp i dagen samhälle är 
annorlunda än tidigare generationer, på grund av deras unika exponering av digitala resurser. 
Enligt Forsling (2011) så föds barn in i en digitaliserad värld där de tidigt i livet fogar över en 
rad digitala färdigheter. Barn involverade med flera digitala resurser både i hemmet och på 
förskolan enligt McPake, Plowman och Stephan (2013), och de digitala resurserna är en del av 
barns vardagliga miljö som även ingår i deras lek. Användningen av digitala resurser har enligt 
(Bølgan, 2012) ökat under de senaste åren. En utveckling har skett ifrån hur fem-sexåringar år 
2012 använde digitala resurser som motsvarar idag hur 0-1 åringar använder digital resurser. 
Enligt Kjällander och Moinian (2014) använder inte bara barn digitala resurser utan de gör 
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digitala resurser. Detta är något som Kjällander (2014) även lyfter, att barn betraktas mer som 
producenter än som konsumenter av digital- media och teknik. 

 

3.5.2 Förskolans användning med digitala resurser 
Digitaliseringen av förskolorna började först när lärplattorna introducerades i förskolan hävdar 
Kjällander (2016). Hon menar vidare att digitaliseringen kommer att innebära ytterligare 
förutsättningar men även utmaningar för undervisningen i förskolan. Flewitt, Messer och 
Kucirkova (2015) hävdar att introduceringen av nya digitala resurser och medier i förskolan ger 
förutsättningar och bidrar till att barnen skapar nya kompetenser samt att det skapar goda 
lärandemiljöer som ger nya möjligheter att lära ut och lära in. Tillgången på olika digitala 
resurser möjliggör också för kommunikation och interaktioner vid samarbeten, underlättar även 
barns lärande och vilket kan bidra till att barn får positiva upplevelser av sin egen kompetens. 
 
Digitala resurser konstaterar Ljung-Djärf (2008) tillåts oftast till att användas mellan 
verksamhetens planerade aktiviteter och främst för lek, detta möjliggör för att barns sociala 
interaktioner utvecklas i dessa aktiviteter. Hon har kunnat se i sin forskning att de regler som 
finns kring datoranvändningen handlade till största del i vilken utsträckning barn skulle ha 
tillgång till datorn samt hur många som fick vara med. Barns användning av digitala resurser 
handlar främst om enligt Kjällander (2016) att barn skapar  bilder, ser film och lyssnar på musik. 
Att använda de traditionella aktiviteterna tillsammans med de digitala aktiviteterna hävdar 
McPake et al. (2013) kan bidra till att barn bildar nya erfarenheter och utvecklar kunskaper från 
digitala resurser. Kjällander och Moinian (2014) hävdar att barn är och blir kreativa vid 
användning av digitala applikationer något som tidigare kritiserats för att ha hämmat barns 
kreativitet. De menar istället att om barn får möjlighet att spela tillsammans med digitala 
resurser kan det leda till meningsskapande samt möjliggör för lärande. 
 
Den forskning som hittills genomförts kring barn har dominerats kring en centrering kring 
barnet och det har inte lagts någon vikt kring materialiteter betydelse och påverkan (Holmberg 
& Zimmerman Nilsson, 2014). Vilket i studien kommer att beskrivas som en ”traditionell” syn 
och tolkning i en vuxenvärldsdiskurs. Bølgan (2012) för även fram kritik avseende bristen på 
för lite forskning kring digitala resurser i förskolan och tolkar att det beror på ett svagt intresse 
bland offentliga myndigheter att erkänna IKT i den framväxande förskolan. Forsling (2011) 
lyfter även fram bristen på kurser eller grundläggande kompetensutbildningar vad som gäller 
för digitala resurser och IKT i lärarutbildningen vilket det ser som ett hinder. Detta är även 
något som Plowman och Stephan (2005) lyfter fram, att de utbildningar som getts inom IKT 
har varit mer riktad mot handhavande och felsökningar istället för hur digitala resurser kan 
användas för ett pedagogiskt syfte. De menar vidare att pedagogerna inte heller har haft 
kompetens för att uppmärksamma lärandet som sker vid användningen av digitala resurser. 
Detta medför en utmaning för förskolorna genom att digitala klyftor skapas på grund av att 
pedagoger väljer bort digitala resurser på grund av avsaknaden av kompetens eller intresse. 
Plowman och Stephen anger också att pedagoger har svårt att sätta ord på barns lärande som 
sker vid datorn, genom att det inte ges tydliga kopplingar till läroplanens styrdokument men 
även att pedagogerna inte har kompetenser för att få syn på det lärande som sker vid datorn. 
Zevenbergen (2007) hävdar att digital kompetens och digital teknik ska införlivas i 
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verksamheten och i pedagogers syn- och förhållningssätt av barndomen för att minska de 
digitala klyftorna. Då är det viktigt enligt Zevenbergen att pedagogerna inte missar det som han 
benämner som digitala “kunskapsluckor”, som barn har i deras lärande och användande. När 
pedagoger uppmärksammar dessa kunskapsluckor har de möjlighet att komplettera hemmens 
tillgång till digitala resurser och digital kompetens. Ljung- Djärf (2008) lyfter också fram 
politiska visioner och planer som föreskriver att alla barn ska ha samma möjligheter till 
datoranvändning, vilket hon anger främst har blivit lärarnas ansvar. Forsling (2011) menar 
vidare att det är förskolläraren ansvar att barn utvecklar digital kompetens, genom att rigga den 
instrumentella inramningen och erbjuda digitala resurser som möjliggör att barn leker sig till 
lärande. Janssen, Stoyanov, Ferrari, Punie, Pannekeet och Sloep (2013) konstaterar att digital 
kompetens vilar på vissa specifika egenskaper och Petersen (2015) hävdar att i framtiden vet 
inte forskarna vilka kunskaper och erfarenheter som kommer att behövas, dock att det måste 
vara innovativa och kreativa individer som använder både didaktiska- och digitala resurser i 
framtidens samhälle. Därför är det viktigt att diskutera kring relationen mellan barn och den 
digitaliseringen som sker i samhället och hur förskolans verksamhet kan arbeta samt förhålla 
sig till digitaliseringens utveckling och de möjligheter den ger. 
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4. TEORETISKT PERSPEKTIV   
Begreppet teori beskrivs i teoretiska sammanhang syfta till att skapa en förståelse på ett 
sammanhängande och förhållandevis abstrakt sätt, genom att beskriva, förklara och förstå ett 
visst fenomen. Inom samhällsvetenskapen finns en mängd olika teoretiska perspektiv att utgå 
ifrån, vilket perspektiv forskaren utgår ifrån påverkar hur ett studieobjekt förklaras, beskrivs 
och förstås. Det är beroende på vilka syften och ambitioner som forskaren har som styr vilket 
teoretiskt perspektiv eller utgångspunkt forskaren väljer (Svensson, 2011). Denna studie vilar 
på ett posthumanistiskt perspektiv och nedan kommer en redogörelse för det posthumanistiska 
perspektivet. 

4.1 Posthumanismens framväxt  
Ända från modernitetens historia har människan haft som vana att betrakta sig som avskild från 
andra, dvs. icke-mänskliga ting enligt Åsberg et al., (2012). De beskriver att inom dagens kultur 
och samhällsforskning har ett flertal teorier vuxit fram som oupplösligt förbinder det fysiska 
och materiella med det meningsskapande. Dessa teorier anges ta vid efter 
socialkonstruktionismen och beskrivs både inkludera och överskrida poststrukturalistiska 
insikter då tidigare en enbart mänsklig verklighet varit i fokus. Framväxten av dessa olika 
posthumanistiska teorier betecknas inom fält som genusforskning, kulturstudier och teknik- och 
vetenskapsstudier som “den materiella vändningen”, som innebär ett ifrågasättande av den 
“språkliga vändningen” som har rötter i poststrukturalistiska teorier. Inom den “materiella 
vändningen” har icke-människor, dvs. materialiteter, som miljö, djur och diskurser fått en 
tydligare roll (ibid.). Olika tänkare har under en tidsperiod formulerat idéer som överensstämt 
och inspirerat till posthumanismens kritik, till den tidigare synen om människan som autonom. 
Dessa tänkare har ett gemensamt synsätt kring människor och icke-människors 
samkonstituerande existens (Hultman, 2011). 

4.2 Posthumanistiskt perspektiv 
I det posthumanistiska perspektivet har synen på människan som överordnad övergivits, istället 
är det en immanent värld som träder fram där både levande och död materia agerar tillsammans 
och skapar samtillblivelser (Holmberg & Zimmerman Nilsson, 2014). Inom ett 
posthumanistiskt perspektiv diskuteras det mänskliga och det icke-mänskliga (materialiteter, 
ting och miljö) och det finns ett gemensamt fokus på det materiella, om än i något olika 
betydelser. Människor och icke-människor (materialiteter) tillskrivs en agens inom detta 
perspektiv (Åsberg et al. 2012). Begreppet agens beskriver Palmer (2011) som en “kraft” som 
får något att hända mellan olika agenter, såväl människor och icke-människor. När agenter 
intra-agerar med andra agenter i processer blir de performativa agenter, där performativitet är 
ett agerande eller handlande (Barad, 2007).  
 
Enligt Lenz Taguchi (2012a) ingår icke-människor (materialiteter) i en samexistens med 
människan, och på så sätt får det materiella en betydelse där de tillsammans skapar något nytt. 
Denna samexistens kallar hon för en intra-aktion. Hon beskriver att en intra-aktion är en 
samhandling, och det som uppstår och produceras av den är en process av samtillblivelser. I 
intra-aktionen är de performativa agenterna beroende av varandra för sin existens och det går 
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inte på ett tydligt sätt tydliggöra vart gränsen går mellan dem. Performativa agenter kan därför 
förstås som delar av en performativ produktion av makt och förändring i en sammanflätad 
relation i en intra-aktion. Lenz Taguchi hävdar att performativa agenter gör något med 
människan och att de tillsammans skapar ett ömsesidigt transformerande. Därför ses kunskap 
som ett resultat av den performativa agentiska samhandlingen mellan deltagande performativa 
agenter (människor och icke-människor).  
 
Det som är intressant i det posthumanistiska perspektivet är enligt Holmberg och Zimmerman 
Nilsson (2014) att icke-människor betraktas som subjekt som har likväl som människor en 
förmåga att handla. Detta är något Hultman (2011) diskuterar vidare, hur subjektskapande 
människor och icke-människor intar olika positioner och sätt att vara i olika sammanhang. Detta 
beskrivs vara en följd utifrån relationer och förbindelser som möjliggörs. Detta leder in på 
Foucaults (1987) poststrukturalistiska tankar om makt och kunskap som han anser förutsätter 
varandra. Kunskaper kan förstås som både en effekt av och som medskapare av den makt som 
råder i vissa sammanhang. De föreställningar som finns i olika sammanhang kan ses som 
sanningar om hur vi människor ska vara och agera. Makten både producerar kunskap samtidigt 
som kunskap utgör grunden för maktutövande (Lenz Taguchi, 2012a). Palmer (2011) 
framhåller att människan inte är autonom och aldrig helt närvarande för sig själv, utan att 
människor genomkorsas av och konstrueras tillsammans med icke-mänskliga agenter. Därför 
blir också icke-människor delaktiga i samhandlingen och medskapare till hur människan 
uppfattar fenomenet och sitt eget subjektskapande.  

 
Barad (2007) lyfter fram att människan inte kan skilja på natur/kultur, materialiteter/diskurser, 
människor/icke-människor och kunskap/varande. Både människor och icke-människor är 
ömsesidigt agentiska och är delaktiga och påverkar varandra i en dynamisk process av intra-
aktiviteter och materialisering. Detta kallar Barad för materiell-diskursiv verklighet, och som 
inbegriper förhållandet mellan det materiella och det diskursiva. Det ena omfattar det andra och 
artikuleras alltid under ömsesidig påverkan i intra-aktioner. Lenz Taguchi (2012a) beskriver 
vidare att våra handlingar blir påverkade i materiella-diskursiva intra-aktiviteter, samtidigt kan 
de diskursiva påverkas i mötet mellan mänskliga handlingar och materialiteter. Våra 
föreställningar om exempelvis rummet, kroppen och hur jag gör något i rummet samhandlar 
med den mening som performativa agenter skapar i en materiell-diskursiv intra-aktion. Barad 
(2007) anser också att människan och språket bör tonas ner för den materiella-diskursiva 
performativa förmågan, där kunskapande processer bör förstås mer än enbart ett resultat av 
mänsklig språklig aktivitet. Enligt Lenz Taguchi (2012a) handlar det om att se och förstå 
kunskapande som en del av vårt materiella varande, hur materialiteter är medkonstruktörer av 
världen och delaktiga i våra kunskapsprocesser. Åsberg et al. (2012) menar vidare att 
verkligheten inte är statisk, utan rörlig, aktiv och flerfaldig i all sin materialitet. Därför måste 
forskare se helheten och förstå att allt i en studie är en samtillblivelse i en materiell-diskursiv 
verklighet. Där verkligheten av fenomenet påverkar och påverkas i diffraktiva möten. I ett 
diffraktivt möte kan en forskare enligt Hultman (2011) läsa forskningen och empirin diffraktivt, 
överlappande, med varandra. Detta leder till att fenomenet och verkligheten transformeras och 
nya öppningar och läsningar kan träda fram och på så sätt förstå verkligheten på ett nytt sätt. I 
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öppningarna och läsningarna kan det uppstå så kallade flyktlinjer som bildar nya erfarenheter 
och därmed finns det en möjlighet för nya handlingssätt och nya tankesätt att växa fram. Enligt 
Lenz Taguchi (2012a) är läsningen endast en del av en verklighet, ett så kallat agentiskt snitt. 



10 
 

5. METOD 
Syftet med denna studie är att vi ämnar utifrån posthumanistiskt perspektiv beskriva, analysera 
och kritiskt diskutera de relationer, positioner och processer som barn blir delar av med 
avseende på en alltmer IKT-präglad förskoleverksamhet och fritid. Därtill kan det ges 
ytterligare perspektiv på hur förskolan kan förhålla sig till frågan om verksamhetens roll i 
barnets lärande i en alltmer digitaliserad samtid. För att få denna förståelse och ytterligare 
perspektiv på hur förskolan kan förhålla sig till frågan om verksamhetens roll i barnets lärande 
i en digitaliserad framtid, har vi valt att göra fyra kvalitativa barngruppsintervjuer. 

 
Kvalitativ metod beskriver Ahrne och Svensson (2011) fokuserar mer på ord än siffror och att 
den inte är mätbar samt att det är forskaren själv som fångar in empiri. De framhåller också att 
i en kvalitativ intervjustudie kan ett mindre antal deltagande individer, vilket vi valt, leda till en 
fördjupad kunskap av det undersökande fenomenet. Bryman (2011) anger också att inom en 
kvalitativ intervju ges det möjligheter till att ställa följd- och motfrågor. 

 
En analys beskriver Rennstam och Wästerfors (2015) handlar dels om att ordna, sortera och 
begreppsliggöra det material som blivit framtaget från exempelvis intervjuer, observationer och 
textstudier. I en analys lyfter de fram teorin som hjälp och är nödvändig för att se det insamlade 
materialet som någonting. Teorin kan beskrivas som ett par “glasögon” som hjälper forskaren 
att se vissa aspekter av världen tydligare. Teorin fungerar metaforiskt och innebär att det går att 
se något på ett annat sätt än det vi tar för givet. Ahrne och Svensson har ett litet annat perspektiv 
kring teorin i förhållande till posthumanismen då de ser teorin som abstrakt och syftar då till att 
teorin är en förenkling och renodling av världen. De menar att teorier inte kan förklara allt, utan 
att en teori utgår från ett visst perspektiv och lyfter endast fram vissa aspekter av det som 
studeras. Teorin erbjuder även forskaren en analytisk blick som hjälper till i tolkningsarbetet av 
det empiriska materialet. Enligt Ahrne och Svensson ska empiri i analysen tolkas och att det är 
genom vår tolkning av världen som den ges mening. Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv 
handlar det istället om att inte tolka utan snarare om att synliggöra och öppna upp för fler och 
nya läsningar av verkligheten. Ahrne och Svensson hävdar också att det är forskaren själv som 
ger mening åt det insamlade materialet genom att datamaterialet och empirin passerar forskaren 
innan det analyseras och presenteras. Detta är något som Peshkin (1988) problematiserar, dvs. 
visar på hur forskarens egna subjektiva uppfattning ofrånkomligen utgör en begränsning och 
påverkar en händelse eller blir en del i intra-aktionen. Han framhåller vikten av att forskaren 
måste vara medveten om sin egen subjektivitet, att den är en del av forskningen och kan påverka 
resultat. 

5.1 Metod ur ett posthumanistiskt perspektiv 
I grund och botten vilar posthumanismen på generella antaganden som görs i den kvalitativa 
metodtraditionen, men går i vissa avseenden längre. Denna studie har som syfte att undersöka 
och skapa en förståelse för de relationer, processer och positioner som sker mellan barn och 
digitaliseringen utifrån en alltmer IKT-präglad förskoleverksamhet och fritid. I relation till det 
posthumanistiska perspektivet samspelar det teoretiska perspektivet med metoden. Hultman 
(2011) anger att en studie utifrån posthumanistiska teorier innebär att teori gör metoden och 
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metoden gör teorin, det blir en sammansmältning av teori och metod. Barad (2007) poängterar 
också att det inte går att särskilja teori och metod från varandra och att datainsamlingsmetoderna 
samt empirin samhandlar och påverkar varandra. På så sätt är allt i en forskningsprocess 
deltagande performativa agenter som samhandlar och påverkar resultat och verkligheten. Barad 
lyfter även fram forskarens roll som en del av intra-aktiviteter och kan därför inte “ställa sig 
utanför fenomenet”, utan ingår och samhandlar med alla deltagande performativa agenter 
(penna, intervjufrågor, kamera, barn, diskurs osv). Barad framhåller även att det inte bara är 
forskaren som påverkar resultatet utan att allt i en forskningsprocess, från start till mål, är med 
och intra-agerar med resultatet. Hultman (2011)  menar vidare att en forskarens roll inte går att 
jämföra med de andra performativa agenterna, därför att de passerar via forskaren och på så sätt 
får forskaren en tyngre agens i intra-aktionen, dvs. forskningsprocessen. 
 
I ett posthumanistiskt perspektiv återges inte en sanning av verkligheten utan istället undersöks 
det vad som blir möjligt att uppfatta, där andra verkligheter och läsningar görs begripligt på nya 
sätt (Barad, 2007). Det handlar om vad som görs möjligt att se i samhandlingar och vilka 
kunskaper som produceras, det är inte meningen att resultatet ska redovisa en sanning och inte 
ligga så när verkligheten som möjligt (Hultman, 2011). Istället ska forskaren enligt Barad 
(2007) ansluta sig till teorin och metoden och observera, analysera och kritiskt diskutera dessa 
diffraktivt (överlappande) med varandra för att få fatt i fler och nya läsningar av världen. 

5.2 Forskningsetiska riktlinjer och etiska överväganden 
För att en studie ska få betraktas som etisk riktig ska den följa individskyddskravet som finns 
till för att inte skada deltagarna (Hemerén, 2011). Under detta krav finns det enligt 
vetenskapsrådet (2011) ytterligare fyra krav som ska uppfyllas för att en studie ska betraktas 
som etisk riktig, det är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet. Vetenskapsrådet beskriver att ett informationskrav är det ömsesidiga 
förtroendet och att deltagandet är frivilligt under hela forskningsprocessen. I denna studie har 
alla berörda pedagoger, vårdnadshavare och barn blivit informerade om studiens syfte genom 
att få ta del av ett samtyckesbrev. Detta samtyckesbrev har i sin tur skickats hem till berörda 
vårdnadshavare och barn. Samtyckesbrevet beskriver att studien utgörs av ett examensarbete, 
det redogörs också för studiens syfte samt att deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som 
helst under forskningsprocessen. Genom samtyckesbrevet blev deltagarna även upplysta om 
konfidentialitetskravet som inbegriper sekretess och tystnadsplikt, att förskolan och barnen 
anonymiseras i datainsamlingen och i transkriberingen samt att de skrivna och inspelade 
materialet makuleras efter analysen. Samtyckesbrevet beskriver också att studiens data används 
bara i denna studie och inte sprids vidare, på så sätt är nyttjandekravet uppfyllt enligt 
Vetenskapsrådet. 

5.3 Kvalitativa aspekter på studien 
En studies metoder och kvaliteter bör diskuteras och då används ofta vedertagna begrepp som 
reliabilitet och validitet. Bryman (2011) poängterar att dessa begrepp är relaterade till varandra 
men att de har olika innebörder. Reliabilitet tar upp resultatets tillförlitlighet samt om en ny 
undersökning skulle ge samma resultat (Olsson & Sörensen, 2011). Reliabiliteten eller 
tillförlitligheten handlar också om pålitligheten av ett forskningsresultat. Exempelvis kan 
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reliabiliteten försämras om det finns risk att respondenterna missuppfattar frågor på grund av 
otydlighet. Detta kan i sin tur påverka validiteten på grund av otydligheter och på så sätt mäts 
fel saker (Trost, 2012). Validitet beskrivs enligt Olsson och Sörensen (2011) innebära att det är 
rätt saker som blivit undersökta i en studie. Det innebär att intervjufrågorna ska vara relevanta 
i förhållande till undersökningens syfte. Både validitet och reliabilitet som begrepp kopplas till 
kvalitativa studier (Trost, 2012). 
 
Barad (2007) hävdar att forskare inte kan ”ställa sig utanför fenomenet”, utan istället ska 
forskaren vara medveten om det teoretiska perspektivet och vad de gör för dennes sätt att tänka, 
seende, observerande osv. Vi behöver vara medvetna om hur vårt teoretiska perspektiv, som vi 
utgår ifrån, påverkar vårt sätt att se och tänka om olika fenomen. I relation till vårt teoretiska 
perspektiv som är posthumanistiskt blir det lite mer komplext än vad validitet och reliabilitet 
som begrepp står för. Att redogöra utifrån dessa begrepp vill vi påstå blir missvisande utifrån 
detta perspektiv, dels utifrån att det inte finns några garantier att vi skulle få samma läsningar i 
en ny studie, snarare möjliggörs nya läsningar.  
 
Denna studie har utförts i enlighet med de riktlinjer och metodologiska kriterierna som det 
posthumanistiska perspektivet ger, vilket innebär att allt i en forskningsprocess är ständigt 
involverad i materiella-diskursiva intra-aktiviteter där alla deltagande performativa agenter 
påverkar och påverkas av varandra. I ett posthumanistiskt perspektiv kan inte intervjuledaren 
ställa sig på sidan av, det går inte att vara objektiv. Vi är inte heller ute efter en sann verklighet 
utan vi vill se vilka olika öppningar som framträder och görs möjliga att läsa utifrån studiens 
empiri, vilka kunskaper som produceras (Hultman, 2011). Vi söker inte heller sanningen om 
barns relation, position och processer till digitalisering, utan vi syftar att undersöka och läsa 
utifrån vissa agentiska snitt (händelser) för att få en förståelse, en öppning som kan erbjuda nya 
läsningar av fenomenet som vi ämnar att undersöka. Med en medvetenhet om att det endast är 
en del utav en större verklighet. 
 
Vi kan inte påstå att någon annan som genomför undersökningen utifrån vår studie kommer att 
få samma resultat som oss. Vilket Lenz Taguchi (2012b) hävdar att utifrån ett posthumanistiskt 
perspektiv är det omöjligt att läsa en händelse vid ett annat tillfälle och få samma verklighet. 
Studiens fenomen är därför situationsbundet och det gör att studiens resultat inte går att 
efterkonstruera. Vi vill även framhålla vår agens som nog troligtvis har haft en stark påverkan 
i barngruppsintervjuerna. För det första var vi okända individer för barnen, vilket kan minska 
tillförlitligheten till oss. För det andra hade vi som intervjuledare formulerat intervjuguiden och 
utifrån den ställde vi frågor kring begrepp som för en del barn var nya eller som de inte kunde 
förstå eller förklara, då kan vår kunskap betraktas som ett osynligt maktmedel och en styrning. 
För det tredje är det vi som till sist gör en tolkning av materialet. Detta är dock något som vi 
har haft i beaktning under hela forskningsprocessens gång, därför har vi strävat efter att vara så 
transparenta som möjligt. Vi vill då påstå att genom vår medvetenhet om vår starka agens gett 
denna studie en högre trovärdighet än om vi inte varit medvetna om det. Som intervjuledare bör 
vi se oss själva som performativa agenter i hela forskningsprocessen, vi blir en del av 
verkligheten. Genom empirin “kopplar vi ihop” oss med det posthumanistiska perspektivet i 
syfte att undersöka vilken kunskap som konstrueras. Vi som intervjuledare ska också kritiskt 
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analysera hur de och andra deltagande performativa agenterna påverkar studiens utgång. Därav 
en ytterligare anledning varför studiens metoder inte kan återanvändas av andra och få samma 
konstruerande kunskap om verkligheten. 

5.4. Urval av barngruppsintervjuer  
Empirin till studien har hämtats från två olika kommunala förskolor i Västerbottens inland. 
Kvalitativa metoder har ibland tidigare fått kritik för att de endast använder ett begränsat antal 
individer eller en begränsad miljö (Ahrne & Svensson, 2011). Därför har vi valt att utföra 
studien på två förskolor för att få ett bredare underlag, vilket minskar risken för att vi baserar 
vårt resultat på en avvikande eller exceptionell barngrupp. Valet av förskolor och barn har inte 
haft någon specifik betydelse, det vi har haft i åtanke är att vi inte skulle ha någon relation till 
de utvalda förskolorna eller barnen. Detta för att kunna stärka våra möjligheter att se 
verksamheten och barnen med öppna ögon och för att i möjligaste mån slippa olika bindningar 
och lojaliteter till olika aktörer. I relation till det posthumanistiska perspektivet möjliggör det 
för färre förgivet taganden om barnen och verksamheten. Fler saker kan också komma till 
uttryck som vare sig vi eller barnen inte har föreställningar om vad som redan borde vara 
välkänt rörande vanor, aktiviteter och kunskaper.  
 
I denna studie har vi genomfört intervjuer med elva stycken barn i åldrarna 5-6 år. Vi har valt 
att intervjua de äldre barnen i syfte för att på ett bättre sätt, genom talet, nå barns perspektiv och 
för att de troligen har lättare att förstå och kan svara våra intervjufrågor. 

5.5. Insamling av empiri  
Vi kontaktade två förskolor och informerade samt frågade dem om de ville vara med i denna 
studie. Det skickades också hem ett samtyckesbrev till barnens vårdnadshavare (bilaga 1) där 
både barnen och vårdnadshavarna fick godkänna deltagandet i studien. När förskolorna fått in 
godkännande från vårdnadshavarna och barnen genom samtyckesbrevet bestämdes det ett 
datum samt tid med förskolorna för att genomföra barngruppsintervjuerna. Det utfördes fyra 
barngruppsintervjuer, två intervjuer på vardera förskolor där barnen intervjuades gruppvis med 
tre barn i tre av grupperna och med två barn i en av grupperna. Vi var två stycken intervjuledare 
som genomförde barngruppsintervjuerna och därför valde vi att tre barn skulle delta i varje 
barngruppsintervju, för att minska den maktrelation vi har gentemot barnen. 
 
Vi använde oss av en intervjuguide som stöd vid barngruppsintervjusituationen (bilaga 2) som 
bestod av enkla och öppna huvudfrågor med ambition till att de skulle öppna upp för möjliga 
flyktlinjer, utifrån barnens tankar och frågor som vi ämnade att följa. På så vis ges barnen 
inflytande och delaktighet. Enkla och öppna huvudfrågor är något som Trost (2005) förespråkar 
vid kvalitativa intervjuer och framhåller att det ges innehållsrika svar. När barn ges möjlighet 
till att diskutera fritt, genom de öppna frågorna, menar Lenz Taguchi (2012a) att det kan leda 
till möjliga flyktlinjer. Vi valde även att vara två stycken intervjuledare/deltagande observatörer 
för att lättare kunna fånga upp eventuella flyktlinjer i samhandlingen och för att ta händelsen 
vidare, vilket ger nya öppningar och läsningar att förstå fenomenet. Genom att vara två 
intervjuledare kunde vi stötta varandra med fördjupande följdfrågor till barnen för att följa 
eventuella flyktlinjer. Den ena intervjuledaren ledde barngruppsintervjun och den andre 
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intervjuledaren antecknade fritt det som framkom i intra-aktionen på intervjuguiden. Enligt 
Barad (2007) ska forskaren se vad som sker i relationerna mellan alla deltagande performativa 
agenter, människor och icke-människor. En iPad ställdes dessutom upp, utifrån en fixerad 
position filmade i syfte att just möjliggöra för en mer noggrann dokumentation kring de intra-
aktiva samhandlingar som sker mellan alla närvarande performativa agenter. Empiri som 
framkom genom alla anteckningar och videoinspelningar lästes sedan diffraktivt 
(överlappande) och transkriberades i en spaltdokumentation (bilaga 3). En uppspaltning 
synliggör det komplexa och sätter igång en analys och sortering på en gång enligt Wehner-
Godée (2011). Utifrån det posthumanistiska perspektivet blir observationerna, 
dokumentationerna och spaltdokumentationen performativa agenter vars uppgift är att redogöra 
för intra-aktioner och hur dess samhandlingar tar form samt vilka faktorer som spelar in. 
 
5.6 Bearbetning av empiri 
Tre begrepp kommer att användas i bearbetning av empirin, begreppen  
är: agentiskt snitt, diffraktiv läsning och flyktlinje. Dessa begrepp används för att skapa nya 
läsningar och öppningar av fler och nya verkligheter. 
 

5.6.1 Agentiskt snitt  
Enligt Ahrne och Svensson (2011) kan det inte garanteras att forskaren känner till helheten av 
handlingen i empirin. I relation till det posthumanistiska perspektivet beskriver Lenz Taguchi 
(2012a) att en filmsekvens eller en anteckning bör ses som ett agentiskt snitt av ett fenomen, 
vilket hon beskriver som en del av verkligheten. Därför måste det förstås i denna studie att det 
som presenteras under resultatdelen endast är en del av en helhet av fenomenet, alltså ett 
agentiskt snitt. 
 

5.6.2 Diffraktiv läsning 
Barad (2007) använder begreppet diffraktion (överlappningar) vilket hon anser är mer 
metodologiskt lämpligt än begreppet reflektion. Enligt Palmer (2010) handlar reflektion om en 
spegling av verkligheten medan diffraktion möjliggör för fler och nya läsningar. Barad (2007) 
framhåller att diffraktiva möten sker när forskaren tillsammans “ansluter sig med” teori och 
metod. Diffraktionen är också med och intra-agerar med forskaren, forsknings-frågorna och 
resultatet. Den insamlade empirin läses diffraktivt och på så sätt konstrueras en transformerande 
kraft som öppnar upp för fler och nya läsningar av verkligheten. Nya materiellt-diskursiva 
verkligheter synliggörs och möjliggör för forskaren att förstå fenomenet (Lenz Taguchi, 
2012b). I denna studie kommer begreppet diffraktion användas istället för begreppet analys, 
och empiri kommer att läsas diffraktivt med andra performativa agenter som är med i intra-
aktionen (databearbetningen). 
 

5.6.3 Flyktlinje   
Genom den diffraktiva läsningen med empirin skapas det nya öppningar och läsningar av 
verkligheten och utifrån dessa kan det uppstå så kallade flyktlinjer, vilket Lenz Taguchi (2012a) 
beskriver som en positiv kraft som skapar möjligheter till nya erfarenheter och därmed blir en 
ny erfarenhet i sig själv. Flyktlinjer kan uppmärksammas genom att de plötsligt tar ett språng 
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från invanda tankesätt. I relation till denna studie ska vi försöka finna och fånga dessa flyktlinjer 
i de nya öppningarna och läsningarna av empirin. Dessa flyktlinjer avkodar och omkodar vi 
sedan till nya läsningar och öppningar av verkligheter.  
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6. RESULTAT OCH ANALYS-DIFFRAKTIV LÄSNING  
Vi har valt ut tre agentiska snitt utifrån transkriberingen, dessa agentiska snitt har vi namngett 
barns fyrkantiga perspektiv på tekniken, en virtuell björn får liv och vuxna i gemen, 
vårdnadshavare och pedagoger i intra-aktiviteter med digitala resurser och barn. Utifrån de 
tre agentiska snitten har vi läst oss till olika öppningar av verkligheten. De tre agentiska snitten 
presenteras under var sin underrubrik som börjar med en beskrivning av vår läsning av 
händelsen, därefter beskrivs vår diffraktiva läsning (analys) av resultatet och till sist presenteras 
en ny öppning av händelsen. 

6.1 Resultat  

Vi har valt i den fortsatta beskrivningen att kalla de två förskolor som vi besökt för 1 och 2, 
sedan har vi valt att kalla de olika barnintervjugrupperna 1A (förskola 1, grupp A), 1B (förskola 
1, grupp B), 2C (förskola 2, grupp C) och 2D (förskola 2, grupp D). Vidare har vi valt att kalla 
barnen i sin tillhörande barngrupp för B1, B2 och B3 och intervjuledaren för I. 

 
6.1.1 Barns fyrkantiga ögon på tekniken 
Detta agentiska snitt är hämtat från förskola och barngrupp 2C. 
 
Intervjun sker i ett vilorum på förskolan. Det är ett litet rum med två madrasser på golvet som 
är placerade som ett stort “L” med var sin kudde och täcke. Det finns även ett lågt runt bord 
med fyra stolar på andra sidan rummet. Barnen sitter på madrasserna medan intervjuaren sitter 
på golvet mitt emot dem. Antecknaren riggar lärplattan på det låga bordet som riktas mot 
deltagarna och sitter själv på en av stolarna vid det låga runda bordet och antecknar. 
 
I- ”När ni sitter med era digitala tekniker, vet ni om det finns något farligt med den?” 
B3- ”Dom kan börja brinna”.  
I- ”Är det något som är skadligt för era kroppar, tror ni?” (förtydligar genom att lägga 
händerna på bröstet och magen).  
B3- ”Man kan få fyrkantiga ögon” (förtydligar med att konstruera händerna som glasögon). 
I- ”Oj, men vem har sagt det? (ser förvånad ut). 
B3- ”Min mamma”.  
 I-”Varför tror du man kan få fyrkantiga ögon?” (ser undrande ut). 
B3- ”Jag vet inte” (rycker på axlarna).  
B2-”Aldrig hört talas... inte alltid sanning”.   
B3, ”Joho”(bestämd röst och kastar runt en kudde).   
B2-”Man kan få ont i huvudet, för jag har haft det. Jag hade så ont i huvudet så jag fick fara 
på akuten”.  
I-”Varför tror du att du fick ont i huvudet? Hade du suttit för mycket med den saken?” 
B2- “Jag hade suttit för mycket vid tv:n, för varje gång jag ville sitta vid tv fick jag stänga av 
den för mamma”. 
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Utifrån det barn (1) berättar genom både tal- och kroppsspråk hur hen kan få fyrkantiga ögon 
genom att hålla lärplattan nära ögonen, visar det på en intra-aktion. När vi gör en diffraktiv 
läsning (analys) av detta agentiska snitt är vår läsning genom vår frågeställning, barnets 
erfarenheter och vårdnadshavarens “traditionella teknik diskurs” med och intra-agerar och 
samtillblir vid detta tillfälle. Fast barnet inte hade tillgång till en fysik lärplatta kunde barnet 
genom tidigare relationer och konstruerade erfarenheter i en intra-aktion agera som en 
“användare”. Av barnets beskrivning kan vi sluta oss till att barnet förhåller sig till 
vuxenvärldens ”diskurs”, som insinuerar och utgår från att tekniken på ett negativt sätt sprider 
sig till eller inverkar på barnets kropp och sinnen. Lenz Taguchi (2012a) hävdar att lärplattan 
och barnet intra-agerar med varandra och på så sätt gör lärplattan någonting med barnet och 
barnet gör någonting med lärplattan. Tillsammans är det de materiella-diskursiva performativa 
agenterna (barnet, lärplattan, erfarenheterna, frågeställningarna men framförallt 
vårdnadshavarna) som skapar samtillblivelsen och öppnar upp för en position så att barnet och 
lärplattan kan artikulera något nytt, i detta fall är en “användare” som konstruerar fyrkantiga 
ögon. 
 
Utifrån denna diffraktiva läsning (analys) har vi hittat en ny öppning och läsning men som vi 
ser är en oönskad vuxenvärldsdiskurs, utifrån den traditionella synen på digitala resurser. Om 
vi tar detta ytterligare ett steg kan det gå att läsa att barnen blir på så sätt en produkt av sin 
teknikanvändning, i det att de i en förgivettagande naivitet och oskuldsfullhet omedvetet låter 
sin kropp erövras av teknikens skadliga former och egenskaper. 
 
6.1.2 En virtuell björn får liv 
Detta agentiska snitt är hämtat från förskola och barngrupp 1A. 

Intervjun utspelar sig på barnens avdelning i ett långsmalt “temarum” med ett skogstema. Det 
finns utklädningskläder på väggen, ett litet hus i bakgrunden, en stor spegel är upphängd på ena 
väggen, en grotta med en säng finns längst in i rummet och i andra sidan av rummet finns det 
ett kök med några köksleksaker. Både barnen och intervjuaren sitter på en matta mitt i rummet 
där barnen sitter på en rad och intervjuaren sitter framför dem. Lärplattan riggas mot deltagarna 
och står på en hylla som är placerad snett bakom intervjuaren. Antecknaren sitter bredvid den 
riggade lärplattan på en liten stol en bit bort ifrån de andra deltagarna. 

I-”Har ni någon favorit teknisk pryl, någon digital teknik som är er favorit?” (ändrar tonläget 
till ett mer spännande tonläge och rör med händerna). 
B3-”Eh... jag ska få en telefon” (räcker upp handen).”Jag hade en iPhone men den gick 
sönder” (böjer ner ansiktet nog golvet och ser deppig ut). 
I-”Hur känns det när du använder telefonen?”   
B-3 ”Som vanligt” (ser lite frågande ut).   
I- ”Hur känns det, känns det i kroppen… blir du glad, arg eller… ledsen?” (förtydligar genom 
att visa med händerna på bröstet och magen). 
B3- ”Man blir så, man blir så, man blir så... rädd så man börjar och grina”. 
I- ”Varför blir du rädd?” (ser undrande ut och med en förvånad röst). 
B3-”Jag blir så rädd för, jag blir så rädd för jag har fått ett nytt jägarspel... för det finns massor 
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med björnar och så kommer en björn direkt, och då tror jag att den ska hoppa ut, för det kan 
faktiskt det” (visar ett påtagligt känslomässigt engagemang genom tonläget och 
kroppshållningen).  
I- “Har den hoppat ut” (ser förvånad ut).  
B3-”Eh..när men, man blir så rädd” (ser blygsam ut). 
 
I det agentiska snittet ovan ger barnet genom såväl kroppsspråk som verbalt språk uttryck för 
spelandet som något engagerande, inlevelsefullt och känslosamt. Vår diffraktiva läsning 
(analys) visar på att en relation uppstår genom att de sker en språklig och kroppslig översättning 
av det som spelet artikulerar.  Barnet, lärplattan och applikationsspelet intra-agerar med 
varandra och en effekt av detta är att det uppstår känslor av spänning eller rädsla hos barnet. 
Detta kan förstås som en översättning av björnspelets artikulation och utformning. I ett 
posthumanistiskt perspektiv är rädsla och ledsamhet heller inget en individ har utan får genom 
en samtillblivelse med andra agenter (Hultman, 2011). Därför ses barnet, lärplattan och 
applikationsspelet som performativa agenter som artikulerar med nya förslag i intra-aktionen 
under spelets gång, och på så sätt blir det konstant alltid något nytt. 
 
Utifrån den diffraktiva läsningen har vi hittat en ny öppning av händelsen. Ur den nya 
öppningen finner vi en möjlig läsning att barnets och lärplattans intra-aktion och samtillblivelse 
inte leder till ett slut: där jägaren (barnet) blir den jagade när björnen kommer ut ur 
applikationen och barnet “dras in” i spelet. 

 
6.1.3 Vuxna i gemen, vårdnadshavare och pedagoger i intra-aktiviteter med digitala resurser 
och barn 
Under denna rubrik presenteras ett agentiskt snitt som har hämtats ur vilorummet från förskola 
och barngrupp 2C.  

I-”Brukar ni sitta själva eller med kompisar när ni är här?” (visar sig frågande). 
Alla barn i kör- ”Kompisar” (med hög röst).  
I-”Hur känns det att sitta med kompisar?” (frågande tonläge).  
B2-”Bra, men jag vill sitta själv”(en besvikelse eller blyghet i rösten).   
I-”Är det fröken som bestämmer att ni måste sitta med kompisar?”.  
B1-”Ja, det är roligare att sitta själv”(ligger ner på madrassen).   
I-”Varför är det roligare att sitta själv?” (frågande röst med ett tydligt ansiktsuttryck). 
B3- ”De pratar för mycket” (en lätt suck går att tyda).   
I-”Får ni använda datorn på förskolan när ni vill?”.  
Alla barn i kör- ”Nej”(hög röst).  
 I-”Vem är det som bestämmer?” (frågande och ser pigg ut i kroppsspråket).  
B2-”Fröken”. 
B3-”Hon bestämmer når vi får sitta” (ställer sig upp och hämtar en kudde).   
B1-”Fröken måste vara med?”  
I- Vad bestämmer hon?” (undrande).  
B2-”...Det är min, min mammas iPad så hon bestämmer när vi ska använda den” (sitter 
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lutandes mot väggen). 
B3-”Vi får inte veta koden, för då skulle (syskon) använda den hela, hela tiden och mamma 
tror att jag tänker ha hela, hela tiden. Fast jag inte gör det får jag ändå inte veta koden” (ligger 
ner på madrassen och under täcket). 

När vi gör en diffraktiv läsning (analys) av dessa agentiska snitt kan vi läsa och förstå en 
“begränsning” i barns samtillblivelser, genom vuxnas sätt att intra-agera med både barn och 
digitala resurser. Det kan också förstås att vuxna begränsar barns intra-aktion med digitala 
resurser genom att de bestämmer vilka andra barn de måste samhandla med i intra-aktionen och 
på så sätt blir barnen positionerade. I dessa intra-aktioner går det att tyda att barn samspelar 
med olika performativa agenter, och då sker även olika förflyttningar som påverkar 
samtillblivelsen. Lenz Taguchi (2012a) beskriver också att barns subjektskapande är 
föränderligt och påverkas av relationerna mellan människor och materialiteter. I anslutning till 
detta kan olika deltagande performativa agenter sägas ha olika betydelse för barnets 
subjektskapande vid användandet av digitala resurser. Det går även att läsa att vårdnadshavare 
och pedagoger har en performativ kraft och de får en makt genom att bestämma över den 
ömsesidiga relationen mellan barn och digitala resurser, genom att de positionerar barnen till 
både tekniken som sådan och till vilka teknikanvändare barnen ska bli. Vi kan läsa det som att 
vuxna och pedagoger inte har en makt utan de får en makt i hemmet och på förskolan genom 
att de ser platsernas normer och diskurser som ”normala”, och därmed påverkar ett specifikt 
förhållningssätt och agerande tillsammans med digitala resurser. Vuxnas och pedagogers 
föreställningar om att barn bör sitta tillsammans med andra barn med digitala resurser kan ses 
som ”goda sanningar”, och därmed positionerar de flera barn tillsammans med digitala resurser. 
 
Utifrån den diffraktiva läsningen (analysen) har vi hittat en ny öppning av händelsen. Vi kan 
göra en läsning utifrån denna öppning där barns samtillblivelser med digitala resurser kan 
betraktas som ett "exponeringstillfälle". Där vi läser att tekniken betraktas som smittbärare och 
barnet som potentiell värld och blir exponerad för “smittan”. En smitta som anses vara 
ofrånkomlig och kommer alltid att finnas runt omkring oss. En ytterligare liknelser skulle kunna 
vara att barn i vaccinationsprogram försiktigt vaccineras med små doser "smitta", för att 
utarbeta en immunitet mot den skadlighet som användning av digitala resurser för med sig. Om 
barn exponeras med digitala resurser under kontrollerade former och delas på flera barn vid 
varje tillfälle kan giftet spädas ut, och då upparbeta en immunitet mot “smittan” som digitala 
resurser för med sig.
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7. Diskussion 
Mot bakgrund av de redovisade öppningarna av de tre agentiska snitten följer här en 
resultatdiskussion utifrån studiens syfte och inledande frågeställningar. Detta presenteras och 
kritiskt diskuteras under var sin underrubrik där vi använder flyktlinjer som begrepp för att visa 
på alternativa och ytterligare öppningar samt läsningar mot det posthumanistiska perspektivet, 
den nationella IT-strategin och den forskning som vi tidigare presenterat. Därefter diskuteras 
en metoddiskussion och avslutningsvis presenteras studiens slutsats och förslag på fortsatt 
forskning. 

7.1 Resultatdiskussion 

7.1.1 Barns samtillblivelser med digitala resurser  
Ur de tre agentiska snitten som vi tidigare lyfter fram skulle vi utifrån en “traditionell” tolkning 
betrakta barnen som konsumenter av digitala resurser. Detta är något som Kjällander (2014) 
ifrågasätter och hävdar att barn idag snarare är producenter av digitala resurser, vi tolkar det 
som att hon menar att barn idag inte bara använder digitala resurser utan att de gör dem. Men 
om vi går ytterligare ett steg och tänker utifrån ett posthumanistiskt tänkande, från våra inbitna 
vanehandlingar lyfta synen och skapa en flyktlinje från att se barn som konsumenter och 
producenter till något annat, där de deltagande performativa agenterna (människor och icke-
människor) tillsammans producerar en samtillblivelse. När vi exempelvis läser utifrån 
öppningen när barnet samtillblir med ett underhållsapplikationsspel blir barnet en ytterligare 
deltagare inne i spelet, där barnet känner sig jagad istället för att jaga. Det blir en annan och en 
”ny” värld för barnet, där barnet känner att björnen kan ta honom men även att björnen kommer 
ut ur skärmen och att barnet ”dras in” i skärmen, något som vi förstår som att fler 
samtillblivelser görs möjliga. Därmed kan vi se barn som något annat än konsumenter och 
producenter av digitala resurser, istället ser vi både barn och digitala resurser som 
samhandlande och tillsammans bildar nya erfarenheter i sig själv (Lenz Taguchi, 2012a). På så 
sätt går det att se att barnets ”nya” värld inne i applikationsspelet som en ny materiell-diskursiv 
verklighet som möjliggör för oss att förstå intra-aktionen (Lenz Taguchi, 2012b). Att se barnet 
som en “produkt” i sin egen teknikanvändning stämmer inte överens med det posthumanistiska 
perspektivet då barn-digital resurs tillsammans skapar en verklighet, deras kroppar erövras och 
de erövrar den digitala resursen, de samtillblir i en samtillblivelse. 
 
Om vi tänker på materialiteter som subjekt med en förmåga att handla, vilket Holmberg och 
Zimmerman Nilsson (2014) hävdar att de har, går det att läsa ur ett posthumanistiskt perspektiv 
att appbjörnen i applikationsspelet inte är något skrämmande utan snarare som något 
livsbejakande som gör något med barnet och barnet gör något med björnen. Vilket då inte riktigt 
överensstämmer med det som Kjällander och Moinian (2014) eller den traditionella tolkningen 
anger, att barnen gör eller använder digital media. Vi ser snarare att barnet i samhandling med 
lärplattan och applikationsspelet påverkas och påverkar varandra, där barnet inte själv utan 
tillsammans med applikationsspelet gör digital media. Detta vill vi relatera till det Skolverket 
(2015) lyfter om digital kompetens, att barn ska förstå sina egna konsekvenser för sitt handlande 
med digitala resurser. I denna händelse med barnet, lärplattan och applikationsspelet går det i 
en traditionell tolkning att tolka att spelet är “farligt” och “osunt” för barnet, men betraktat ur 
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ett posthumanistiskt perspektiv kan det läsas som att barnet och applikationen tillsammans har 
en stark agens och samhandling, de blir tillsammans till ett. Det går inte att lägga hela skulden 
på lärplattan och applikationsspelet för de rädslor som uppstår, utan denna känsla är något som 
skapas tillsamman mellan dem i en samtillblivelse. Vi bör betrakta barns relationer till digitala 
resurser som en källa till nya erfarenheter och digitala kompetenser, vilket Flewitt et al. (2015) 
hävdar. Däremot hävdar vi att det inte går att, likt Palmer (2011), tillskriva barnet en 
autonomitet ifråga om teknikanvändning. Barnet gör digitala medier och görs i sin tur av 
digitala resurser. 
 

7.1.2 Digitala resurser som smittbärare 

7.1.2.1 Den av vuxenvärlden svårkontrollerade fantasi   
Det finns inom förskolan, vilket bl.a. Plowman och Stephan (2005) påvisat, ett motstånd mot 
att införliva digital teknik i verksamheten. Anledningen till detta står att finna i avsaknad av 
kunskap, en bristande digital kompetens och - utifrån vårt perspektiv - en syn på digitala 
resurser som skadliga för barn. Vi hävdar att en strävan efter att utveckla digital kompetens som 
utgår från och fokuserar instrumentalitet och nytta går miste om möjligheterna i intra-aktionen 
digitala resurser och barn. Ett posthumanistiskt förhållningssätt möjliggör fokus på vad som 
pulserar av liv och kreativitet, osäkerhet och spontanitet. Perspektivskiftet utmanar våra 
invanda handlingsmönster och låter oss både tänka och gå bortom förutsägbarhet, kontroll och 
nytta. Om vi istället tillåter oss att uppmärksamma det specifika, temporära och unika, det 
okontrollerbara, överraskande och spännande kan istället nya öppningar och flyktlinjer skapas. 
Vi ställer oss frågande till den traditionella synen där användning av digitala resurser uppfattas 
skadliga. Frågan rör i mindre utsträckning graden av teknikkunnande utan handlar snarare om 
förmågan att inta ett förhållningssätt som är tillåtande och främjar digitala resursers möjligheter. 
I detta ingår att våga utmana de egna föreställningarna kring digitala resursers osundhet och 
faror. Pedagogen har istället förmågan att se de möjligheter och den performativa agens som 
digitala resurser inrymmer. Det handlar för förskolans pedagoger, som både Forsling (2011) 
och Skolverket (2016a) uppmärksammar, om att utveckla både de egna och barnens 
kompetensbehov.  
 
Ett posthumanistiskt förhållningssätt kan också öppna och vidga perspektiven på digitala 
resursers betydelse för såväl barnen och den pedagogiska verksamheten. Janssen et al. (2013) 
lyfter fram betydelsen av en medvetenhet och kunskap om teknikanvändningens konsekvenser, 
vilket också uppmärksammas i Skolverket (2016a). Sett ur ett posthumanistiskt perspektiv kan 
den rådande diskussionen om digital kompetensutveckling uppfattas som linjär till sin karaktär, 
dvs. inriktad på insatser och utfall i form av konsekvens och nytta. En annan ingång att se digital 
kompetens blir på så sätt något som uppstår i intra-aktionen som, enligt Zevenbergen (2007) 
och Skolverket (2016b), ska införlivas i pedagogernas förhållningssätt. Om vi i egenskap av 
pedagoger förmår betrakta digitala resurser som, med människan intra-agerande, performativa 
agenter borde vi ha större möjligheter att bidra till barnens digitala kompetensutveckling. Ett 
posthumanistiskt perspektiv innebär på så sätt ett visst förhållningssätt till digitala resurser, 
barns kunskapande och materiella varande, där digitala resurser är medkonstruktörer av världen 
(Lenz Taguchi, 2012a). Pedagoger behöver se helheten av och förstå att allt i förskolan är 
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delaktiga performativa agenter i en intra-aktion i en materiell-diskursiv verklighet (Åsberg et 
al., 2012) och på så sätt blir digital kompetens icke-linjärt. 

 

7.1.2.2 Tekniken som relationsutmanare  
Barnen uttrycker i samtalen en önskan om att ibland få sitta ensamma med de digitala 
resurserna. Liksom Ljung-Djärf (2008) påtalar handlar dock reglerna i förskolan ofta om att 
barn ska samverka i par eller grupp med en och samma digitala resurs. I vår läsning blir här en 
smittbärare till. Bortom idéer om lärandets sociala dimensioner kan vi göra här en läsning om 
hur farorna i och riskerna med att använda en digital resurs kan minska genom delning. En 
tanke är att detta handlar om att fler barn som vid ett givet tillfälle använder en och samma 
digital resurs desto mindre blir risken för en osund användning och tillika osund påverkan. 
Barnens exponering för den “digitala smittan” kan uppfattas att inte bli lika omfattande när den 
delas på fler aktörer. Detta är något vi också kopplar till Foucaults (1987) tankar om makt och 
kunskap, en maktposition uppstår utifrån vuxnas föreställningar (kunskaper) som vi dock anser 
inte bygger på vetenskaplig kunskap utan snarare på förgivettaganden. Vi kan då fråga oss om 
detta är en handling som pedagogerna är medveten om?  En ytterligare fråga som infinner sig 
är om det går att göra barn immuna mot “smittan” som digitala resurser kan föra med sig? 
Handlar det om att de ser det som att ett individuellt uppslukande av digitala resurser är osunt 
och asocialt, och att den agens som uppstår ur denna intra-aktion blir för “kraftig” vid 
individuellt användande? Om vi ser det ur ett posthumanistiskt perspektiv och tar ett språng 
från det traditionella tankesättet, där barn socialiseras tillsammans med andra kamrater vid 
användning av digitala resurser. Istället se den digitala resurser som sociala aktörer, med en 
kraft att handla - på gott och ont som i andra sociala relationer vilka både kan berika och beröva. 
Tillsammans ingår tekniken och barnet i ett socialt möte, en samtillblivelse som går utöver 
idéen om ett instrumentellt möte med teknik som något som människan behöver tämja och där 
relationen måste motiveras med nytta. Sett ur ett posthumanistiskt perspektiv kan pedagogerna 
betrakta de digitala resurserna som jämlikar med människan, i mening att det inte går att dra 
någon skiljelinje mellan dem. Det är inte bara pedagoger och kamrater som påverkar barns 
lärande, utan kunskapen kan även utgöras av den samtillblivelse som uppstår i intra-aktionen 
barn - teknik, dvs. i mänskliga och icke-mänskliga aktörers samhandlingar. Som pedagoger i 
detta perspektiv kan vi reflektera över vårt egna förhållningssätt till dessa digitala resurser. Det 
är på sätt möjligt att se relationen barn-digitala resurser som ett icke-linjärt lärande, som ett 
meningsskapande där de tillsammans möjliggör för lärande (Kjällander & Moinian, 2014). Ett 
sådant perspektivskifte är visserligen inte utan utmaningar eller inneboende problematik. 
Kjällander (2016) konstaterar att digitaliseringen av förskolan innebär ytterligare utmaningar i 
undervisningen, medan Plowman och Stephan (2005) påtalar pedagogernas svårigheter när det 
gäller att designa för lärande med digitala resurser. En fråga vi ställer oss då är om det ens är 
möjligt att ur ett posthumanistiskt perspektiv designa för lärande, vilket ju utgör en av 
pedagogens huvuduppgifter (Skolverket, 2016b; Forsling, 2011) 
 
I ett posthumanistiskt förhållningssätt måste pedagogerna först och främst vara medveten om 
den materiell-diskursiva verkligheten i förskolan, där det materiella och det diskursiva omfattar 
varandra och artikuleras under ömsesidig påverkan i intra-aktioner (Barad, 2007). Det behövs 
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en medvetenhet om att den materiell-diskursiva verkligheten påverkar pedagogernas 
handlingar, vilket är viktigt att pedagogerna tar i beaktning när de designar för ett lärande, samt 
att de är medvetna om deras egen subjektivitet (Hultman, 2011). Som pedagog kan de inte ställa 
sig på “sidan av”, de är aldrig objektiva, utan de är med och påverkar händelser (Barad, 2007). 
Utifrån det som Kjällander (2016) framhåller att i vissa fall kan pedagogers förhållningssätt till 
digitala resurser hämma barns kreativitet och lärande. Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv 
kan vi förstå att när pedagoger väljer att, på grundval av upplevd kompetensbrist eller 
teknikskepsis, begränsa möjligheternas spontanitet och intra-aktion, finns risken att 
möjligheterna till lärande och utveckling också begränsas. Det skeva – icke-posthumanistiska 
perspektivet - kan leda till att grupperspektivet regerar, men det är bara ett symtom på ett skevt 
misstänksamt synsätt på icke-mänskliga agenter. Detta ligger i linje med det McPake et al. 
(2013) anger, att digitala resurser bildar nya erfarenheter. Genom att pedagogerna skapar en 
tillåtande digital miljö kan barn bilda nya och olika erfarenheter i intra-aktioner med olika 
deltagande performativa agenter. 
 
Det traditionella förhållningssätt som pedagogerna har som framträtt ur de tre agentiska snitten 
kan vi läsa att det finns kunskapsluckor hos pedagogerna om materialitetens betydelse och 
påverkan, vilket (Holmberg & Zimmerman Nilsson, 2014) anger. Detta är även i linje med det 
Bølgan (2012) framför, att det finns för lite forskning kring digitala resurser. Vi vill koppla 
detta till vad vi anser handlar om pedagogers bristfälliga digitala kompetenser, vilket resulterar 
i begränsningar i barn och digitala resursers samtillblivelser. Skolverket (2016a) förslag till IT- 
strategin anser vi ligger i tiden, med att utveckla en adekvat digital kompetens och att detta 
tillsammans med ett posthumanistiskt perspektiv kan öppna upp för fler kunskaper. Dock så 
påstår Petersen (2015) att forskare inte vet vilka kunskaper och erfarenheter som behövs i 
framtiden, vilket vi anser behöver lyftas fram och diskuteras efter att vi intagit ett 
posthumanistiskt perspektiv. 

7.2 Metoddiskussion  
Denna studie utgår ifrån en kvalitativ metod vilket generellt inte går att upprepa vid ett annat 
tillfälle eller vid en annan plats eftersom det är människors agerande som studeras. Vi har haft 
en medvetenhet om att det är många deltagande performativa agenter som är med och samspelar 
i denna studie och som skiljer sig, exempelvis miljöer, diskurser, materialiteter och människor 
osv. som inta-agerar med varandra i intra-aktioner (Lenz Taguchi, 2012a).  
 
Vid videoinspelningar kan empirin bli mer omfattande än en vanlig observation, genom att den 
fångar upp mer än vad ett öga kan, exempelvis, vad som sägs, rörelser, blickar, kroppsspråk 
och intra-aktioner som sker med olika agenter. Dels genom att videoinspelningar går att se 
samma sekvenser flera gånger. I relation till ett posthumanistiskt perspektiv valde vi att använda 
oss av videoinspelningar för att kunna se samma sekvenser flera gånger och för att kunna fånga 
upp fler intra-aktioner som sker. Detta möjliggör för fler läsningar och ur dessa läsningar som 
vi beskrivit som tre agentiska snitt har vi funnit öppningar och flyktlinjer som har öppnat upp 
för fler verkligheter. På så sätt får vi syn på vad studien syftar till, vilket i detta fall är att utifrån 
ett posthumanistiskt perspektiv beskriva, analysera och kritiskt diskutera de relationer, 
positioner och processer som barn blir delar av i en IKT-präglad förskoleverksamhet och fritid. 
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Även hur förskolan kan förhålla sig till frågan om verksamhetens roll i barnets lärande i en allt 
mer digitaliserad samtid. 
 
I det posthumanistiska perspektivet är det många faktorer, agenter som exempelvis erfarenheter, 
barngrupp, diskurser, intervjuledare osv. som påverkar våra läsningar av empirin, därav är det 
omöjligt att säga att denna datainsamlingsmetod skulle ge samma läsningar vid ett annat tillfälle 
och i annan miljö med andra performativa agenter. Vi har varit medvetna om att vi både 
påverkar med vår agens i de samtillblivelser som har skett vid datainsamlingarna och att vi 
påverkats av andra performativa agenter. Det är något som Peshkin (1988) framhåller att 
forskare bör vara medveten om sin subjektivitet i kvalitativa studier och i pågående processer, 
men även att systematiskt identifiera sin subjektivitet som kan forma det pågående arbetet och 
dess resultat. Han anser att det finns en risk i ett forskningsprojekt att forskaren omvandlar, 
filtrerar och misstolkar det som först kommer fram i empirin och förändrar det till sin egen 
tolkning i resultatet samt i det slutliga skriftliga uttalandet. Detta går dock inte helt i linje med 
en posthumanistisk syn då teorin lyfter fram att alla deltagande performativa agenter är med 
och påverkar på olika sätt, vilket är något som vi förlikat oss med. Vi är medverkande 
performativa agenter som är med och styr och styrs i intra-aktioner, vi är en del i 
samtillblivelserna.  
 
En kritik till videoinspelning som metod kan vara att det är svårt att urskilja och hitta en lämplig 
urvalsnivå av agentiska snitt från videoinspelningarna, utifrån att metoden läser in hela 
händelsen. Om vi istället använt exempelvis ljudinspelningar hade urvalet begränsats genom 
att den metoden inte kan synliggöra intra-aktioner lika mycket, genom att det bara går att höra 
och inte se olika sekvenser som en videoinspelning erbjuder. Detta kan upplevas lättare att hitta 
en bra urvals nivå då mindre intra-aktioner synliggjorts. En annan nackdel för denna studie har 
varit att vi inte fick möjlighet att observera barnen i intra-aktioner och i samhandling med 
fysiska digitala resurser.  Orsaken till detta har berott på tidsbrist och bortfall av barn då 
barngruppsintervjutillfällerna endast gavs tillfälle att utföra under en lovvecka.  

Trost (2012) poängterar att utifrån undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet behöver 
intervjuledarna ta i beaktning intervjufrågornas uppbyggnad. Som intervjuledare behöver 
vi fundera på hur vi formulerat oss, om vi kan ha varit svårtydda och om det kan ha lett till 
missuppfattningar och missförstånd hos barnen som kan i sin tur påverka undersökningens 
empiri. Efter vi har läst empirin diffraktivt kunde vi uppmärksamma att utifrån intervjuguidens 
och de följdfrågor som vi formulerat under intervjutillfället formulerats på annorlunda sätt, 
kunde både öppna upp för läsningar men även stänga för andra läsningar. Vi upptäckte även i 
efterhand då vi läste vår empiri att vid några tillfällen hade det varit intressant att följa upp vissa 
svar från respondenterna med andra följdfrågor, med andra ord andra möjliga öppningar som 
gavs som vi inte uppfattade då. Om vi som intervjuledare hade formulerat intervjufrågorna och 
svarat upp på respondenternas tankar på ett annorlunda sätt hade det kunnat innebära att vi fått 
syn på andra intra-aktiviteter som barn ger uttryck för som uppstått mellan dem och de digitala 
resurserna. Detta hade möjliggjorts för en annan empiri att läsa som i sin tur lett till andra 
agentiska snitt, öppningar, läsningar och flyktlinjer i relation till studiens syfte.  
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I denna studie har vi som intervjuledare, våra föreställningar, intervjufrågor, respondenternas 
svar och studiens syfte varit några performativa agenter av många, som överlappats och 
samhandlat i intra-aktioner som blivit till samtillblivelser. Det går att värdera studiens resultat 
som trovärdigt, för att det är en del av verkligheten men samtidigt är det många andra 
verkligheter som inte synliggjorts i denna studie. Dock så anser vi att det inte har påverkat 
studiens tillförlitlighet och trovärdighet i den grad att undersökningens resultat bör betraktas 
som ogiltigt eller otillförlitlig. Dock så tror vi om fler förskolor och barn hade medverkat i 
studien hade tillförlitligheten och generaliserbarheten ökat (Bryman, 2011). 

7.3 Slutsats 
I denna studie har vi genom ett posthumanistiskt perspektiv undersökt och strävat efter att skapa 
en förståelse för relationer, processer och positioner mellan barn och digitalisering utifrån en 
alltmer IKT-präglad förskoleverksamhet och fritid. Men även kring förskolans roll i barnens 
lärande i en alltmer digitaliserad samtid. En avgörande slutsats är att det posthumanistiska 
perspektivet har öppnat upp för fler öppningar att betrakta fenomenet, där barns samtillblivelse 
med digitala resurser är ofrånkomligt sammanflätade, där de deltagande performativa agenterna 
tillsammans påverkas och påverkar varandra. 
 
En annan slutsats som vi kan läsa utifrån våra öppningar av verkligheten är att digitaliseringen 
och det posthumanistiska perspektivet erbjuder en mängd möjligheter till utforskande och 
kunskaper som pedagoger i förskolan behöver ha kunskap om. Vi instämmer med Hultman 
(2011) att förskoleverksamhetens förhållningssätt måste öppna och vidga perspektivet på 
digitala resursers betydelse för såväl barns lärande och för den pedagogiska verksamheten, för 
att inte missuppfatta barns agerande med digitala resurser och deras digitala egenskaper. 

7.4 Implikationer för yrkesuppdraget  
Inför vårt framtida yrke som förskollärare tar vi med oss vikten av en utvecklad adekvat digital 
kompetens, både hos pedagoger, barn och vårdnadshavare. I relation till ett posthumanistiskt 
perspektiv kan en adekvat digital kompetens möjliggöra utvecklingen hos människor och 
samhället. Digitala resurser kan också betraktas som svaret på flera samhällsutmaningar som vi 
människor står inför. Genom att införa och inta ett posthumanistiskt förhållningssätt i 
förskolans verksamhet som främjar digitaliseringen kan vi öppna upp för fler läsningar och 
möjligheter, och på så sätt kan vi inte bara rusta vår generations barn för en kommande digital 
framtid utan också visa på möjliga kreativa och utvecklande sociala möten i en kontext 
bestående av människor och icke-människor. 

7.5 Förslag på vidare forskning  
I och med att det posthumanistiska perspektivet är ett relativt nytt perspektiv så ser vi att det 
finns många outforskade områden. Tankar och idéer som vi fått under processens gång med 
denna studie är bland annat hur förskolan som verksamhet kan möjliggöra för fler intra-aktioner 
och samhandlingar med lärande mellan barn-pedagog-digitala resurser. En tanke som väcks 
som skulle vara intressant att forska vidare om är vad som händer utifrån ett posthumanistiskt 
perspektiv om förskolan, pedagoger eller andra vuxna inte skulle begränsa möjligheterna till 
användning av digitala resurser på samma sätt som det görs idag?  
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En annan vidare forskning som skulle vara intressant är fortsätta forska kring är utifrån det 
posthumanistiskt perspektivet och begreppet hållbar utveckling, som också är ett högaktuellt 
område i dagens samhällsforskning och i förskolans läroplan. Det skulle vara intressant att 
synliggöra om barn får en annan relation med icke-människor (miljö och materialiteter) som 
kan leda till att barnen utvecklar ett varsamt förhållningssätt till naturen, miljön och förstår sin 
egen delaktighet i naturen (Skolverket, 2016b). Men även ge en förståelse för hur förskolan kan 
förhålla sig till fråga om verksamhetens roll i barnets lärande i en hållbar utveckling i framtiden. 



27 
 

8. Referenslista  

Ahrne, G. & Svensson, P. (Red). (2011). Handbok i kvalitativa metoder. Stockholm. Liber 

Barad, K. (2007). Meeting the Universe Halfway: Quantum Physics and the Entanglement of 
Matter and Meaning. Durham & London: Duke University Press  
 
Bjurulf, V. (2013). Teknikdidaktik i förskolan. Stockholm: Norstedt 
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2. rev. utök. uppl.) Malmö: Liber 

Bølgan, Nina. (2012). From IT to Tablet: Current Use and Future Needs in Kindergartens. 
Nordic Journal of Digital Literacy, 7(3), 154-170. Från 
http://www.idunn.no/ts/dk/2012/03/from_it_to_tablet_current_use_and_future_needs_in_kind
erga 

Digitaliseringskommissionen (2016). SOU 2016:89. För digitalisering i tiden. Stockholm: 
Statens offentliga utredningar. Från 
http://www.regeringen.se/contentassets/f7d07b214e2c459eb5757cea206e6701/sou-
2016_89_webb.pdf 
 
Engdahl, I. & Ärlemalm-Hagsér, E. (Red.). (2015). Att bli förskollärare: mångfacetterad 
komplexitet. (2. uppl.) Stockholm: Liber.  
 
L394/10. Nyckelkompetenser för livslångt lärande- en europeisk referensram. Europeiska 
gemenskaperna. Hämtad 20 Januari, 2017, från http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/SV/TXT/?uri=celex%3A32006H0962 

Flewitt, Rosie, Messer, David & Kucirkova, Natalia. (2015). New directions for early literacy 
in a digital age: The iPad. Journal of Early Childhood Literacy, 15(3) 289- 310. doi: 
10.1177/1468798414533560 
 
Foucault, M. (1987). Övervakning och straff. Lund: Arkiv förlag  
 
Forsling, K. (2011). Digital kompetens i förskolan. KAPET. Karlstads universitet 
Pedagogiska Tidskrift, årgång 7(1). Från http://www.diva-
portal.org/smash/get/diva2:490546/FULLTEXT01.pdf  
 
Gyllensvärd, T. (2015). Digital dokumentation och språkutveckling: kreativitet med läroplan 
och platt@. (1. uppl.) Stockholm: Gothia fortbildning.  
 
Hemerén, G (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet 
 
Holmberg, K., & Zimmerman Nilsson, M-H (2014). Cyborger och rhizom i förskolans musik-
verksamhet. Posthumanistiska begrepp i rörelse. Pedagogisk forskning i Sverige, 19(23). 193-
211. Från http://journals.lub.lu.se/index.php/pfs/article/view/12837/11471 



28 
 

 
Hultman, K. (2011). Barn, linjaler och andra aktörer, Posthumanistiska perspektiv på 
subjektskapande och materialitet i förskola/skola. Doktorsavhandling. Stockholm: 
Stockholms Universitet  

Janssen, J., Stoyanov, S., Ferrari, A., Punie, Y., Pannekeet, K., & Sloep, P. (2013). Experts' 
views on digital competence: Commonalities and differences. Computers & Education, 68, 
473-481. doi: 10.1016/j.compedu.2013.06.008 

Kjällander, S., & Moinian, F. (2014). Digital tablets and applications in preschool – 
Preschoolers’ creative transformation of didactic design. Designs for Learning, 7(1), 10–33. 
doi: http://doi.org/10.2478/dfl-2014-0009 
 
Kjällander, S. (2014). En dator per elev: lärande i en digital skolmiljö (1. uppl.). Lund: 
Studentlitteratur 
 
Kjällander, S.(2016). Plattan i mattan - digitala lärplattor och didaktisk design i förskolan. 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms Universitet.  
 
Lenz-Taguchi, H. (2012a). Pedagogisk dokumentation som aktiv agent: introduktion till intra-
aktiv pedagogik. Malmö: Gleerups 

Lenz Taguchi, H. (2012b). A diffractive and Deleuzian approach to analysing interview data. 
Stockholm University, Sweden. 13(3), 265–281. doi: 10.1177/1464700112456001 

Ljung-Djärf, A. (2008). To Play or Not to Play—That Is the Question: 
Computer Use Within Three Swedish Preschools. Early Education and Development, 19(2), 
330-339. doi: 10.1080/10409280801964069 
 
McPake, J., Plowman, L., & Stephen, C. (2013). Pre-school children creating and 
communicating with digital technologies in the home. British Journal of Educational 
Technology, 44(3), 421–431. doi:10.1111/j.1467-8535.2012.01323.x 
 
Olsson, H., & Sörensen, S. (2011). Kvalitativa och kvantitativa forskningsprocessen. 
Stockholm: Liber   
 
Palmer, A. (2010). Att bli matematisk: matematisk subjektivitet och genus i lärarutbildningen 
för de yngre åldrarna. Doktorsavhandling. Stockholm: Stockholms universitet 

Palmer, A. (2011). Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och 
genus i arbetet med yngre barn. (1. uppl.) Stockholm: Liber 

Peschkin, A. (1988). In Search of Subjectivity. One's Own. Educational Researcher, 17(7), 
17-21. Från http://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.3102/0013189X017007017 



29 
 

Petersen, Petra (2015). Appar och agency: barns interaktion med pekplattor i förskolan. 
Uppsala: Uppsala Universitet. Från http://uu.diva-
portal.org/smash/get/diva2:865186/FULLTEXT01.pdf 

Plowman, L., & Stephan, C. (2005). Children, play, and computers in pre-school education. 
British Journal of Educational Technology, 36(2), 145-157. doi: 10.1111/j.1467-
8535.2005.00449.x   

Rennstam, J., & Wästerfors, D. (2015). Att analysera kvalitativt material. I G. Ahrne & P. 
Svensson (Red,), Handbok i kvalitativa metoder (s. 194-210). Stockholm: Liber 

SFS (2010:800). Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Från 
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-
2010800_sfs-2010-800 
 
Skolverket (2013). It-användning och it-kompetens i förskolan. Stockholm: Skolverket 
 
Skolverket (2015). U2015/04666/S. Skolverkets förslag till förändringar - Nationella it-
strategier. Från https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2
Fwpubext%2Fbilaga%2FBlob%2Fpdf583.pdf%3Fk%3D583 
 
Skolverket (2016a). U2015/04666/S. Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-
strategier för skolväsendet. Stockholm: Skolverket. Från https://www.skolverket.se/om-
skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2
Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3668.pdf%3Fk%3D3668 
 
Skolverket. (2016b). Läroplan för förskolan Lpfö 98. [Ny, rev, utg.] Stockholm: Skolverket. 
Från http://www.skolverket.se/publikationer?id=2442 
 
Skolverket (2016c). 6.1.1-2015:1608. Redovisning av uppdraget om att föreslå nationella IT-
strategier för skolväsendet: förändringar i läroplan för förskolan. Stockholm: Skolverket 
hämtad från. Från https://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-
publikation?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww5.skolverket.se%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2
Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf3732.pdf%3Fk%3D3732 

Svensson, P. (2011). Teorins roll i kvalitativ forskning. I G. Ahrne & P. Svensson (Red.), 
Handbok i kvalitativa metoder (s. 182-193). Stockholm: Liber 
 
Trost, J. (2005). Kvalitativa intervjuer. (3. uppl.) Lund: Studentlitteratur 

Vetenskapsrådet (2011). God forskningsed. Stockholm: Vetenskapsrådet 



30 
 

 
Wehner-Godée, C. (2011). Lyssnandets och seendets villkor. Stockholm: Stockholms 
universitets förlag 
 
Zeverbergen, R. (2007). Digital Natives Come to Preschool: implications for early childhood 
practice. Contemporary Issues in Early Childhood, 8(1), 19-29. doi: 10.2304/ciec.2007.8.1.19 
 
Åsberg, C., Hultman, M. & Lee, F. (2012). Möt den posthumanistiska utmaningen. I 
Åsberg, C., Hultman, M. & Lee, F (Red.), Posthumanistiska nyckeltexter (s.29-45). Lund: 
Studentlitteratur AB 
 
 

 



a 
 

Bilaga 1 
Samtycke till deltagare i forskningsstudie 

Till vårdnadshavare för barn på förskola X.  

Vi heter Linda Fredriksson och Hanna Persson och är två studenter som läser 
förskollärarprogrammet på Luleå Tekniska Universitet. Vi kommer att genomföra en studie i 
samband med vårt examensarbete, där syftet är att genom barngruppsintervjuer undersöka barns 
erfarenheter av den tilltagande digitaliseringen i samhället.  
 
Intervjuerna genomförs av oss studenter och sker gruppvis med barnen. Dokumentationen sker 
genom anteckningar och videoinspelningar, som vi förvarar säkert under bearbetningens gång. 
När studien godkänts av examinator kommer materialet att raderas. 
Vi intar ett etiskt förhållningssätt i studien och efterlever gängse forskningsetiska principer 
(dessa kan ni läsa i sin helhet på: http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf). De etiska 
principerna innebär att deltagandet i vår undersökning är frivilligt och anonymt, samt att barn 
och förskolan inte namnges i studien. Barnen kommer att tillfrågas och både deras verbala eller 
icke verbala uttryck, för eller emot deltagandet under processen kommer att respekteras och de 
kan avbryta sin medverkan när som helst. Barnens identiteter kommer inte vara möjligt att spåra 
i rapporteringen av studien.  

 

För att kunna göra intervjuer med barnen på förskolan behöver vi samtycke från deras 
vårdnadshavare. Vi ber nu därför om ett godkännande av dig att få intervjua ditt barn för vår 
studie. Om ni har några frågor eller funderingar nås vi på telefonnummer Linda xxx-xxxxxxx, 
mail: xxxxx eller Hanna xxx-xxxxxxx, mail: xxxxx. 

 

Samtycke ges genom att du skriver under och lämnar in lappen till pedagogerna på avdelningen 
senast måndag den 24/4-2017. 

 

Klipp här……………………………………………………………………………………. 

 

Jag ger mitt samtycke till att mitt/mina barn deltar i studien  
Vårdnadshavares underskrift………………………………………………………………. 
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Bilaga 2 

Intervjuguide 
 
1. Brukar ni använda teknik? 
Vad brukar ni göra med tekniken? 
När brukar ni använda teknik? 
Var brukar ni använda teknik? 
 
2. Har ni någon teknisk favoritpryl? (ge förslag, mobil, Internet, Spotify, Satellit-tv) 
Kan du beskriva varför är det din favoritpryl?  
Hur känns det när du använder favoritprylen?  
Kan du berätta mer om favoritprylen?  
Vad är det bästa med favoritprylen? 
När är det roligast att använda favoritprylen?  
Vad är det som gör det roligt?  
Kan du beskriva hur du använder den...? 

3. Vilken känsla brukar ni ha när ni använder (favoritprylen)?  
Kan du beskriva någonting du brukar tänka eller känna? 

4. Vilka omkring er brukar använda teknik? Gör de andra saker med tekniken än vad ni brukar 
göra?  

5. Brukar ni sitta ensam med tekniken?  
Vem brukar ni sitta med? Vad gör ni då? 
Gör ni något mer med tekniken? 
 
6. Gör ni olika saker med tekniken hemma jämfört med förskolan? 
Får ni använda teknik hur mycket som helst? 

7. Vad tycker ni är bra med teknik?  
Vad tycker ni att man behöver kunna om teknik? (som barn, vuxen) 
Finns det något med tekniken som ni kan lära och visa en vuxen?  
Finns det något med tekniken som ni skulle vilja kunna, som ni inte kan än?  
Finns det något med teknik som känns svårt? 
Hur har du lärt dig använda teknik? Var lärde ni er? 
Finns det något mindre bra eller dåligt med teknik? 
 

Idag talar många om digital teknik och att våra liv blir mer och mer digitala: Hur vill ni 
beskriva ordet "digital", vad betyder det för er? 
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Bilaga 3 

Spaltdokumentation för barngruppsintervjuer  & videoinspelningar 

  

 
Relationer                              Processer  Positioner 


