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ABSTRAKT 

 

I denna uppsats används Karen Barads agentiska realism som utgångspunkten för ett 

utforskande om kulturella tillblivelser i förskolan. Syftet är att utforska och problematisera 

materialiteter och dess betydelse för barns intra-aktiva tillblivelser i en mångkulturell 

förskolekontext. Frågorna som ställs handlar om de intra-aktioner som förekommer, vilka 

aktiva agenter som är iblandande i dessa och hur deras performativa kraft verkar. Vidare ställs 

frågor om vilka samtillblivelser som möjliggörs i de intra-aktioner som uppstår samt hur 

barns utforskande av kulturella tillblivelser kan förstås som ett diskursivt materiellt fenomen. 

Intra-aktioner har studerats i en förskoleavdelning med barn mellan 1-3 år. Agentiska snitt har 

lagts och diffraktiva läsningar gjorts i relation till filmsekvenser, stillbilder och anteckningar. 

I läsningarna framkommer en mångfald av möjliga tillblivelser för såväl mänsklig som icke-

mänsklig materialitet.  
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FÖRORD 
 

Den här uppsatsen har kommit till på grund av stenar, men det förstod jag inte till en början.  

Rautio (2013) skriver om vikten att förstå vad som kan hända när barn bär stenar i fickorna.  

”In carrying stones, just like our children do, we know ourselves as part of the world: 

simultaneously interdependent and unique” (Rautio, 2013, s. 405). Jag har själv alltid burit 

med mig stenar från platser jag besökt, både som barn och som vuxen. Stenar fick mig att 

börja mina akademiska studier med att läsa geovetenskap. Sommaren innan studierna 

påbörjades var jag tillsammans med tiotusentals andra i Göteborg för det som sedan kom att 

kallas Göteborgskravallerna, här fick stenar en för mig ny betydelse. Det blev inte mer än en 

termins studier i geovetenskap eftersom stenarna inte räckte till som förklaring på och 

motstånd mot det rådande tillståndet i världen. När jag, efter både studier till och arbete som 

lärare och förskollärare, sökte nya och djupare kunskaper och perspektiv via den 

masterutbildning som denna uppsats är slutet på kom det att handla om stenar igen. Om vad 

som händer när vi erkänner att stenar har en kraft att förändra, inte bara hur vi går och står på 

stenig mark eller världspolitik eftersom vissa stenar betingar ett högre monetärt värde än 

andra. Utan framförallt hur stenar, ting och andra materialiteter samt relationen till dem kan 

förändra förskolepraktiken.  

Förutom stenar finns det en rad personer som varit viktiga för mig i arbetet med denna 

uppsats. Jag vill börja med att tacka de barn, pedagoger och föräldrar som har låtit mig vara 

en del av er förskolas verksamhet för en stund. Det var en lärorik och inspirerande tid. Till 

min fenomenala handledare Susanne Westman vill jag säga TACK för att du med ditt 

engagemang, dina hejarop och frågor samt din skarpsynta klokskap uppmärksammat mig på 

att materialiteter kan ha kraft. Jag ser fram emot att fortsätta utforska vart de posthumanistiska 

vindlingarna kan ta oss.  

När jag inte studerar har jag ett ”vanligt” jobb också, ett helt fantastiskt jobb som 

förskollärare där jag får möjlighet att tillsammans med barn och kollegor ständigt lära mig 

nytt. Tack till alla er, både barn och vuxna, i Bergsvikens förskola som gör detta möjligt. Det 

är när jag får befinna mig i utforskade processer av olika slag tillsammans med er som jag 

trivs bäst, även om det ibland innebär att vi måste tänka så att det knakar.  

Till vänner som fått stå ut med att jag stundtals varit svårkontaktad och inte följt med på 

så många aktiviteter som jag brukar, tackar jag för visat tålamod. Med denna uppsats avklarad 

kommer helt nya möjligheter att öppna sig. Jag vill så avslutningsvis rikta ett stort tack till 

min familj. Tack mamma Vera, som själv är en stensamlare och som förundras över och 

uppmärksammat mig på stenarnas olikheter och hur de känns när en tar på dem. Tack pappa 

Dan, som förstår att stenar är viktiga för mig och för du sa att jag fick ta hem så många stenar 

jag själv kunde bära, även om du ibland var rädd att båten skulle sjunka. Tack allra käraste 

syster My, som gjorde våghalsiga hopp mellan stenar när du var barn och fortfarande vågar 

befinna sig i lägen utan markkontakt, det är modigt och inspirerande. Tack Love, för att du 

finns och att du berättar för mig om de stenar du bär i dina fickor. Jag vill inget hellre än att 

dela de berättelserna med dig.  

 

Moa Nilsson  Piteå, maj 2017  
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ATT FÖRSÄTTA SIG MITT I  

We do not obtain knowledge by standing outside of the world; we know because “we” are 

of  the world. We are part of the world in its differential becoming. (Barad, 2003, s. 829) 

 

Med denna uppsats vill jag anta den utmaning som jag uppfattar i citatet av Barad och försätta 

mig mitt i världen, likt Bergstedts (2016) beskrivning av pedagogikens uppgift. ”Att ständigt 

undersöka den verklighet som aldrig helt och fullt går att fånga in är att vara i ett pedagogiskt 

tillblivande” (Bergstedt, 2016, s. 273). Pedagogik och utbildning har i Sverige, och i flera 

andra länder, länge betraktats som ett viktigt medel för att uppbyggnaden av ett öppet och 

demokratiskt samhälle (Bergstedt, 2016). Läroplan för förskolan, Lpfö 98, inleds med 

meningen ”Förskolan vilar på demokratins grund” (Skolverket, 2016a, s. 4), som för att 

understryka denna utgångspunkt.  

Den tid vi lever i idag beskrivs ofta som präglad av globalisering, konflikter och en snabb 

förändringstakt (Bauman, 2002). Globalisering är i sig ett omstritt begrepp som jag inte ska 

reda ut här utan nöjer mig med Giddens (1996) förklaring där globalisering ses som en 

”intensifiering av världsomspännande sociala relationer som förbinder åtskilda lokaliteter 

med varandra på ett sådant sätt att lokala tilldragelser formas av händelser som uppträder 

många mil bort och vice versa” (s. 66). Konsekvenserna av globaliseringen kan ses på många 

plan i samhället, även inom utbildningsområdet. En ökad marknadsorientering har sedan 

början av 2000-talet påverkat samhällens utbildningssystem i hela världen. Ökade krav på 

effektivitet och mätbarhet, som en effekt av marknadsorienteringen, har gjort att det skapats 

utrymme för att göra internationella överenskommelser och mätningar inom 

utbildningsområdet (se exempelvis Tallberg Broman, 2011). Blicken riktas allt mer mot de 

yngre barnen, tidig utbildning ses som ett sätt att kvalificera barnen för en framtida lyckad 

skolgång i en globaliserad värld. En ökad rörlighet av kapital, varor, tjänster och människors 

har lett till en ökad mångfald i vårt samhälle.  

I slutet av januari 2017 var för första gången mer än 10 miljoner invånare folkbokförda i 

Sverige. Ökningen till 10 miljoner invånare har gått snabbare än beräknat, vilket beror både 

på ett födelseöverskott och ökad invandring (scb.se). Ungefär en femtedel av Sveriges 

invånare har idag utländsk bakgrund, med det avses personer som är utrikes födda och 

personer födda i Sverige med båda föräldrarna födda utomlands, dessutom har cirka 6 % en 

förälder som är född utomlands (scb.se). Det är vanligtvis utifrån tankar om att dessa 

premisser, leder till etniska, kulturella och religiösa skillnader, som Sverige betraktas som ett 

mångkulturellt land 1 . För förskolan, som är denna studies huvudsakliga kontext, har 

mångfalden betydelse vilket syns i Lpfö 98. ”Den växande rörligheten över nationsgränserna 

skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt 

och aktning för varje människa oavsett bakgrund” (Skolverket, 2016a, s. 4).  Förskolan ska 

alltså vara en arena där mångfalden får ta plats och utrymme. Johansson (2000) visar att 

uppbyggnaden av välfärdsinstitutioner som exempelvis förskolan kan ses som en del av en 

                                                 

 
1 Begreppet kommer att diskuteras vidare i avsnittet Bakgrundskonfigurationer 
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välfärdsnationalism. Där folkhemmets slagord idealiserades och kopplades till nationella 

egenskaper, med syfte att nationalisera och likrikta befolkningen. Förskolan har under lång tid 

och på olika sätt använts som en del i uppbyggnaden av välfärdsnationen Sverige, vilket syns 

i de offentliga dokument som har legat till grund för dess verksamhet (Björk-Willén, Grubber 

& Puskás, 2013). Andelen barn mellan 1-5 år som går i förskolan uppgick i slutet av år 2015 

till 83 %, bland barn mellan 4-5 år är andelen 94 % (Skolverket, 2016b). Det gör att 

förskolan, som idag utgör den första delen av skolväsendet, är en del av de flesta barns liv 

vilket understryker betydelsen av dess verksamhet.  

Synen på samhället som mångkulturellt aktualiserar frågor om demokrati och 

utbildningens roll. Biesta (2011) menar att svaren på spörsmålen om utbildningens syfte och 

vad som är god utbildning är viktiga för att de utgör själva grunden för hur samhället kommer 

att hantera utbildningsfrågor. Berättelsen om det rådande tillståndet i samhället syns i vad som 

betonas i policydokument och hur det sätts i rörelse i utbildningens teori och praktik 

(Dahlberg, Moss & Pence, 2014; Taylor, 2013; Yelland, 2010). Hur berättelsen kommer att se 

ut beror på vem, vilka eller vad som tillåts att komma till tals. Forskning grundad i 

poststrukturalistiska, socialkonstruktionistiska och/eller postkoloniala perspektiv har riktat 

blicken mot de ordningar av makt som uppkommer och reproduceras i 

utbildningssammanhang (Hultman & Lenz Taguchi, 2010). Tidigare forskning (se exempelvis 

Bayati, 2014; Bunar, 2001; von Brömssen, 2003; Lunneblad, 2006), framhåller att frågor om 

mångfald i förskolan och skola ofta blir till en fråga för och om de Andra.  

Nxumalo (2012) visar på hur barns samhandlingar i en multikulturell kanadensisk 

förskolekontext reproducerar föreställningar om etniska och kulturella skillnader. 

Utgångspunkten i fixerade och uppdelande kategorier anges som en förklaring till 

återskapandet av tidigare mönster. Från svensk forskning har exempelvis Lunneblad (2010) 

visat att pedagoger i förskolan skapar och upprätthåller barn och föräldrars kulturella identitet 

genom att positionera dem som de Andra, där olikheter med avseende på etnicitet ligger till 

grund för positioneringen. Björk-Willén, Gruber och Puskás (2013) påpekar att förskolan har 

två svårförenade uppdrag, ett nationellt och ett mångkulturellt, vilket kan vara en av 

förklaringarna till de positioneringar som Lunneblad (2010) sett i sin forskning. Intresset för 

frågor om kulturell mångfald i förskolan har ökat under 2000-talet. Lunneblad (2006; 2010) 

visar att frågor om mångfald och mångkultur görs till frågor för invandrarbarnen. Genom att 

positionera barn och familjer i relation till sin etniska bakgrund skapas ett vi och ett de, där vi 

utgörs av den svenska majoritetsnormen, en norm som styr vilken agenda som är viktig. De 

positioneringar som görs ses av Lunneblad som ett sätt att hantera den osäkerhet kring frågor 

om ett mångkulturellt arbetssätt som finns hos förskolans personal. När pedagogerna lyckas 

med att synliggöra den språkliga och kulturella mångfalden i arbetet med barnen kan nya 

tolkningar av erfarenheter göras, vilket erbjuder fler och andra identifikationsmöjligheter. Att 

arbeta med mångfald ses trots detta som det avvikande och annorlunda i relation till resten av 

verksamheten (Lunneblad, 2006).   

Tiden då utbildning skedde i och för byggandet av en monokulturell nationalstat är förbi, 

som en följd av globaliseringen, vilket Apple, Kenway och Singh (2005) menar kräver nya 

lösningar. Detta eftersom den förhärskande pedagogiken som bedrivs i nyliberal anda är med 

och sprider rädsla för de Andra. Globaliseringen och dess konsekvenser skapar alltså nya 

utmaningar och ställer nya frågor kring lärande och utbildning. Lenz Taguchi (2010a) tecknar 
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en bild av utbildningsområdet, ur ett globalt perspektiv, som ett fält där det finns två 

motstridiga rörelser: en som eftersträvar en ökad komplexitet och mångfald samt en som 

strävar efter att reducera densamma. Reducerandet av komplexitet kan enligt Bauman (2000; 

2002) ses i hela samhället och vara ett sätt att försöka hantera den flytande tillvaron i det 

postmoderna tillståndet eftersom de tidigare teoretiska förklaringarna av hur samhället byggs 

upp och styrs inte längre är giltiga. Osberg och Biesta (2010) beskriver hur generella 

pedagogiska modeller som utgår från tanken om att utbildning kan och ska vara neutral och 

värderingsfri och därmed lika för alla, vinner mark. Inkludering och rättvisa uppnås genom att 

alla behandlas lika samt att alla dessutom ansluter sig till tanken om att lärande är just neuralt 

och värderingsfritt för att sedan handla därefter. Lenz Taguchi (2010b) menar att dessa 

förenklade modeller skapar en pedagogik som inte alls förmår omhänderta och inkludera ”den 

mångfald av människors identiteter och sammanhang, eller den komplexitet av olika 

kunskaper som idag finns om barns och ungas lärande och utveckling” (s. 129). Som 

alternativ och motståndskraft till denna reduktion introduceras en intra-aktiv pedagogik som 

ett sätt att göra förskola på ett annat sätt. Termen intra-aktion kommer från Barad (2007) och 

förklaras med att den ”signifies the mutual constitution of entageld agencies” (s. 33). Lenz 

Taguchi (2012) beskriver intra-aktion som ”samhandlingen och det som uppstår och 

produceras som en effekt av den […] en process av samkonstituerande” (s. 15). Det är alltså i 

relationerna, intra-aktionerna, som vi blir till om och om igen.  

Detta posthumanistiska perspektiv får, precis som alla andra perspektiv, konsekvenser för 

synen på vad kunskap och lärande är. ”Lärande kan […] förstås som ett kollaborativt 

meningsskapande som även inbegriper tingens och materialitetens kraft i agens och 

samhandlingar” (Lenz Taguchi, 2012, s. 87). Användandet av och intresset för 

posthumanistiska perspektiv inom utbildningsområdet i allmänhet och inom förskolan i 

synnerhet har ökat de senaste åren (Hultman, 2011a; Pedersen, 2014), en utveckling som 

denna uppsats kan ses som en del av. Nxumalo (2012) beskriver möjligheterna med att 

materialiteterna tillåts spela roll i följande citat:  
 

Relational entanglements with situated becomings seem to hold potential for unsettling abstract notions of 

difference and diversity and the idea that materials have fixed properties that determine what knowledge 

they can transmit about identity. (s. 297)  
 

Materialiteter kan förstås som aktiva och performativa agenter (Barad, 2007), vilket innebär 

att de är med i en produktion av makt och förändring. Lenz Taguchi (2012) formulerar det 

som att de aktiva agenterna ”har kraft och makt att förändra vårt tänkande och varande på en 

viss plats eller i världen i stort” (s. 15). Denna studie tar sin utgångspunkt i ovan beskrivna 

posthumanistiska perspektiv, vilket är ett försök att behålla en förståelse av världen som 

komplex och föränderlig genom att lägga vikt vid de samtillblivelser mellan olika 

materialiteter, mänskliga som icke-mänskliga, som ständigt sker. 
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR  

Syftet är att utforska och problematisera materialiteter och dess betydelse för barns intra-

aktiva tillblivelser i en mångkulturell förskolekontext.  

 

 Vilka intra-aktioner förekommer i förskolans verksamhet? Vilka aktiva agenter är 

inblandade i dessa? Hur kan agenternas performativa kraft förstås? 

 Vilka samtillblivelser möjliggörs i dessa intra-aktioner?  

 Hur kan barns utforskande av kulturella tillblivelser förstås som ett diskursivt 

materiellt fenomen?  

Textens disposition  

Den för uppsatsen valda utgångspunkten i posthumanism får konsekvenser för dess 

disposition. De posthumanistiska trådar som lagts ut i uppsatsens inledande del fördjupas i det 

kommande avsnittet Posthumanistiska ställningstaganden - materialiteter satta i rörelse. I 

samma avsnitt presenteras också för studien centrala begrepp av teoretisk karaktär. Därefter 

följer avsnittet Bakgrunskonfigurationer som syftar till att sätta studien i sitt sammanhang. 

Kontextualiseringen görs i relation till begrepp som kan kopplas till kulturell mångfald samt 

förskolans samtida och historiska hanterande av dessa frågor. I avsnittet Metodologiska 

överväganden preciseras de utgångspunkter och överväganden som gjorts i designen och 

genomförandet av studien. De begrepp av analytisk karaktär som använts preciseras också. 

Därefter följer avsnittet Intra-aktiva ingångar – lagda snitt och gjorda läsningar vari de 

frysta utsnitten av verkligheten som gjorts presenteras och läses diffraktivt. I det avslutande 

avsnittet Att vara i relation med verkligheten knyts säcken ihop och nya trevare kastas ut för 

fortsatt utforskande.  
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POSTHUMANISTISKA STÄLLNINGSTAGANDEN - 

MATERIALITETER SATTA I RÖRELSE 

För att kunna närma mig de intra-aktioner studien syftar till att utforska behövs klargöranden 

av de ställningstaganden och begrepp som utforskandet grundar sig i, detta görs i kommande 

avsnitt. Avsnittet inleds med att skissera en översiktlig kartering av centrala posthumanistiska 

ställningstaganden. Vidare redogörs för de begrepp från främst Barad (2003; 2007) samt 

Haraway (1991; 2003; 2008) som satts i rörelse i relation till studiens syfte.  

En motvillig inramning av en icke-antropocentrisk inställning varandes mitt i den mer 

än mänskliga världen  

Att prata om ett enhetligt posthumanistiskt perspektiv vore motsägelsefullt eftersom post-

humanismen inte främst intresserar sig för det singulära utan istället det multipla, komplexa 

och mångfasetterade. Posthumanismer försöker öppna för nya och andra förklaringar till de 

problem som uppstått inom samhällsvetenskapen och humanioran genom perspektiv grundade 

i socialkonstruktionism, kulturessentialism, socialdeterminism och representionalism (Åsberg, 

2012a). Inom materialistisk feministisk teori (se exempelvis Alaimo & Hekman, 2008) samt 

vetenskaps- och teknikstudier (se exempelvis Haraway 1991; Pickering 1995) och Action 

Network Teory, ANT, (se exempelvis Callon, 2012/1986; Latour, 2014; 2015) har dessa 

problem hanterats med särskilt intresse och styrka de senaste åren. Även om de olika 

ingångarna till posthumanism skiljer sig åt förenas de i syn på världen som mer än mänsklig 

och insikten om ”att det mänskliga utgör en minimal del av jordens oerhörda mångfald” 

(Åsberg, Hultman & Lee, 2012, s. 29). Latour (2014) poängterar att ”the Earth has become - 

has become again! - an active, local, limited, sensitive, fragile, quaking, and easily tickled 

envelope ” (s. 4), som en påpekan om att erkänna planetens agens.  

Posthumanismen är tvärvetenskaplig genom att hämta influenser från, samt relatera och 

koppla till, flera olika vetenskapsområden och discipliner. Det kan spåras i användandet av 

begrepp från många olika vetenskapsgrenar, med förkärlek för att använda naturvetenskapliga 

begrepp i andra sammanhang än vad som är vanligt. Från biologin hämtades, av Deleuze och 

Guattari (2015/1980), begreppet rihzom som är ett särskilt slags rotsystem som är svårt att 

utrota eftersom det förgrenar sig i olika riktningar, och inte enbart i ändarna som exempelvis 

trädrötter. Rihzomet har varken början eller slut och alla punkter i det står förbundna men alla 

andra punkter inom detsamma och det används för att benämna de trassliga förbindelser av 

människor, idéer, tankar och ting som uppkommer vid dessa sammankopplingar eller 

tillblivelser. “En rhizomatisk föreställning om världen innebär ett bejakande av de alternativa 

idéer som kan erbjuda nya flyktvägar och nya handlanden” (Holmgren & Zimmerman 

Nilsson, 2014, s. 199).  

Tvärvetenskapligheten har inget egenvärde utan är en konsekvens av att inte låta sig 

inskränkas av tidigare gjorda gränsdragningar, vilket antyder att transvetenskaplig kanske är 

en bättre benämning. Bakåt finns kopplingar till exempelvis Nietzsche, Heidegger, Foucault 

och Marx (Barad, 2007; Braidotti, 2013; Pedersen, 2014). Post-prefixet kan förstås på olika 

sätt, men det positionerar posthumanismen i relation till humanismen, en relation med en 

kritisk grundinställning (Hultman, 2011a). Den främsta punkten för kritik är humanismens 

antropocentrism, som i många fall även inneburit en androcentrism. Den anti-humanistiska 
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och anti-antropocentriska världsbilden är central för posthumanismen och kritiken mot den 

västerländska humanismen är stundtals hård. I centrum för både forskning och världen står 

ofta den vita mannen, med effekten att exempelvis kvinnor och icke-vita män marginaliseras 

(Braidotti, 2013). Detta görs ofta genom en binär uppdelning av världen i dikotoma 

kategorier, vilket Haraway (1991) synliggör i följande citat:  
 

[…]certain dualisms have been persistent in Western traditions; they have all been systemic to the logics 

and practices of domination of women, people of colour, nature, workers, animals - in short, domination of 

all constituted as others, whose task is to mirror the self. Chief among these troubling dualisms are 

self/other, mind/body, culture/nature, male/female, civilized/primitive, reality/appearance, whole/part, 

agent/resource, maker/made, active/passive, right/wrong, truth/illusion, total/partial, God/man. (s. 177) 

 

Med ett avstamp i postmodernt tänkande, som med sina olika inriktningar har ett gemensamt 

ifrågasättande av universella och förenklade utgångspunkter och förklaringar som grund, vill 

posthumanismen utmana och provocera. Bauman (2002) beskriver begreppet postmodernitet 

som en väv av processer som påverkat samhället under senare delen av 1900-talet. I enlighet 

med det är dagens samhälle att betrakta som postmodernt, där globalisering, snabb teknisk 

utveckling, uppkomsten av nya sociala rörelser och snabbt föränderliga politiska preferenser 

karakteriserar fenomenet. Det postmoderna perspektivet förutsätter att det finns ett modernt 

perspektiv att positionera sig gentemot. Där modernismen sammanfattningsvis står för tanken 

om en värld uppbyggd på lagbundenheter som alltid har en linjär riktning framåt och uppåt, 

mot det bättre och där människan genom observationer av världen kan få en uppfattning om 

dess sanna natur. Detta står i kontrast till det som Bauman (2009) pekar ut som kännetecknade 

för tillvaron i det postmoderna samhället, variation, ambivalens och att den så att säga flyter. 

Latour (1993) framhåller att det moderna projektet är dömt att misslyckas eftersom det bygger 

på en dikotom uppdelning av världen som inte går att uppnå. I ständiga försök att avgränsa 

och påvisa dikotomierna skapas ständigt hybrider, varför Latour istället föreslår en 

posthumanistisk teori som tillvaratar och undersöker de uppkomna hybriderna.  

Motkrafter i rörelse 

Posthumanismen kan ses om en motkraft till den neoliberalism och hyperkapitalism som 

accelererats av det postmodernistiska tillståndet och ett sätt att finna alternativa, mer egalitära 

och demokratiska former för ett samhälle (Herbrechter, 2013). Braidotti (2013) uttrycker det 

som att vi befinner oss i ett posthumanistiskt tillstånd som ”urges us to think critically and 

creatively about what we are actually in the process of becoming” (s. 12).  

Att ta avstamp i något för att sedan förhålla sig kritisk till detsamma, som relationen 

mellan postmodernismen och posthumanismen ger uttryck för, visar på ointresset för att 

tydligt definiera, dra gränser och kategorisera, som finns inom posthumanismen. Gibbons 

(2016) ifrågasätter på posthumanistiskt vis uppfattningen att vi lever i en snabbt föränderlig 

tid och påpekar att det handlar om det värde vi tillmäter tid.  
 

That the times are understood, even marketed, as rapidly changing – that time is accelerating – is an 

important observation in relation to time-measuring technologies. ‘We live in rapidly changing times’ 

because of our interest in, and invention of, the measurement of time in particular ways. (s. 371) 
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Posthumanistisk forskning relaterar till en rad begrepp med ett post-prefix, exempelvis post-

strukturalism, post-humaniora och post-kvalitativ. Med utgångspunkt i att ”Posthumanistiska 

studier är ett analytiskt svar och ett förhållningssätt till det materiellas betydelseproducerande 

potential” (Åsberg, Hultman & Lee, s. 23) kan och har ett posthumanistisk ställningstagande 

motiverats inom en rad olika områden, som exempelvis genetik, teknikstudier, sociologi, 

miljövetenskap, ekologi, djurstudier, queerstudier och utbildningsvetenskap.  

En central fråga för posthumanismen är det icke-mänskligas eller det mer-än-mänskligas 

roll och plats i både världen och teorin. Callon (2012/1986) lanserar den generaliserade 

symmetriprincipen som går ut på att alla företeelser, mänskliga som icke-mänskliga ska 

behandlas lika, med samma vokabulär. Åsberg (2012a) beskriver det humanistiska objektet 

som ”illusionen om en generisk människa, en abstraktion utan nationalitet, kön, sexuell 

orientering, ålder eller handikapp” (s. 9). Utifrån denna syn blir möjligheterna för en 

mångfald av subjektiviteter kraftigt begränsade. I Braidottis (2013) formulering om sin syn på 

den humanistiska människosynens konsekvenser nedan, tydliggörs det problematiska i 

centreringen kring en enhetlig människa.  
 

Subjectivity is equated with consciousness, universal rationality, and selfregulating ethical behaviour, 

wheras Otherness is defined as its negative and specular counterpart. In so far as difference spells 

inferiority, it acquires both essentialist and lethal conotations for people who get branded as ’others’. These 

are the suxualized, racialized, and naturalized others, who are rediced to the less then human status of 

disposable bodies. We are all humans, but some of us are just more mortal than others. (s. 15) 
 

Det är denna centrering kring en enhetlig människa och intresset för enbart människan som av 

posthumanister anses som problematiskt. Att inte erkänna andra, ofta påtagliga, materialiteter 

i omvärlden, exempelvis djur, miljö, teknik och ting, som potentiella agenter reducerar 

möjligheterna att förstå tillblivelser och samband. Pickering (1995) menar att välden är full 

med agens och att det syns och märks med att världen”[…] is continually doing things, things 

that bear upon us not as observation statements upon disembodied intellects but as forces 

upon material beings” (s. 6, kursiverat i original) och exemplifierar med ett vardagligt och 

högst påtagligt fenomen som vädret.  

Från språklig till materiell vändning  

Den så kallade lingvistiska eller språkliga vändningen har, från 1960-talet och framåt, gjort 

det möjligt att rikta fokus mot språkets användning för skapandet och styrandet av vår 

världsbild. En utgångspunkt i språkets konstruerande funktion och verkan har bidragit till att 

belysa frågor om positioneringar utifrån exempelvis klass, kön, funktionalitet, religion, 

nationalitet och sexualitet. Denna utgångspunkt har från posthumanistiskt håll kommit att 

kritiseras för att allt utgår från sociala, mellanmänskliga interaktioner. Barad (2003) anser att 

språket har tillskrivits allt för mycket makt, på bekostnad av tingen. ”There is an important 

sense in which the only thing that does not seem to matter anymore is matter” (Barad, 2003, s. 

801). Det som ifrågasätts är den starka representativa roll som språket har getts, där 

representationen via språket ses som mer trovärdig än det som det representerar. Materia i sig 

betraktas som neutralt, tyst och entydigt, utan någon inneboende agens (Åsberg, Hultman & 

Lee, 2012). Enligt Pickering (1995) får representation både människor och ting att framstå 

som skuggor av sig själva. Konsekvenserna av denna reduktionism är att det inte går att skapa 
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”motstånd och inflytande från det kroppsliga, icke-mänskliga eller det som inte är en given 

del av kultur och samhälle” (Åsberg, Hultman & Lee, 2012, s. 31). Den posthumanistiska 

kritiken har aktualiserat ontologiska, och epistemologiska frågeställningar. Detta förnyade 

intresse för ontologi handlar inte om sökandet efter essentialistiska och universella sanningar, 

tvärtom handlar det om uppmärksamhet för de ständigt pågående tillblivelseprocesserna. 

Processer som öppnar sig för mer än det mänskliga och där olika hybrida former får ta plats. 

Det är framväxten av dessa posthumanistiska teorier som ibland kallas den materiella 

vändningen, eller då fokus läggs på förändringen i synen på verklighetens beskaffenheter, den 

ontologiska vändningen (Åsberg, Hultman & Lee, 2012).  

Som en del av de alternativa förklaringar som posthumanismen kommer med ingår nya 

begrepp som en viktig del. Trots att inte språket är det centrala och viktigaste blir begreppen 

och orden som används för att beskriva det som sker viktigt. Begreppen behövs för att bygga 

upp andra, kanske ännu imaginära system. Vid varje försök till definition kommer begreppen 

obönhörligt att förändras, vilket också påvisar den möjlighet till förvandlingar som kan i 

skapandet av begreppen (Deleuze & Guattari, 2015/1980). Posthumanister laborerar därför 

kreativt med orden och har producerat en mångfald av begrepp beroende på vad som behövts 

för att driva teorierna och tankarna vidare.  

Att tänka med omgivningen 

Som jag tidigare visat är inte posthumanismen någon enhetlig och väl avgränsad teori, utan 

snarare ett stort trassel genomborrat av maskhål där korsningar och kopplingar går åt olika 

håll. Det skifte i fokus som ett posthumanistiskt ställningstagande innebär handlar om att gå 

från att tänka om till att tänka med omgivningen (Barad, 2007). I kommande två delar 

presenterar jag de begrepp från Barad samt Haraway som följt tillsammans med mig och satts 

i rörelse i relation till de intra-aktioner jag har velat utforska.  

Att tänka med Barad 

I Barads (2007) agentiska realism, där teorier från fysik-filosofen Bohr, maktdimensioner från 

Foucault och vidareutvecklingar av Butlers performativitetsbegrepp kombineras, överges 

tanken på att välden är av en stabil natur. Istället måste vi acceptera att världen, och vi med 

den, befinner oss i en ständig process av tillblivelse. I den agentiska realismen sammanförs 

och vidareutvecklas konstruktionismen och realismen. Det är både ett ontologiskt och ett 

epistemologiskt ramverk, eller med ett annat av Barads begrepp onto-epistemologiskt. Med 

det avses att ontologin, varat, inte kan skiljas från epistemologin, kunskapandet. Lenz Taguchi 

(2012), som byggt vidare på Barads arbete, förklarar begreppet onto-epistemologi med att 

”[…] det som konkret och materiellt är och blir till är delaktigt i att producera kunskap om 

världen, och att materiella varandevillkor och tillblivelseprocesser uppstår som en effekt av 

kunskapande processer” (s. 14). Det är med utgångspunkt i detta som den språkliga 

dominansen och föreställningen om att ”allt är språk” utmanas.  
 

Language has been granted too much power. The linguistic turn, the semiotic turn, the interpretative turn, 

the cultural turn: it seems that at every turn lately every “thing”—even materiality—is turned into a matter 

of language or some other form of cultural representation (Barad, 2003, s. 801) 
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Istället för att se språket och de språkliga diskurserna som verkligheten ses språket som en 

effekt och en konsekvens av mötet med den materiella verkligheten (Barad, 2007). Något som 

också är ett sätt att nå bortom en binär uppdelning av världen. Skiljelinjer och tidigare 

gränsdragningar söker lösas upp och det blir möjligt att vara i naturkulturer istället för en 

natur i motsats till en kultur, eller teoripraktiker istället för teori skiljt från praktik. Ytterligare 

en vanlig dikotomi som Barad (2007) vill komma bortom är den mellan subjekt och objekt, 

eftersom subjekt framförallt ses som mänskliga och vetande medan objekt är ting som det går 

att veta något om. Enligt den uppdelningen blir den möjliga kunskapen beroende av 

subjektens förmåga till meningsskapande. Med det som grund förklaras den hierarkisering 

som vanligtvis görs mellan, människor å ena sidan och ting eller djur å andra sidan. Ett 

posthumanistiskt utmanande av denna uppdelning innebär att människor likväl som ting och 

djur befinner sig på samma plan, där möjligheter till rörelser uppkommer i de 

sammankopplingar som då uppstår.  

För att markera skillnad till begreppet interaktion, som sker mellan tydligt avgränsade 

subjekt och objekt, skapade Barad (2007) begreppet intra-aktion. Intra-aktioner betecknar de 

relationer där de ingående agenterna ej tydligt kan skiljas från varandra eftersom de påverkar 

och samtidigt påverkas av varandra, agenterna samkonstituerar varandra. Intra-aktionerna kan 

utifrån det sägas föregå agenterna eftersom agenternas konstitution bestäms av intra-aktionen. 

Barad (2007) understryker att intra-aktioner är både materiella och diskursiva på samma gång, 

”Discursive practices and material phenomena do not stand in a relationship of externality to 

each other; rather, the material and the discursive are mutually implicated in the dynamics of 

intra-activity” (Barad, 2007, s. 152, kursiverat i original). Detta medför att de tankar, idéer 

och föreställningar som deltar i intra-aktionerna får stor betydelse och att de också kan 

påverkas av intra-aktionerna, som därför betraktas som materiellt-diskursiva. Utifrån detta 

resonemang kan förskolan ses som ett materiellt-diskursiv fenomen, där materialierings-

processerna är impregnerade med de rådande normerna och föreställningarna inom de 

pedagogiska diskurserna.  

Till intra-aktionsbegreppet knyts en förskjutning av Butlers (2004) performativitets-

begrepp. I Butlers (2004) tappning innebär performativitet ett subjektsskapande genom 

upprepat handlande. Genom återkommande akter av både tal och handling kommer vi att bli 

vana vid att både betrakta oss själva men även betrakta andra på ett visst sätt, vilket blir till 

förkroppsligade tillstånd. Vid varje upprepning finns en möjlighet till förskjutningar som 

sedan performativt kan skapa nya och andra alternativa tillvägagångssätt. Vilka möjligheter 

som finns i varje situation styrs av de rådande diskurserna, det innebär att vi inte heller kan 

förstå något utanför diskurserna. Barad (2003; 2007) tar avstamp i Butlers performativitets-

begrepp men kritiserar det för att vara antropocentriskt, eftersom inte kraften i det materiella 

erkänns, och föreslår att performativitet istället ska förstås som materiellt diskursiva 

processer. ”Performativity is actually a contestation of the unexamined habits of mind that 

grant language and other forms of representation more power in determining our ontologies 

than they deserve” (Barad, 2003, s. 802). Här synliggörs kopplingarna till Foucaults 

maktdimensioner. Barads (2007) förståelse av maktens verkningar utgår från att makt och 

materialitet skapar varandra. För att understryka tingens potentialitet används termen 

performativ agent. Lenz Taguchi (2012) beskriver termen, ”[…] materiella föremål och 

artefakter kan förstås som delar av en performativ produktion av makt och förändring i en 
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sammanflätad relation som bygger på intra-aktion med annan materia eller med människor 

och mänskligt meningsskapande” (s.15). Detta innebär att det har stor betydelse hur rum, 

saker och ting är organiserade och hur det känns i kroppen när den möter sanden i sandlådan, 

leran på ljusbordet, vattnet i vattenpölen eller den stora röda cirkelformade mattan på golvet.  

Barads förståelse av materialitet är central för förståelsen av den agentiska realismen. 

Materialitet är inte något avgränsat, beständigt och fast utan existerar enbart i relation till 

något annat. ”Matter is therefore not to be understood as a property of things but, like 

discursive practices, must be understood in more dynamic and productive terms – in terms of 

intra-activity” (Barad, 2007, s. 150). Detta innebär att materialitet inte kan förstås som ett 

varande utan som ett görande eller blivande, i ständig förändring. Lorentz och Bergstedt 

(2016) förklarar, ”Det finns inte en grupp av materiella handlingar som skapar naturvetenskap 

och en annan grupp som skapar sociala relationer, en typ av materia på insidan och en annan 

på utsidan. Det sociala och det naturvetenskapliga är skapat ihop” (s. 39).  I intra-aktionerna 

fungerar de ingående agenterna inte som stöd och support till varandra, utan de skapar mening 

och materialiseras i samhandling med varandra. Det är också detta som gör materialiteter, 

egentligen allt och alla, till potentiellt kraftfulla, med möjlighet att förändra intra-aktionerna. I 

intra-aktionerna framträder materialiteterna som begripliga för varandra, oavsett mänsklig 

inblandning. Vid studier av intra-aktiviteter går detta kanske inte att förstå exakt, däremot går 

det att förstå vad intra-aktionerna samproducerar. Mitt i dessa samtillblivelser uppstår det som 

Barad (2007) benämner som agens, en kraft av görande eller blivande. Agens är inte en 

egenskap som en agent har, utan en samhandling som uppstår. När agenter möts är de alltså i 

ständig transformation, en rörelse som ska förstås som utan intention.  

I intra-aktionerna produceras fenomen, vilka kan beskrivas som ”[…]differential patterns 

of mattering” (Barad, 2007, s. 140, kursiverat i original). Det betyder att fenomen är specifika 

utifrån de omständigheter de uppkommit ur och där omständigheterna alltid är fenomen från 

tidigare intra-aktioner (Lorentz & Bergstedt, 2016). Fenomenen kan exempelvis vara ljud som 

i Westberg Bernemyr (2015), (o)hälsa som i Gunnarsson (2015) eller kulturell mångfald 

vilket undersöks ur ett agentisk realism- perspektiv av Andersen och Otterstad (2014). Barad 

(2007) benämner de praktiker, det görande, som producerar fenomenen för apparater. Apparat 

ska trots sin substantivform inte ses som ett fysiskt ting utan som en materiellt diskursiv 

praktik som fungerar som avgränsare av ett fenomen. Produktionen är varken slumpmässig 

eller uppbyggd av kausala samband, istället skapas fenomen i apparater genom upprepningar 

och ordnanden (Gunnarsson, 2015).  ”[…] apparatuses are specific material reconfigurings of 

the world that do not merely emerge in time but iteratively reconfigure spacetimematter as a 

part of the ongoing dynamism of becoming” (Barad, 2007, s. 142). Det innebär att de 

apparater vi väljer att använda oss av kommer ha stor betydelse för den möjliga kunskap som 

produceras (Lenz Taguchi, 2012).  

Att komplettera tänkandet med begrepp från Haraway  

Både Haraway och Barad har utvecklat stora begreppsliga apparater som ofta kopplar in i 

varandra och bygger vidare på tidigare påbörjade resonemang och utforskanden. Denna 

uppsats tar framförallt tankekontakt med begrepp från Barad varför kommande stycke med de 

begrepp som används från Haraway är mindre omfattande än det tidigare. 
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Haraway (1991) myntade begreppet materiell semiotik för att beskriva det 

posthumanistiska intresset för hur materialiteter är medskapare till olika fenomen. Den 

materiella semiotiken kan även sägas vara en närläsande metod och ett analytiskt 

förhållningssätt med syftet att följa och spåra hur mening och materialitet skapas (Åsberg, 

Hultman & Lee, 2012). Sökandet och beskrivandet av figurationer har utvecklats till en viktig 

del av metoden. Figurationer finns i olika former, som hybrider, nomader, parasiter, monster 

och cyborger för att nämna några. De ska förstås som positioner uppkomna ur de rådande 

omständigheterna samtidigt som de i sig är en del av kartläggandet av sammanhanget.  

Haraway (2003) förklarar att figurationer visar ”who is in action; what might be possible and 

how wordly actors might somehow be accountable to and love each other less violently” (s. 

7). En figuration ska inte betraktas som en slutstation eller en sanning om något utan istället 

ses om en öppning för olika läsningar och förståelser av något. De nya läsningarna kan sedan 

ge upphov till refigurationer.  Vid sidan om cyborgen är sällskapsarten en av de figurationer 

som Haraway (2008) uppehållit sig mest vid. Sällskapsarter är inte att förväxla med 

sällskapsdjur, som är en antropocentrisk kategori, utan ska ses som ”a pointer to an ongoing 

“becoming with” (Haraway, 2008, s. 16). Det innebär att sällskapsarter blir till, samtillbliver, i 

materiellt semiotiska sammanhang. En figuration tar sig uttryck eller gestaltas i en kropp, som 

kan vara både mänsklig och icke-mänsklig. Åsberg, Hultman och Lee (2012) förklarar att 

”figurationer sammanfattar alltså hur saker och ting fungerar, vem eller vad som håller på att 

hända och vad eller vem som kan möjliggöras i och med detta” (s. 35). Ett citat som visar på 

den potentiella kraften i figurationer, de visar att något annat är möjligt.  

Att tänka ickelinjärt  

Mitt val av posthumanismen som utgångspunkt har utmanat mig till att tänka och handla 

annorlunda än jag tidigare gjort, vilket synliggörs i nästintill alla delar av denna uppsats. 

Barad (2007) ifrågasätter uppdelning mellan den som studerar något, forskaren, från det som 

studeras, studieobjektet, och menar att de istället ska förstås som varandes i intra-aktion med 

varandra. Att fokusera intra-aktioner handlar om att tänka ickelinjärt, vilket kan vara svårt när 

uppsatsen ska presenteras i en traditionell akademisk linjär form. Jag har låtit mig inspireras 

av tidigare studier med posthumanistisk grund (se exempelvis Ceder, 2015; Hultman, 2011a; 

Masny, 2013; Westberg Bernemyr, 2015) för att konstruera och designa uppsatsens olika 

delar. Från formulerandet av syfte och forskningsfrågor, skrivandet av uppsatsen inledande 

delar, på-plats-studierna och dokumentationerna av intra-aktionerna, de ständigt närvarande 

etiska överväganden, till det vidare arbetet med att skrivtänka delar så att det blir en slags 

helhet. En helhet som har varit under ständigt förändring genom hela processen, det har i sig 

varit en utmaning att förhålla sig till den osäkerhet det innebär.  

Ett dilemma som aktualiserades tidigt i arbetet med föreliggande uppsats var frågor om 

hur jag skulle kunna fokusera kulturalitet utan att ytterligare befästa bilden av den Andre? En 

av anledningarna till valet av posthumanismen som utgångspunkt var att komma bortom 

binära uppdelningar av världen, som vi och de, natur och kultur, människa och djur. Utan att 

om inte definiera, så åtminstone avgränsa vad det innebär att vara i kulturell tillblivelse går 

detta inte heller att undersöka. Motviljan till definition skulle i sig kunna ses som en 

upprepning av ett osynliggörande och erkännande av kulturella aspekter som belysts av 

studier med intersektionella perspektiv (se exempelvis de los Reyes & Molina, 2003). Att 
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studera intra-aktioner i den vardagliga förskoleverksamheten innebär att jag inte vet vad jag 

kommer att se och vad som kommer att framträda. Eftersom tidigare studier (exempelvis 

Bayati, 2014; Lunneblad, 2006; 2010) så tydligt visar att det trots goda intentioner ständigt 

konstrueras ett vi, som i svenskar, och ett de, som i icke-svenskar, i förskolans och skolans 

kontexter, har det varit en rädsla hos mig att jag ska reproducera samma bilder. Ett utförligare 

resonemang om hur jag hanterat dessa frågor finns i avsnittet Metodologiska konfigurationer.  
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BAKGRUNDSKONFIGURATIONER  

Begreppet konfiguration är hämtat från kemin och beskriver en molekyls uppbyggnad på 

atomnivå, en uppbyggnad som har stor betydelse för molekylens egenskaper. Men 

konfiguration kan också användas för att benämna ett tekniskt systems sammansättning och 

struktur (Nationalencyklopedin, 2017). Barad (2007) använder framförallt begreppet 

konfiguration tillsammans med prefixet re för att förklara de förändringar, rekonfigurationer, 

som sker som en effekt av intra-aktioner. I kommande avsnitt presenteras denna uppsats 

bakgrundskonfigurationer, med andra ord de begrepp och resonemang av både historisk och 

samtida karaktär samt tidigare forskning som kan sägas utgöra studiens sammansättning och 

sammanhang.  

En snårskog av minerade stigar och begreppsliga rotskott 

När arbetet med denna uppsats påbörjades och jag skulle sätta ner mina fötter i den 

posthumanistiska myllrande myllan kändes det som att varje steg jag tog riskerade att bli mitt 

sista. Att tänka kring kultur och kulturell tillblivelse utan att snärja in sig i en binär 

uppdelning av världen, specifikt avseende natur och kultur, gjorde att jag upptäckte att jag 

inte hade ord för att formulera mina frågor och tankar. Många av de begrepp som är 

vedertagna inom området upplevdes som så laddade att jag enbart fick dem att studsa mot 

varandra. Här började mitt utforskande och nedan redogör jag för de begrepp jag trubblat 

(jmf. Dolk, 2013).  

Det hala kulturbegreppet  

Begreppet kultur kan förstås och definieras på olika sätt, vilket gör att det också används i 

många olika sammanhang. Enligt ett traditionellt humanistiskt synsätt är kultur främst olika 

skapande aktiviteter så som musik, konst och litteratur. Det som produceras inom dessa 

kulturyttringar blir till kulturella artefakter. En bredare, antropologisk, hållning till 

kulturbegreppet innebär ett intresse för hur människor i olika samhällen lever (Fornäs, 2007). 

Olausson (2012) påpekar att det inte går att skilja dessa två synsätt åt i pedagogiska 

sammanhang eftersom båda kommer att aktualiseras.  

 Ytterligare en definition av begreppet ges av Hall (1997), där kultur förklaras som 

”shared meanings” (s. 27). Alltså att det är de delade meningarna om händelsernas betydelse, 

inte upplevelsen av händelsen i sig, som förenar människor kulturellt. Utifrån denna förståelse 

av kultur skulle, grovt sett, människor från samma kultur formulera sig så att de förstår 

varandra. Kultur beskrivs av Axelsson (2007) som ”ett slags stabiliserande process som 

kontinuerligt skapas och omskapas människor emellan, i samspel med de artefakter de har 

omkring sig” (s. 369). Det är ett förhållningssätt som även återfinns hos Lahdenperä (2004). 

Hon lyfter sex socialkonstruktivistiska angreppspunkter för att närma sig mänsklig kultur: 

kulturella artefakter, och skapandet av dessa; gemensamma trosföreställningar, av religiös 

eller annan karaktär; upprepade beteendemönster, så som traditioner och ritualer; tänkande; 

känslor och känsloyttringar; samt kommunikation. Halheten i begreppet kultur tydliggörs 

ytterligare av det Olaussons (2012) framhåller i följande citat: ”I diskussioner, såväl politiska 

som mediala, som rör pedagogisk verksamhet är dock begreppet kultur starkt kopplat till 

frågor om invandring och integration” (s. 9). En sådan inriktning på kulturfrågan ser enbart 
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till hur etniska och nationella bakgrundsfaktorer av icke-svensk härkomst påverkar 

subjektsskapandet (Olausson, 2012).  

 Denna tydligt antropocentriska hållning till världen som ovan presenterade 

kulturförståelser ger uttryck för kritiseras hårt från posthumanistiskt håll (se exempelvis 

Barad, 2007; Braidotti, 2013; Haraway, 2003) eftersom den skapar en binär uppdelning av 

världen i det som är kultur och natur. Barad (2007) förklarar: 
  

In an agential realist account, materiality is an active factor in processes of materialization. Nature is 

neither a passive surface awaiting the mark of culture nor the end product of cultural performances. The 

belief that nature is mute and immutable and that all prospects for significance and change reside in culture 

merely reinscribes the nature-culture dualism that feminsts have actively contested. (s. 183) 
  

Som ett alternativ och en provokation till denna dikotomi lanserar Haraway (2003) begreppet 

natureculture, på svenska naturkultur, för att påpeka att varken naturen eller kulturen klarar 

sig fristående från varandra. Latimer och Miele (2013) menar att det vi förstår som naturligt 

inte enbart bestäms av den rådande kulturen utan också är ett resultat av historiska, materiella 

och politiska möjligheter. Det som betraktas som naturligt är egentligen effekter av kulturella 

processer, ”but culture naturalized” (Latimer & Miele, 2013, s. 11). Detta beskrivs av 

Braidotti (2013) som att världen bör förstås som ett naturkulturellt kontinuum, vi lever alla i 

och är samtidigt en del av olika naturkulturer. En posthumanistisk förståelse av kultur innebär 

alltså att det förstås som en materiellt diskursiv process av tillblivelser, vilket kan ses som ett 

vidgande av Halls (1997) syn på kultur som delade meningar. Utvidgningen består av 

erkännandet av den mer än mänskliga världens agens i dessa processer, det redan breda 

kulturbegreppet blir bredare. Meningsskapande ses inte som en enbart mänsklig företeelse 

utan som ”specific material reconfigurations of the world” (Barad, 2007, s. 465), vilka kan 

uppstå i olika intra-aktioner. Med denna förståelse som grund kan kultur ses omfatta allt och 

alla, vad som är meningsskapande beror på det materiellt diskursiva sammanhanget. Det är 

möjligt att exempelvis tala om förskolekultur, barnkultur och kulturtanter så länge de inte 

låses in i fack och ses som helt avgränsade. Istället skulle förskolekultur och barnkultur kunna 

betraktas som fenomen medan en kulturtant skulle kunna vara en figuration. Kultur kan alltså 

delas inte enbart mellan människor utan också mellan andra materialiteter. Detta 

förhållningssätt innebär inte att kultur ej erkänns som process eller kraft, utan ett utvidgande 

av den möjliga kraftens inverkan.  

Mångkultur – när en tänkt inkludering exkluderar 

Någon enhetlig definition på vad som avses med mångkultur eller ett mångkulturellt samhälle 

finns inte. Mångkultur kan användas för att beteckna ett tillstånd som innebär att flera olika 

kulturer finns i ett samhälle (Portera, 2014). Detta tänkande förutsätter att kulturer kan 

avgränsas och att det föreligger skillnader mellan olika kulturella grupper. Utifrån det menar 

Portera (2014) att målet med ett mångkulturellt samhälle är att människor från olika kulturer 

ska lära känna och tolerera varandra för att kunna leva sida vid sida. Alltså till stor del 

fortsätta relatera till både sin egen kultur och andras kulturer som just åtskilda. Lahdenperä 

och Sundgren (2016) problematiserar utifrån denna definition mångkultur, vars användning 

trots goda intentioner ofta visat sig haft en stigmatiserande effekt (Lahdenperä, 2011). Bunar 

(2001) och Lunneblad (2006) visar att ett mångkulturellt prefix ofta används för att benämna 
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de skolor och förskolor som har en hög andel barn och elever med utländsk bakgrund och då 

inte som något positivt utan kopplat till problem och svårigheter. På detta sätt konstrueras det 

mångkulturella som det avvikande eftersom det enbart omfattar vissa delar av samhället.  

Den utslätande mångfalden  

Ett ifrågasättande av begreppen mångkultur och mångkulturalism och dess stigmatiserande 

effekter har lett fram till användandet av andra begrepp, vilket mångfald är ett exempel på 

(Lunneblad, 2013). Mångfald ses om ett bredare begrepp än mångkultur eftersom det även 

innefattar dimensioner kopplade till exempelvis klass, kön, etnicitet, funktionalitet och ålder. 

Erfarenheter av hur dessa dimensioner påverkar livet kan, men behöver inte vara kopplade till 

korsandet av nationsgränser. Begreppet har fått ett stort genomslag och används i många 

policysammanhang för att kopplas samman med en tro på öppenhet gentemot olikheter 

(Lahdenperä, 2011). de los Reyes (2006) problematiserar begreppet mångfald utifrån att det 

fått en utslätad och positiv framtoning som riskerar att fördunkla de faktiska förhållandena 

genom ett starkt fokus på visionen om en mångfald. I relation till mångfald behöver ”Ingen 

grupp eller ideologisk position känna sig ifrågasatt eller hamna i en försvarsposition. 

Budskapet är entydigt att i ett samhälle/en arbetsplats som präglas av mångfald är alla 

vinnare” (de los Reyes, 2006, s. 190). Men detta kan också fungera som en form av 

osynliggörande av att människors levnadsförhållanden inte är något som uppkommit 

”naturligt” utan är en effekt av ojämlika livsvillkor. ”Att framhäva olikhetens fördelar utan att 

synliggöra befintliga klyftor och ojämlikhet är djupt missvisande samtidigt som det bidrar till 

att bibehålla genusbaserade eller etniskt baserade stereotyper” (de los Reyes, 2006, s. 193). 

Något som begreppet var tänkt att motverka. Lunnebald (2013) lyfter att ” En förklaring till 

att det är möjligt att ge mångfaldsbegreppet en sådan positiv innebörd är att det i Sverige 

funnits en allmän uppfattning att rasism och etnisk diskriminering inte förekommer i det 

svenska samhället” (s. 14). Det förstärker bilden av de osynliggörande aspekterna i 

användningen av begreppet mångfald.  

De ännu mer laddade begreppen 

Till diskussionen om frågor som rör frågor om mångkultur och kulturell mångfald kopplas 

ofta en rad andra begrepp, som invandrare, integration och etnicitet men även 

främlingsfientlighet och rasism. Begreppet invandrare kan användas på olika sätt, i relation 

till födelseland och medborgarskap men även i relation till hur en person förstår sig själv och 

sin egen position (Lunneblad, 2013). När begreppet används har det ofta en negativ 

konnotation (se exempelvis, Bunar, 2001; Lunneblad, 2006, 2010, 2013). Lunneblad (2013) 

synliggör att begreppet invandrare främst används för att beteckna icke-svenska. ”Att 

benämna någon som invandrare betyder att kategoriserar denna individ utan att egentligen 

nämna dennes tillhörighet” (Lunneblad, 2013, s. 16).  I denna uppsats används därför 

begreppet invandrade för att visa på att jag i likhet med Björk-Willén, Gruber och Puskás 

(2013) ser invandring som en handling, och inte betraktar människor som att de är invandrare. 

Det som förenar invandrade och deras barn är att de har erfarenheter av migration, antingen 

för att de själva har invandrat till Sverige eller för att deras föräldrar har det. Däremot 

förekommer invandrare, och senare även invandrarbarn, i många av de dokument och texter 
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som publicerades under 1960-90-talen varför de begreppen används i relation till dessa texter 

eftersom det visar på hur frågan har hanterats.  

 Etnisk härkomst eller etniskt ursprung är ett annat ord som ofta används för att skilja 

mellan det som förstås som en grupp svenskar från en annan grupp. En etnisk grupp brukar 

förstås som att de förenas av en gemensam kultur i form av delade normer, värderingar och 

uttryckssätt (Lunneblad, 2013). Detta reducerar enligt, Beach och Lunneblad (2011), etnicitet 

till en faktor som enbart har en ontologisk status, vilket ses som problematiskt speciellt i 

utbildningssammanhang. ”Ethnicity is researched in relation to multiculturalism, religion, 

culture and language as a special exotic aspect of education, not a common organising feature 

of all education spaces and interactions and this downplays its epistemological significance 

(Beach & Lunneblad, 2011, s. 31). Här synliggörs åter den ovilja att betrakta de egna svenska 

och skandinaviska samhällen som platser där diskriminering och rasism kommer till uttryck. 

Det visar sig exempelvis i beröringsskräcken i relation till begreppet ras (Beach & Lunneblad, 

2011; Molina & de los Reyes, 2003). Molina och de los Reyes (2003) påpekar att eftersom 

rasism finns, och har funnits sedan 1700-talet, hjälper det inte att förtiga existensen av 

föreställningen som rasismen vilar på, nämligen att det finns biologiska skillnader mellan 

människor, skillnader som tar sig kulturella uttryck. Det är dock inte samma sak som att 

erkänna själva föreställningen.  
  

Det finns inga fenotypiska eller genetiska skillnader mellan människor, som kan förklara ekonomisk 

utveckling, kulturella skillnader eller socialt beteende. Det finns inte heller någon koppling mellan social-

och ekonomisk utsatthet och biologiskt nedärvda egenskaper. Uppfattningar om ras uppstår som ett konkret 

resultat av organisationer, marknader och institutioner som styr relationerna av produktion, distribution och 

konsumtion. Historiskt sett har ras varit en central kategori i struktureringen av maktförhållanden i värden, 

både lokalt och globalt. Detta gör rasism till ett högst påtagligt fenomen även om rasernas existens 

ifrågasätts. (Molina & de los Reyes, 2003, s. 298) 
 

Både Beach och Lunneblad (2011) samt Molina och de los Reyes (2003) anser att frågan om 

vilka begrepp som används är viktig för att inte fortsätta upprätthålla rasifierande praktiker. 

Molina och de los Reyes (2003) exemplifierar med hur boendesegregationen tar sig uttryck i 

rasifierade relationer, vilka: ”[…] manifesterar sig i ideologier, i politik, i diskurser och 

berättelser samt i socio-rumsliga materiella villkor som ger uttryck för skilda differentierade 

boendemönster på basis av föreställningar om olikhet” (s. 301). Pacini-Ketchabaw, Nxumalo, 

& Rowan (2011) ser det som att ras görs diskursivt materiellt kroppar emellan, ras blir då en 

händelse, ett event.  

Interkulturell pedagogik- ett begrepp som erbjuder motstånd 

Att i pedagogisk verksamhet använda begreppet mångfald eller mångkultur som utgångspunkt 

kan vara problematiskt eftersom de, i linje med tidigare förda resonemang, riskerar att peka ut 

och dela in barn och vuxna i olika grupper. Lahdenperä (2004) lyfter istället fram begreppet 

interkultur som ett verktyg för att synliggöra växelverkan (inter) mellan olika kulturer som 

viktig. Lorentz och Bergstedt (2016) beskriver skillnaden mellan mångkulturell och 

interkulturell med att mångkulturell betecknar ett tillstånd medan interkulturell står för 

”handling, aktion och rörelser mellan individer” (s. 16, kursiverat i original).  

Begreppet interkulturell pedagogik har använts sedan 1990-talet, men introducerades 

redan på 1970-talet av Unesco (FN:s organ för utbildning, vetenskap och kultur) (Lorentz & 

Bergstedt, 2016). Den interkulturella pedagogiken innefattar olika delar däribland 
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interkulturellt lärande, interkulturell kommunikation, mångkulturell utbildning, interkulturell 

undervisning, mångkulturell skolutveckling och interkulturell pedagogisk forskning 

(Lahdenperä, 2004).  

Ett interkulturellt lärande kan beskrivas ”[…] som varaktiga läroprocesser där man på 

olika sätt bearbetar de hinder och motstånd för lärande och utveckling som utgörs av den egna 

uppfostran och de egna erfarenheterna, grupptillhörigheter och kulturella värderingar” 

(Lahdenperä, 2011, s. 32). För att leva och verka inom en mångkulturell organisation utifrån 

demokratiska värden behövs kunskaper om hur normer och fördomar, stereotyper, rasism, 

sexism och ojämlika maktförhållanden påverkar både i direkta och indirekta situationer. Det 

synliggör de (själv)kritiska aspekterna av att utgå från ett interkulturellt perspektiv. Fokus 

ligger på att hitta mötesplatser för samverkan och delaktighet, där ännu inte provade tanke – 

och handlingssätt kan testas för att på ett bättre sätt tillvarata de olikheter som finns i 

exempelvis ett förskolesammanhang (Lahdenperä, 2004; Lorentz & Bergstedt, 2016).  

  Ett interkulturellt perspektiv får, precis som alla andra perspektiv, konsekvenser för 

synen på vad kunskap och lärande är. I detta perspektiv erkänns människor samt människors 

olika erfarenheter och värderingar som viktiga. Däremot har inte tidigare andra materialiteter 

getts utrymme i nämnvärd omfattning. Men Lorentz och Bergstedt (2016) öppnar för ett 

vidgande mot en intrakulturell pedagogik. 
 

När subjektet inte längre ses som något unikt, stabilt, centralt eller autonomt utan något som ständigt är i 

förändring ändras också synen på pedagogik. Det gör att utbildning kan ses som ett nätverk av diskursivt-

materiella relationer där människor, andra livsformer, teknologier och föremål inter- och intra agerar under 

delade förhållanden, oavsett kultur eller socialt sammanhang. (s. 40) 
   

Utifrån ovanstående resonemang och försök att reda ut en del av de begrepp som aktualiseras 

av det valda forskningsområdet riktas nu fokus mer specifikt mot förskolans kontext.  

Med blicken på de diskursivt materiella agenterna i svensk förskolepolitik  

Ur ett agentiellt realistiskt perspektiv kan exempelvis policydokument ses som agentiska, de 

får saker att hända, dock inte alltid det som avsetts, vilket kommer visa sig nedan. Agenterna 

verkar inom apparater som kan vara med i att bygga upp strukturella relationer, där strukturer 

förstås som ”specific material configurations/(re)configurings of the world” (Barad, 2007, s. 

237). På likande sätt är forskning en del i produktionen av de rådande diskurserna som har 

materialiserats på olika sätt i relation till förskolan. Denna del syftar till att ge perspektiv på 

hur frågor om mångkultur hanterats i policydokument och tidigare forskning i relation till 

förskolans fält. Texten gör inte anspråk på att ge en heltäckande bild utan ska ses som en av 

många möjliga berättelser.  

En missvisande självbild 

Historiskt sett har Sverige under lång tid främst varit ett land som präglats av emigration, med 

kulmen under amerikautvandringen då en miljon svenskar emigrerade till Nordamerika 

mellan mitten av 1850-talet och 1930-talet (Nilsson, 2004). Efter andra världskriget kom 

immigrationen för första gången att överstiga emigrationen. Sedan dess har olika faktorer 

både inom Sverige, som arbetstillfällen, och utanför Sverige, som krig, konflikter och 

anhöriginvandring, bidragit till att migrationsnettot varit positivt.  
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Sverige har som land sedan 1950-talet präglats av en folkhemstanke där jämlikhet och 

social rättvisa har varit starka ideal som symboliserades i uppbyggnaden av olika 

välfärdsinstitutioner, däribland förskolan (Gruber & Puskás, 2013). Den nationella självbilden 

kännetecknades då av homogenitet- ett folk, ett språk, en religion och en kultur- och hade 

därför assimilation av nya och gamla etniska grupperingar som både mål och medel, vilket 

syns i officiella dokument från denna tid. Uppfattningen att Sverige tidigare har varit ett 

etniskt homogent samhälle motsägs dock av att samer, judar, tornedalingar, sverigefinnar och 

romer sedan länge har varit en del av det svenska samhället (von Brömssen, 2003). Dessa 

grupper, som idag har status som nationella minoriteter, är nästintill osynliga i dagens 

styrdokument (Skolverket, 2016a; Svonni, 2015).  

Förskolans (mång)kulturella uppdrag 

Frågor om mångfald och mångkultur hanteras i Läroplan för förskolan, Lpfö 98, (Skolverket, 

2016a) övergripande i positiva ordalag vilket är i linje med hur begreppens användning 

tidigare diskuterats. I Lpfö 98 ses en kulturell mångfald uppstå när det på en förskola finns 

människor med bakgrund i olika länder. ”Den växande rörligheten över nationsgränserna 

skapar en kulturell mångfald i förskolan, som ger barnen möjligheter att grundlägga respekt 

och aktning för varje människa oavsett bakgrund” (Skolverket, 2016, s. 4). Mångfalden 

innehåller alltså och ger möjlighet till ett ökat värde för alla. Att det globaliserade samhället 

ställer krav på de människor som ingår i det, förmågan att både förstå, leva med och inse 

värdet av en kulturell mångfald lyfts fram som viktigt i Lpfö 98. ”Förskolan är en social och 

kulturell mötesplats som kan stärka denna förmåga och förbereda barnen för ett liv i ett 

alltmer internationaliserat samhälle” (Skolverket, 2016, s. 5). Utifrån dessa citat kan kultur 

förstås som något som främst är kopplat till olika nationer. Förmåga till kommunikation och 

samarbete pekas i Lpfö 98 ut som speciellt nödvändig för att kunna hantera ett föränderligt 

samhälle, förskolan ska både stimulera och utveckla dessa förmågor.  

Genom ”Medvetenhet om det egna kulturarvet och delaktighet i andras kultur” är tanken 

att barnen ska utveckla ”sin förmåga att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar” 

(Skolverket, 2016, s. 6). Vad som avses med det egna kulturarvet respektive andras kulturer 

framgår inte. Tidigare forskning (se exempelvis Gruber & Puskás, 2013; Lunneblad, 2006, 

2010, 2013; Runfors, 2013) visar att när inget annat anges är utgångspunkten och normen det 

svenska. En fortsatt dubbeltydighet illustreras när följande citat läggs till de tidigare, ”I 

förskolans uppdrag ingår att såväl utveckla barns förmågor och barns eget kulturskapande 

som att överföra ett kulturarv – värden, traditioner och historia, språk och kunskaper – från en 

generation till nästa” (Skolverket, 2016a, s. 6). Förskolan har alltså både ett nationellt och ett 

mångkulturellt uppdrag vilka kan uppfattas som svårförenade (Gruber & Puskás, 2013; 

Runfors, 2013). Runfors (2013) synliggör att den otydlighet som framträder i Lpfö 98 skapar 

utmaningar på flera plan i den pedagogiska praktiken.  

För barn som tillhör någon av de nationella minoriteterna eller har utländsk bakgrund ska 

förskolan medverka till att de utvecklar en flerkulturell tillhörighet (Skolverket, 2016a). Ett 

resonemang som känns igen från exempelvis Lunneblad (2006, 2010, 2013), men även från 

hur tidigare utredningar hanterat frågan, mångkultur är inte en fråga för barn med en svensk 

bakgrund utan något som är till för de Andra.  
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En etnifierad invandringspolitik 

I mitten av 1960-talet aktualiserades ”invandrarfrågan” i den allmänna politiska debatten 

eftersom det nu visat sig att många av de arbetskraftsmigranter som sökt sig till Sverige under 

efterkrigstiden stannade kvar, bildade familj och deras barn började i förskolan och skolan. 

Detta ledde till en diskussion om vem som skulle anpassa sig till vad, då skillnader i 

erfarenheter av och förväntningar på skolan synliggjordes (Björk-Willén, Gruber & Puskás, 

2013). För att möta de frågor och behov i relation till medborgerliga aspekter om jämlikhet 

och likabehandling som aktualiserats av den ökade diversifieringen tillsattes en utredning, den 

så kallade Invandrarutredningen (SOU 1971:51; 1972:83, 1974:69, 1974:70), med uppdraget 

att kartlägga invandrades situation samt att föreslå åtgärder på olika plan i samhället.  

Invandrarutredningen, som la fram sitt slutbetänkande (SOU 1974:69) i mitten av 1970-

talet, introducerade begreppet invandrare som ersättning för utlänning och drog upp riktlinjer 

för invandrings- och minoritetspolitiken som kom att gälla för lång tid framöver (Gruber & 

Puskás, 2013). Med utredningen gick politiken från att vara inriktad på assimilering till att 

istället fokusera integration, åtminstone i policydokumenten. Invandrarna och minoriteterna, 

vilket utredningen också heter, skulle ha möjlighet att bevara sina kulturella egenheter 

samtidigt som de integrerades i samhället. Ledorden i utredningen var jämlikhet, valfrihet och 

samverkan. Den utstakade politiken skulle säkerställa invandrarnas medborgerliga rättigheter 

inom välfärdens alla områden. Riktade insatser inom utbildning, arbetsliv och 

bostadsmarknad samt kultur- och föreningsliv skulle göra det möjligt för minoriteter, 

invandrade och deras barn att komma in i det svenska samhället på lika villkor som 

majoritetsbefolkningen. Inom förskolans område betonades vikten av att barnen fick 

möjlighet att lära sig svenska, vilket i sig kunde vara ett skäl att få tillgång till förskoleplats. 

Olika försöksverksamheter provades och utvärderades för att undersöka vilka strategier som 

på bästa sätt stimulerade invandrarbarnens integration och språkliga utveckling (SOU 

1974:69). Åtgärderna riktade mot gruppen invandrade sorterade under ett specifikt 

politikområde, invandringspolitiken, som därför kan sägas vara etnifierad och främst syftade 

till att integrera invandrarna i det svenska samhället (Bunar, 2001).  

Invandrarbarnen blir till 

Även om Barnstugeutredningen (SOU 1972:26; 1972:27) kom före Invandrarutredningen 

följde den samma tankegångar och hade ett speciellt kapitel om ”Invandrarbarn i förskolan”. 

Gruber och Puskás (2013) menar att det är i denna utredning som kategoriseringen 

invandrarbarn förekommer för första gången, tidigare hade främst beteckningen utländska 

barn använts. Stort fokus läggs i Barnstugeutredningen, som i både tidigare och efterföljande 

utredningar, vid invandrarbarnens språkliga utveckling. 
 

För invandrarbarnen kan förskolan betyda en första introduktion till i det svenska samhället, där de 

varsamt kan slussas in i det nya landets i kulturella förhållanden. I leksamvaro med det nya landets barn 

får invandrarbarnet hjälp att tillägna sig svenska språket och får träna sig att kommunicera med andra. 

(SOU 1972:27, s. 309) 
 

Det fokuseras mycket på invandrarbarnens behov och svårigheter som sammanfattningsvis tar 

sig uttryck i problem med språk, kontakt och information (SOU 1972:27). Den ökade 

invandringen anses också föra positiva saker med sig för de svenska barnen och det svenska 
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samhället. Ett resonemang som kan ses finnas kvar även i dagens läroplan (Skolverket, 

2016a). Hemspråksundervisning, stöd till olika kulturverksamheter, bokinköp till bibliotek 

samt radio-och TV-program på andra språk än svenska är exempel på insatser som gjordes 

som en effekt av den förda invandringspolitiken på 1970-talet. Utifrån den nya 

invandringspolitiken blev det också vanligare att tala om samhället som mångkulturellt. Den 

nuvarande diskussionen om Sverige som ett mångkulturellt samhälle har sin bakgrund i 1960- 

och 70-talens invandringspolitik (Lunneblad, 2013).   

Med fokus på kultur 

Med det mångkulturella perspektivet som ny utgångspunkt i policydokumenten för 

välfärdsinstitutionerna kom det så kallade kulturella att hamna i fokus. Förutom talet om 

vikten av språkutveckling i förskolan betonades att olika kulturer skulle uppmärksammas och 

att pedagogerna behövde utveckla en flerkulturell kompetens. ”Utgångspunkten är dock att de 

olika kulturella bakgrunderna tillskrivs invandrade och deras barn, medan förskolan 

representerar en förgivettagen svensk kultur” (Gruber & Puskás, 2013, s. 31). Detta framgår 

även i, Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen, 1987:3). Ett av programmen 

innehåller ett kapitel om ”Barn från olika kulturer”, de barn som främst avses är 

invandrarbarn, flyktingbarn och minoritetsbarn. Den svenska majoritetskulturen är normen, 

till skillnad från den kultur barnen kommer ifrån. Det kan jämföras med att Lpfö 98 

(Skolverket, 2016a) ser frågan om flerkulturell identitet som något för barn med annan 

bakgrund än vad som kan tolkas som svensk.  

Att befinna sig i flera eller mitt emellan kulturer beskrivs som ett potentiellt problem för 

barn, vilket kan skapa konflikter både inom barnet självt och i relation till sin familj eller 

förskolan. Barnen ska ges möjlighet att ”väva sin egen väv av kulturell identitet” 

(Socialstyrelsen, 1987:3, s. 51). En väv som kan bestå av olika kulturella trådar men där de 

olika kulturerna betraktas som ganska statiska och avgränsade från varandra, den svenska 

kulturen är skild från invandrarkulturen. I Språk-och kulturstödsutredningen från 1982 (SOU 

1982:43) återfinns samma uppdelning mellan den svenska kulturen och de andra kulturerna. 

Här beskrivs den flerkulturella förskolan inte som en integrerad del av, underförstått svenska, 

förskolan utan som en verksamhet med exotiska inslag av exempelvis danser, sånger, lekar 

och maträtter som kan berika den svenska förskolan. En tidig studie som belyser frågan är 

Ehn (1986) som i sin kulturanalys skriver fram det otydliga kulturmötet som sker på 

daghemmen, ”Den svenska kultur som förkroppsligas av daghemspedagogiken presenteras 

[…] mer som neutral kunskap än som ett nationellt system av idéer och värden” (s. 77). 

Daghemmet är en plats där möten mellan människor från olika kulturella bakgrunder sker 

utan att skillnader accentueras, den svenska majoritetsnormen lägger sig som en våt filt över 

de flesta potentiella konflikter.  

Den nya strategin- mångfalden och integrationen 

En kommitté med uppdrag att utvärdera och se över invandringspolitiken tillsattes 1994. 

Utgångspunkten var att den nya integrationspolitiken för Sverige, ett land med etniskt och 

kulturell mångfald, skulle omfatta alla medborgare och hela samhället. I den 

regeringsproposition (1997/98:16) som sedan följde utifrån kommitténs slutbetänkande skrivs 

att ”Säråtgärder som riktar sig till invandrare som grupp bör begränsas till insatser och 
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åtgärder som kan behövas under den första tiden i Sverige” (s. 1). Både begreppen invandrare 

och mångkultur problematiseras i propositionen, istället lanseras begreppen mångfald och 

integration för att hantera frågor om kultur, religion, etnicitet och språk. Invandringspolitiken 

blir till integrationspolitik med fokus på att människor ska ges möjlighet att försörja sig och 

utöva delaktighet i samhället samt att ”förebygga och motverka diskriminering, 

främlingsfientlighet och rasism och att värna grundläggande demokratiska värden” (Prop. 

1997/98:16, s. 1).  

Ronström, Runfors och Wahlström (1998) pekar på att svenskhetens betydelse betonas av 

förskolans personal. Personalen ser det som sin uppgift att förmedla den svenska kulturen till 

alla barn, men framförallt till invandrarbarnen. De mest centrala aspekterna av kulturen 

uttrycks av förskolepersonalen som språket, traditionerna och känslan för naturen. Graden av 

assimilation och integration kan avläsas i hur väl familjerna med invandrarbakgrund har 

anammat dessa aspekter av den svenska kulturen och på det sättet närmat sig en svensk 

identitet. Mångkulturell pedagogik görs till en fråga för de förskolor som har en kulturell 

mångfald och inte en angelägenhet för alla förskolor. Trots den mångkulturella intentionen 

och betoning på att lyfta både likheter och olikheter framträder svenskhetsnormen tydligt.  

År 1996 gick förskolan från att vara sorterad under Socialstyrelsen till att bli 

”grundstenen i skolsystemet”. Förskolan ses som en betydelsefull mötesplats för både barn 

och föräldrar samt viktig ur ett skolförberedande perspektiv. Potentialen för barn med annat 

modersmål än svenska att utveckla tvåspråkighet beskrivs under förskoleåren som stor. 

Gruber och Puskás (2013) konstaterar att ”behovet av extra stöd ännu en gång generaliseras 

till hela gruppen barn till invandrade” (s. 35). Något som också blir tydligt i förslaget till 

förskolans första läroplan (SOU 1997:157). Olikhet främst med avseende på etnisk och 

nationell bakgrund fortsätter att vara definierande kategoriseringar, där benämningar som 

invandrarbarn och flyktingbarn används. Både det svenska och det mångkulturella ska 

betonas vilket synliggör att det mångkulturella än något skilt från det svenska, resonemang 

som känns igen från tidigare i historien men även från vår samtid, vilket jag tidigare redogjort 

för. 

Ett ökat intresse för mångkulturella frågor 

Flera forskningsöversikter från början av 2000-talet visar att frågor om hur förskolan hanterar 

kulturell mångfald inte varit i forskningens fokus under 1980 och 90-talen (Klerfelt, 2002; 

Lind 2001; Tallberg Broman, Rubinstein Reich & Hägerström, 2002). Sedan dess har dock 

intresset för frågorna ökat (se exempelvis Björk-Willén, Gruber & Puskás, 2013; Lunneblad 

2006, 2010; Olausson, 2012). Mycket fokus har också lagts på flerspråkighet hos barn och hur 

förskolan ska hantera frågor kopplat till detta (se exempelvis Björk-Willén, 2006). Håkansson 

(2003) menar att det är ett problem att utgångspunkten i forskning om språkinlärning och 

språkutveckling hos barn med migrationserfarenheter ofta har varit en enspråkighetsnorm, 

trots att det globalt sett är vanligare med två- eller flerspråkighet.   

Gruber och Puskás (2013) menar att trots de ambitiösa och rätt radikala policys som 

funnits i efterkrigstidens Sverige har effekten blivit att invandrade och deras barn 

kulturaliserats. Fokus har satts på ”kulturella skillnader, snarare än jämlika villkor och 

möjligheter, varvid invandrades beteende förklaras i termer av kultur och konstrueras som 

avvikande i relation till den föreställt kulturellt homogena nationen och dess institutioner” 
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(Gruber & Puskás, 2013, s. 32). Detta har gjort att kulturella skillnader använts som förklaring 

även för processer som fattigdom, segregation och diskriminering, vilket osynliggör hur olika 

maktdimensioner samverkar i ständiga inkluderingar och exkluderingar på ett samhälleligt 

plan (Ålund & Schierup, 1991).  

En vidgad blick med siktet inställt på förskolan som ett materiellt diskursivt fenomen  

Förskolan betraktas i denna uppsats som ett diskursivt materiell fenomen som alltså blivit och 

blir till genom ständigt pågående intra-aktioner. Den är ett fenomen som uppkommit i intra-

aktion med exempelvis tidigare forskning, policydokument från olika historiska tidpunkter, 

förskolebyggnader, pedagoger, barn, politiker, föräldrar och föreställningar om alla dessa 

ingående element. Det ökade intresset för posthumanism inom pedagogisk forskning, då 

framförallt förskole-pedagogisk forskning, kan förbindas med den rörelse som söker efter 

bibehållen och ökad komplexitet i frågor som rör utbildning och lärande (Lenz Taguchi, 

2010a). Även inom annan samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning finns en bredare 

metod- och teoridebatt med posthumanistiska förtecken (Bergstedt, 2017; Pedersen, 2014).  

Nedan lyfts några aspekter som aktualiseras av ett posthumanistiskt ställningstagande i 

relation till förskolans kontext.   

Förskolan - en möjlig plats för materialiteter  

Tillgången till material, som exempelvis hink och spade i utforskandet av en vattenpöl på en 

förskolegård, synliggör att miljön och tingen runt omkring oss har betydelse för det som kan 

ske. Detta betonade redan Fröbel som med sina lekgåvor ville utmana barnen att genom lek 

med dessa gå från helhet till delar och sedan tillbaka till helhet igen (Öhman, 1991). Inom det 

socio-kulturella perspektivet (se exempelvis Säljö, 2000) betonas ofta de olika artefakternas, 

verktygens, betydelse i lärandet. Artefakter kan vara både påtagligt fysiska som datorplattor 

och byggklossar men även mer svårgripbara som språket. I det multimodala perspektivet (se 

exempelvis Rostvall & Selander, 2008) betonas att tiden, rummet och materialet har stor 

betydelse för vilket lärande som kan ske. Dessa perspektiv utgår dock från att det krävs en 

mänsklig aktör som använder materialen för att mening ska skapas. Skillnaden mellan detta 

sätt att förhålla sig till materialitet och ett posthumanistiskt ligger i hur de ser på vem eller vad 

som är aktivt i situationerna. Kind (2014) uttrycker att ” Materials are not immutable, passive, 

or lifeless until the moment we do something to them; they participate in our early childhood 

projects. They live, speak, gesture, and call to us ” (s. 865, kursiverat i original). Hultman 

(2011a) framhåller att om inte de icke-mänskliga materialiteterna uppmärksammas i barns 

tillblivelseprocesser så går vi miste om viktiga delar i förståelsen av hur barn uppfattar sig 

själva i förskolans och skolans lärandeprocesser. Något som inte innebär att andra människor 

avfärdas som viktiga för barns lärande, bara att blicken vidgas till att även omfatta andra 

materialiteter. För att förstå de processer där barn både görs och gör sig till lärande subjekt 

behöver fokus flyttas från interaktioner mellan människor till intra-aktioner mellan olika 

materialiteter (Lenz Taguchi, 2012). Rautio (2014) visa i sin studie att det framförallt handlar 

om ett skifte i mindset hos vuxna, barn verkar vara vana att betrakta det mesta i världen runt 

omkring dem som potentiellt möjliga agenter i lek. Skiftet handlar om att inte enbart studera 
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vad barnen gör med olika material utan vad barn och material gör tillsammans. Utifrån dessa 

teorier kan förskolan bli en plats där materialiteter får ta plats och vara betydelsefulla.  

Förskolans rum 

Förskolan kan betraktas som ett materiellt diskursivt fenomen samtidigt som det för de allra 

flesta barn, pedagoger och föräldrar även är en specifik geografisk plats. En plats dit de 

kommer ofta och som därför är betydelsefull på ett eller annat sätt. Nordin-Hultman (2004) 

riktar vår blick mot den pedagogiska miljön och dess betydelse för vad som görs möjligt och 

omöjligt. ”Barnen är inte på ett speciellt sätt, de blir, på olika sätt i relation till de möjligheter 

och normer som de olika miljöerna och aktiviteterna utgör” (Nordin-Hultman, 2004, s. 168, 

kursiverat i original). Detta synliggörs när Lenz Taguchi (2012) beskriver hur prickar på 

golvet, tänkta för barnen att sitta på vid samlingar hade helt olika verkan på henne och på 

andra barn.   

Nordtømme (2015) beskriver tre olika rum: huvudrummet, mellanrummet och 

bakrummet, som metaforer för rumsliga dimensioner på en förskola. Huvudrummet är ett 

konkret rum som vanligtvis är det första rummet barnen kommer till, näst efter hallen. Här 

syns tydligt att det är en förskola, barnens erfarenheter och upplevelser manifesteras genom 

teckningar och dokumentationer på väggarna, material för bordsaktiviteter, som spel, pussel, 

pärlor, pennor och papper, finns organiserat synligt i lådor och burkar. En rumslig 

organisering som även känns igen från Nordin-Hultman (2004). Mellanrummet däremot är 

inte ett konkret rum utan består av de platser som skapas i leken och som ”omslutter de som 

deler en opplevelse” (Nordtømme, 2015, s. 3). Den tredje rumsliga dimensionen är 

bakrummet, ett rum som är ett slags mellanrum men som är mer stängt för insyn, ett sätt att 

dra sig tillbaka och minska exponeringen för exempelvis pedagogers värderande blickar. 

Genom att använda sig av dessa rumsliga dimensioner kan förskolans rum och materialitet 

betraktas som en pedagogisk resurs. Med det avses att de har en kraft som kan sättas i spel 

och en potential att förändra (Nordtømme, 2015), dvs vad som enligt Barad (2007) är det som 

avses med att något har en agens. Förskolan beskriven i rumsliga dimensioner kan vara en 

plats där krafter sätts i rörelse och förändrar.  

Lärande, kunskap och makt 

Eftersom förskolan är en del av skolväsendet är lärande och kunskap centralt i dess 

verksamhet (Skolverket, 2016a). Däremot kan frågor om vad kunskap och lärande i förskolan 

är och ska vara inte besvaras på något enkelt sätt. Svaren beror istället på de ontologiska och 

epistemologiska ställningstaganden som ligger till grund för verksamheten, vilka kan skilja 

sig åt mellan olika pedagogiska inriktningar. Lärande förstås ur ett onto-epistemologiskt 

perspektiv som en sammanflätad process där det inte går att skilja den som lär något från det 

som lärs, vilket är det Barad (2007) avser med att kunskap uppstår när vi är en del av världen. 

Det får konsekvenser för hur lärandesituationer blir till i förskolans verksamhet. Denna syn 

kan sägas förkroppsliga skrivningen i Lpfö 98 om att ”omsorg, utveckling och lärande bildar 

en helhet” (Skolverket, 2016a). Även om det finns andra delar av Lpfö 98 som visar uttryck 

för att lärande och kunskap är något mer avgränsat.  

 När kunskapspraktiker inte betraktas som enbart mänskliga praktiker utan istället ses som 

”material practices of intra-acting within and as a part of the world” (Barad, s. 90) blir de 
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aktiva agenterna och de skillnadsskapande processerna de är med och samproducerar det 

intressanta. Det innebär att det aldrig fullt ut går att planera vilka kunskapsprocesser som 

kommer att ske (Lenz Taguchi, 2012). Däremot går det att analysera de processer som tar 

plats och låta de analyserna vara till grund för planering och organisering av verksamheten. 

Detta är en del av vad det utifrån Lenz Taguchi (2012) skriver om som att låta pedagogisk 

dokumentation vara en aktiv agent i förskolans verksamhet. Eftersom lärande sker i 

sammanflätade relationer med omvärlden är frågor om makt ständigt aktuella. Makt 

produceras och materialiseras ständigt i de intra-aktioner som sker (Barad, 2007). Men makt 

och andra fenomen är att förstå som temporära och därför också möjliga att förändra och 

rekonfigurera.  

Bortom identiteter och subjekt finns subjektsskapanden och tillblivelser  

I detta avslutande stycke av bakgrundskonfigurationerna lyfts frågor om identitet, subjekt, 

subjektsskapanden och tillblivelser med syftet att tydliggöra skillnaderna och spännvidden i 

och mellan begreppen.  

Identiteten som avgränsad 

Bauman (2004) skrev redan för mer än tio år sedan att ”Today, though ’identity’ is the loudest 

talk in town, the burning issue on everybody’s mind and tounge” (s. 17). Frågor om identitet 

har sedan dess fortsatt att vara aktuella och kanske till och till och med ökat i aktualitet i tider 

av inre gränskontroller, identitetspolitik och identitetsstölder.  

Begreppet identitet är både omdiskuterat och svårgripbart. Ursprungligen kommer ordet 

från den latinska betydelsen för densamme (von Brömssen, 2016). I vardagligt tal betraktas 

identitet ofta som något som finns inuti en människa, en beständig kärna av egenskaper som 

kan se ut på olika sätt. Den essentialistiska och singulära synen på identitet kopplas ofta 

samman med etnicitet, kultur och nation och blir då grunden för ett skillnadsskapande mellan 

olika grupper (von Brömssen, 2016). För att ytterligare bena ut begreppets användning 

beskriver von Brömssen (2016) tre dimensioner av identitet: den individuella (vem är jag?), 

den relationella (vem är jag i relation till andra?) och den kollektiva (vilka är vi?). Om 

identitet kopplas ihop med klass, kultur, sexualitet, kön, genus och religion och blir identitet 

en position att argumentera utifrån.  
 

”Identitetsbegreppet är ett kraftfullt begrepp, eftersom det ligger till grund för avgörande livsval och ger 

möjligheter, men också tillslutningar av livsbanor. Uppfattningar och handlingar utifrån identitet kan 

förklara både positiva och negativa beteenden från människor gentemot individer och grupper och i dess 

namn utövas makt i form av förtryck och exkludering, men också inkludering och tillhörighet” (von 

Brömssen, 2016, s. 55) 
 

När Migrationsverket på sin hemsida skriver att ”Identitet handlar om vem du är, vad du 

heter, när du är född, var du kommer ifrån och vilka som är dina föräldrar” 

(migrationsverket.se) återspeglar det en syn på identiteten som något fixt och bestämt som 

återfinns på flera ställen i det offentliga Sverige. Dessutom påpekas att om du inte kan styrka 

din identitet med någon giltig handling kan det vara svårt för dem att bedöma din rätt till asyl.  

I Läroplan för förskolan (Skolverket, 2016a) kopplas identitet samman med utveckling av 

lärande och språk. Det första målet i kapitel 2.2 Utveckling och lärande lyder ”Förskolan ska 
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sträva efter att varje barn utvecklar sin identitet och känner trygghet i den” (Skolverket, 

2016a, s. 9), vilket avser alla barn. Medan det sista målet i samma kapitel ”Förskolan ska 

sträva efter att alla barn som har ett annat modersmål än svenska utvecklar sin kulturella 

identitet och sin förmåga att kommunicera såväl på svenska som på sitt modersmål” (s. 10) 

enbart gäller vissa barn. Identitet görs till en fråga om en kulturell tillhörighet för de som inte 

tillhör den språkliga majoritetskulturen.  

Identiteter som subjektsskapanden och subjektsskapanden som tillblivleser 

Den essentialistiska synen på identitet som ovan presenterats har kritiserats från många håll. 

Berger och Luckmann (1966/2010) skriver ”Identiteten formas av sociala processer. När den 

väl en gång kristalliserats, vidmakthålls, modifieras eller rent av omformas den av sociala 

relationer” (s. 201). Ett citat som markerar en skillnad i synen på hur identitet skapas, den 

essentialistiska synen att identitet är något en människa är utmanas av den konstruktionistiska 

synen som menar att identitet är något som människor blir till. Nordin-Hultman (2004) 

uttrycker det som att barn i förskolan inte är på ett visst sätt utan att de blir till ”i relation till 

de möjligheter och normer de olika miljöerna och aktiviteterna utgör” (s. 168). Och visar 

därmed på en poststrukturell förståelse av identitet som inte enbart ser till att det är sociala 

faktorer utan även materiella som är med och skapar identiteter. Det kan benämnas som 

identitetsskapande processer, där processen visar på det föränderliga.  

Det kan tyckas motsägelsefullt att använda ett ord som subjektsskapande i relation till en 

agentisk realism som strävar efter att upplösa skillnaden mellan objekt och subjekt. Kanske 

som en effekt av att poststrukturalismen är en teoribildning som många posthumanister är 

bekanta med har begreppet följt med (se exemplvis Hultman, 2011a; Lenz Taguchi, 2012). 

Begreppet används då för att beskriva processer av tillblivelser. Tillblivelser handlar om 

skillnadsskapande processer, men inte skillnad i motsats till någon annan utan skillnad i sig. 

Att vara i tillblivelseprocesser är att bli annorlunda sig själv. Lenz Taguchi (2012) uttrycker 

det som att ”Alla ingående performativa agenter eller kroppar blir till på nytt i varje intra-

aktion, varje samhandling eller möte” (s. 54, kursiverat i original). Hultman (2011a) 

understryker att det är viktigt att förstå att sammankopplingarna mellan olika element inte ska 

ses som att de fyller någon brist, eftersom människor eller ting aldrig är fullkomliga. 

Tillblivelser betecknar ingen slutpunkt utan kan ses som en bit av ett pågående 

subjektsskapande. Olausson (2012) lägger till begreppet kulturell impuls som en beskrivning 

av de idéer, tankar och handlingar som ses ha sin grund i barnens tidigare erfarenheter. ”Att 

använda begreppet kulturella impulser är alltså ett sätt att markera att alla barn ingår i olika 

kulturer, oavsett var man kommer ifrån” (Olausson, 2012, s. 15).  

I möten som präglas av en interkulturell förståelse pågår ständiga förhandlingar och 

rekonstrueringar av exempelvis identiteter. Det gör att identiteter kan förstås som föränderliga 

och oförutsägbara (Lahdenperä, 2011). Nxumalo (2012) synliggör betydelsen av det utrymme 

för förändring som kan ske i möten. När materialiteter som barnen möter i förskolan inte 

inbjuder till något förhandlingsutrymme begränsas möjligheterna till identitetsskapande vilket 

också performativt upprätthåller koloniala förhållanden. Istället för att förstå identitet som 

svaret på frågan: Vem är jag? Kan identitet förstås som en ständigt pågående process av 

tillblivande. Det går därför aldrig att helt fastslå en identitet därför måste också definitionen 

av identitet ständigt förändras. För att inte skapa allt för stor förvirring kring begreppen 
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används företrädelsevis tillblivelser när subjektsskapande processer ses ur ett agentiskt 

realistiskt perspektiv.  
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METODOLOGISKA KONFIGURATIONER   

Lenz Taguchi (2012) visar på en skillnad mellan att välja en metod och att, som inom 

posthumanismen, tänka och handla metodologiskt. Skillnaden beskrivs ligga i att metoden 

beskriver ett tillvägagångssätt medan ett metodologiskt tänkande innebär en ”[…] önskan om 

att sätta sig själv i rörelse, för att ingå i en process av tänkande och handlande” (Lenz 

Taguchi, 2012, s. 87). Processer som en inte vet vart de slutar och därför inte heller helt kan 

överblicka. I kommande avsnitt presenteras de metodologiska konfigurationer och 

överväganden som gjorts inom ramen för arbetet med uppsatsen. Först behandlas den 

sammanflätade metodologins uttryck och konsekvenser för förhållningsätt i forskningen, 

därefter hur empirin har genererats och producerats. Studien kontextualiseras och situeras 

sedan i relation till den deltagande förskolan och genomförandet av de på-plats-möten som 

gjorts. Därefter presenteras den väv av teoripraktiker och pratikteorier samt de begrepp av 

analytisk karaktär som har satts i rörelse av detta vävande. Avslutningsvis behandlas hur de 

etiska aspekterna som aktualiserats under arbetes gång har omhändertagits.  

Att göra metod med posthumanismen    

Svensson och Ahrne (2011) liknar metodvalet vid att välja färdväg inför en resa, där 

startpunkten är forskningsfrågan och målet kunskap om denna fråga, däremellan finns många 

olika vägar. En posthumanistisk hållning till denna liknelse skulle kunna påpeka att om 

resandet betraktas som att det har en tydlig start och ett tydligt mål kommer mycket att missas 

under vägen. Det kan exempelvis visa sig längs vägen att startpunkten var en annan än den 

som först förelåg och att det som först föreföll vara målet inte alls markerade en slutpunkt.  

Många av de begrepp, benämningar och indelningar som traditionellt används i 

uppbyggnaden av en forskningsstudie lämpar sig mindre bra för posthumanistiska 

sammanhang (Lather & St. Pierre, 2013). Detta eftersom posthumanismer ifrågasätter de 

hierarkiseringar, kategoriseringar och ramar som ligger till grund för den västerländska 

vetenskapstraditionen (Åsberg, 2012a). Istället har det inom den postkvalitativa forskningen 

vuxit fram en stor pluralism i relation till val av metoder för både produktion och analys av 

data, i den mån de ens går att avgränsa dessa som delar av en forskningsprocess (Lather & St. 

Pierre, 2013). Masny (2013) beskriver forskning som ett assemblage, en sammansättning, av 

exempelvis forskare, deltagare och forskningsdesignen, som ständigt uppträder i nya 

konstellationer. Det innebär att metoden inte i förväg helt kan fastslås utan måste tillåtas 

förändras, vilket också understryker att allt hänger samman i en ickelinjär process.  

 Det finns en mångfald av artiklar och studier som låter teorier och begrepp sättas i rörelse 

i relation till ett sammanhang på ett delvis förnyat sätt (se exempelvis Lenz Taguchi, 2010b; 

Taylor, 2013). Att tänka med och att utmana tänkandet i relation till något, på engelska ”re-

think” och ”re-conceptulize”, har blivit ett posthumanistiskt sätt att hantera metodologiska 

ställningstaganden. Detta förhållande till metodologiska frågor ställer höga krav på 

transparens och etisk medvetenhet hos forskaren (Barad, 2007, Lather & St. Pierre, 2013). 

Mazzei (2010) uttrycker att forskning och data behöver drivas mot utmattning för att inte 

enbart reproducera det vi redan ser. Utmattningen ska leda till att något annat blir möjligt att 

se, något bortom det vi vanligtvis ser med en antropocentrisk blick (Hultman & Lenz 



 28 

Taguchi, 2010). Att provocera och utmana det som uppfattas som förgivettaganden är en 

central del av det ständiga utvecklandet av en posthumanistisk metodologi.  

Posthumanistiska forskarroller  

Ett posthumanistiskt perspektiv avkräver en förståelse för min forskarroll som innebär att jag 

är en del av och ständigt befinner mig i, trassliga, sammanflätade och invecklade relationer 

med omvärlden. Rautio (2014) beskriver en metodologisk skillnad mellan deltagande 

observation och observant deltagande. Deltagande observation kan beskrivas som en rörelse 

mellan engagerat deltagande och distanserat observerande (Fangen, 2005) medan observant 

deltagande har sitt fokus på relationer och intra-aktioner som sker i situationen. Forskaren kan 

här omöjligt placera sig vid sidan av, utan är med hela sig en oseparerbar del av forskningen, 

liksom av de dokumentationsverktyg som används. Barad (2007) uttrycker just detta icke-

separerbara i följande citat: ”[…] we are a part of that nature that we seek to understand” (s. 

150). Jag har tidigare tränat på att vara en deltagande observatör men strävar i denna studie 

efter att vara en observant deltagare. Det innebär att jag måste vara föränderlig och följsam i 

de situationer jag deltar i. Rautio (2014) ser i sin studie att: 
 

Allowing for inconsistencies in my role was soon picked up by the children. It seemed to me that it created 

a mutual space in which everyone’s roles could fluctuate – to an extent. While I remained the responsible 

adult I was not always the knowing adult, the planning adult, the distant observing or the child-like 

participating adult. (s. 466) 
 

För mig som är van att befinna mig i förskolan som förskollärare är förhållningssättet både 

befriande och utmanande. Jag får ta med mig och erkänna de kunskaper och erfarenheter som 

jag har arbetat mig fram till i mitt yrke. Men jag behöver även vara öppen för att släppa på 

vad det innebär att ha ett uppdrag som förskollärare och samtidigt relatera till att vara 

forskare. Jag varken kan eller vill isolera någon av de olika rollerna utan har strävat efter att 

låta mig ha tillgång till en komplex förståelse av både mig själv och min omgivning. För mig 

har det inneburit att jag i högre grad, än vid tidigare studier jag gjort, har gett mig in i och 

svarat på både barns och andra materialiteters inbjudningar. Det kan relateras till det Haraway 

(1997) förklarar med att som forskare befinna sig i riskzonen. I de intra-aktioner som uppstår 

riskerar även forskaren att tillbliva, i risken ligger samtidigt också möjligheter.  

Att inta ett intra-aktivt förhållningssätt 

Ett intra-aktivt förhållningssätt i forskningsprocessen innebär att försätta sig mitt i 

verkligheten för att kunna få tillgång till så många olika infallsvinklar som möjligt (Barad, 

2007; Lenz Taguchi, 2010a). Det innebär också att det inte enbart finns ett sätt att inta ett 

intra-aktivt förhållningssätt utan flera. Jackson och Mazzei (2013) beskriver det som att vara i 

en passage där möten sker, möten där ny och gammal kunskap tillåts att förändras, 

sammanflätas och transformeras. Det liknar Barads (2007) resonemang om vad som händer i 

en kunskapsapparat. Barad (2007) förklarar hur forskare och vald undersökningspraktik 

samspelar: ”[…] a performative account insist of understanding thinking, observing, and 

theorizing as practices of engagement with, and a part of, the world in which we have our 

being”(s. 133).   

Ett intra-aktivt förhållningssätt kan beskrivas som att med etisk medvetenhet utforska 

agenters intra-aktioner och möta de och det som produceras i dessa samtillblivelser (Westberg 
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Bernemyr, 2015). Det medför ett ständigt accepterande av att det inte finns någon sann 

förståelse av en situation eller någon position som kan ge en mer rättvisande bild av det som 

händer. Istället för att se detta som ett kapitulerande kan det förstås som att kunskap uppstår i 

de ständiga möten mellan empiri, forskare, etik, teori och metodologi som sker. Det innebär 

en syn på att alla agenter, utan inbördes rangordning är inblandade i och har inflytande över 

olika skeenden (Palmer, 2010). Intressant i varje skeende är de förändringar och 

transformationer som uppstår samt de relationer dessa förändringar skapar (Barad, 2007). Här 

framträder också syftet med att studera intra-aktioner, möjlighet till nya tankar, förståelser och 

handlingar, genom att utforska agenters delaktighet och inflytande (Lenz Taguchi, 2012).  

Generativa empiriproduktioner  

I post-kvalitativ metodologi betraktas inte verkligheten som något beständigt placerat mellan 

forskaren och det som utforskas. Istället är verkligheten något som ständigt uppkommer, om 

och om igen (Barad, 2007). Det får konsekvenser för synen på det som i en studie vanligtvis 

brukar kallas data och empiri. Data ligger inte bara och väntar på att fångas in av en forskare, 

den uppstår, genereras och produceras. Jag har använt mig av tre olika generativa metoder för 

att producera data: video, stillbildsfotografering samt penna och anteckningsbok. Dessa tre 

metoder har använts blandat, utifrån vad som har bedömts som lämpligt och möjligt i varje 

situation. De anteckningar, stillbilder och filmsekvenser som har producerats betraktas som 

studiens empiriska material. Vid varje ny kontakt med materialet startar nya generativa 

processer eftersom nya intra-aktioner tar plats. För att ta både rörliga bilder och stillbilder har 

en handhållen iPad2 använts. Syftet med att välja bort stativ och istället hålla iPaden i handen 

var att fortsätta befinna mig mitt i och inte genom placeringen av linsen börja med att skapa 

mer än nödvändig distans. Att hålla iPaden i handen var också praktiskt eftersom barn och 

andra materialiteter ofta förflyttar sig i miljön. Men när en iPad hålls i handen innebär det 

också att minst en hand är upptagen av det vilket påverkar (o)möjligheten till andra 

handlingar. Valet av teknikenhet grundar sig på tillgång och enkelhet. Jag är van att arbeta 

med iPad från min egen verksamhet i förskolan och känner mig därför bekväm med tekniken, 

vilket är en förutsättning för att kunna arbeta med den (Eidevald, 2015). Dessutom är barnen 

på avdelningen vana vid att både själva använda och att pedagogerna använder sig av iPads 

som en del i det vardagliga arbetet.  

 Inspelade sekvenser med rörliga bilder ger en möjlighet att återbesöka händelsen vid flera 

tillfällen för att kunna studera den ingående (Eidevald, 2015). Det var en viktig aspekt när 

inspelning av rörlig bild valdes som metod. En videosekvens fångar mycket, inte enbart det 

som sägs utan även icke-verbala uttryck och kroppars placering i relation till varandra, vilket 

är intressant ut ett intra-aktivt perspektiv. Men inspelning av rörlig bild fångar inte allt, 

exempelvis utelämnas smaker och dofter samt det som vid inspelningstillfället befinner sig 

utanför bild. Dessutom kunde jag märka att min inställning till situationen förändrades av om 

jag spelade in eller inte. I likhet med Rautio (2014) skärpte jag mina sinnen när jag visste att 

jag inte skulle kunna titta på situationen igen i form av en filmsekvens. Här synliggörs 

                                                 

 
2 Ordet iPad används eftersom det är så jag är van att beteckna den, vilket också var den benämning som 

användes på den aktuella förskolan. 
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kunskapsapparatens agens (Barad, 2007). Stillbildsfotografering och intensivt antecknande 

kom därför att användas i högre utsträckning än vad jag först trott. Det blev tydligt att 

efterarbetet med en inspelad sekvens är tidskrävande, precis som Eidevald (2015) påpekar, 

samtidigt som det är ett sätt att lära känna materialet. För att göra sekvenserna mer hanterbara 

delades situationerna ibland upp i flera sekvenser. Få av situationerna varade längre än en 

eller ett par minuter, då barnen antingen själva avbröt eller på något annat sätt blev avbrutna i 

aktiviteterna.  

 De med penna och papper genererade anteckningarna är av olika karaktär. Försök till täta 

beskrivningar av en händelse blandas med stödord, frågor och kommentarer med 

utropstecken. Allt beroende på hur mycket jag filmat och fotat samt hur situationerna har 

gestaltat sig. Att inte ha en i förväg väldigt tydlig struktur för anteckningarna var ett sätt att 

försöka hålla sig öppen till vad som skulle kunna ske (jmf. Rautio, 2014). Detta för att 

undvika att producera precis den data som stämmer in på vad jag förväntar mig (Hulman & 

Lenz Taguchi, 2010). Anteckningarna har varit viktiga för mig, inte för att de, lika lite som 

filmsekvenserna och fotona är en representation av verkligheten, utan för att de är en del av 

utforskandet av de pågående intra-aktionerna.  

Analys av bilder har tidigare använts i post-kvalitativa studier i förskolans kontext (se 

exempelvis Andersen & Otterstad, 2014; Hultman & Lenz Taguchi, 2010; Westberg 

Bernemyr, 2015), vilket gjorde att stillbildsfotografering framstod som en relevant 

datagenerativ metod. Att ta en bild kräver också kortare aktiv tid från mig som forskare för att 

genereras i relation till generering av rörliga bilder. Utan att rangordna de olika metoderna 

kan konstateras att de har genererat olika former av data på olika sätt, men alla bidragit till 

den data som har producerats. Med ovan gjorda påpekanden om vikten av öppenhet inför det 

som sker har jag försökt navigera och hitta rimliga avgränsningar för att kunna närma mig det 

jag vill utforska, barns intra-aktiva tillblivelser i en mångkulturell förskolekontext.  

Möten med förskolans mångfaldiga kontext  

I syftet framgår att studiens kontext utgörs av en mångkulturell förskola, varför det var en 

utgångspunkt i urvalet. Den förskola som deltagit i studien ligger i en medelstor nordlig 

svensk stad. Förskolan har fyra avdelningar, två för de yngre barnen 1-3 år, och två för de 

äldre barnen 3-6 år. Vid mina besök har jag varit på en av avdelningarna för de yngre barnen. 

På avdelningen arbetar två förskollärare och en barnskötare, vilka alla benämns pedagoger, 

tillsammans med 16 barn, som blivit 15 när studien avslutades. Totalt 12 av dessa barn har 

vårdnadshavare som samtyckt till deras barns deltagande i studien. Förutom svenska talar 

föräldrar och barn på den aktuella förskoleavdelningen minst sju andra språk, vilket gör att 

förskolan ur den aspekten kan betraktas som mångkulturell.  

I hallen finns en välkommenskylt på flera olika språk och på väggarna finns bilder med 

ord på både svenska och andra språk, dessutom finns bilder med TAKK (tecken som 

alternativ och kompletterande kommunikation). Bilderna sitter företrädelsevis på låg höjd, så 

att barnen ska kunna se. Vid toaletten finns färgernas namn på olika språk, och vid språkens 

namn finns även nationsflaggor. Personalen talar svenska med barnen och använder sig av 

TAKK som förstärkning av kommunikationen. I ett samtal med en av pedagogerna 

framkommer att de ständigt jobbar med språk och kommunikation på olika sätt för att det är 

så viktigt. 
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När en kommer in på avdelningen möts en, efter hallen, av ett rum som är fyllt av 

dokumentationer från tidigare och pågående projekt. Tanken är att barnen här ska ha 

möjlighet att både återbesöka och fortsätta utforska det projekt de för tillfället håller på med. 

Under tiden för studiens genomförande var vatten i fokus. Från detta rum finns tre dörrar en 

till en matsal där alla måltider intas, en till ett rum där soffa och en stor cirkelformad matta 

samt några låga bord utgör möbleringen och en till avdelningens största rum. Det stora 

rummet är möblerat med rum i rummet så att olika hörnor bildar varierade lekmiljöer. Här 

återfinns exempelvis utklädningskläder, små möbler, byggmaterial och en lekmöbel i form av 

en bil. På en av väggarna finns en activeboard och en annan vägg har fönster som går nästan 

ner till golvet.  I rummet med soffan och den stora mattan sker samlingar och möten med hela 

gruppen. Här finns också böcker tillgängligt och vid de låga borden tas olika material fram.  

Från rummet med soffan finns en grind som avgränsar mot hygienutrymmen och det som 

benämns som ateljén. I ateljén finns låga bord och hyllor fulla av material för skapande 

aktiviteter. Det material som är placerat långt och barnen själva kan nå är företrädelsevis torrt 

material (jmf. Nordin Hulman, 2004) som barnen utan vuxnas stöd kan arbeta med, medan det 

som finns högre upp är kladdigare och anses kräva vuxennärvaro. Ateljén har glasrutor mot 

rummet med soffan. I ena delen av ateljén finns ett område där barnen kan arbeta med ris. För 

mig som själv arbetar i förskolan känns miljön bekant, både i relation till mina egna 

erfarenheter och i relation till den pågående diskussion om förskolans pedagogiska miljö som 

jag tycker mig uppleva i exempelvis fackpress samt på olika bloggar och sociala medier.  

Lokalen möter mig med färger, former och material som ser inbjudande ut. Speglar och 

belysning tillvaratar och skapar möjligheter till möten i utrymmen som annars inte skulle ha 

framträtt.  

Förskolan har besökts vid tre tillfällen under våren 2017, varje besök varade mellan två 

till tre timmar. Jag har varit på förskolan i deras vardagliga arbete inomhus, och följt med 

verksamheten, pedagogerna och barnen i de aktiviteter som tagit plats och form. Ibland har 

gruppen delats med hänsyn till vilka barn som deltar i studien. För att skapa mig en bild av 

verksamheten har jag ställt frågor till pedagogerna av upplysande karaktär. Jag har velat 

studera det där vanliga, vardagliga, som sker en förmidag mellan nio och halv tio eller en 

eftermiddag strax före klockan tre. Flera tidigare studier gjorda med posthumanistisk ingång 

har intresserat sig för en specifik typ av aktivitet i förskolan, som skrivande (Hermansson, 

2013), IKT (Holmgren & Zimmerman Nilsson, 2014) och matematik (Hultman, 2011a; 

Palmer, 2010) eller de tillfällen som innebär planerade aktiviteter inom ett projekt som 

(Olsson, 2014; Westberg Bernemyr, 2015). Jag har istället riktat mig mot det där som bara 

sker, ofta betraktat som fri lek eller fritt valda aktiviteter. Rautio och Winston (2015) 

påminner om att lek måste förstås som en intra-aktion och påpekar att:   
 

Intra-active playing is thus never ‘free’  but always interdependent, never ‘guided’ but always generative 

and becoming. Intra-active play is about being ‘in it’ together: becoming human beings in relation to one 

another and to the world. (Rautio & Winston, 2015, s. 17) 
 

För mig har denna inställning till lek inneburit att jag har försökt placera mig mitt i 

verksamheten, på golvet eller på en rullpall och sedan försökt följa med i de rörelser som 

skapats. Jag har svarat på de inbjudningar av barn eller andra materialiteter som har uppstått, 

vilket inneburit att jag ibland helt har gått in en lek när det känts rätt för att vid andra tillfällen 
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agera på ett annat sätt. De flesta barn verkar inte reagera nämnvärt på att jag har varit där, det 

är inte så konstigt att en ny vuxen befinner sig på förskolan. Inte heller min Ipad eller min 

anteckningsbok väcker något större uppseende, och jag tänker att det är så de är vana att möta 

vuxna i förskolan, antecknades och fotandes.  

Under mina år som förskollärare har jag främst arbetat med förskolans yngsta barn, 1-3 

år, vilket gör att jag har erfarenhet av och är bekväm med den delen av situationen sedan 

tidigare. Det påverkar mitt förhållande både i relation till miljön och verksamheten i stort. 

Pedagogerna som jag tidigare mött i ett kompetensutvecklingssammanhang relaterar till mig 

som att vi alla är en del av en större förskolekontext. Jag har inte frågat något om de specifika 

barnen, men det händer att pedagogerna berättar för mig om barnen eller att vi kommer in på 

det via frågor jag ställer om verksamheten. Det innebär att jag i relationen till barnen är 

utlämnad till det som visar sig under tiden jag befinner mig på förskolan, vilket också är så 

jag har velat ha det för att om möjligt platta ut hierarkierna något.  

Att skapa en väv av praktikteorier och teoripraktiker 

Genom att sätta genererad data i relation till begrepp och teori har det skapats en väv av 

teoripraktiker eller praktikteorier. Denna väv kan sägas vara en produktion av verkligheten, 

dock inte samma verklighet som rådde när exempelvis bilden togs. I och med att data 

omvandlas sker också en förflyttning ” […]från förskolans verklighet till en forskningsarena 

där jag som forskare, ihop med data och begrepp, står ansvarig för den verklighet som 

produceras” (Westberg Bernemyr, 2015). En annan forskare hade sannolikt satt igång andra 

rörelser och därmed andra verklighetsproduktioner. Nedan redogörs för hur detta intra-aktiva 

förhållningssätt har praktiserats.  

Agentiska urval 

I ett agentiskt realistiskt perspektiv är det inte möjligt att se det empiriska materialet som en 

helhet, istället måste ett urval göras. Urvalsprocessen i denna uppsats är snårig och har pågått 

genom hela arbetet, såväl före och under som efter att jag varit på plats i förskolan. Som 

förberedelser inför det första besöket i förskolan preciserades ytterligare frågor av mer 

avgränsad karaktär utifrån forskningsfrågorna. De frågor som användes var exempelvis: Hur 

intra-agerar barnen med den materiella omgivningen? Vad gör barnen? Hur svarar 

materialiteterna? Vart befinner sig barnen? Med vad intra-agerar barnen? Hur förflyttar sig 

barnen i miljön? Hur förflyttar sig miljön i relation till barnen? Dessa frågor fanns längst bak i 

anteckningsboken för att finnas som stöd vid behov. Under på-plats-studierna filmades, 

fotades och antecknades i enlighet med det jag tidigare redogjort för. Urvalet som skede mitt 

under dessa tillfällen guidades av de frågor som jag preciserat. Vissa situationer har valts bort 

för att barn vars föräldrar inte samtyckt till deras deltagande kom in i situationen.  

I direkt anslutning till varje besök har anteckningarna lästs, bilderna och filmerna 

studerats och textfragment skrivits utifrån de tankar och kopplingar som tillfällena på 

förskolan har satt igång hos mig. Efter mina tre besök på förskolan hade jag förutom en 

mängd handskrivna anteckningssidor även 20 filmer och 40 stillbilder. Dessa ordnades på 

olika sätt utifrån både forskningsfrågorna och de mer avgränsade frågorna. Materialet har 

sedan studerats ett flertal gånger med inställningen att det vid varje läsning finns möjligheter 
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att göra nya och andra kopplingar än vid de tidigare läsningarna. Dessa tankar har nedtecknats 

i handskrivna mind-maps, färgpennor har använts för att markera olika stråk. Till en början 

inriktade jag mig på de performativa agenterna för att sedan veckla ut andra aspekter. Med 

inspiration från tidigare studier (se exempelvis Andersen & Ottestad, 2014; Ottestad & 

Rossholt, 2014; Westberg Bernemyr, 2015) har bildmaterialet studerats på olika sätt. 

Exempelvis har jag: tittat på filmerna med och utan ljud och studerat bilderna i färg, i gråskala 

samt med olika filter, allt för att upptäcka barn, materialiteter och diskurser på för mig nya 

sätt.  

Jag har försökt lyssna till Hultmans och Lenz Taguchis (2010) uppmaning om att aktivera 

hela mig, min bodymind, i relation till data. Det blev då tydligt att vissa anteckningar stod ut 

från pappret och filmsekvenser fick det att kännas i min kropp. Det kunde påminna mig om 

hur jag suttit när jag spelade in filmen eller hur ett visst begrepp gjort sig synligt i en 

händelse. Medan andra filmer, bilder och anteckningar inte fick något alls att hända. Det 

måste vara vad Barad (2007) avser med att data kan förstås som agentisk tillsammans med 

mig som forskare och teoretiska begrepp.  

Agentiska snitt och diffraktiva läsningar 

Utifrån upprepade läsningar av data och forskningsfrågorna valdes tre situationer ut för vidare 

bearbetning. Detta urval kan förstås som tillfälliga frysningar av intra-aktioner, eller agentiska 

snitt (Barad, 2007). I snitten, som alltid är en del av den apparat de produceras av, framkallas 

olika fenomen. ”Different agential cuts produce different phenomena” (Barad, 2007, s. 175). 

Beroende på hur snittet läggs kommer det alltså att ge upphov till olika fenomen. Och 

påminner Barad (2007) ”Phenomena are constitutive of reality. Reality is composed not of 

things-in-themselves or things-behind-phenomena but of things-in phenomena” (s. 140). 

Syftet med de agentiska snitten är att kunna studera händelserna och skapa kunskap om 

dem på en detaljerad nivå. De framkallade fenomenen, vilka av Barad (2007) förstås som de 

minsta materiella enheterna, har stor betydelse för förståelsen av processen. Detta 

understryker vikten av medvetenhet om både min egen och andra agenters delaktighet. 

Dessutom aktualiseras frågor om hur och varför snitten ska läggs på ett visst ställe, eftersom 

de agentiska snitten är produktiva. Även kunskap förstås som ett fenomen, det vi kan veta 

utifrån en intra-aktiv förståelse av tillvaron är det som visar sig som fenomen. Alltså är 

fenomen ”ontological inseparability/entanglement of intra-acting ’agencies’” (Barad, 2007, s. 

139, kursiverat i original). Den kunskap som produceras utifrån gjorda snitt är temporär, men 

ändå viktig eftersom den påverkar de kommande intra-aktionerna.  

De tre valda situationerna är alltså att förstå som agentiska snitt. Från två av dem fanns 

både filmsekvenser och stillbilder medan den sista enbart fanns nedtecknad. Utifrån varje 

situation nedtecknades en beskrivande text, som beroende på om det var filmer och eller 

fotografier eller enbart anteckningar som låg till grund kom att se olika ut. De agentiska 

snitten ska förstås som en sammansättning, en konfiguration, gjorda utifrån de olika vad de 

olika generativa datametoderna producerade. I relation till forskningsfrågorna formulerades 

frågor av analytisk karaktär (se Bilaga 1). Dessa användes sedan tillsammans med tidigare 

beskrivna teoretiska begrepp för att tänka med de gjorda snitten. Detta tänkande gjordes i 

form av diffraktiva läsningar (Hultman & Lenz Taguchi, 2010). Diffraktion är ett fenomen 

och begrepp, hämtat från fysiken som har att göra med olika vågors utbredning när det träffar 
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kanten av ett föremål. Det som då händer är att vågorna böjs och sprids, exempelvis när vågor 

slår mot en vågbrytare (Palmer, 2010). Begreppet återfinns hos Haraway (1997) och sedan 

metodologiskt vidareutvecklat hos Barad (2007). Både diffraktion och reflektion är optiska 

fenomen, medan reflektionen skickar tillbaka likhet så är diffraktionen enligt Haraway citerat 

i Barad (2007) ”marked by patterns of difference” (s. 71).  I diffraktionen kommer vågorna att 

böja sig, kombineras och överlappa varandra, vilket är det som skapar skillnad och variation. 

De mönster som skapas är alltså inte reflektioner av verkligheten, utan kan ses som 

interferensmönster. Där överlappningarna ibland skapar utsläckningar och ibland 

förstärkningar. Det är inte enbart diskurser och figurationer som förändras av diffraktioner, 

utan även fysiska förändringar blir möjliga. Vågen som slår mot vågbrytaren kommer gradvis 

att bryta ner den samtidigt som den påverkar vågens riktning, vilket kan ses om att det 

materiella bjuder motstånd.  

På samma sätt som vågorna böjer sig när de möter motstånd går det att förstå hur data 

böjer sig i mötet med olika delar i av forskningsprocessen. Hultman och Lenz Taguchi (2010) 

beskriver det som att försätta sig i mitt i de pågående intra-aktionerna mellan empiri, teori, 

metod och forskare och där läsa med det som händer. Palmer (2010) beskriver vad som 

händer i brytningarna:   
 

Att skifta kurs sker dock inte hur som helst utan i de skärningspunkter eller skeenden då data, 

forskaren (som kropp), teori och metod möts och stöter ihop på ett sådant sätt att nya riktningar 

stakas ut. När dessa diffraktiva möten sker finns alltid en del av det gamla kvar (precis som i 

vågens brytning) samtidigt som det nya tränger sig på, avbryter, stör och påkallar 

uppmärksamhet. (s. 90) 
 

Citatet visar också på att det som eftersöks inte är en sanning om situationen utan en komplex 

och mångfasetterad förståelse, diffraktiva läsningar kan därför vara motsägelsefulla och inte 

alls stödja varandra. För mig har detta varit viktigt att komma ihåg och påminner om att data 

inte ses som en representation av verkligheten. Syftet med de diffraktiva läsningarna är inte 

att avslöja något om de producerade fenomenens kvaliteter, utan att säga något om 

transformationerna som sker i flödet av möten (Barad, 2007). Palmer (2010) förklarar att 

empirin i ett diffraktivt tänkande ses som ”[…]agentiskt och får saker att hända med såväl 

forskaren som forskningsfrågorna och resultaten” (s. 91).  

Forskningsetiska aspekter 

Etiska frågor och aspekter har på olika sätt varit aktuellt under hela processen. Redan i de 

första funderingarna kring val av forskningsområde och formulerandet av forskningsfrågor 

var etiska frågor och möjliga förfaranden för att undersöka dessa centrala. Både valet av teori 

och de metodologiska övervägandena har gjorts i relation till de etiska konsekvenserna av 

gjorda val. Även i framskrivandet av de agentiska snitten och de efterföljande diffraktiva 

läsningarna är de etiska aspekterna ständigt närvarande. Barad (2007) påpekar att etik inte är 

något som kan läggas som ett raster över en process utan något som ständigt ska vara en aktiv 

del av en forskningsprocess. Nedan redogör jag först för hur jag inom ramen för denna 

uppsats hanterat kraven för god forskningssed enligt Vetenskapsrådets (2002; 2011) 

rekommendationer för att sedan visa på hur jag hanterat den intrasslade etiken som kommer 

av ett intra-aktivt förhållningssätt i en mångkulturell förskolekontext.  
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Etik i relation till riktlinjer  

Att följa riktlinjer för god forskningsed innebär att beakta de etiska principer, den kodex, som 

formulerats inom området. Denna kodex behandlar relationen de som medverkar i 

forskningen samt forsningens vetenskapliga kvalitet (Vetenskapsrådet, 2002; 2011). 

Vetenskapsrådet (2002) har formulerat fyra grundkrav som skall uppfyllas för god etik i 

humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning. Dessa krav som är: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, har beaktats i studien.  

Den första kontakten med förskoleavdelningen skedde via mail och följdes upp med 

telefonsamtal. Studiens syfte och övergripande frågeområde presenterades, dessutom beskrevs 

vad min närvaro skulle kunna innebära för både pedagoger och barn. När avdelningens 

pedagoger samt berörd förskolechef var eniga om sitt deltagande i studien informerades 

vårdnadshavarna. Ett informationsbrev (se Bilaga 2) med studiens syfte, genomförande samt 

hur de etiska krav som Vetenskapsrådet (2002) ställer kommer att beaktats i studien lämnades 

till barnens vårdnadshavare, via förskolan. Detta för att säkerställa uppfyllandet av 

informationskravet även i relation till vårdnadshavarna. För att omhänderta samtyckeskravet 

lämnades tillsammans med informationsbrevet också en samtyckesblankett där 

vårdnadshavarna ombads ta ställning till sitt barns deltagande i studien. I brevet framgår även 

att de när som helst kan återkalla sitt samtycke. Även pedagogerna på avdelningen har 

tillfrågats om samtycke till deltagande i studien (se Bilaga 3). Eftersom barnen är mellan 1 

och 3 år gamla har de inte direkt tillfrågats om sitt deltagande i studien. Däremot har barnens 

reaktioner i de uppkomna situationerna beaktats, om ett barn visat att hen inte vill eller känner 

sig obekväm med att dokumenteras har fokus riktats mot annat håll. Vetenskapsrådet (2011) 

uttrycker att det alltid är förenat med en risk att bedriva forskning där barn under 15 år är 

involverade. Jag övervägde olika alternativa tillvägagångssätt och kom fram till att bilder och 

filmsekvenser där barn är med var det mest lämpliga sättet att genomföra studien. Då 

uppsatsen inte syftar till att studera barnen utan de samhandlingar de är involverade i 

tillsammans med den omgivande miljön, mig som forskare och vald teori minimeras riskerna. 

Vid mitt första besök presenterade jag mig för de barn och den personal som var inne vid det 

tillfället samt på ett möte med barn och pedagoger innan lunch. Jag berättade att jag kommer 

att vara på förskolan vid några tillfällen under våren och att jag då kommer, skriva i mitt 

anteckningsblock samt att fota och filma med min iPad. Vid varje nytt besök på förskolan har 

jag presenterat mig för de barn jag mött. Det har varit mitt sätt att i relation för barnen 

förklara om inte vem jag är så varför jag är där och på så sätt relatera till både 

informationskravet och samtyckeskravet.   

Konfidentialitetskravet har i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (2002) beaktats 

under hela tiden efter empirigenerationen genom att bilderna och filmerna har hanterats på ett 

sådant sätt att ingen annan än jag har haft tillgång till dem. Inget av det genererade materialet 

kan ses om känsligt, trots detta har stor försiktighet iakttagits i hanterandet av det. Ipaden är 

försedd med en kod, likaså min dator, och anteckningsboken har förvarats i ett läst skåp då jag 

inte använt den. I de nedtecknade beskrivningarna av händelserna byttes namnen ut på både 

barn och pedagoger vid första tillfället, för att inte röja deras identitet. Exempelvis vid 

handledning är det dessa beskrivningar som har använts. Vid några tillfällen under arbetet 

med uppsatsen har bilder funnits med i en av delarna, men inte i slutversionen vilket också är 
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ett sätt att försäkra mig om att bilderna inte sprids vidare. I den slutgiltiga versionen av 

uppsatsen finns inga egennamn med, varken riktiga eller fingerade, vilket också stärker 

konfidetialiteten. Att välja bort egennamnen handlar också om att inte överordna människor i 

relation till andra framträdande materialiteter.  

Beaktandet av nyttjandekravet har inneburit att jag informerat både vårdnadshavare och 

pedagoger om att det för studien genererade materialet enbart kommer att användas till denna 

masteruppsats. Vetenskapsrådet (2011) lyfter fram att forskningsetik alltid tar plats i ett 

sammanhang och därför ser olika ut i olika sammanhang. Ur ett agentiskt realistiskt 

perspektiv skulle detta uttryckas som att etiken görs och blir till i materiellt diskursiva 

processer (Barad, 2007).   

En utvikning om etik i relation till att bli dokumenterad i förskolan 

Pedagogerna, som använder sig av pedagogisk dokumentation i sitt arbete och därför ofta tar 

foton och filmer, frågar i många situationer barnen om de tycker att det är okej att de tar en 

bild, vilket barnen ofta tycker att det är. I flera situationer, men inte i alla har jag tillfrågat 

barnen om det är okej att jag tar en bild en film och de har då samtyckt. Det har varit mitt sätt 

att omhänderta frågan om barns samtycke till deltagande på och i bilder och filmer. Att jag 

som vuxen i relation till barnen ur förskolans perspektiv på många sätt har en överordnad roll 

och att jag enbart vid några tillfällen besökt förskolan kan påverka barnens benägenhet att 

delta eller inte delta på bild. Det synliggör vikten av att inte enbart lyssna till vad barnen säger 

utan även ta in hur de beter sig i relation till dokumentationssituationen.  

Att barnen är vana att delta i olika situationer där de blir dokumenterade säger egentligen 

inget om huruvida de överlag tycker att det är okej eller inte. Lindgren (2016) problematiserar 

de maktaspekter som finns i att pedagoger tar sig rätten att dokumentera barn i förskolans 

verksamhet. Det har skapats en ”blickkultur” (Lindgren, 2016, s. 9) inom svensk förskola som 

har förändrat hur förskolan görs och kan göras. Från poststrukturalistiskt och feministiskt 

poststrukturalistiskt håll har kritik riktats mot hur barn har betraktas, som autonoma subjekt, 

självständiga och frikopplade från sin omgivning. Hultman och Lenz Taguchi (2010) menar 

att denna kritik och dessa perspektiv har varit viktiga, men inte tillräckliga i strävan att frigöra 

sig från den gamla vanliga blicken på barn och på världen. En blick tränad i att sätta 

människan i fokus. Istället förespråkas en öppnare blick som även tar in icke-mänsklig 

materialitet. Frågan om att bli dokumenterad är på så sätt ett exempel på hur frågor om 

ontologi, epistemologi och etik är sammanvävda.  

Etik i relation till icke-linjära rörelser 

Ett intra-aktivt utforskande kräver en aktiv etik som är närvarande under hela 

forskningsprocessen, vilket Barad (2007) kallar ”ethico-onto-epistem-ology” (s. 185, 

kursiverat i original). Det innebär, enligt Barad (2007), att tillvarata och erkänna de 

diversifierade samtillblivelser som ständigt sker i världen. ”We need to meet the universe 

halfway, to take responsibility for the role that we play in the world’s differerntial becoming” 

(Barad, 2007, s. 396). Det innebär att ansvaret inom ett agentiskt realistiskt perspektiv är 

omfattande eftersom det kräver en ständigt pågående lyhördhet för allt som skapas. Detta 

beskrivs av Haraway (2011) som ett görande, som sker genom ”blickar, återgäldande av 

blickar, samblivande – allt detta gör oss ansvarig, på oförutsägbara sätt, för de världar som tar 
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form” (s. 198). Genom att inte nöja mig med de redan gjorda förklaringarna och den redan 

kända kunskapen vill jag försöka hantera den makt som produceras och aktualiseras när 

ansvar betraktas som i citatet. Det innebär att både följa med i rörelser och söka efter 

motrörelser i de studerade intra-aktionerna. Haraway (2008) och Barad (2007) påkallar ett 

ständigt behov för forskning av att trilskas, bråka med och inte godta gjorda gränsdragningar 

genom att ifrågasätta tidigare förgivettaganden.  

 Den ovan presenterade inställningen till forskningsetik skapar många frågor hos mig, i 

linje med det Vetenskapsrådet (2011) lyfter: ”[…]nya etiska problem aktualiseras när nya 

vetenskapliga frågor ställs, när nya metoder används och när nya material analyseras” (s, 10). 

Varje studie måste ur ett etiskt perspektiv förstås som unik eftersom varje ny situation 

producerar sina egna etiska spörsmål. Genom arbetet med uppsatsen har nya etiska frågor 

uppstått under hela tiden, som en konsekvens av valda utgångspunkter.  

Många av de frågor som aktualiserats har handlat om min position i relation till det fält 

jag studerar. Ur många perspektiv skulle jag kunna beskrivas som en priviligierad person: vit, 

född av svenska föräldrar och uppvuxen i Sverige, av medelklass, akademiskt utbildad osv 

uppräkningen skulle kunna fortsätta ytterligare. När jag läser exempelvis Lunneblad (2010) 

kan jag identifiera mig med gruppen vi men inte med gruppen de Andra, utifrån mina 

livserfarenheter. Eftersom jag tar med mig dem in i forskningen kommer de att påverka det 

jag ser och gör, vilket även andra erfarenheter gör och hade gjort. Det problematiska i detta 

sammanhang är min position som i många avseenden skulle kunna ses som en del av en 

förtryckande praktik (se exempelvis de los Reyes, 2006). Det är alltså inte så att jag förstår det 

som att jag som enskild individ utgör ett specifikt hot mot någon, utan det är mer komplext än 

så.  

Ett sätt att hantera frågan är den del av uppsatsens Bakgrundskonfigurationer som 

behandlar förskolans historiska och nutida hanterande och roll i frågor om kulturell mångfald. 

Samtidigt kan valet av hela området för uppsatsen också ses om ett sätt att börja nysta i de 

många intrasslade trådarna som denna fråga består av. Andersen och Otterstad (2014) anför 

tre skäl till att mer komplexa förklaringar till frågor om kulturell mångfald behövs, vilka har 

funnits med i mina tankar. De, som utgår från en norsk kontext, lyfter att förståelser av 

kulturell mångfald bortom förenklade och dikotoma förklaringar är extra viktigt utifrån tre 

aspekter. För det första förstår sig Norge inte som ett land som deltagit i kolonialism. För det 

andra behövs en motkraft till individualiseringen av utbildningsystemet enligt en neo-liberalt 

influerad politik. Och för det tredje är frågan om kulturell mångfald är aktuell i 

samtidsdebatten, speciellt efter Breiviks terroristdåd år 2011. De använder därför ett 

posthumanistiskt perspektiv inspirerat av Deleuze och Guattari samt Barad. Då Sverige har 

stora likheter med Norge, vilket också påpekas av Andersen och Otterstad (2014), har dessa 

aspekter varit viktiga i min förståelse av studiens sammanhang. Återkommande under arbetet 

med uppsatsen har dessa frågor kastat sig på mig och fått mig att trubbla och grubbla mina 

avsikter och mitt görande, vilket kan ses om konsekvenser av en aktiv etik.  
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INTRA-AKTIVA INGÅNGAR - LAGDA SNITT OCH GJORDA 

LÄSNINGAR  

Det tidigare beskrivna intra-aktiva förhållningssättet har möjliggjort ett flertal olika ingångar i 

relation till studiens syfte, som är att utforska och problematisera materialiteter och dess 

betydelse för barns intra-aktiva tillblivelser i en mångkulturell förskolekontext. I kommande 

avsnitt synliggörs några av dessa ingångar via de agentiska snitt och diffraktiva läsningar som 

gjorts. De tre snitten presenteras var för sig i form av en beskrivande text, fri från 

metodologiska och teoretiska begrepp. Därefter följer de diffraktiva läsningarna som kopplats 

till respektive snitt, fulla med rörelser av tidigare presenterade begrepp.  

Att de valda agentiska snitten, Möten med laddade bokstavkonfigurationer och språkande 

material, Förkroppsliganden och I djurens förunderliga värld, enbart utgör en del av något 

mycket större blir tydligt när de ska beskrivas. Eftersom de hakar i andra, tidigare och senare, 

händelser på ett intrasslat vis. Dessa förbindelser synliggör det som Barad (2003) förklarar om 

hur kunskap blir till, genom att vi är en del av världen. De snitt som lyfts fram ger varken en 

heltäckande eller representativ bild av den förskoleverksamhet som besökts i studien, vilket 

heller aldrig varit avsikten. Istället är tanken att de diffraktiva läsningarna ska visa på nya sätt 

att förstå och skapa kunskap med välden. De agentiska snitten presenteras i form av en text, 

men när snitten gjordes betraktades data bestående av filmer, bilder och anteckningar som en 

sammansättning, en konfiguration. 

Agentiskt snitt: Möten med laddade bokstavsfigurationer och språkande materia 

I det agentiska snittet Möten med laddade bokstavskonfigurationer och språkande materia 

aktualiseras hur språkliga aspekter av världen kan göras. Snittet är konstruerat med en grund i 

filmsekvenser, stillbilder och fältanteckningar. De aktiva agenterna riktar uppmärksamheten 

mot hur relationen mellan språk, materialitet och tillblivelser kan förstås.  
 

Det är eftermiddag, tidsmässigt mellan det att barnen vaknat efter vilan och innan mellanmålet. Några barn 

är fortfarande nyvakna och sitter i soffan medan de andra barnen är sysselsatta med olika fritt valda 

aktiviteter. I en låda som står på golvet finns ett byggmaterial av stavar och kulor i olika färger som kan 

länkas till varandra med magnetism. Jag sitter på golvet bredvid lådan med benen uppdragna så att jag kan 

använda de som stöd medan jag skriver ned några tankar i mitt anteckningsblock. Ett barn sätter sig ner 

intill mig på golvet, tittar på vad jag gör och säger efter en kort stund:  

- Jag ska göra bokstäver.  

Barnet börjar sedan plocka upp stavar och kulor ur lådan. Stavarna och kulorna går enbart att koppla ihop 

på vissa sätt och glider ibland till lägen nästan utan att hen gör något. Jag frågar om jag får filma, vilket 

barnet godkänner och jag följer så det som händer genom linsen på iPaden. Utan att jag har sagt något säger 

barnet:  

- Jag ska göra andra bokstäver, jag ska visa snart.  

Efter en stunds knåpande tittar barnet på mig och jag frågar: 

- Vad har du skrivit med dom där bokstäverna?  

      Barnet säger ingenting men det ser ut som att hen funderar intensivt. Jag frågar: 

- Om du skulle läsa det, vad skulle det bli då?  

Barnet tar upp ett bygge av två kulor och en böjd stav emellan och berättar:   

- Regnbåge  

Jag hör inte riktigt vad hen säger så jag frågar igen och bekräftar sedan genom att upprepa ordet, regnbåge, 

barnet tittar på mig bekräftande. Barnet plockar upp ett annat bygge som ändrar form när hen tar i det. 

Barnet säger snabbt:  
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- Det var som i E. 

Och lägger ner det igen för att gå vidare till nästa bygge, som förlorar en av sina kopplingar när barnet 

lyfter upp den, men den sätts snabbt ihop igen. Barnet förklarar:  

- Som i päron.  

Barnet fortsätter bygga, med en kula i vardera handen närmar hen sig en kort stav som er ut att sugas på 

plats med ett klick. Barnet tar tag i staven och skakar den sätter sedan ihop två kulor och en stav och skakar 

den, sen säger barnet: 

- A som i maracas.  

Jag uppfattar inte riktigt så jag frågar en gång till och upprepar för att få bekräftat att jag har uppfattat rätt. 

Barnet svarar och pekar:  

- Maracas, där bredvid päron.  

Jag sitter kvar på golvet och fortsätter filma när barnet nu går över till att laga pannkakor. Kvar på golvet 

ligger de nyss ihopbyggda bokstäverna.  

Diffraktiv läsning 1: Mellanrummets agenter och dokumentationens materialitet   

Genom att försöka mig på en uppräkning av de aktiva agenterna i snittet inser jag snabbt att 

avgränsningar inte enkelt låter sig göras. Gränserna mellan de olika ingående elementen 

känns delvis utsuddade. Såväl rummet, dess inredning och de i rummet placerade materialen 

framstår som viktiga för det som sker, likväl som iPaden, anteckningsblocket, post-

humanistiska teorier, förskolepedagogiska diskurser och tidigare forskning. Med hjälp av 

Nordtømmes (2015) beskrivning av rumsliga dimensioner på en förskola stelnar snittet något. 

Det blir klart för mig att vi befinner oss i ett mellanrum, ett rum i rummet. Avgränsningen 

ligger i rummets konstitution där delandet av upplevelsen som sker däri är det som håller det 

samman (Nordtømme, 2015). Samtidigt är rummet öppet för insyn och på det sättet möjligt att 

komma nära. I detta mellanrum framträder nu agenterna tydligare.  

Antecknandet, som utifrån Barad (2007) kan benämnas som en kunskapsapparat, och 

som inleder den beskrivna händelsen blir synlig som en aktiv agent. Jag var på väg att resa 

mig upp och förflytta mig närmare där några andra barn lekte, när jag fick sällskap av annat 

än mina egna tankar. På väg att närma mig vad jag förstod som mer mitt i, befann jag mig så 

mitt i något annat. Det agentiska snittet tydliggör och framhäver dokumentationens 

materialitet och hur den sätter annan materialitet i rörelse (jmf. Lenz Taguchi, 2012). 

Antecknandet, vilket inte enbart kan betecknas som mitt eget, är en intra-aktion mellan 

pappret, pennan, rörelserna i handen, mina tankar, upplevelser, känslor och teorier jag läst. 

Det finns alltså varken ett tydligt objekt eller subjekt i intra-aktionen, istället kan både 

objektet och subjektet ses som distribuerat och utspritt (Barad, 2007). En ny intra-aktion tar 

plats med antecknandet som agent och görandet av bokstäver sker i samhandling mellan 

barnet, det magnetiska materialet och föreställningar om vad bokstäver kan vara och göra.  

Denna nya intra-aktion, i den pågående kunskapsapparaten, aktualiserar iPaden som 

agent och fenomenet etik framträder. Den fråga om medgivande som snabbt formuleras är ett 

sätt att praktisera den aktiva etiken. Samtidigt som den synliggör makten som ligger i 

betraktarens öga, att dokumentera är ingen neutral praktik (Lindgren, 2016). Barnet blir i 

denna förskolekultur förvisso betraktat som intressant men i de frågor som ställs och de svar 

som ges märks att dokumenterandets praktik i förskolans kontext materialiseras i de fråga-

svar-mönster som uppträder.  
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Diffraktiv läsning 2: Språkande figurationer i rörelse 

Att välja en form av språklig ingång i en posthumanistisk studie är förenat med en viss 

problematik eftersom den materialistiska vändningen innebar ett ifrågasättande av språkets 

makt. Barad (2003, 2007) anser att språkets ställning som grunden för allt måste detroniseras 

till förmån för en vidare förståelse av världen som mer än mänsklig. Trots detta eller kanske 

just på grund av detta, påkallade de språkliga dimensionerna av snittet min uppmärksamhet.  

För mig, som aldrig tänkt på det färgglada magnetiska byggmaterialet som något annat än 

ett byggmaterial, blev denna händelse ett uppvaknade. Jag har tidigare sett detta material 

ställa frågor om magnetism och dess verkan, haft svårt att sätta mig på en stol för alla 

magnetiska stavar som sitter på stolens ben, men aldrig tidigare förstått att det kan göras till 

bokstäver. När jag sen är med om att det händer känns det självklart. Det ställer många frågor 

till mig om vad språk och bokstäver egentligen är och hur de kan förstås?  

Rautio och Winton (2015) menar att om språk betraktas som ett ting snarare än en 

funktion är det lättare att förstå hur språk också i sig kan vara med i en lek, vilket kan ses 

hända i snittet Språkande figurationer i rörelse. Om en bokstav ses som en sak, kan språket 

gå från en formsak till något som faktiskt går att ta på. En lek med kulor och stavar som blir 

till ett materialiserat bokstavande. Magnetismen är en tydligt påverkande kraft i situationen, 

det magnetiska materialets agens avgränsar och möjliggör de bokstäver och andra bokstäver 

(som barnet själv säger) som blir till. Det pågår en kamp mellan barnet och materialet, där 

barnet anpassar sin berättelse i relation till det som formas och materialet får finna sig i att bli 

bokstäver samtidigt som barnet måste acceptera de magnetiska krafternas verkan.  

De magnetiskt laddade bokstäverna antar figurationer som blir begripliga tillsammans 

med det som barnet säger, och med sin kropp visar, att de betecknar en regnbåge, en maracas 

och ett päron samt en del av bokstaven E. Barad (2003) lyfter att språk kan förstås i termer av 

materialitet. Det innebär att det barnet uttrycker i både tal -och kroppsspråk inte är skilt från 

de bokstavfigurationer som skapas, de bör istället förstås som samkonstituerade i den intra-

aktion som uppstått. Språk framträder här som ett materiellt diskursivt fenomen. Att betrakta 

språk som ett fenomen som produceras i intra-aktionen och inte som en förutsättning för att 

förstå något om världen är ett försök att degradera dess makt i enlighet med Barads (2003, 

2007) uppmaning. Det jag tidigare skulle benämnt som ett byggmaterial är här med och 

skapar ett magnetiskt formspråk, som liknar principen för de TAKK-tecknen som barnen 

möter i verksamheten. Där exempelvis päron tecknas genom att ett päron formas med den ena 

handens fingrar.  

Varken barnet, det magnetiska materialet eller de språkliga föreställningarna har någon 

egen agens, istället uppstår den i intra-aktionen. Detta går enligt Hultman och Lenz Taguchi 

(2010) att förstå som att barnet och materialet ställer frågor till varandra för att göra sig 

begripliga. I denna intra-aktion framträder bokstäver, som annars är svåra att ta på som ett 

materiellt diskursivt fenomen. Barnet kan sägas bli till ett bokstavsbarn. Ett bokstavsbarn som 

vill visa upp sina bokstäver för att det är då som de får kraft. Genom att sätta hela sin kropp i 

relation till det magnetiska materialet som när bokstaven maracas lyfts och skakas likt en 

maracas. Det kan förstås som svaret på frågorna om vad det som är skrivet med bokstäverna 

och vad som står där. Skapandet av bokstäver kan ses som en kulturell impuls då det bygger 

på en tidigare erfarenhet om att bokstäver är möjliga att forma och läsa.  
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Magnetismens gränser framstår som otydliga när de till synes små byggena fortsätter att 

dra andra materialiteter till sig. Attraktionskraften från magneterna verkar på mig och jag 

inser hur enfaldigt det är att betrakta ett material som färdigt och avgränsat i sin funktion, då 

den uppkomna intra-aktionen ger upphov till ett språkande jag inte tidigare varit med om. När 

jag ett par dagar senare skulle hämta något i förrådet på min förskola och fick syn på det 

magnetiska materialet, stannade jag upp och tänkte tillbaka på det som hänt. Jag vet inte 

längre vad jag ska kalla materialet, den tidigare beteckningen byggmaterial fyller inte riktigt 

ut min nuvarande förståelse om det som hände i intra-aktionen. Den rörelse som 

materialiseringen satte igång fortsätter verka och får mig att ifrågasätta mina föreställningar 

om hur ett material kan användas. Nordtømme (2015) påminner om att lekmaterialens 

flexibilitet har betydelse för hur vilka möjligheter till utforskande som erbjuds i förskolans 

verksamhet.  

Agentiskt snitt: Förkroppsliganden 

Det agentiska snittet Förkroppsliganden ställer frågor om kroppar och makt i fokus. Snittet är 

konstruerat med en grund i filmsekvenser, stillbilder och fältanteckningar. 
 

Tre barn siter i vid ett cirkelformat bord i ateljén, på bordet finns två lådor med plastelina i svart, blått och 

lila. Jag sitter en vid bordet på en rullpall och växlar mellan att skriva och fota eller filma. Barnen använder 

sina händer för att forma plastelinan. Ett av barnen börjar prata:  

- En boll, en lerboll. Här är min degklump som är jättestor.  

Barnet tittar så på vad de andra barnen gör och konstaterar att hen inte har den största degklumpen och 

säger sedan:  

- Nej, det är inte så bra, då kan du bli starkare än mig. Tror du, du kan stoppa mig? Det tror inte jag! Jag 

skjuter laser på dig!  

De barn som sitter mitt emot varandra utkämpar en strid mellan varandra och sina lerkonstruktioner ett tag 

med pipande ljud. En aktivitet som ebbar ut av sig själv. Barnen fortsätter att bygga med leran ett tag. 

Barnet som inte aktivt deltog i striden säger så:  

- En tjej som, det där är jag, med långt hår.  

Barnet visar sin lerfigur för de andra barnen men utan att få några kommentarer. Som för att jämföra och 

känna skillnaden mellan sitt eget hår och lerfigurens hår, känner barnet omväxlande på lerfigurens och sitt 

eget hår. Efter ytterligare en stund är barnen klara med plastelinan och deklarerar att de är färdiga, en 

pedagog som ser det uppmärksammar dem på plocka ihop och sedan gå och tvätta sig. Ett av barnen 

betraktar sina händer och visar pedagogen att hen inte är kladdig.  

- Lukta på dina händer, säger pedagogen.  

Barnet följer uppmaningen, gör sedan en ogillande min och säger:  

- Jag går och tvättar mina händer.  

Vid den rostfria vattenrännan, placerad på låg höjd så att barnen ska nå, tvättar barnet sina händer med tvål 

och vatten. När barnet sen har torkat sig för hen händerna till näsan igen, ser nöjd ut och säger: 

-    Vatten och tvål. 

Diffraktiv läsning 1 – Kroppar i tillblivelser  

I Alfonsboken Hur långt når Alfons? (Bergström, 2002) sitter Alfons och känner efter vart 

han börjar och slutar, vilket inte är helt lätt att komma underfund med. Han kan uppfatta den 

fysiska kroppen, armar, ben och huvud. Men värmen som strålar ut från Alfons, hur är det 

med den? Räknas den och innebär det i så fall att en del av Alfons ligger kvar på stolen där 

han nyss satt? Utan att denna typ av frågor på något sätt uttrycks av de barn som deltar i 

snittet Förkroppsliganden verkar det vara samma företeelse som undersöks.  
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I den intra-aktiva lerleken suddas gränsen ut mellan vad som är leran och vad som är 

barnet självt. En boll blir till en lerklump som blir till en degklump som breder ut sig i flera 

dimensioner. För Barad (2007), som inte skiljer på mänskliga och ickemänskliga kroppar 

framstår kroppars avgränsningar som utsuddade. Trots att det visuellt kan upplevas som att en 

kropp har en tydlig gräns är dessa gränser ”[…] a result of the repetition of (culturally and 

historically) specific bodily performance” (Barad, 2007, s. 155). På det sättet går det att förstå 

att det för lerbarnen framstår som att vara stor, stark och störst ökar chanserna att gå segrande 

i striden. Plastelinan verkar ställa frågor om storlek till barnet, då det verkar helt centralt i 

skapandet. Lerklumparna blir större och större. Att inte vara störst förknippas med att förlora, 

vilket inte är bra. Så kommer en kulturell impuls förmågan att skjuta laser, först ställd till 

leran, kan du bli något som skjuter laser? Sedan ställt i intra-aktionen och genom det pipande 

som uppstår framgår svaret.  

Jag har valt att inte skriva fram om barnen är flickor eller pojkar i de agentiska snitten. 

Detta ska inte se som att frågan om genusaspekter är oviktiga, tvärtom. På samma sätt som jag 

inte velat gå in och kategorisera barnen utifrån andra aspekter, så som ålder och etnisk 

tillhörighet, har jag valt att inte heller kategorisera dem utifrån kön. I snittet 

Förkroppsliganden säger ett av barnen ” En tjej som, det där är jag, med långt hår” vilket kan 

tolkas som att barnet uppfattar sig själv som tjej.  När detta är sagt framstår fenomenet genus 

tydligt i snittet. Genom performativa handlanden skapas tjejen till en tjej med långt hår och 

killarna till killar som leker med laserskjutare. De olika lerbyggena materialiserar 

uppfattningarna om vad en flicka respektive en pojke är och således ska leka med (jmf. 

Butler, 2004). På så sätt knyts materialiteter och handlanden till varandra (Nordtømme, 2015). 

Men även tillblivelseprocesserna ser annorlunda ut. Medan de båda pojkarna skapar 

lerklumpar som blir förlängningar av deras armar och de blir till lerhybrider, gör flickan en 

figuration av sig själv i lera. Hårets längd och struktur undersöks med handen hos både barnet 

själv och på lerfiguren. En av lerhybriderna kan skjuta laser vilket förstås som en superkraft 

omöjlig att stoppa. Prinsessor och superhjältar står helt plötsligt på bordet.  

Diffraktiv läsning 2 – Reglering av kroppar 

Denna händelse sker i ett delvis insynsskyddat mellanrum, dock inte lika insynsskyddat och 

slutet som ett bakrum (Nordtømme, 2015). Jag finns i närheten men jag är inte en av de 

vanliga pedagogerna och barnen riktar sig inte specifikt till mig vid något tillfälle. 

Pedagogerna befinner sig i ett intilliggande rum med uppsikt genom en glasruta vilket gör att 

de ser barnen men inte hör allt som sägs barnen emellan. Lokalernas utformning och 

pedagogernas placering intra-agerar och skapar förutsättningar för de intra-aktioner som tar 

plats. Plastelina, leran som aldrig torkar, är ett material som barnen anses kunna hantera själva 

även om det inte är någon pedagog närvarande i ateljén. Detta begränsade tillträde kan ses 

som en reglering av kroppar. På samma gång som öppenheten i form av glasrutorna gör att 

barnen kan vara i ateljén utan att någon vuxen är där gör slutenheten i att inte någon pedagog 

är närvarande att det material som erbjuds är begränsat. Öppenslutenheten framkallas som 

fenomen. 

Pedagogen, som nu har närmat sig barnet uppmärksammar barnet på möjligheten att låta 

fler sinnen än synen delta i undersökandet av händernas eventuella smutsighet. Luktsinnet 

sätts i rörelse i relation till omgivningen och ett smutsbarn produceras. Upplevelsen av att 
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vara detta smutsbarn tar sig fysiska uttryck. Aktiverandet av flera sinnen kan ses som en 

uppmaning att vara mer med världen (jmf. Barad, 2007). Men vad är det då för processer som 

barnen vid detta tillfälle inbjuds till? Till processar av kroppsreglering. Även de icke-

mänskliga kropparna regleras och har reglerats. Detta kan spåras i lokalens organisering och 

arkitektur. Glasrutorna för att skapa insyn och den låga vattenrännan för att barnen ska kunna 

tvätta sig själva är exempel på hur materialitet och föreställningar om barns bästa 

materialiseras i förskolans verksamhet. Barns kroppar ska vara rena och lukta gott. Det är 

tydligt att det materiella inte enbart består av fysiska ting utan att det också är bärare av 

kulturella värderingar och diskurser (Nordtømme, 2015).  

Agentiskt snitt: I djurens förunderliga värld 

Detta snitt har en annan karaktär än de två tidigare eftersom denna händelse inte finns filmad 

eller fotad utan enbart nedtecknad. Det påverkar exempelvis hur dialogen har kunnat återges.  
 

Ett barn bär en stor, grå kula, väger den lite i handen, betraktar den. Pedagogen, som sitter på en rullpall, 

frågar barnet vart den ska vara och barnet pekar mot en låda där fler delar av samma material som kulan 

tillhör finns. Några andra barn kryper fram på alla fyra, en med svans och örondiadem på sig, en av dem 

skäller likt en hund. Pedagogen rycker till och frågar sedan: 

- Är ni små hundar?  

Barnen svarar jakande och helt plötsligt kommer den stora, grå kulan farandes längs golvet, barnen kryper 

snabbt iväg och jagar kulan. Efter ett tag avstannar jagandet av kulan som nu benämns som hundleksak och 

ett samtal om hundar och svansar tar vid. Frågor om vilken färg hundsvansar kan vara diskuteras en stund. 

Ett av barnen vidhåller att hundar bara kan ha svarta svansar och låter sig inte påverkas av att pedagogens 

frågor som söker motbevisa ståndpunkten. Det barn som har svans och örondiadem på sig byter snabbt 

både öron och svans från gråvitt till svart. När samtalet om svansar ebbat ut berättar ett av barnen att 

mormors hund är död och finns uppe i himlen. Ett av barnen vill bygga en hundkoja och efterfrågar 

byggkuddarna, pedagogen ger barnet kuddarna, som befinner sig högt upp, en och en. Efter varje kudde 

frågar pedagogen hur många kuddar barnet har, varvid barnet svarar med ett antal. När det inte finns fler 

kuddar deklarerar barnet att kojan är färdig och kryper runt, runt likt en hund som ska lägga sig ned. 

Pedagogen säger:  

- Nu är du i en hundkoja.  

Barnet nickar, påtagligt nöjd. Ytterligare ett barn vill komma in i hundkojan men möts av protester från det 

första barnet. Som säger:  

- Då river jag kojan!  

Pedagogen intar en medlande roll och hänvisar till att det går bra att leka tillsammans i kojan. Barnet som 

byggt hundkojan vill fortfarande inte ha sällskap i den, så kuddarna sparkas omkull och barnet går där ifrån 

märkbart arg och smäller igen dörren. Barnet som är kvar tittar på pedagogen som säger:  

-    Hen blev arg, det är okej.  

Diffraktiv läsning 1: Hundfigurationernas potential  

Att barn leker hundar, eller andra former av djur, är vanligt förekommande i de verksamheter 

där jag arbetat, vilket spelade roll för att snittet I djurens förunderliga värld konstruerades. 

Tidigare erfarenheter av att barn leker hund fick mina öron att spetsas av skallet. Frågorna 

som uppkom i relation till hundleken var många och hade legat där ett tag. Hur blir hundar 

till? Varför är det så intressant att vara hund? Vad innebär det att vara hund? Vad är det som 

möjliggörs i hundleken? Vad får hundar göra som barn inte får göra? Vad får barn göra som 

inte hundar får göra? Vad kan en lära sig i relation till hundtillblivelser? Som frågorna antyder 
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handlar det inte om att bli till en specifik hund utan om att bli till hund i mer obestämd 

bemärkelse. Ska de förstås som barnhundar eller hundbarn? 

Snittet pekar på att hundfigurationerna ger möjlighet till vissa typer av utforskanden, som 

kanske inte annars skulle varit tillåtna. Det kan exempelvis vara att krypa runt på alla fyra, att 

jaga föremål, att lukta och nosa på andra, att låssas kissa genom att lyfta ena benet. Eller att 

söka sig nära någon för att bli kliad och klappad, vilket kanske inte är lika lätt utan 

hundförklädnaden. Med en antropocentrisk blick är hundpositionen underordnad människan 

(Haraway, 2008). Värdet hos hunden definieras i relation till betydelsen för en människa. 

Talesättet att hunden är människans bästa vän synliggör detta. Att vara hund kan innebära att 

befinna sig längst ner i hierarkin. Den som inte fick någon av de mer åtråvärda rollerna kan 

bli hänvisad till att vara hund. Men hundrollen kan också adderas till en redan pågående lek 

för att möjliggöra för fler att delta. Snittet I djurens förunderliga värld innehåller en kollektiv 

hundlek där barnen blir hundar i relation till förståelsen om vad det innebär att vara barn och 

att vara hund. Skallet, ett örondiadem och en svans ställer frågor till både pedagogen och 

barnen (jmf. Hultman & Lenz Taguchi, 2010) och svaret är hund. I snittet framträder den gråa 

kulans transformation och uppladdning, när den går från att vara en grå kula på fel plats till att 

bli en hundleksak. Den är begriplig i båda sina former men har en tydlig agens som 

hundleksak. I hundleken är det inte bara barnen som materialiseras utan även den gråa kulan, 

hundtillblivelserna gör skillnad.  

Ur ett posthumanistisk perspektiv är relationen mellan människa och djur intressant, 

vilket påpekats och studerats av exempelvis Haraway (2003, 2008). Med figurationen 

sällskapsart, som inte ska förstås som en egen kategori utan som en pågående samtillblivelse, 

vill Haraway (2008) peka på den ömsesidiga relationen som kan uppstå mellan olika arter. 

Åsberg (2012b) förklarar att sällskapsarter pekar på det som ligger i mötet, nämligen vikten 

”av att besvara och ansvara för vilka möten och relationer som möjliggörs och hur vi kan lära 

oss bemöta och hantera skillnader och främlingskap på ett mer hållbart och ansvarsfullt sätt.” 

(s. 52). Sällskapsarter är en naturkulturell figuration. Haraway (2008) menar att positiv 

kunskap både om och med ett djur, vilket kan uppstå genom att titta in i en hunds ögon, kan 

innebära en radikal möjlighet. För i den samtillblivlesen som uppstår när hunden och 

människan blir till sällskapsarter för varandra är det möjligt att komma bortom en dikotom 

uppdelning av världen i människa och djur. Om hundfigurationen i snittet betraktas som en 

sällskapsart inrymmer situationen potential att vara en del av vidare utforskande och möten.   

Diffraktiv läsning 2: Allt har sin plats    

Hundleken rör sig fram och tillbaka i det fysiska rummet, som är förskolans största. I relation 

till Nordtømmes (2015) beskrivning av en förskolas rumsliga dimensioner sker i snittet en 

växling mellan det som får betraktas som ett huvudrum och ett mellanrum. Egentligen 

utspelar sig situationen inte i det som får anses vara förskolans huvudrum, utifrån att detta 

rum inte är avdelningens nav. Men det fysiska rummet avgränsar tydligt situationen, det finns 

ett inne i rummet och det finns ett utanför, vilket markeras med en dörr. De mellanrum som 

uppkommer omformas hela tiden. Nordtømme (2015) förklarar att mellanrummet kan förstås 

som en gräns mellan den egna leken och andra barns lek, vilket gör att dess gränser 

framträder tydligast när någon anser att de passerats. ”[…] de som leker og definerer seg 

innenfor mellomrommet beskytter og forsvarer det” (Nordtømme, 2015). I hundkojsbygget 
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används stora kuddar som väggar vilket blir en fysisk markering av hundkojemellanrummet. 

Barnet intar hundkojan med hela sin kropp uttrycker sin hundkojsglädje med att trampa runt, 

runt innan hen lägger sig ned. Men glädjen förbyts snabbt till ilska när det uppstår en 

territoriell konflikt eftersom ytterligare ett barn vill komma in i kojan. Barnet som byggt 

kojan anser sig ha pinkat in sitt revir. De förskolepedagogiska grundtankarna om att alla ska 

få vara med och leka kan kopplas till Barads (2007) resonemang om att frågor som rör tid, 

plats och materialitet är nära kopplade till frågor om rättvisa. Genom att hävda flera barns rätt 

till hunkojeutrymmet sätts krafter och känslor i rörelse. När kuddarna sparkas omkull framgår 

med tydlighet att gränsen till mellanrummet är överträdd, platsen hundkojan transformeras till 

ett rivningskontrakt. Den ilska som uppstår materialiseras och tar sig fysisk utbredning genom 

sparkandet på kuddarna, passerandet genom och smällandet i dörren. Och det är helt okej, 

förskolan har plats för ilska också. På samma gång har gråa kulor plats i en låda, kuddar på en 

hylla, pedagoger på rullpallar och döda hundar i himlen.  

Vid hundkojebygget framträder den förskolepedagogiska kunskapsapparaten som en 

produktiv anordning, i rummens organisering, urvalet och placeringen av materialet, 

pedagogernas förhållningssätt och rådande pedagogiska diskurser materialiserar 

räknebyggarbarnet och mattefröken. Istället för att bara ge barnet hundkojskuddarna ställs 

frågor som uppmanar till räkning. När kojan är färdig benämns hundens lokalisering som 

varandes i hundkojan, vilket även det kan förstås som uttryck för matematik. Förskolan blir en 

plats för matematik och räknebyggarbarnet framstår som matematiskt (jmf. Palmer 2010). På 

likande sätt framträder andra delar av snittet som möjligheter till olika former av lärande, om 

det tillvaratas. Den korta stund av hundtillblivelser som snittet lyfter fram producerar 

möjligheter att samtala om liv och död samt hundars svansfärg. Kunskap uppstår enligt Barad 

(2007) när vi befinner oss mitt i intrasslade relationer med omvärlden.  
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ATT VARA I RELATION MED VERKLIGHETEN  

Lorentz och Bergstedt (2016) ställer sig frågan ”Varför är det då så viktigt att uppöva en 

förmåga att vara i relation med verkligheten?” (s. 40). Den frågan sätter fokus på ena av 

denna uppsats utgångspunkter, att kunskap blir till när vi försätter oss mitt i världen (Barad, 

2003). Det blir alltså ett av de möjliga svaren, för att vi ska kunna skapa kunskap om oss 

själva och världen. Vidare förklarar Lorentz och Bergstedt (2016) att det är i verkligheten som 

det är möjligt att ”ta oss ut ur de bindningar vi har till vårt eget jag och till våra kulturella 

identiteter” (s 40). I möten med andra materialiteter kan det då uppstå något nytt av den intra-

aktion, förstådd som ett görande och en rörelse, som mötet innebär. I rörelsen, som kan sägas 

föregå oss själva, har vi samma rörelse gemensamt oavsett vad vi har med oss i form av 

tidigare erfarenheter och kunskaper. Problemet är att verkligheten inte kan fångas in, för den 

har ingen innersta essens, den kan dock tillfälligt frysas som i de tidigare presenterade 

agentiska snitten. Det är de utsnitt av verkligheten som i denna uppsats har satts i rörelse.  

I förskolans mångfaldiga kontext 

När jag i min magisteruppsats studerade pedagogers diskursiva konstruktioner av matematik 

via att observera pedagogers planerings- och reflektionstillfällen var det ganska givet att jag 

skulle kunna observera deras tal om matematik. Förutsättningarna som låg till grund för 

designen av studien var tydligt definierande i förväg. Detta står i stark kontrast till hur arbetet 

med denna uppsatts gått till, eftersom jag inte i förväg har kunnat bestämma vilka intra-

aktioner som kommer att uppstå. Det har också gjort att frågeställningarna har fortsatt att 

utvecklas och preciseras under en stor del av processen. Jag laborerade också mellan att 

situera studien i förskolans mångfaldiga kontext och i en mångkulturell förskolekontext, där 

valet till slut föll på det senare för att det tydligare preciserade kontexten. Under denna rubrik 

diskuteras dock förskolans mångfaldiga kontext eftersom det är så jag förstår den och det ger 

en bredare ingång än en mångkulturell.  

Bland agenter, hybrider och kraftfulla figurationer 

I relation till de tidigare presenterade agentiska snitten och diffraktiva läsningarna framstår 

förskolan som full av agenter, hybrider och figurationer. I materialiseringsprocesserna 

framstår det mesta som möjligt. Rautio (2013, 2014) visar att när intra-aktioner fokuseras så 

skapas platser öppna för de-individualiserade tillblivelser där det är möjligt för barn att 

utmana normer, engagera sig i, relatera till och bli till ting och varelser som är samberoende 

av sin omgivning. Detta kommer att ställa krav på pedagogerna att möta detta, att vara öppen 

för det oväntade. 

 Vid flera tillfällen i de agentiska snitten framträder olika former av regleringar, som att 

vara ren, att vara sak har sin plats och att alla får vara med i leken. De flesta av dessa 

regleringar framstår som fullt rimliga men Rautio (2013) ställer en utmanande fråga: 
 

Two of the ultimate rules or practices in places of education and child-care are that there is no running, and 

that things have their places. We (teachers and carers, adults) know why we want to have these rules but do 

we know how running or having things scattered around matters for children? (s. 472) 
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För om vi erkänner att materialiteter har kraft måste det också få ha konsekvenser i den 

pedagogiska praktiken. Det handlar om att kunna omhänderta det som uppkommer, vad det än 

är och oavsett hur det ser ut. Att förstå hur krafterna som finns i magnetiska bokstäver kan 

skapa bokstavsbarn, som skriver och visar oss sin bild av världen. Vi blir inbjudna av både 

barn och andra materialiteter att inställa oss mitt i, för att som Lorentz och Bergstedt (2016) 

menar, koppla loss från bromsande föreställningar och koppla upp oss mot andra.  

När mångkultur inte uppträder 

Den ytterst begränsade bild som min närvaro på förskolan har kunnat ge är inte representativ 

för hela dess verksamhet, men det har heller aldrig varit avsikten. För med en subjektsyn som 

är decentraliserad innebär det att det inte längre är möjligt att skriva fram representationer 

som kan ses återspegla en verklighet (Hultman & Lenz Taguchi, 2010). Ett sätt att försätta sig 

mitt i välden var att välja en förskola som i enlighet med skrivningar i Lpfö 98 (Skolverket, 

2016a) kunde ses som en mångkulturell förskola. Jag ville åt den så kallade mångkulturella 

kontexten för att kunna ställa andra frågor och utgå från andra teoretiska utgångspunkter än 

vad exempelvis Lunneblad (2006) har gjort.  

I de gjorda snitten framkommer inte det mångkulturella varken som verksam apparat eller 

som ett fenomen. Olausson (2012) har likande erfarenheter av att inte uppleva den kulturella 

mångfald som finns i en förskolegrupp. Detta tolkas som att det antingen är små skillnader 

mellan den tillvaro de har i hemmet och på förskolan. Eller så är det tvärt om så stora 

skillnader mellan hem och förskola att de väljer att hålla en låg profil i förskolan då allt annat 

skulle framstå som konstigt. Avvikelser och konstigheter uppkommer alltid i relation till 

något, vilket innebär att exempelvis den pedagogiska miljöns utformning och erbjudanden i 

form av mångfald har betydelse (jmf. exempelvis Nordin-Hultman, 2004; Nordtømme, 2015; 

Nxumalo, 2012). Barnens ålder kan också inverka på att den kulturella mångfalden inte 

uppträder så tydligt. Givetvis hade också fler tillfällen för empirigeneration kunnat ge en 

annan bild.  

Att spåra kulturella impulser för att hitta kulturella tillblivelser 

En bred kulturförståelse innebär att de kulturella uttrycken kan vara mer subtila än med en 

smal definition. Dock framträder en ökad kulturell mångfald när de kulturella impulserna 

spåras. I det agentiska snittet Förkroppsliganden kan ”att skjuta laser” förstås som en kulturell 

impuls, kanske hämtad från något TV-program eller en film. Att göra bokstäver i snittet 

Möten med laddade bokstavsfigurationer och språkande materia kan även det ses om en 

kulturell impuls. På liknande sätt skulle kors, slöjor och längdskidor potentiellt kunna komma 

med kulturella impulser, vilket gör att det framträder som en form av agens. Ur ett agentiskt 

realistiskt perspektiv (Barad, 2007) skulle då kulturella impulser kunna förstås vara en del av 

barns utforskande av kulturella tillblivelser. Genom att ställa och ställas inför erbjudanden 

och krafter i intra-aktioner med omvärlden sker kulturella tillblivelser. Det innebär att de 

kulturella impulser som sätts i rörelse kommer att påverka intra-aktionerna och fenomenen 

som uppstår. På detta sätt går det också att förstå hur makt performativt skapas via de 

kulturella impulserna. I miljöer där en monokultur, i motsatts till en mångkultur, råder blir 

variationen på de kulturella impulserna färre liksom variationen på de producerade 

fenomenen. Eftersom det i den agentiska realismen (Barad, 2007) inte går att skilja den som 
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lär sig något från det som lärs får detta konsekvenser för det lärande och varande som är 

möjligt. Där i ligger den stora vinsten med en mångfald av kulturella tillblivelser.  

Att inte se är också att se  

I förskolans mångfaldiga kontext verkar allt vara bra, det är möjligt att bli till en rad olika 

hybrider och figurationer. Material och materialiteter tillbliver om och om igen. Barn får vara 

både glada och ilskna och pedagogerna ger rika möjligheter till lärande. Barnen talar många 

språk och förstärker vissa ord med TAKK. Men vänta nu, barnen och pedagogerna talar visst 

enbart svenska på förskolan och de TAKK-tecknen som används kommer från det svenska 

teckenspråket där exempelvis färgen blå tecknas genom att peka på ögat. Jag blir inte kvitt 

tanken på att jag genom att jag inte sett något annat än vad som kan klassas som svenskt har 

fortsatt att upprätthålla en svenskhetsnorm. Den historiska återblick som gjordes i stycket 

Med blicken på de diskursivt materiella agenterna i svensk förskolepolitik visar på hur en 

välfärdsnationalism (Johansson, 2000) har följt med genom historien och får konsekvenser för 

hur relationerna i samhället ser ut. Lorentz och Bergstedt (2016) lyfter att mångfald, 

normkritik och postkolonialt tänkande har fått fäste i många svenska organisationer och 

institutioner med syfte att minska diskriminering. Samma institutioner leds dock fortfarande 

av vita människor, företrädelsevis män, som inte själva har erfarenheter av diskriminering.  

Haraway (2012/2008) skriver att:  
 

Den diskursiva länken mellan den koloniserade, den förslavade, icke-medborgaren och djuret- som alltid 

reduceras till sin sort, till alla de Andra som står i motsättning till rationell människa och, i allt väsentligt 

till hand lysande konstitution – ligger i själva rasismens hjärta. (s. 58) 
 

Utan att denna fråga på något sätt har någon specifik koppling till den förskola jag har varit på 

frågar jag mig: Vad har det för betydelse att barn ges möjlighet att bli till hundar om de en 

stund senare rasifieras?   

I en avslutande metodologisk diskussion  

De för arbetet gjorda metodologiska konfigurationerna återaktualiseras nedan i relation till 

olika delar av uppsatsprocessen.   

Fortsatta etiska överväganden 

Som jag tidigare relaterat till har de etiska frågorna, som en konsekvens av den agentiskt 

realistiska utgångspunkten, ständigt aktualiserats. Jag kan inte veta att jag inte skulle ha 

uppmärksammat vissa av dessa etiska aspekter ändå men jag har tvingats att hela tiden beakta 

de forskningsetiska aspekter som ständigt gjort sig påminda. Den sammanflätning som Barad 

(2007) beskriver som etisk-onto-epistemologisk har varit påtaglig. Eftersom de etiska frågor 

som satts i rörelse inte har kunnat skiljas åt från varken frågor om varande, kunskapande eller 

blivande, har de fått existentiella dimensioner. Jag har kommit att ifrågasätta mina 

föreställningar och förgivettaganden om själva livet och mina roller och positioner där i. Detta 

i en omvärld av terrorattacker och rop på högre murar och stängda gränser. På det sättet har de 

etiska aspekterna av uppsatsskrivandet att kännas och röra sig vida utanför vad jag kunnat 

förutse.  
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 Mer greppbara etiska aspekter har synliggjorts vid de tillfällen jag var på plats på 

förskolan. Som att vara noga med hur jag placerar mig i rummet, både för att enbart få med de 

barnen som fick vara med i studien, men även för att inte förstärka och ytterliga understryka 

min position som överordnad i relation till barnen. Detta hanterades exempelvis genom att 

placera mig på golvet istället för på en rullpall och att ge mig hän i lekar när tillfälle gavs. När 

jag i slutet på det andra tillfället blev inbjuden att vara fisk kände jag att jag åtminstone 

tillfälligt hade hittat rätt position. På detta sätt har jag genomgående försökt sätta mig själv på 

spel för att prova nya och andra infallsvinklar.  

På ett sätt blir min studie en fortsättning och förlängning på den dokumenterande och 

bedömmande praktik som blivit en vardag i många förskolor. Min närvaro i förskolan liknar 

på många sätt pedagogernas förfarande när de är inbegripna i att göra pedagogiska 

dokumentationer. Varför jag tänker mig att barnen inte uppfattar någon större skillnad. 

Lindgren (2016) problematiserar hur den vuxnas blick på barn har kommit att bli den som ges 

företräde, om än inte som den enda sanningen. Det stärker beslutet att inte ta med några bilder 

på barn i slutversionen av uppsatsen. Jag har fått hitta andra sätt att bevisa att jag har varit på 

plats, än genom att visa det med bilder på barn. Barn som dessutom är små och därför 

svårligen kan informeras om vad det innebär. Beskrivningarna av de agentiska snitten blev det 

sätt jag använde.  

De generativa empiriproducenterans agens och intra-aktiva forskningsrelationer 

Både anteckningsblocket och iPaden, vars syfte vara att vara empirigenerande, framträdde 

som tydliga agenter i forskningsapparaten. Något som också tydliggjorde svårigheterna med 

att befinna sig i mitten. Det är ganska behagligt att dra sig undan lite. Självklart hade jag 

under de tillfällen jag var på förskolan olika sätt att relatera till de olika händelserna, vilket 

också förutsätts i ett intra-aktivt förhållningssätt (jmf. Rautio, 2014). Motståndet mot att vara i 

mitten har ibland känts i hela kroppen. Ibland har jag kommit på mig själv med att som i 

snittet Möten med laddade bokstavsfigurationer och språkande materia, söka mig ut från 

mitten. Skiftet mellan anteckningsbok och iPad förändrade det som kom att hända. Jag kan 

inte veta vad som hade hänt om skiftet inte gjorts, utan får nöja mig med att studera det frusna 

snittet som det ser ut. Intra-aktionerna förändras likaså de tillblivelseprocesser som kommer 

till stånd. Jag, barnet och alla de andra ingående materialiteterna i intra-aktionen blir till om 

och om igen. På samma sätt som Rautio (2013) lyfter har den valda dokumentationsformen 

stor påverkan på hur jag som forskare sätter min hjärna, mitt minne och mina tankar i relation 

till den pågående intra-aktionen. Jag kom att hantera detta genom att försöka byta 

dokumentationsform ofta för att inte enbart få tillgång till en av apparaternas produktion.  

Något om studiens kvalitet 

Eftersom, vilket tidigare påpekats, en posthumanistisk utgångspunkt ifrågasätter många av de 

traditionella vetenskapliga begreppen och tillvägagångssätten gäller detta även i fråga om 

kvalitet. Frågor om vad kvalitet är och ska vara har aktualiserats inom förskolans kontext i 

takt med att kraven på kvalitetssäkringar har stigit (Dahlberg, Moss & Pence, 2014). Från 

flera håll höjs röster för ett förändrat kvalitetstänkande i förskolan (se exempelvis Dahlberg, 

Moss & Pence, 2014; Lenz Taguchi, 2012), ofta utifrån poststrukturalistiska och 

posthumanistiska tankar. Frågorna återfinns alltså på flera ställen inom vad som skulle kunna 
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benämnas som förskolefältet, och uppkommer ständigt genom pågående intra-aktioner. 

Frågor om studiens kvalitet måste dock omhändertas på något sätt, nedan visar jag hur detta 

gjorts i processen.  

 En (post)kvalitativ studie måste ses i ljuset av vad den befinner sig mitt i. En 

kvalitetsaspekt som Larsson (1995) lyfter är att vara konsistent i relation till valda 

utgångspunkter genom hela arbetet. Jag har på olika sätt, däribland genom en något 

annorlunda disposition på arbetet försökt att ta konsekvenserna av de ställningstaganden som 

jag har gjort. Eftersom denna uppsats tar sin utgångspunkt i Barads (2007) agentiska realism, 

måste den också bedömas i relation till densamma. Genom att tidigt presentera de 

ställningstagandena som ligger till grund för processen har jag velat tydliggöra vad gjorda val 

och överväganden vilar på. Den agentiska realismens etik, sedd som sammanflätad, tydliggör 

forskarens ansvar i relation till den forskning som görs och hur det sam framkommer hanteras 

(Barad, 2007). Genom att skapa tillfälliga frysningar av verkligheten kan de aktuella 

arrangemangen av materialiteter och hur de agentiska krafterna dem emellan verkar. Detta är 

vad jag har gjort utifrån filmsekvenser, stillbilder och anteckningar. Att göra forskning på 

detta sätt innebär att etik, ontologi och epistemologi ses som sammanflätat och det går därför 

inte att skilja etiken, varandet eller kunskapen och dess betydelser från varandra (Barad, 

2007). Men det innebär också, vilket kan ses som en begräsning av studiens giltighet och 

kvalitet, att de kunskaper som uppkommer i en intra-aktion är giltig i just de sammanflätade 

intra-aktionerna som sker då.  

Hultman (2011a) förklarar hur hon relaterat till aspekter av pragmatisk validitet, alltså 

frågan om konsekvenser av studien, genom att frågar sig ”kan studien tänkas var till hjälp för 

praktiken och de aktörer som har sin (måhända tillfälliga) hemvist där?” (s. 55). Det kopplar 

till vad studien kan sägas bidra med. Komplexiteten i att hantera frågan innebär att relatera till 

aktörer av olika slag, hur ska jag kunna veta vad som hjälper en viss aktör? Genom att börja 

med att identifiera praktikens aktörer kan jag närma mig frågan. I förhållande till förskolan 

som verksamhet har studien relevans för att den ställer delvis nya frågor i relation till 

förskolans uppdrag och hanterandet av detta, i ljuset av att Sverige är ett mångkulturellt land. 

Den vill också bidra till en bibehållen och ökad komplexitet i frågor som rör lärande, kunskap 

och varande. Genom att läsa denna studie kan verksamma i förskolan bli uppmärksammade 

på alternativa sätt att förstå frågor om barns tillblivelser. På detta sätt kan det också komma 

barnen till del, vilka för ses som betydelsefulla aktörer i förskolan. Men hur är det med 

betydelsen av studien för andra, icke-mänskliga aktörer, det är svårare att säga. Kanske kan 

vissa material få en mer framskjuten roll, vilket skulle öka deras möjligheter att samtillbliva 

och göra sig begripliga i olika sammanhang. Här påvisas de tilltrasslade relationer som 

världen består av för de ökade möjligheterna för materialet att tillbliva skulle påverka såväl 

barn, pedagoger som förskolan i sig. Jag som forskare och förskollärare är också en aktör i 

praktiken, för mig har arbetet med denna uppsats utmanat mig att prova nya perspektiv och 

infallsvinklar, vilket kommer att ha betydelse för mig och mitt fortsatta agerande i världen. I 

ovan förda resonemang har några aspekter av hur studien kan relateras till en pragmatisk 

validitet framhållits.  

Transparens i forskningsprocessen är en viktig kvalitetsaspekt enligt Bryman (2011), här 

förstås transparens som genomskinlighet. Ur ett posthumanistiskt perspektiv får transparens 

en annan betydelse. Det måste handla om att visa på och synliggöra de kopplingar som 
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ständigt görs, alltså att visa på den intrasslade relation som en har till världen. I relation till 

det blir inte blottläggandet en genomskinlighet utan istället framkallas en tätare bild av det 

studerade sammanhanget. Det är på det sättet jag har strävat efter att göra studien begriplig för 

någon annan än mig själv, genom att ständigt synliggöra de relationer som är i rörelse. Vid 

handledningstillfällena har de framskrivna tolkningarna diskuterats vilket också är ett sätt att i 

intra-aktion prova dess giltighet. Den diskussionen har sedan satts i rörelse till både teori och 

data, nya intra-aktioner har tagit vid. Denna ständiga sammanflätning kan ha påverkat 

studiens struktur då, som tidigare har beskrivits, det icke-linjära tänkandet är en viktig post-

humanistisk utgångspunkt.  

I fortsatta intra-aktioner och vidare forskning 

Bauman (2000) menar att det globala samhället ställer krav på att kunna hantera fler obekanta 

situationer, detta samtidigt som tidigare gjorda erfarenheter och kunskaper inte längre är lika 

tillförlitliga som referenspunkter, eftersom samhället förändras så snabbt. ”Bara sådana 

människor kan ta sitt ansvar, som bemästrar den svåra konsten att agera under ambivalenta 

och osäkra förutsättningar, som fötts av variation och mångfald” (Bauman, 2000 s. 47).  Jag 

återkommer till den blid som Lenz Taguchi (2010a) ger av dagens situation på det globala 

utbildningsvetenskapliga fältet, ett fält där det pågår två motstridiga rörelser. En som vill 

bibehålla och öka komplexiteten och en som vill reducera densamma. Posthumanistisk 

forskning vågar följa med i rörelsen som står för ökad komplexitet, det gäller bara att våga, 

trots att det är komplext.  

Även om färdigställandet av denna uppsats markerar slutet på densamma är den i andra 

bemärkelser början på vidare intra-aktiva utforskanden. Precis som Hultman (2011b) lyfter 

finns det en fara i att som pedagog och/eller forskare överordna mellanmänskliga relationer på 

bekostnad en vidare syn på vilka relationer som är viktiga. Hultman (2011b) uppmanar till att: 
 

[…]vidga våra blickar och undersöka hur ickemänsklig materialitet är med och skapar våra vardagar, 

verkligheter och liv. Och kanske ska vi, såväl forskare som pedagoger, söka öppna oss och låta oss 

förundras, förtjusas och drabbas av sådant som barn tycks stå i så starka relationer till men som vi kanske 

på grund av vana betraktar som vardagligt och inte så märkvärdigt. Som skimrande pärlor, mörka 

korridorer och gröna byråer fulla av dolda skatter… (s. 170) 
 

Citatet ovan inrymmer en utmaning i relation till vad arbetet med denna studie har 

uppmärksammat mig på. Förutom att jag menar att denna studie visar på vikten av att fortsätta 

utforska världen utifrån dessa posthumanistiska utmaningar i allmänhet visar den också på att 

frågor om kulturella tillblivelser i synnerhet behöver fortsätta utvecklas. För det är i 

skärningspunkten och sammankopplingarna som det blir mest intressant.  Det är för mig 

mycket tydligt att denna uppsats har skapat många fler frågor än vad den har gett svar, vilket i 

sig är viktigt ur ett posthumanistiskt perspektiv som vill provocera och utmana. Några av de 

frågor som påkallar min uppmärksamhet och skulle kunna utforskas vidare är: Hur skulle en 

intrakulturell pedagogik kunna ta sig uttryck? Vad skulle den innebära för barn, för 

pedagoger, för andra agenter? Är det möjligt att tänka intra-gration istället för integration? 

Vad skulle det i sådana fall innebära?  
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Jag avslutar på samma sätt som jag började, med Barads (2003) citat som en påminnelse om 

att kunskap inte blir till när vi står utanför och tittar in, utan när vi med full kraft och 

medvetenhet försätter oss i mitt i relation med världen.  

 
We do not obtain knowledge by standing outside of the world; we know because “we” are 

of  the world. We are part of the world in its differential becoming. (Barad, 2003, s. 829) 
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BILAGOR 
 

Bilaga 1 

 

Analysfrågor 
 

 Vilka intra-aktioner förekommer i förskolans verksamhet? 

Hur kan de förstås? Vilken relation/intra-aktion mellan barnet och materialet uppstår? 

Hur kan vi förstå denna relation? Vad händer i mellanrummen? Hur kan vi förstå 

relationen mellan de diskursiva praktikerna och det materiella? Vilka apparaturer 

framträder? Hur kan de förstås?  

 

 Vilka aktiva agenter är inblandande i dessa? 

Vad ser barnen på? Vad rör barnen vid? Vad pågår mellan barnet och 

materialet/fenomenet? Vad talar till barnen? Vad väljs bort? Vad är inte tillgängligt? 

 

 Hur kan agenternas performativa kraft förstås? 

Vad produceras/ vilka fenomen framträder i intra-aktionerna? Hur kan detta förstås? 

Hur kan vi förstå den performativitet/makt/verkan olika material (böcker, pennor, 

klossar)/ fenomen (vatten, ljud, ljus)/ olika organisatoriska fenomen (ex väljartavla, 

samlingsprickar) har på barnen?  

 

 Vilka samtillblivelser möjliggörs i dessa intra-aktioner?  

Vilka olika apparater går att identifiera? Hur kan dessa apparaters funktion förstås? I 

termer av kroppslig produktion? Vilka kroppar är i rörelse? Vilka 

tillblivelsemöjligheter har barnen? Vad omöjliggörs? Vilka möjligheter till 

samtillblivelser med olika material /fenomen och andra barn har barnet/barnen i denna 

situation? 

 

 Hur kan barns utforskande av kulturella tillblivelser förstås som ett diskursivt 

materiellt fenomen? Hur kan vi förstå kultur som en diksursivt materiell praktik i 

denna situation?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

Bilaga 2 

 

Samtycke vårdnadshavare 

 
Hej! 

 

Jag heter Moa Nilsson och läser en masterutbildning i utbildningsvetenskap vid Luleå tekniska 

universitet. Som en del av mina studier skriver jag denna termin en uppsats som intresserar sig för vad 

som händer i förskolan när barn, miljöer, ting och omgivningen utforskas som en ständigt föränderlig 

helhet. När jag inte studerar arbetar jag som förskollärare på en förskola i Piteå kommun.  

 

Jag kommer under våren att befinna mig på er förskola under några dagar för att utföra mitt fältarbete. 

Som en del av min studie kommer jag att samla in material genom att filma, ta foton samt föra 

anteckningar. Jag är som forskare ansvarig för det material jag samlar in under fältarbetet och kommer 

att se till att det inte används till något annat än denna masteruppsats och att det förvaras under säkra 

omständigheter. Detta är en av de etiska principer som jag måste förhålla mig till och informera er om 

enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Vidare gäller att du eller ditt barn har rätt att när ni vill 

avbryta er medverkan/ångra ert samtycke eftersom deltagandet i studien är frivilligt. Jag kommer att 

vara lyhörd för barnens reaktioner, vilket innebär att om ett barn på något sätt visar att de inte vill vara 

med eller att de verkar obekväma med dokumentationen riktas fokus på annat. I min rapport kommer 

inga namn på barn eller bilder där barnens ansikten syns att publiceras.  

 

Med detta brev vill jag informera om studien och be om ert samtycke till att ditt barn medverkar i min 

studie. Fyll i nedanstående blankett och lämna åter till förskolan senast fredag 31/3.  

 

Om ni har några frågor, tveka inte att kontakta mig! 

 

Mvh  

Moa Nilsson 

nilsson.moa@gmail.com 

070-309 71 27 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Barnets namn: _______________________________________________________________ 

 

                

Jag samtycker till att mitt barn medverkar i studien 

 

 

Jag samtycker inte till att mitt barn medverkar i studien 

 

 

____________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift 

 

____________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift 

 

 

Om barnet har två vårdnadshavare krävs samtycke från båda 

  



  

 

 

Bilaga 3  
 

Samtycke pedagoger 
 

Hej! 

 

Jag heter Moa Nilsson och läser en masterutbildning i utbildningsvetenskap vid Luleå tekniska 

universitet. Som en del av mina studier skriver jag denna termin en uppsats som intresserar sig för vad 

som händer i förskolan när barn, miljöer, ting och omgivningen utforskas som en ständigt föränderlig 

helhet. När jag inte studerar arbetar jag som förskollärare på en förskola i Piteå kommun.  

 

Jag kommer under våren att befinna mig på er förskola under några dagar för att utföra mitt fältarbete. 

Som en del av min studie kommer jag att samla in material genom att filma, ta foton samt föra 

anteckningar. Jag är som forskare ansvarig för det material jag samlar in under fältarbetet och kommer 

att se till att det inte används till något annat än denna masteruppsats och att det förvaras under säkra 

omständigheter. Detta är en av de etiska principer som jag måste förhålla mig till och informera er om 

enligt Vetenskapsrådets etiska riktlinjer. Vidare gäller att du har rätt att när du vill avbryta din 

medverkan/ångra ditt samtycke eftersom deltagandet i studien är frivilligt. I min rapport kommer inga 

namn på eller bilder där personers ansikten syns att publiceras.  

 

Med detta brev vill jag informera om studien och be om ditt samtycke till medverkan i min studie.  

 

Om du har några frågor, tveka inte att kontakta mig! 

 

Mvh  

Moa Nilsson 

nilsson.moa@xxx.xxx 

070-xxxxxxx 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

Namn:  _______________________________________________________________ 

 

 

                

Jag samtycker till medverkan i studien 

 

 

Jag samtycker inte till medverkan i studien 

 

 

 


