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Sammanfattning 

Denna studie utgår från barns möten i förskolan och undersöker ålder som ett görande. Studiens data 

utgör 18 timmars videoobservationer på en förskoleavdelning i en större svensk stad där sexton barn 

deltar från åldrarna ett till sex år. Studien utgår från en posthumanistisk grundsyn genom agentisk 

realism (se Barad, 2007 och Lenz Taguchi, 2012) och tematisk analysmetod har tillämpats i 

analysdelen (se Braun & Clarke, 2006). Studiens resultat visar att barn, språk, diskurser, material och 

miljö intra-aktivt samhandlar och performativt producerar ålder som fenomen i förskolan. Studiens 

bidrag är att med stöd i agentisk realism introducera sätt att förstå ålder som ett socialt och materiellt 

fenomen. Detta skapar en förskjutning från barnet som ensam aktör i förklarandet av normerande 

ålderspraktiker i förskolan för att mer tillgängligt möjliggöra ett förklarande av aktörskap inom sociala 

och materiella praktiker och hur dessa samkonstituerar ålder som fenomen i förskolan. 
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Abstract 

This agential realist study aims to explore age as a social and material doing in children’s meetings in 

preschool. The data consists of eighteen hours of video observations in a preschool located in a larger 

city in Sweden. The study works theoretically with agential realism (see Barad, 2003, 2007 and Lenz 

Taguchi, 2012) and the analysis was conducted thematically (see Braun & Clarke, 2006). The study 

shows that children, language, discourses, materiality and the surrounding environment intra-actively 

co-operates and performatively produces age as a phenomenom in preschool. The study contributes 

with support in agential realism to introduce a way to understand age as a socially and materially 

constructed phenomena. This produces a consequential shift from the child as the only responsible 

actor in the explanations of childrens normative age practices in the preschool and enables a possible 

explanation of agency within the social and material practices where these collaboratively produces 

age as a phenomena in preschool.  
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Förord 

Jag minns så väl en situation från min egen tid som barn i förskolan. Som en ögonblicksbild ser jag 

framför mig hur en pedagog tröstar ett nyinskolat barn som är yngre än jag själv. Jag minns hur barnet 

med sin napp tittade på mig med huvudet lutandes mot pedagogens axel. Jag minns hur pedagogen 

höll sin högra hand på barnets rygg. Jag minns det blåa linoleumgolvet, all furuinredning, ribbstolen, 

de höga plaststolarna och borden i bakgrunden. Och jag minns särskilt den besvikelse över insikten att 

någon yngre än jag själv tagit den självklara plats som jag alltid hade haft hos pedagogen. Jag kan ha 

varit två år gammal då. Denna stund, som var en helt vanlig dag i förskolan, gjorde mig äldre och blev 

ett minne som jag än idag kan tänka tillbaka på. Känslan av att känna sig exkluderad och detta på 

grund av ålder. Detta minne handlade nämligen inte om något som jag hade gjort eller själv kunde 

påverka på något sätt. Jag hade plötsligt bara blivit ett äldre barn jämfört med detta nyinskolade barn i 

gruppen och pedagogen utförde sin profession i att bemöta det nya barnet.  

Gällande åldersupplevelser så lever möjligheten att upptäcka ens ålder på gott och ont redan från livets 

början. Tänk tillbaka på tiden i grundskolan, när man i första klass såg upp till tredjeklassarna, när 

man i fjärde klass såg upp till sjätteklassarna, i sjunde klass såg upp till niondeklassarna för att i 

gymnasiets första ring tycka att de som gick i tredje ring var coolast. Jag vill nästan påstå att det aldrig 

mer kommer att finnas en mer skräckinjagande grupp människor än de som gick i nionde klass.  

Det intressanta med ålder är att det rör sig över hela livet i alla livsformer. Ålder får betydelse på sätt 

som vi kanske inte uppmärksammar eller problematiserar tillräckligt i vardagen eftersom ålder är det 

tillhör det mest grundläggande som existerar. Årsringar. Inom utbildningssammanhang däremot, 

vilken uppmärksamhet kan ålder tilldelas då? Hur problematiserar vi ålder i utbildning egentligen? Det 

är ett accepterat undantag i diskrimineringslagen att inom utbildningssammanhang särskilja människor 

på grund av ålder. Men kan diskussioner om ålder utifrån professionsperspektiv handla om annat än 

biologisk och kronologisk fattning? Om årsringar som performativa? 

Allra, allra mest så vill jag tacka alla barn som har deltagit i studien. Tack för att ni tog emot mig i er 

verksamhet och fick mig att känna mig välkommen hos er! Jag vill också tacka era vårdnadshavare för 

givande samtal och trevliga hejarop i hallen och förstås ett stort tack till era engagerade pedagoger och 

förskolans chef för intressant och viktig dialog! 

Stort tack till min handledare David Cardell som under studiens process alltid har haft tips på litteratur 

till hands och som engagerat har bidragit med viktiga kommentarer! 

Även tack till kollegor och vänner som under våren har bidragit med stöd, tankar och värdefulla tips 

på litteraturer. 

Slutligen ett kärleksfullt tack till Fredric för att du får livet att levas så blomstrande och pirrigt. 
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Inledning 

En morgon i förskolan ser ett barn som heter Alex väldigt besviken ut. Några av Alex vänner, 

som är äldre än Alex, står i hallen vid sina krokar och förbereder sig för att åka iväg på utflykt. 

Det talas högt om matsäckar i ryggsäckar och de försöker krångla på sig de ljusgula 

reflexvästarna med kardborreband. Alex följer deras stojiga stämning på avstånd och stryker sig 

som en skugga tyst längs väggar, stolar, bord och dörrkarmar. Alex vill åka med på utflykten 

men det går inte för det är bara sexåringarna som ska iväg idag. Nästa morgon springer Alex 

runt mellan avdelningens olika rum med ett stort busigt leende. Det låter från strumporna som 

glider längs över golven, och Alex ser sig då och då hastigt bakåt och fnissar till. Strax efter 

Alex följer nämligen ett annat barn, Charlie, som verkar vilja göra exakt likadana rörelser som 

Alex. En slags ”Följa-John”-lek blommar ut och när Alex klättrar över den svarta mjuka soffans 

högra armstöd så gör Charlie efter en liten stund ett försök att kravla sig över för att göra 

likadant som Alex. De skrattar högt och stämningen känns intensiv och lustfylld. 

 

En tid in i studiens datainsamling valde jag att rikta denna studie åt att undersöka hur barn gör ålder i 

förskolan. Ålder är ett fenomen som är studerat inom fält så som barn- och ungdomsvetenskap, 

ålderskritiska studier, förskoleforskning liksom barndomsforskning och denna studie tar utgång i att se 

ålder som ett görande. Ålder har inom forskning gjorts relevant bland annat genom att förklara ålder 

som socialt konstruerat och producerat (Närvänen & Näsman, 2007). Att ”göra ålder” innebär för 

denna studie att se ålder dels som just ett socialt producerat – men även materiellt – görande där 

sociala handlingar tillsammans med materialitet och den fysiska miljön producerar relationer till ålder.  

Dessa olika upplevelser som Alex var med om fick mig att söka efter teoretiska sätt att kunna resonera 

kring barns ålder där också material och miljö kan tänkas ha en mer aktiv roll och där barnet är i fokus 

men som en del av ett större sammanhang istället för att söka svar endast i barnets egenskaper och 

handlingar. Varför förskolan har relevans för denna studie är att majoriteten av barn i Sverige mellan 

ett och sex år spenderar många timmar i förskolan varje vecka och flera år i starten av sina liv.  

Förskolan är barnets första möte med utbildningssystemet där lärande och sociala värderingar formas 

och utvecklas som ett komplement till hemmet. I skollagen definieras likvärdighet med att barn ska ha 

en lika tillgång och kvalitet i utbildningen och att utbildningen också ska vara kompenserande 

(Skolverket, 2012), vilket Persson (2017) menar inte handlar om att alla barn ska erbjudas en likadan 

verksamhet men däremot att kvaliteten ska vara lika i relation till barns olika förutsättningar och 

villkor så att barn kan utvecklas och lära efter sin förmåga. Dessa resonemang kan tänkas lyfta 

individualitet snarare än åldersindelning och är relevant för fortbildning av likabehandlingsarbete och 

hur barn oberoende av ålder ska ges möjlighet till en inkluderande pedagogisk miljö och social 

tillhörighet i förskolan. 
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Tidigare forskning 

Forskning som redovisas i detta avsnitt berör studier inom förskoleforskning, kritiska åldersstudier, 

barndomsforskning samt utvecklingspsykologisk forskning. Redogörande forskning relaterar till 

vilken betydelse ålder har i förskolan, hur social interaktion i förskolan kan förstås genom ålder liksom 

hur kroppsstorlek, kroppslängd och materiell interaktion kan förstås ingå i barns upplevelser i 

förskolan. Den presenterade forskningen syftar att göra kopplingar till barn i förskolan och på vilka 

sätt som barn socialiserar och skapar relationer till sin förskolemiljö under sin tid i förskolan.  

 

Betydelsen av barns ålder i och utanför förskolan 

Ålder och åldrande är starkt präglade av föreställningar om att mänskligt liv handlar om framtid och 

utveckling, om en mognad som utvecklas i nya dimensioner ju äldre man blir (Ambjörnsson & 

Jönsson, 2014). Pedagogik som vetenskaplig disciplin definierar ålder utifrån kronologisk ordning 

(Klerkula, Närvänen & Näsman, 2005) vilket kan leda till hur föreställningar om mognad och 

utveckling kopplat till ålder leder till föreställningar om ålder som sedan införlivas och skapar 

sanningar i praktiken (Adam, 1995). Föreställningar om hur barn ska vara och vad de ska lära sig har 

alltid funnits (James, Jenks & Prout, 1998). Eftersom att ålder används som måttstock för hur grupper 

organiseras så skapar detta konsekvenser för organisering såväl som aktiviteter och relationer och styr 

barns sociala tillhörighet (Närvänen & Markström, 2017).  

 

Barns ålder och sociala interaktioner i förskolan 

Forskning visar att barn uttrycker intresse för varandra vid tidig ålder (se Howes, 1988). En 

observationsstudie av Nærland och Martinsen (2011) visar att barn i förskolan etablerar 

statusordningar relationellt vid tidig ålder där vissa barn blir populära och andra undviks (Nærland & 

Martinsen, 2011). Gällande barns sociala relationer till varandra skapar barn vänskapsrelationer till 

varandra i förskolan redan vid ett års ålder (Engdahl, 2012). Detta genom att barn uppmärksammar 

varandra individuellt, visar intentioner och agentskap genom att spontant hälsa, initiera lekaktiviteter 

och genom att hjälpa varandra genom olika typer av icke-verbala kommunikationer så som leenden 

och gemensamma förflyttningar (Engdahl, 2012). Gällande barns agentskap framgår i en studie av 

Markström och Halldén (2009) hur social ordning i förskolan influeras och konstrueras av barns 

handlingar. I en studie av Hellman, Heikkilä och Sundhall (2014) framgår hur ålder tillsammans med 

könsperformativitet medverkar till att skapa normaliserande praktiker i förskolan och att ålder enligt 
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forskarna idag ses som en accepterad anledning till att behandla människor olika. Detta i hur sociala 

konstruktioner förhandlas fram i interaktioner mellan barn, men även i relation till vuxna pedagoger 

som adresserade icke önskvärt beteende i uttryck som ”var inte en sådan bebis!” vilket kan tolkas som 

att synen på barn som kompetenta inte gäller alla barn (Hellman et. al., 2014). 

Förskolan är en plats där förskollärare och pedagoger tillsammans med barn gör verksamhet, och detta 

görande menar Markström (2005) görs genom ett förhandlande i den dagliga verksamheten i 

förskolan. Ålder liksom kön strukturerar social interaktion och är också producerade genom social 

interaktion (Närvänen & Näsman, 2007). I leken utmanar och utforskar barn sin egen sociala 

verklighet på olika sätt och reproducerar ofta sociala normer som verkar organisera vuxnas sociala liv 

(Evaldsson, 2017). Barns kreativa förmåga att kunna föreställa sig vuxnas sociala normer kan därmed 

förstås innebära att barn gör sig äldre i leken enligt Aronsson (2010). Förmågan att kunna föreställa 

sig och gestalta vuxnas sociala normer bygger på fantasi och förmågan att kunna göra sig till något 

eller någon annan. Fantasins betydelse i barns gestaltande lek kan förstås i hur barn parerar verklighet 

och fiktion i leken, där barn går in och ut ur olika verkligheter, baserat på vad barnen önskar ska ske i 

deras lekförlopp. Det fiktiva och det verkliga kan därigenom förstås som sammanhängande, en spelyta 

där fiktion kan skapa komplexa verkligheter tillsammans med andra materialiteter (se Lindgren, 

Sparrman, Samuelsson & Cardell, 2015). Genom barns fantasiförmåga och relationer till materialitet 

är ålder ett fenomen som produceras i lek genom att både vara i sin egen ålder och egen kropp men 

samtidigt gestalta en annan typ av kropp och en annan ålder. 

 

Ålder, kropp och materiell interaktion i förskolan 

Barn växer mellan sex och åtta centimeter på längden varje år från två till sex års ålder (Vårdguiden, 

2018). Detta gör att barns relationer till den fysiska omgivningen kan förändras från en vecka till en 

annan (se Dunphy-Lelii, Hooley, McGivern, Skouteris & Cox, 2014). Barns självrepresentation 

utvecklas och reflekteras i deras rörelser genom den fysiska och sociala omgivning som de möter i 

vardagen (Dunphy-Lelii, et. al., 2014) och utvecklar självmedvetenhet under sina första år i livet 

(Boyer, Carlson & Pasnak, 2012). En del av självmedvetenheten innebär att uppfatta sin kropp som ett 

objekt som kan fysiskt påverka och handla i relation till andra objekt (Boyer et. al., 2012; Brownell, 

Zerwas, & Ramani, 2007) 

I slutet av ettårsåldern kan vissa barn förutse att behöva ducka när de närmar sig en öppning och i 

slutet av tvåårsåldern börjar barn kunna göra ungefärliga bedömningar om hur deras kroppar kan få 

plats i olika utrymmen (Franchak & Adolph, 2012). Detta är relevant i förståelsen av att barn står i 

relation till sin materiella och sociala omgivning och formas in i att socialt och materiellt respondera 

och hantera olika materiella och sociala situationer. Hur barn uppfattar sina kroppar verkar påverkas 

av de sociala och materiella omgivningar och processer som barnet tillsammans med andra barn i 
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förskolan möter. Studier visar att barn kan alternera sin fysiska kropp för att nå ett objekt och förstå 

sin kropps möjlighet att skapa kontakt med ett annat objekt från fem månaders ålder (Dunphy-Lelii, et. 

al., 2014 med referens till Gallup, 1970; Gordon & Yonas, 1976; Granrud, Yonas & Pettersen, 1984). 

Detta har relevans för att visa att barn lär sig att alternera sin kropp och förstå sina möjligheter – och 

begränsningar – i relation till materialitet och miljö i förskolan. 

Barns utveckling och identitet påverkas av social interaktion där många identiteter och 

representationer kan existera samtidigt (Eidevald, 2009). Stereotypa värderingar om kroppsstorlek har 

däremot visat sig uttryckas vid tre års ålder (Harriger, 2015) vilket bygger på vuxnas 

kroppsidealistiska föreställningar (Wong, Chan & Lin, 2013; Kościcka, Czepczor & Brytek-Matera, 

2016). Kroppslängd verkar däremot vara det mått som barn uppmärksammar mest på kroppen. I en 

amerikansk-australiensisk studie undersöktes barns förmåga att kunna bedöma om en kropp skulle 

kunna få plats i särskilt utformade objekt baserat på kroppslängd, arm- och benstorlek och bröstkorg. 

Resultatet visade att barn mellan tre och fem år har gemensamt att noggrant kunna avväga kroppslängd 

framför övriga variabler (Dunphy-Lelii, et. al., 2014). Detta kan bero på att kroppslängd är den 

dimension av storlek som barn allra mest exponeras för i mätning, i att kunna nå mål och i jämförelse 

med andra barn och med vuxna (Dunphy-Lelii, et. al., 2014).  

 

Ålder som social process 

Ålder och åldrande är fenomen som vi alla upplever och kan relatera till på olika sätt. Att åldras kan 

innebära olika saker beroende på vart man växer upp, vilken position man har och när, det vill säga 

under vilken tid man lever (Ambjörnsson & Jönsson, 2014). Detta innebär att ålder inom tidigare 

forskning kan förklaras som mer än ett fysiologiskt förlopp från födsel till död och därmed förstås som 

en kulturell och social process där föreställningar om ålder är bundna till tid och plats (jf. 

Ambjörnsson & Jönsson, 2014). Definitionen av att ”göra” ålder som anvisas inom tidigare studier 

innebär att koppla ihop och tolka handlingar baserat på den ålder som handlingens utförare befinner 

sig i (Krekula & Johansson, 2017). Det vill säga att när barn utför vissa handlingar så kan detta tolkas 

som resultat av deras ålder. Och denna typiskhet innebär stereotypa föreställningar kopplade till ålder 

och innebär därigenom maktdimensioner (Krekula & Johansson, 2017). 

Barns relationer till varandra genomsyras av vad det socialt innebär att vara i en viss ålder (Närvänen 

& Markström, 2017) där görandet av ålder kan förstås som ett uttryck och ett resultat av det sociala 

sammanhanget (Laz, 1998). Vad gäller konstruktioner av maktrelationer kan ålder och fysisk storlek 

förstås att spela en betydande roll. Forskning visar att ålder och makt kan förstås i förhållande till 

varandra på olika sätt; exempelvis dels hur samhället är uppbyggt efter att skapa ordning efter ålder, 

exempelvis för att ta körkort eller bestämma vart man vill bo om ens föräldrar skiljer sig 

(Ambjörnsson & Jönsson, 2014), och dels hur åldersnormer förhandlas och konstrueras genom olika 
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sociala och kulturella fenomen och kan förstås som en grund för social kategorisering (Krekula et. al., 

2017; et. al., 2005). Forskning visar att ålder deltar i upprättandet av social ordning (Hellman et. al., 

2014) och hur ålder har en betydande roll i relation till barns sociala handlingar och hur normer 

konstrueras i förskolan (Närvänen & Näsman, 2004). Forskning visar även att barns underordning av 

vuxna är kopplat till ålder och fysisk storlek och ses som en accepterad självklarhet både inom 

vardagslivet och vetenskaplig praktik (se Dolk, 2013; Krekula et. al, 2005). Hellmans studie (et. al., 

2014) visar att barn i förskolan kopplar samman äldre barn med kompetens och yngre barn med 

inkompetens och att barn i förskolan gärna vill vara ”stora barn” (det vill säga äldre barn). Eftersom 

social ordning regleras efter ålder så kan ålder förstås som en maktkategori med hierarkisk syn och 

olika förhållningar av inkludering och exkludering (se Krekula et. al, 2004; Närvänen & Näsman, 

2007). Eftersom utbildningssystemet är strukturerat efter olika ålderskategorier så är ålder som socialt 

och materiellt fenomen intressant att studera för på vilka sätt som ålder kan göras utan att informeras 

om och utgå från rådande ålderskategorier i förskolan så som ”ettåringar”, ”stora barn”, ”mellanbarn”.  

Detta avsnitt har tillsammans med inledningsavsnittet beskrivit en ingång till att förstå ålder som 

fenomen i relation till ett socialt görande, det vill säga hur det är möjligt att förstå hur ålder är 

någonting som kan göras (se Närvänen & Näsman, 2007) liksom hur kroppsstorlek och längd (se 

Dunphy-Lelii, et. al., 2014) utgör komponenter i barns görande av ålder. Vad denna förståelse av ålder 

gör är att skapa utrymme för att se variabilitet över ålderskategoriska gränser där ålder produceras 

socialt och relationellt (se Närvänen & Näsman, 2007). Denna sortens avgränsning i syn på ålder är 

vad som inspirerade studiens syfte och frågeställningar som presenteras härnäst, det vill säga att förstå 

görande av ålder som ett socialt och relationellt fenomen i förskolan. 

Syfte och frågeställningar  

Studiens syfte är att undersöka hur barn gör ålder i förskolan och därigenom bidra med kunskap om 

hur barn genom deras kroppar, kroppsstorlekar och kroppslängder tillsammans med andra barn, 

material och miljö performativt producerar ålder som fenomen i förskolan. 

Studiens frågeställningar: 

1. Hur gör barn ålder i förskolan? 

2. På vilka sätt har material och miljö betydelse för görande av ålder i förskolan? 
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Teoretiskt perspektiv 

Denna studie undersöker ålder som fenomen i förskolan och vilken betydelse material och miljö har i 

relation till barns görande av ålder i förskolan. Denna studie sätter en teori i arbete där material och 

miljö kan tänkas ha en mer aktiv roll i barns sociala och språkliga interaktioner. Materialens betydelse 

har varit närvarande inom utbildningsvetenskaplig forskning sedan länge med koppling till barns 

lärande och utveckling, däribland sociokulturella teorier (se Säljö 2000) och multimodala teorier 

(Selander & Kress, 2010). Men det är just kopplingen till barnets lärande och utveckling som 

materialitetens betydelse tenderar att ges en underordnad roll i jämförelse med barnet (människan). 

Detta innebär därigenom en antropocentrism, det vill säga en människocentrerad syn (Latour, 2005), i 

vilken materialitet syftar att endast existera för människans skull i syfte att lära och att utveckla. Vad 

som kan ses som en förskjutning i att luckra upp denna maktordning är att genom posthumanistisk 

förståelse istället se materialitet som medkonstruktörer till våra sociala liv (Hultman, 2011). 

Med inspiration från den feministiska vetenskapsteoretikern Karen Barad (1998, 1999, 2003, 2007, 

2008) utgår studien från agentisk realism, en teori inom det posthumanistiska paradigmet som ser 

bortom binära uppdelningar av barn/vuxen, huvud/kropp, man/kvinna, natur/kultur för att istället 

studera relationalitet och processförståelser mellan olika materialiteter (agenter). 

 

Agentisk realism 

Vid en första antydan kan begreppet agent för den nya läsaren vara ett begrepp som associeras till 

spionfilmer. Men i denna studie och i relation till agentisk realism lägger vi spionfilmer åt sidan för att 

istället använda agenter som ett begrepp för deltagare. Agenter är alltså deltagare som på olika sätt 

och i samhandling med andra agenter aktivt skapar tillblivelser, det vill säga fenomen och händelser i 

komplext samarbetande nätverk (se Lenz Taguchi, 2012). 

Själva agentskapet inom agentisk realism handlar inte enbart om människors sociala interaktioner utan 

bygger på en icke-antropocentrisk förståelse där människan snarare än att vara i centrum utgör en del 

av flera i världen (Barad, 2007). Agentskapet och agenter anbelangar därför vilken materia som helst, 

det vill säga att både människor och det icke-mänskliga produceras agentskap. Exempel på icke-

mänskliga agenter i förskolan kan vara fysiska objekt i den utformade miljön så som bokhyllor, bord, 

stolar och övrigt material som pedagogerna har beslutat ska ingå i miljön så som tuschpennor, 

ritpapper, målarfärger, lego, ukuleles eller kapsyler. För att inte tala om de agenter som barnen själva 

tar med till förskolan i form av ryggsäckar, gosedjur, nappar, och materialiteter som utgör något 

intressant för det individuella barnet. Fysiska objekt (icke-mänskliga agenter) ses inom agentisk 
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realism inte som passiva objekt i förskolans miljö som måste aktiveras av en människa för att få 

mening, utan dessa objekt är aktiva i att påverka och samkonstituera tillblivelser i relationella 

förbindelser med andra aktiva agenter – det vill säga att materialitet samarbetar med oss lika mycket 

som vi samarbetar med dem (se Lenz Taguchi, 2012). 

 

Intra-aktioner 

Agentisk realism bygger på att det inte är möjligt att separera eller veta vart den ena agenten slutar och 

den andra börjar; utan dessa agenter samkonstituerar materiellt-diskursiva fenomen och händelser i 

relationella, agentiska förbindelser till varandra och dessa förbindelser kallas för intra-aktioner (Barad 

2003, 2007; Lenz Taguchi, 2012; Palmer, 2017) eller intra-aktiva samhandlingar (Lenz Taguchi, 

2012). Vad intra-aktioner bygger på och som är centralt för agentisk realism är att varande (ontologi) 

och kunskapande (epistemologi) är omöjligt att separera och tolka var för sig, utan ingår och 

omvandlar varandra i en onto-epistemologi (Barad, 2007; Lenz Taguchi, 2012). Genom pågående 

flöden av materiellt-diskursivt samkonstituerande så blir barnet det som barnet lär sig (Lenz Taguchi, 

2012) i tillblivelsen genom relationellt konstituerande intra-aktioner av varande och kunskapsskapande 

(onto-epistemologiskt). Fokus inom agentisk realism riktas åt intra-aktioner som producerar fenomen 

och tillblivelser snarare än att identifiera performativa agenter och dess egenskaper (Lenz Taguchi, 

2012). 

 

Agens inom en relationell ontologi 

Samhandlingen mellan aktiva agenter bygger på en relationell ontologi och innebär att istället för att 

människan är överordnad materialitet och diskurser så ses människa och materialitet och diskurser i 

relationella, intra-aktiva samhandlingar som materiellt-diskursivt samkonstituerar fenomen, händelser 

och verkligheter (se Barad, 2007; Lenz Taguchi, 2012; Bodén, 2017; Hekman, 2010). 

Inom agentisk realism består världen inte av stabila fysiska objekt som får mening genom språket utan 

världen består av transformativa fenomen i pågående processer (se Barad, 2007; Lenz Taguchi & 

Palmer, 2013). Det betyder inte att en trästol har mänskliga egenskaper och kan få för sig att lämna 

rummet. Men däremot är ett exempel hur stolens egenskaper (trä, design och stoldynan) påverkar din 

kropp och hur du som sitter på stolen mår (vi känner alla till vad träsmak innebär) och att den 

förmodligen får dig att behöva ändra position i stolen eller att ställa dig upp och sträcka på benen 

ibland. Däremot är det ju i ditt möte med stolen som detta sker. Stolen i sig är inte obekväm från 

början, den kanske bara har en utsökt design. Men när du sätter dig i stolen så blir stolen efter en stund 

av olika anledningar obekväm (eller vice versa att du mår bra på grund av stolens ergonomi). Däremot 
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är det inte undersökandet av stolens ergonomiska egenskaper eller människans förmåga att uppleva en 

stol som är det centrala, utan det är själva mötet mellan flera agenter som studeras och vad själva mötet 

producerar. Ett annat exempel är hur vatten i sitt möte med andra agenter skapar relationella möten (se 

Ceder, 2015). Materialiteter så som trä, plast, porslin, glas, jord liksom oss människor förändras och 

blir olika i sitt möte med olika materialiteter. Människan i sig består till stor del av vatten, och 

människokroppen i sig är ett samarbetande nätverk av olika organ som lever, njurar, lungor, hjärnans 

nervbanor och ett pumpande hjärta, bakterier och celler som samkonstituerar och utgör det som vi 

kallar människokroppen (se Lenz Taguchi, 2012). 

Det relationella samarbetandet uppstår genom agens, en konstituerande kraft som skapar effekter när 

olika materialiteter möts (mänskliga som icke-mänskliga agenter). Denna förklaring av relationalitet 

utgår från ett immanent tänkande där materialitet och människan har samma potentiella kraft att agera 

på (se Lenz Taguchi, 2012; Westberg-Bernemyr, 2015). Betydelsen av materialitet som agentisk 

innebär alltså inte att materialitet (mänsklig som icke-mänsklig) är agentisk i sig själv utan blir 

agentisk i möte med andra aktiva agenter (se Bodén, 2017). Detta har relevans för förståelsen av barns 

möten med varandra och med material och miljö i förskolan och på vilka sätt ålder kan förstås 

produceras som fenomen genom pågående intra-aktioner mellan performativa agenter. 

För att introducera ålder till studien så är det först relevant att förklara studiens teoretiska förhållning 

till tid, för att därefter beskriva studiens ingång till ålder. Tid kan vara en utmaning att förklara men 

för denna studie med agentisk realism som teoretiskt ramverk så korreleras förståelsen av tid med 

innebörden av intra-aktioner. Det vill säga, på samma sätt som intra-aktioner uppstår i ständig rörelse, 

är också förståelsen av rumslighet1 – och tid – något som produceras och iterativt rekonfigureras i 

relation till tillblivelse och fenomen (Barad, 2007). Tid och rum är inte möjliga att separera från själva 

fenomenet att göra ålder. Tid är ett fenomen som i relation till materialitet blir till och skapar händelser 

intra-aktivt (Wapenaar, 2014). Varför detta är relevant är för att denna förhållning flyttar fokus från 

människan som utgångspunkt för tid som kontrollerbar till att förståelse av tid står i relation till 

materialitet och rum. Wapenaar (2014) menar att detta innebär en förståelse av att tid förkroppsligas i 

barns sociala möten i förskolan genom intra-aktioner av snabba och långsamma flöden och rörelser (se 

även Sellers, 2013). Tid kan förstås som materiell genom att människan gör anspråk på tidszoner och 

uppdelningar av världen, det vill säga att en viss tid är kopplad till en viss plats och en konstruktion 

gjord av människan. Däremot existerar tid oavsett på vilka sätt människan än väljer att göra anspråk på 

tid vilket skiljer sig från rumsliga förutsättningar. Människan kan värja sig från rumsliga platser men 

aldrig stanna tiden, vilket är grundläggande skillnader i förståelsen av tid och rum (se Fuehrer, 2010). 

Däremot kan tid förstås som relativ, det vill säga att tid kan uppfattas olika i förståelsen av intra-

aktioner beroende på situation och dess förutsättningar. 

                                                      
1 Översättning av det engelska ordet spatiality. 
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Studiens ingång till ålder påbörjades genom forskningsanspråket i förståelsen att se ålder som ett 

görande (Närvänen & Näsman, 2007; Krekula & Johansson, 2017) där ålder socialt, språkligt och 

interrelationellt produceras. Genom att anlägga agentisk realism som teoretiskt ramverk blev dessa 

aspekter fortsatt relevanta att studera men skapade även utrymme för att adressera materialitetens roll 

för producerandet av ålder som fenomen i förskolan. 

Kritik som existerar gällande agentisk realism kan exempelvis problematisera en idé om att Barad 

skulle ha som syfte att vilja ”balansera allting” och att det är ohållbart att se relationalitet utifrån 

föreställningen om att relata inte existerar utan relationer (se Delanda & Harman, 2017). Eftersom 

agentisk realism, med förgrund i neomaterialitet, operationaliserar relationellt samkonstituerande 

processer – med begrepp så som agens och intra-aktioner – så är inte ett syfte med agentisk realism att 

adressera relata och egenskaper hos separata entiteter (det vill säga egenskaper hos performativa 

agenter) överhuvudtaget. Detta kan exemplifieras i relation till hur denna studie inte syftar att 

adressera barns individuella egenskaper i görandet av ålder eller vad performativa agenters egenskaper 

representerar. Agentisk realism som teoretisk ansats rör sig snarare bort från representationalism för 

att istället rikta fokus åt att adressera performativitet som sådan (Barad, 2003, 2007; Siverskog, 2016) 

med fokus på relationellt performativa samband (intra-aktiva samhandlingar).  

Metod 
Den sociala verkligheten och vetenskaplig tillämpning och förhållning kan ses som samexisterande 

och intrasslade i varandra – att de utgör varandra – som materiella praktiker (se Barad, 2007). I 

föreliggande studie har en metod krävts som möjliggjorde att följa händelseförlopp som barn 

tillsammans med andra barn, material och miljöer producerade. 

 

Videoobservationer 

Studien baseras på arton timmar videodata av barns interaktioner i förskolan. Valet av 

videoobservation som metod kan motiveras i fyra steg. Det första steget är möjligheten att kunna 

dokumentera händelseförlopp och den oförutsägbarhet som händelseförlopp karaktäriserar. Det andra 

steget motiveras i möjligheten att kunna få en för- och efterförståelse av utvalda situationer. För att 

kunna studera flödet av händelser på detaljnivå mellan exempelvis situation A till situation F, där en 

poäng som blir viktig för studien exempelvis uppstår i situation F men som påbörjades med viktig 

information som uppkom i situation B, så krävdes en metod som dels kunde möta dessa villkor men 

som också blev ett stöd i att göra urval i data och ringa in och fördjupande analysera händelse F. Det 

tredje steget motiveras i hur metoden möjliggjorde att i detalj kunna studera hur barnens kroppar 
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tillsammans med material och miljö liksom diskursiva praktiker, intrasslade i varandra, producerade 

situationsbundna relationer till fenomen (se Änggård, 2016). Ett fjärde steg kan motiveras i 

möjligheten att kunna återupprepa materialet i efterhand för att närmare studera dessa i andra 

sammanhang än i förskolan och utan att min förmåga att sortera intryck i stunden var avgörande. 

Data samlades in genom att jag fokuserade på ett individuellt barns sociala möten i taget, vilket 

skapade en kontinuitet och möjlighet att upptäcka mönster. Social interaktion karaktäriseras av verbal 

och kroppslig korrelation enligt Wagner-Willi (2006) men även av det befintliga rummet. Individuella 

handlingar karaktäriseras av kroppslig, sinnlig, rumslig och verbal koordination som tillsammans med 

samexisterande aktiviteter och korrelationer skapar en samtidighet och performativ social verklighet 

(Wagner-Willi, 2006). Rummet kan därmed förklaras som en inkluderad del av den performativa 

sociala verkligheten och som tillsammans med material har varit en viktig del för förståelsen av denna 

studies syfte och frågeställningar. 

Genom att använda videoobservationer synliggjordes hur barn använder möjliga materiella och 

kroppsliga resurser som finns tillgängliga i situationen för att producera mening (se Flewitt, 2012).  

Efter att ha gått igenom insamlad data blev ålder ett fenomen som dominerade barnens sociala och 

materiella möten på förskoleavdelningen. Varje situation som analyserades formades i möten mellan 

material, barn och pedagoger (om dessa deltog) och pågick olika länge, tog olika riktningar och 

varierade i intensitet. Inom dessa händelseförlopp valdes sedan ett antal situationer ut där 

producerande av ålder som fenomen blev möjliga att diskutera. Exempelvis valdes situationer där det 

förkom språkliga uttalanden om ”stora” och ”små barn”, kroppsliga jämförelser som barn gjorde som 

både jämnåriga och inte jämnåriga barn, situationer där barn blev behandlade och behandlade andra 

utifrån deras ålder, storlek och/eller längd och situationer där material fungerade som sätt för barnen 

att betona andra barns ålder. Ett exempel är när fem barn säger åt mig att gömma en större röd 

flörtkula för att ett annat barn, som är yngre, inte ska kunna äta den. Det yngre barnet var inte 

intresserad av flörtkulan överhuvudtaget och ändå var detta något som engagerade de äldre barnen. 

Situationer likt denna var helt i linje med det som jag hoppades att få fatt i, det vill säga en 

oförutsägbarhet och att dessa situationer uppkom genom att studera barnens interaktioner och 

handlingar. 

Urval och avgränsningar 

För att undersöka barns görande av ålder i förskolan så har sexton barn videoobserverats varav nio 

barn har individuellt varit i centrum för observationerna. Detta skapade en systematik i insamlad data 

som däremot utmanades två tillfällen då barnet inte ville bli filmat och jag riktade kameran mot andra 

situationer som pågick på avdelningen samtidigt. 
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Barnen är ett till sex år gamla och går tillsammans på en förskoleavdelning i en större svensk stad. 

Övrig information om datainsamlingsplatsen är att förskolan arbetar utforskande med transdisciplinära 

läroprocesser i relation till olika projekt och teman. 

Det finns fyra anställda pedagoger varav en förskollärare på avdelningen som ingår i ett arbetslag 

sedan ett års tid. Redan från början av studien ville jag använda en form som decentraliserade vuxna 

som en förstahandskälla för information av barn och istället rikta ljuset åt det som barnen gör. För att 

undersöka hur barn gör ålder i förskolan snarare än vuxnas förståelser av barns görande av ålder i 

förskolan valdes därför videoobservationer framför att exempelvis göra en intervjustudie med 

förskolepedagoger. Å ena sidan förklarar detta tillsammans med studiens syfte varför pedagogernas 

roller inte är centraliserade i studien men å andra sidan är jag själv en vuxen som tolkar barns görande 

av ålder. Däremot kunde jag skapa uppfattningar av barnens göranden utan att vara inkorporerad med 

pedagogernas förförståelser av barnen. Det är förstås möjligt att diskutera huruvida pedagogernas 

individuella närvaro och didaktiska arbete i verksamheten påverkar hur barn gör och görs ålder i 

förskolan i relation till diskursbegreppet, liksom i samverkan med hemmet och hur vårdnadshavare har 

inflytande för sina barns relationer till ålder. Med barnen som primärkälla för information så ville jag 

studera barnens handlingar och hur barn gör ålder, och med anledning av given tidsram kunna 

fördjupa detta så valde jag bort att fokusera på pedagoger och vårdnadshavare. Vuxnas närvaro kan 

dock förespråkas vara en mycket viktig aspekt i förståelsen av barns görande av ålder, men det skulle 

motivera att även kön är en viktig aspekt i förståelsen av barns görande av ålder. Denna studie syftar 

inte att söka efter att adressera barns egenskaper i görandet av ålder utan studien fokuserar på 

situationer där ålder som fenomen produceras vilket kan motivera varför kön och erfarenheter av 

vuxna inte har centrerats. 

 

Med sökljus på situationer 

I planeringen inför datainsamlingen valdes en struktur ut om att följa några barn individuellt istället 

för att ställa upp ett kamerastativ och följa ett helt rum av händelser. Detta dels eftersom att 

avdelningen består av flera lokaler och dels eftersom att insamlad data skulle riskera att få för lite 

substantiella detaljer. I studiens början var tanken att studera barnens händelseförlopp och utforskande 

i förskolan. Därför följde jag totalt nio barn individuellt med en liten digitalkamera som jag bar med 

mig och närvarade där barnet befann sig på olika avstånd. Eftersom studiens fokus är att studera 

situationer som barnen initierade eller involverades i tillsammans med andra barn, material och miljö, 

så var aldrig barnets individualitet i centrum utan decentraliserades till att studeras som en del av 

helheten i de situationer som sedan valdes ut för analys. 

En viktig riktning som uppstod vid insamlingen av data skapades av att barn vid ett fåtal tillfällen gav 

uttryck för att inte vilja bli filmade. I dessa fall upplevde jag att detta berodde på att de ville vara själva 
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tillsammans med ett annat barn. Jag blev upplyst om hur min fysiska närvaro kunde påverka och 

uppmärksammas i olika situationer, och i de situationer där jag blev en uppmärksammad del har valts 

bort. Detta gäller situationer som på ett eller annat sätt har tagit en riktning där jag blev i centrum för 

situationen, så som att jag plötsligt fick frågan om att kunna hjälpa till. Vid dessa tillfällen stängdes 

kameran av för att istället följa ett helt annat händelseförlopp i en annan situation, eftersom jag då 

påverkade situationen i att bli något annat än vad den var. I denna studie analyseras två situationer där 

jag blir uppmärksammad, men på sätt där denna uppmärksamhet inte är avgörande för vad som sker i 

situationen och vad som produceras. Detta visar dels på en flexibilitet och hur idén om att följa barn 

individuellt i denna studie endast handlar om att ha en utgångspunkt att börja i. Barnet är 

utgångspunkten, men sökljuset är på de situationer som barnet deltar i tillsammans med material, miljö 

och eventuellt andra barn.  

 

Barnens biologiska åldrar och kön 

Studien innefattar videoobservationer av sexton barn mellan ett och sex år på en förskola i en större 

svensk stad. Varken barnens individuella biologiska ålder eller kön är i fokus och kan motiveras med 

tre anledningar. Den första anledningen beror på studiens syfte och frågeställningar som inte avser att 

studera varken individuell ålder eller biologiskt eller socialt kön. Den andra anledningen är av 

forskningsetiska skäl att det inte ska vara möjligt för närstående som eventuellt tar del av studien att 

kunna identifiera barnen och grundas på barnens rätt till integritet och kopplas till individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2017). Den tredje anledningen till varför barnens biologiska ålder och kön inte 

skrivs ut är för att läsaren inte ska uppmuntras till att göra eventuella ålders- och könsnormerande 

uppfattningar av barnens göranden.  

 

Genomförande 

Förberedelse 

Först upprättades kontakt med en förskolechef där vi diskuterade tidsplanering, etik och studiens 

struktur. Eftersom jag medvetet varken hade valt forskningsfrågor eller teoretiskt perspektiv när jag 

började samla in data så valde jag att fokusera på barns utforskande och utforskandeprocesser. Detta 

formulerades i ett informations- och samtyckesbrev till barnens vårdnadshavare (se Bilaga 1). 

Innan datainsamlingen påbörjades så gjordes ett antal förberedande besök på förskolan där jag träffade 

barnen och deras pedagoger. Under de förberedande besöken på förskolan så fick jag flera frågor från 

barnen vad jag gjorde där. Jag berättade för barnen att jag planerade att vara i verksamheten ett antal 
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gånger för att se hur de brukar göra saker på förskolan. Ett överenskommet villkor mellan mig och 

förskolan var att också barnen skulle ge sitt medgivande till att delta i studien, så under flertalet 

samlingar och i övrig dialog med barnen så frågade jag om jag fick lov att filma. Vid två tillfällen var 

det två barn som sa nej eller gav uttryck för att inte vilja bli filmade/vara ifred, och då frågade jag 

andra barn om jag fick filma dem istället. 

Studien tog utgångspunkt i att undersöka barns utforskande genom att studera sociala möten mellan 

barn i förskolan. För att skapa en systematik i datainsamlingen så observerades nio barn individuellt 

med fokus på de situationer som barnet initierade och deltog i. Valet för vilka barn som individuellt 

stod i centrum för att bli filmade valdes randomiserat. Barnets individuella person har inte studerats 

utan intresset för studien motiveras av de sociala skeenden, situationer och händelser som pågår i 

förskolan där barn individuellt medverkar i en förskolepraktik. Dock var barnen ofta tillsammans i 

mindre grupper eller lekte två och två, varpå det barn som följdes för det mesta var i anslutning till 

social interaktion med ett eller flera andra barn. 

Jag valde att samla data i det tidsfönster som pågår från det att barnet anländer till förskolan fram till 

strax före lunchtid, generellt mellan klockan 8:30–10:30 på förmiddagen. Detta med anledning av att 

detta tidsfönster innehåller många moment så som att barn kommer till förskolan, för att därefter 

engageras i ”fri lek” eller aktiviteter utanför projekttid följt av samlingsstund tillsammans med 

pedagogerna och därefter gruppindelad tid/projekttid fram tills lunchtid. 

Vad som dominerade insamlad data var hur barnen framkallar och involveras i omfattande mängder av 

händelser som på olika sätt verkar ge riktningar som uttrycker sig olika i detta tidsfönster varje dag. 

Vad som är intressant är hur alla dessa händelser som uppstår är slumpartade och drivs av individers 

lust att skapa mening men att detta meningsskapande däremot ibland får motstånd och att det sker ett 

samspel mellan barnet och det som omger barnet, vare sig det är andra barn, pedagoger eller olika 

sorters material och miljöer. Dessutom blev det tydligt hur det finns starkare band mellan vissa barn 

som väljer att spendera mer tid tillsammans än med andra barn, och att olika fysiska objekt var extra 

viktiga för olika barn vid olika tillfällen, vilket kan förstås i relation till agens och intra-aktiva 

samhandlingar (se Barad, 2007). 

Databearbetning och tematisk analysmetod 

Studiens data samlades in under nio tillfällen på en förskoleavdelning och utgör 18 timmar videodata. 

Transkriberingsarbetet strukturerades genom att jag efter varje datainsamlingstillfälle gick igenom den 

aktuella dagens inspelade material och ringade in situationer där barn på olika sätt synliggjorde ett 

utforskande. Själva transkriberingsförfarandet gjordes därmed i nära anslutning till besöket i 

förskolan, och därefter skrev jag ut situationerna så detaljrikt som möjligt. Verbal, kroppslig, rumslig 
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och materiell beskrivning skrevs ut och det var i detta skede som den teoretiska ansatsen valdes då det 

blev tydligt hur det språkliga, sociala liksom materiella och rumsliga samarbetade i att producera de 

situationer som uppkom och att skala bort det materiella och rumsliga i situationerna skulle inte 

möjliggöra att förklara barnens görande av ålder då det materiella och rumsliga aspekter bidrog till 

barnens verbala och sociala uttryck. Det kunde vara ett samtal som barnen hade i en konstruktionslek, 

en diskussion som uppkom under samlingen, när de tittade i olika böcker, byggde hinderbanor eller 

frågade varandra vad de skulle göra efter dagen i förskolan. Därefter transkriberades en audiovisuell 

redogörelse av ett antal situationer som kunde kopplas till ett utforskande. Till exempel vilken miljö, 

vilka fysiska objekt som var med, vad barnen sa och gjorde. 

Efter ett antal insamlingsdagar på förskolan med tillhörande transkriberingstid så började jag mer och 

mer se utforskande i relation till ett görande av ålder som fenomen. Studien hade där kunnat ta 

riktningen att ålder var ett av flera teman som utgjorde barns utforskande i förskolan, men jag valde 

istället att fördjupande fokusera på barns görande av ålder. 

Audiovisuella transkriptioner av videodata kan förstås som ett sätt att göra det videoinspelade 

materialet kommunicerbart. Att arbeta med tematisk analys innebär att ha en lyhördhet till de mönster 

som uppstår (se Braun & Clarke, 2006) och den tematiska processen har varit det som går att 

identifiera i filmernas bilder och ljud som ett görande – ett flöde av händelser – som har ett innehåll 

och kanske en (eller flera) riktning(ar) och som stöttas på olika sätt av miljön, materialet och 

handlingar. 

Transkriberat material av verbal kommunikation är dominerande i studier som baseras på 

videoinspelat material (se Wagner-Willi, 2006) och även i föreliggande studie har verbal 

kommunikation transkriberats och utgjort en viktig del utav flera viktiga delar i utvalda situationer.  

Tematisk analys är en metod som är teoretiskt flexibel och möjlig att applicera på olika typer av 

kvalitativa data (se Braun & Clarke, 2006) och med utgångspunkt i agentisk realism har därmed inte 

enbart verbal kommunikation transkriberats utan även barnens ansiktsuttryck, gestik, kroppshållning 

liksom material och miljö. Eftersom jag följde barnen individuellt av strukturella skäl har därför 

utvalda situationer skrivits fram i jag-form. Tematisk analysmetod innebär att identifiera, analysera 

och rapportera mönster som fångar viktiga aspekter av relevans till forskningsfrågan och baseras på 

samtlig insamlad data (Braun & Clarke, 2006). 

Datainsamlingen började med att fokusera på barns sociala interaktion varpå det var först i 

bearbetandet av data som jag upptäckte hur ålder var förekommande i studiens data och hur ålder 

producerades som fenomen i relation till barnens kroppsstorlek och kroppslängd (Tema 1) och i 

relation till material och miljö som performativa agenter (Tema 2). Analysen kan därmed förstås som 

en induktiv tematisk analys eftersom valda teman inte har varit bestämda på förhand utan uppkom i 

samband med bearbetning av data. Analysen är datadriven på det sättet att jag inte har haft en strävan 



16 

 

att anpassa teman till agentisk realism (även om materialens och miljöns betydelse ligger i teorins 

intresse) utan istället baseras valda teman på barnens sociala och materiella handlingar som kan 

kopplas till ett producerande av ålder som fenomen. Centralt i framskrivningen av ålder som fenomen 

innebar alltså att jag som forskare identifierade, analyserade och rapporterade mönster som jag 

uppfattade i studiens data och därmed är även jag i rollen som forskare en agentisk del av studiens 

framkomst och bildande tillsammans med kameran, datorn, vetenskaplig litteratur, förskolans material 

och miljö och – förstås – barnens sociala och materiella handlingar. Den typ av forskningspraktik som 

praktiserar denna sorts analytiska förståelse korrelerar med agentisk realism och benämns som 

diffraktiv analysmetod, vilket med mer tid och en större mängd data representerad hade varit intressant 

att arbeta med (se Lenz Taguchi & Palmer, 2013). Däremot kan studiet av intra-aktioner förklaras 

genom att jag har gjort agentiska snitt i studiens data, vilket är ett metodologiskt begrepp inom den 

agentiska realismens terminologi som innebär ”tillfälliga frysningar” av pågående relationella 

processer mellan performativa agenter (Lenz Taguchi, 2012). I relation till studiens data har agentiska 

snitt utgjort de situationer som jag som forskare har ringat in och studerat närmare. Detta i sig har 

inneburit att studiens teoretiska anspråk har tillämpats genom att jag har gjort så kallade agentiska 

snitt, det vill säga tagit situationer från en förskoleverksamhet där ålder uppmärksammas och 

analyserat dessa situationer med fokus på intra-aktioner och hur dessa situationer producerar ålder som 

fenomen i förskolan. 

Forskningsetiska överväganden  

Forskningsetiska överväganden handlar om att balansera legitima intressen som till exempel 

kunskapsintresset och integritetsintresset (Vetenskapsrådet, 2017). Forskningsetik handlar i stor 

utsträckning om att säkerställa och uppmärksamma frågor om hur personer som deltar i forskning får 

behandlas (se Vetenskapsrådet, 2017). Skälet att inte ange barnens åldrar är inte endast med 

anledningen av studiens syfte utan även för att inte närstående till den studerade förskolan ska kunna 

identifiera barnen. Fiktiva namn angavs redan från början i transkriberingsarbetet, vilket är ett 

kriterium enligt Vetenskapsrådet (2017) för anonymisering. 

 

Informations- och samtyckesbrev 

Informations- och samtyckesbrev delades ut till vårdnadshavarna (se Bilaga 1), där det också framgår 

att även om vårdnadshavarna godkänner barnets deltagande, så är barnets egen vilja om att delta i 

studien eller inte avgörande. Informationen kring videoinspelningen ska också förstås av barnet och 

ska beskriva syftet med studien och att det är frivilligt att delta. I informationsbrevet formulerades vad 

jag avsåg att analysera i videoinspelningen (se Vetenskapsrådet, 2017) vilket framgår att mitt syfte 

med studien är att undersöka barns utforskande processer. I informationsbrevet framgick att det 
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inspelade materialet syftar till den aktuella studien, att redigering inte är aktuellt och att det heller inte 

skulle vara aktuellt att kopiera materialet i flera exemplar, vilket är i enlighet med riktlinjer 

formulerade av Vetenskapsrådet (2017). 

 

Videoobservationer som metod 

Videoinspelning ska endast användas om en inte kan uppnå samma resultat genom andra 

datainsamlingsmetoder (Vetenskapsrådet, 2017). För att kunna synliggöra barnets/barnens görande i 

form av interaktion, kommunikation, rörelser och mimik blev videoinspelning som metod nödvändig 

att använda (se redovisad motivering under Metodavsnittet). När videoinspelning används så ska 

individernas integritet respekteras och filmningen ska ske på ett respektfullt och ansvarsfullt sätt 

(Vetenskapsrådet, 2017). Observationsstudier bör innehålla en systematik (Vetenskapsrådet, 2017) 

vilket för denna studie utgjordes av ett tidsfönster, en förskoleavdelnings miljö och ett antal barn. 

Genom att arbeta med videoinspelning så upprättades situationerna så som de utspelade sig snarare än 

att bli sorterade av mig som också, om än inte i bild, var rumsligt närvarande. Här kan objektivitet 

förstås i att jag fick en distans till materialet som bearbetades i nära anslutning till inspelningstillfället 

men utanför sammanhanget. Det blev också möjligt att förstå samma material utifrån olika vinklar och 

att i följd med studiens utveckling upptäcka fenomen som korrelerade med datainsamlingens början 

(Heath, Hindmarsh & Luff, 2010).  

 

Hantering av data 

Forskning med videoinspelning kan inkräkta på individers privatliv och integritet eftersom individer 

kan identifieras (Vetenskapsrådet, 2017). Därför ska insamlad videodata hanteras på särskilda sätt. All 

videodata förvarades oåtkomligt för obehöriga och är mitt ansvar att endast behöriga personer kan få 

tillgång till det inspelade videomaterialet (se Vetenskapsrådet, 2017). Efter att uppsatsen blivit 

godkänd ska sedan allt datamaterial förstöras. I informationen framgick också att medverkan i studien 

kan avbrytas när som helst och utan frågor.  

 

Forskaretiska överväganden 

Forskaretiska överväganden innefattar att reflektera över ens uppträdande i olika roller inom studien 

liksom ansvaret för hur forskningen bedrivits (Vetenskapsrådet, 2017). En för studien viktig upptäckt 

var Ceders (2015) viktiga tankeställande bidrag om hur en forskare kan förhålla sig till fältet genom att 

undra vad jag kan lära mig om barnen eller vad jag kan lära mig från barnen? Detta skapade vid ett 

tidigt skede reflektioner om objektivitet och vilken betydelse min roll har som forskare. Genom att 
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med kameran i handen vara utanför kamerans synfält menar Vetenskapsrådet (2017) att det möjliggörs 

en objektivitet som ska eftersträvas för att inte deltagande personer ska påverkas. Jag påverkade inte 

innehållet genom att initiera eller forma situationer. Däremot var jag ju ändå en fysiskt närvarande 

vuxenkropp som av bara min närvaro i vissa stunder påverkade. Detta genom att jag ibland fick 

blickar från barnen av olika anledningar. Vid några tillfällen handlade dessa blickar enligt min 

tolkning om att barnen ville antingen ha mitt stöd på grund av oenighet mellan barnen eller så ville de 

se om jag uppfattade något de gjorde som kunde tänkas bryta mot maktroller eller om det var något 

(enligt dem) bus på gång. Detta leder till frågan om i vilken utsträckning barn är medvetna om att de 

blir filmade eller inte i forskningssammanhang. Det var vid flera tillfällen som två barn sa att de var 

vana vid att bli filmade. Men att barn är vana vid kameran betyder inte att de är omedvetna när de 

dokumenteras (se Eidevald, 2015). Detta innebar en lyhördhet i att försöka identifiera i vilken 

utsträckning min närvaro och kamerans närvaro påverkade situationen och hur jag skulle hantera det. I 

flera fall upplever jag att detta förhandlades mellan mig och barnen genom att barnen gav blickar mot 

mig eller kameran. I vissa fall fick jag eller kameran en registrerande blick där barnet sedan fortsatte i 

sin aktivitet utan att ge mig vidare uppmärksamhet, i andra fall tog de kontakt och ville visa mig något, 

ha hjälp med något eller berätta om någonting. Vid två tillfällen uttryckte barnen att de ville vara ifred 

och då stängde jag av kameran och lämnade den situationen. Vid ett fåtal andra tillfällen blev det 

tydligt att min närvaro påverkade på sätt som gjorde att barnen ändrade sitt görande och då valde jag 

också att avbryta inspelning av de situationerna. 

 

Forskarens roll som ”Filmis” 

Under perioden för datainsamlingen upplevde jag hur jag behövde vara tydlig inför barnen med varför 

jag var i verksamheten. Detta med anledning av att jag som vuxen kropp blev kallad för ”fröken”. 

”Fröken” är än idag ett vanligt förekommande tilltal på personal som jobbar i förskolan och kan 

brukas av barnen oavsett om personalen är av manligt eller kvinnligt kön. Här såg jag en möjlighet att 

operationalisera min roll i verksamheten för att göra tydligt för barnen vad jag gör där. Och det var 

genom att skriva ihop mig med min tekniska utrustning och mitt syfte – att filma. Vid ett tillfälle när 

ett barn kallade mig för ”fröken” så insåg jag hur jag måste vara tydlig för barnen att jag är en forskare 

i gruppen, här för att samla in data, och jag svarade barnet att jag inte är en ”fröken” utan en ”Filmis”.  

”Filmis” blev därefter ett inkorporerat tilltal som användes av barnen när barnen inte kallade mig vid 

mitt namn. Min uppfattning av detta skapade också en distans i antalet förfrågningar som jag sedan 

fick av barnen i olika typer av omsorgsinsatser. Däremot behöll jag fortfarande rollen som vuxen 

kropp i verksamheten när det gällde tilltro från barnen att kunna erbjuda sådan omsorg som innefattade 

stöd i konflikthantering och allmänt medmänskligt stöd som att torka tårar. Dessa omsorgssituationer 

upplevde jag var viktiga för att bli accepterad av barnen men jag upplever särskilt att det hade varit 
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mer problematiskt att inte agera i särskilda konfliktsituationer eller inte att torka den där tåren för då 

hade den vuxna kroppen som avvikande i verksamheten varit mer problematisk att känna tilltro till. 

Den givna tilltro som jag blev tilldelad av barnen innebar en noggrann aktsamhet i att förklara mitt 

syfte med varför jag var i verksamheten, det vill säga inte som en pedagog eller ”fröken” utan som en 

vuxen medmänsklig kropp som också var en ”Filmis”. Detta resonemang bygger på att skapa en 

informativ bild av vem jag var i verksamheten som språkligt och materiellt påminde barnen om mitt 

syfte på fältet. Detta blev ett tillvägagångssätt som passade både i relation till att barn ibland inte 

brydde sig ett skvatt om att jag var där och i relation till att barn ibland uppmärksammade min närvaro 

i högre utsträckning. 

Studiens kvalitet 

Med grund i en hög noggrannhet gällande etisk korrekthet och reflektion i samtliga delar av studiens 

genomförandeprocess - från upprättande av kontakt med och information till vald förskolas chef, 

anställda, barngrupp och vårdnadshavare till utförda videoobservationer, transkriberingsarbete och 

tematisk analys liksom slutställande av uppsatsens alla delar – menar jag att datainsamling liksom 

databearbetning har en stark tillförlitlighet. 

Mina forskaretiska överväganden har genomgående varit ständigt närvarande i upprättandet liksom 

hanteringen och bearbetningen av studiens insamlade data. Valet av tematisk analysmetod har bidragit 

till att mönster har kunnat urskiljas i insamlad data och som blev viktiga aspekter för studiens resultat- 

och diskussionsdel. Dessa mönster har inneburit en induktiv ansats som inte handlar om en summering 

av insamlad data utan om förekommanden som uppmärksammade ämnen som i förlängningen 

utgjorde starka analytiska poänger. Tematisk analysmetod med induktiv ansats kan därför motiveras 

som mycket användbar för denna studie, dels av förekommen anledning men också eftersom den 

tematiska analysen innebar för mig att länka samman upplevelserna av studiens alla 

genomförandesteg, från de genomförda videoobservationerna och transkriberingsarbetet till resultat- 

och diskussionsdel och kan därigenom innebära en hög kvalitet i att skapa koherens mellan studiens 

olika delar. 

Tekniken som användes (en digitalkamera) blev ett navigeringsunderlag för att kunna återge 

situationer som barnen befann sig i, vilket gav mycket detaljerad data och mer information än om jag 

hade arbetat med fältanteckningar. Detta eftersom att fältanteckningar styrs av min förmåga att kunna 

lokalisera en situation, att ringa in den i detaljer som jag vid det tillfället upplever som viktiga och på 

audiovisuella sätt. Det var intressant att förstå hur insamlad data upplevdes helt annorlunda att uppleva 

på skärm än på plats på förskolan. Det blev enligt mig tänkvärt i relation till att valet av metod var 

lämplig för denna studie för att kunna fånga barnens egna upplevelser snarare än mina upplevelser av 

barnens göranden i stunden. Det har varit högst relevant för situationer som fått en annan vändning 
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eller innehållslig betydelse än vad jag kunde lokalisera vid filmupptagningstillfället. Detta kan 

argumenteras visa hur jag som forskare kan upprätta en förtrolighet i att kunna återge situationerna på 

etiskt korrekta och tillförlitliga sätt. 

Centralt för förståelsen av kvalitet inom kvalitativa studier är den heurmeneutiska kvaliteten enligt 

Larsson (2005), det vill säga huruvida det är möjligt för läsaren att utifrån studien bli övertygad om att 

det är möjligt att se verkligheten på ett nytt sätt. Med studiens utgång i barnens sociala och materiella 

handlingar och med tillämpandet av en teori som vidgar innebörden av relationsbegreppet och 

materialitet, menar jag att studiens framställning möjliggör att förstå ålder som fenomen på ett sätt där 

varken barnets biologiska utveckling eller förskolans åldersindelning är i fokus, utan där barnen som 

performativa agenter producerar ålder som fenomen tillsammans med material och miljö. 

 

Resultat och analys 
I följande avsnitt presenteras valda delar av studiens data som producerar ålder som fenomen i 

förskolan. De situationer som lyfts fram i detta avsnitt är några av den majoritet av situationer som 

producerades under analysarbetet och som med stöd i det teoretiska ramverket synliggör hur barn både 

gör - och görs - ålder i förskolan och hur detta görande produceras genom intra-aktiva samhandlingar 

genom materiella och sociala processer. 

Materialitetens betydelse i förståelsen av ålder som fenomen i förskolan synliggörs i relation till hur 

situationerna är utformade och hur materialitet och barn performativt intra-agerar och producerar ålder 

som fenomen på flera sätt. Detta innebär att detta avsnitt har delats upp i två teman, varav det ena 

temat riktas åt att förklara barns individuella kroppsstorlekar och kroppslängder som performativa i 

relation till ålder och det andra temat riktas åt att förklara materialitetens och miljöns betydelse i 

producera ålder som fenomen i förskolan. 

 

Barns individuella kroppsstorlekar och kroppslängder som performativa i 

relation till ålder  

Studiens data visar hur barn förhåller sig till varandra och till miljön genom kroppens storlek och 

längd. Till största delen handlade det om hur barnen sträckte ut sina kroppar för att nå olika fysiska 

objekt eller material, hur de i lek kröp ihop kroppen för att likna bebisar eller hur de förlängde kroppen 

med hjälp av exempelvis stolar. En andra aspekt är hur barn med längre kroppar och ett högre synfält 

var både inkluderande och exkluderande gentemot de barn med kortare kroppar, och här blir det 
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tydligt hur den dynamiska förståelsen av tid och rum tillsammans med intra-aktiva samhandlingar 

producerar olika bemötande beroende av och i relation till det materiellt-diskursiva sammanhanget. 

Exempel på inkludering och den omsorg som de äldre barnen visade yngre barn var dels genom fysisk 

beröring; en klapp på kinden i förbifarten, en lätt smekning uppe på huvudet, ta i handen och leda det 

yngre barnet in i ett lek-sammanhang, dels språkligt frågade om barnet ville vara med eller att till 

exempel säga att barnet behövde torka näsan. 

Eftersom barns varierande kroppsstorlekar och kroppslängder fysiskt upprättar varierande förmågor i 

vad man som barn kan och inte kan göra, blev det tydligt i barnens språkliga utsagor att de kopplar 

detta till kompetens och att det verkar vara norm i barnens handlingar att framställa äldre/stora kroppar 

med kompetens och där yngre/mindre/små kroppar behandlas som blivande kompetenta (jf. Brownell 

et. al., 2007; Dunphy-Lelii et. al., 2014; Harriger, 2015; Kościcka, 2016). Barnens upplevelser av ålder 

verkade variera i positiv och negativ bemärkelse där ålder produceras som fenomen i intra-aktiva 

samhandlingar tillsammans med material och miljö. 

 

Situation 1. Jag är för liten 

 
I en närliggande lekpark till förskolan befinner sig Charlie och Mika i varsin gunga. Med hjälp 

från en pedagog skjutsas dem fram och tillbaka i de svarta gummiliknande anordningarna. Det är 

den sortens gunga som kallas ”bebis-gunga” av både barn och vuxna och innebär att benen är 

åtskilda av en stång och en ram runt din kropp som du kan hålla fast i. Efter att ha gungat en 

stund tittar Mika ner mot sina fötter, som inte når riktigt ända ner till marken, och säger 

”Charlie… Charlie, jag är inte så stor!”. Mika sneglar bort till Charlie som har tagit av sin mössa 

och vilar sitt huvud mot den. Det är som att hen har byggt ett bo, en bubbla av tyst värme där i 

gungan. Mika fortsätter under tystnad att slungas fram och tillbaka i gungan och tittar ner mot 

sina fötter. Mika tittar sedan igen på Charlie och säger i Charlies riktning ”Jag är för liten”. 

Charlie, som fortsatt har sin panna lutad mot gungan med nerdragen mössa, säger ”Nä”. Charlie 

tittar också ner mot sina fötter som vajar fram och tillbaka över den rörliga marken. Mika riktar 

sig mot pedagogen och säger ”Jag är inte så stor så jag når inte ner. Det gör Alle”. Då svarar 

pedagogen frågande ”Gör Alle det?”. ”Aaa”, säger Mika. En stund senare tittar Mika ner mot 

sina fötter igen och riktar därefter sin blick och sin kropp mot mig och säger ”Jag når inte ner. 

Jag når inte ner”, varpå jag säger ”Når du inte ner?”. ”Nej. Det gör bara min storebror”, svarar 

Mika då och jag säger frågande ”Det gör bara din storebror?”. ”Ja, för han är så lång” säger 

Mika då. ”För han är lång” säger jag upprepande för att undvika att tilldelas större utrymme. 

 

 

Hur ålder kan förstås utifrån denna sekvens förklaras i hur Mika kopplar ihop förmågan att kunna nå 

ner till marken med sin storebror, som hen har sett kan nå ner till marken. Hens medvetenhet om att 

hens äldre bror har en längre kropp än hen själv kan en tolkning göras i att Mika kopplar samman 

storlek och ålder. Vad som kan tolkas som ett görande av ålder är hur Mika säger att hen är för liten i 

jämförelse med sin äldre bror och försöker diskutera med Charlie i gungan bredvid. Genom att jämföra 

sin egen kroppsstorlek och kroppslängd som bidrar till förmågan att kunna nå ner till marken och ta 
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fart på gungan själv, liksom att kunna stanna gungan själv, med sin äldre storebror som Mika berättar 

kan nå ner till marken för att han är lång, så kan en koppling till ålder göras eftersom att Mika 

adresserar en äldre persons förmåga att kunna nå ner till marken och att hen inte kan nå ner till marken 

eftersom hen inte är lika lång som sin äldre bror. Vad Mika gör är att uppmärksamma skillnaden på 

deras kroppsstorlekar/kroppslängder och att detta innebär olika förmågor hos dem. 

Utifrån agentisk realism blir det möjligt att förstå hur materialitet i denna situation deltar i Mikas 

görande av ålder. Detta eftersom att när Mika sitter i gungan blir det tydligt för Mika att hen inte når 

ner till marken. Känslan av att inte kunna nå ner till marken, att inte ha tillräckligt långa ben för att 

fötterna ska kunna nå ner till marken, verkar vara ett fenomen som producerar Mikas språkliga utsaga 

om ålder genom att referera till sin äldre storebror. Genom att förstå hur gungan, marken, Mikas kropp 

och luften mellan Mikas fötter och marken tillsammans med hens erfarenheter av att se hens storebror 

gunga, utgör intra-aktiva samhandlingar som tillsammans får Mika att skapa denna reflektion om 

storlek och ålder. Där varje samhandlande del bidrar performativt till vad som blir Mikas språkliga 

utsaga.  

 

Situation 2. Jag vill inte vara med en så’n liten 

Det är förmiddag på förskolan. En större del av barngruppen är ute och leker på den snötäckta 

förskolegården. Några barn har samlat ihop snö och byggt en snödriva i mitten av gården. Det 

pratas om denna snödriva som en backe av både barn och pedagoger. En pedagog hämtar 

stjärtlappar och många av barnen börjar åka ner för backen, det bildas kösystem och man gör olika 

ljud i samband med att man åker ner för backen. 

Ett av de yngsta barnen, Keki, har observerat denna backe under en stund på avstånd. En pedagog 

initierar att fråga Keki om hen vill prova att åka stjärtlapp. Hens ansiktsuttryck är oförändrat men 

har en intensiv blick på vad som händer i snöbacken. Pedagogen uppmuntrar genom att ta Kekis 

hand och säga ”Kom så provar vi!”. Därefter frågar pedagogen ett annat barn, Lano, om hen kan 

dela sin stjärtlapp med Keki eftersom det inte finns tillräckligt med stjärtlappar så att alla barn kan 

ha varsin. Lano säger nej och efter att pedagogen har försökt uppmuntra Lano att dela sin stjärtlapp 

blir hen upprörd och skriker ”Jag vill inte va med en sån liten!”. Kekis blick är riktad mot Lano. 

Keki får sedan stjärtlappen av pedagogen som åker ner för snödrivan tillsammans med Keki. Keki 

verkar mycket noga ha följt hela händelseförloppet med en intensiv blick. Lano fortsätter att leka 

med ett annat barn. 

 

 

Denna situation synliggör hur pedagogen tar ansvar för att försöka inkludera hela barngruppen genom 

att alla barn ska få prova att åka ner för den lilla snöbacken, vilket kan kopplas till 

förskolläraruppdragets ansvar att förskolan ska tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där varje barn får 

möjlighet att uppleva sitt egenvärde (Skolverket, 2016). Pedagogens beslut att inkludera Keki i 

aktiviteten leder till att Lano blir besviken över att behöva dela med sig, och pedagogen kan alltså ses 

som överordnad både Keki och Lano. Men i pedagogens försök att inkludera Keki, så uttrycker Lano 

motstånd mot att samarbeta med någon som är liten. 
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Denna situation produceras i den intra-aktiva samhandling som pågår mellan pedagogen, snöbacken, 

Keki, Lano som några av situationens performativa agenter. När Lano inte säger Kekis namn, utan 

adresserar Keki som ”en så’n liten”, kan en koppling mellan ålder och storlek göras. Detta eftersom att 

Lano har en längre kropp än Keki så gör Lano ålder genom att vilja exkludera Keki baserat på 

kroppsstorlek och längd. Vad pedagogens roll innebär är att utöver det språkliga också vara en kropp 

som är längre än Lano. En tolkning gällande kroppsstorlek och längd kan därför vara att det pågår en 

likadan överordning över Keki som pedagogen har över Lano. 

Utifrån agentisk realism är det kropparna och kropparnas längder tillsammans med stjärtlappen, 

snöbacken och de andra barnens aktivitet i snöbacken som intra-aktivt samhandlar och skapar en 

maktordning där Keki blir inkluderad av den längsta kroppen (pedagogen) men exkluderad av den näst 

längsta kroppen (Lano). Vad som länkar samman hela situationen är stjärtlappen som blir agentisk i 

intra-aktiv samhandling med övriga performativa agenter och producerar situationen som sedan 

producerar ålder som fenomen i förskolan. 

 

Barn gör(s) ålder genom förskolans sociala och materiella miljö. 

Studiens data visar hur materialitet och miljö har betydelse i hur situationer producerar ålder som 

fenomen i förskolan. Dels i relation till hur barn samhandlar med materialitet för att skapa ett 

maktövertag, men även hur materialitet formar barns åldersupplevelser av sig själva i olika gestaltande 

lekar. Vidare var det också förekommande i studiens data hur material och miljö inte var möjligt att 

läsa utan det sociala liksom hur det sociala inte var möjligt att läsa utan det materiella. Detta kan 

kopplas till en förståelse av immanent tänkande och i enlighet med agentisk realism som inte syftar att 

studera performativa agenters egenskaper utan där fokus riktas åt intra-aktioner som producerar 

fenomen och tillblivelser (Lenz Taguchi, 2012) genom sociala och materiella processer. 

 

Situation 3. Jag kan nå dit 

Mika och Vele har under en lång stund ägnat sig åt att leka mamma och bebis och har haft en 

längre session av ett intensivt lekande av fredagsmys. Under detta gestaltande av fredagsmys har 

barnen letat reda på ett antal kapsyler som de hämtat i ett annat rum. Dessa kapsyler används i 

leken till att utgöra bebisgodis och vuxengodis. Mika fördelar kapsylerna mellan sig själv och 

Vele. De sitter på golvet och låtsasäter på sina respektive kapsyler. Vele säger ”Nu ska det vara 

mysigt”. De kommer överens om att vuxengodiset är mörk choklad och bebisgodiset är ljus 

choklad. Sedan säger Mika ”Nej nu ska du sova bebis för nu är fredagsmyset slut” och börjar 

samla ihop kapsylerna. 
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Här gör Mika och Vele en tydlig uppdelning i kategorierna ”bebis” och ”vuxen” som strukturerar hur 

deras lek formas. Mika i rollen som mamma är den som fördelar godiset och den som bestämmer när 

fredagsmyset är slut. Vele tar emot godiset och förtydligar att fredagsmys handlar om att det ska vara 

mysigt. Utifrån agentisk realism blir kapsylerna och barnen performativa agenter som intra-aktivt 

samhandlar och producerar denna komplexa händelse, där barnens intra-aktioner med kapsylerna 

(kapsylernas form som materiellt fångade barnens uppmärksamhet och fick en roll i leken, barnens 

låtsasätande på kapsylerna) skapar en uppdelning mellan vad det innebär och vilka villkor som skiljer 

mellan att vara vuxen (mamma) och att vara barn (bebis). Är du en mamma ja, då verkar deras tidigare 

erfarenheter säga att vuxna gillar mörk choklad och är du ett barn så får du ljus choklad2. Kapsylernas 

attraktionskraft är vad som gör kapsylerna agentiska. Likadant återspeglas beteendet mellan vuxna och 

barn i hur det är den vuxne som ansvarar för när det är dags för att sluta ha fredagsmys för att det 

istället är dags för att sova. En koppling till ålder kan göras i relation till de roller som barnen 

införlivar i leken i relation till deras föreställningar (diskurser) om barn/vuxen-uppdelning, tidigare 

erfarenheter och genom de fysiska kapsylerna. 

En intra-aktiv förståelse möjliggör att komma närmare barnets upplevelser av hur de skapar mening 

av, iscensätter och lär sig själv och/eller andra om ålder i relation till materialitet, som i sin utformning 

tilltalar barnet och påverkar hur lekhändelser uppstår i tillblivelse mellan performativa agenter, det vill 

säga kapsylerna, barnens kroppar, barnens språkliga utsagor och diskursen om vuxen/barn och 

fredagsmys. Barnen gör ålder i att göra sig till vuxen respektive bebis och gestalta skillnader mellan 

dessa. Vidare är kapsylerna den materialitet som fysiskt delar barnen mellan att vara äldre och yngre i 

situationen, att få ljus respektive mörk choklad, vilket innebär i förlängningen av att det från början är 

barnens initiativ men som blir det material där barnen görs ålder. 

 

 
Mika och Vele har förflyttat sig till varsin sida om en hög och bred bokhylla som är möjligt att 

se igenom. På hyllorna finns böcker, plastdjur och byggmaterial i plastlådor. Mika har bestämt 

sig i rollen som mamma att när fredagsmyset är slut så ska bebisgodiset gömmas undan så att 

bebisen inte ska kunna nå. Detta med anledning av att bebisen ska sova och nu är fredagsmyset 

slut för den här gången. Vele studerar Mika som på tå försöker lägga upp bebisgodiset på det 

allra högsta hyllan som hen kan nå. Då sätter Vele händerna i sidorna och påpekar bestämt in 

genom bokhyllan över till Mika att ”jag kan nå dit”. Därefter går Vele runt bokhyllan och 

placerar sig bredvid Mika. Vele återupprepar till Mika och säger ”Jag kan nå dit”. Mika svarar 

inte Vele men skrynklar ansiktet och ser fundersam ut. Både Vele och Mika tittar nu upp mot 

bokhyllan och Charlie som har följt leken ansluter. Sedan backar Mika några steg bakåt, pekar 

högt upp mot bokhyllan och konstaterar ”Fast inte ända dit där stora Lena når”, (en av 

förskolans pedagoger där ”stora” refererar till pedagogen som vuxen). Vele och Charlie följer 

Mikas pekfinger och tittar upp mot samma höjd på bokhyllan. Sedan konstaterar Mika fortsatt 

med att säga ”Inte där upp där stora barnen var för det komde jag ihåg”. Vele tittar upp mot 

hyllan. Utan att säga något går Vele i bestämd riktning bort till en stol och börjar lite stånkandes 

förflytta den mot bokhyllan. Samtidigt som Vele kryper upp för stolen hämtar Mika också en 

stol och förflyttar den mot bokhyllan. Då ställer Vele sig på stolen och blir så lång att hen når dit 

                                                      
2 Detta exempel är möjligt att diskutera i relation till könsperformativitet så som att en tolkning skulle 

vara att mammor gillar mörk choklad. Dock valdes en könsperformativ läsning bort med anledning av att 

barnen tillskriver kapsylerna ”bebisgodis” och ”vuxengodis” snarare än ”mamma-godis”. 
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Mika har pekat. Strax därefter ställer sig Mika likadant på sin stol. I jämnhöjd med varandra 

håller de båda med händerna i samma hyllplan. De vilar sina näsor mot hyllplanet och stirrar in 

genom hyllorna. De står på tårna. Under många sekunder så säger de ingenting utan står på tårna 

med näsorna på hyllan mellan händerna och tittar ut genom hyllan. 

 

 

 

Denna situation synliggör hur barn skapar diskussioner av ålder kopplat till kroppsstorlek och 

kroppslängd. Detta genom att jämför deras egna kroppar med de äldre barnen och pedagogen. Vad 

som skiljer deras reflektioner åt är att Mika har sett att de äldre barnen kan nå upp dit och att hen 

konstaterar att Vele inte kan nå dit eftersom hen inte är lika lång. Vad Vele däremot gör, är att hämta 

en stol att stå på, och förlänger därigenom sin egen kroppslängd till att vara lika lång eller i alla fall så 

pass lång att hen kan nå samma höjd på bokhyllan som de äldsta barnen kan nå. Mika får en ny 

erfarenhet av hur det är möjligt att skapa en strategi för att kunna nå lika högt som ”de stora barnen” 

och pedagogen. I och med att de inte säger någonting till varandra när de står däruppe på stolarna, utan 

bara håller händerna och näsorna mot hyllplanet, så behövs inte det verbala språket för att konstatera 

denna upptäckt som Mika just har gjort. Den intra-aktiva samhandlingen mellan bokhyllan, 

bebisgodiset, stolen, Mika (hens pekfinger blir agentiskt i att påverka situationen i en viss riktning), 

Vele liksom deras språkliga utsagor och diskurser om vad som är möjligt att göra i situationen (där 

Mika inte verkar tro att det är möjligt att nå så högt, och Vele motbevisar i social och materiell 

handling) producerar ålder som fenomen i situationen. Dessa performativa agenter samhandlar intra-

aktivt och skapar en diskussion om kroppsstorlek, kroppslängd och ålder. Barnen gör ålder i att 

språkligt, kroppsligt och materiellt ställa respektive föreställningar (diskurser) om ålder i relation till 

varandra. Vidare är det möjligt att förstå att när Vele visar för Mika att det är möjligt att nå upp till 

översta hyllan så är görs barnen ålder i att genom stolen och bokhyllan visa att de kan göra något som 

också de äldsta barnen kan. 

 

När Mika och Vele har stått på stolarna en stund försöker Charlie att göra likadant genom att 

förflytta en stol mot hyllan. På vägen mot bokhyllan så snubblar Charlie till lite grann och 

stannas i sitt förflyttande. Mika och Vele vänder sig om för att se efter vad Charlie gör. De 

konstaterar att hen verkar må bra och då kroknar Vele sina ögonbryn i en bestämd grimas, hytter 

med sitt ena pekfinger mot Charlie och säger ”Nej, det är farligt bebis, du får inte vara här”. 

Samtidigt som Vele gör detta så ger Vele mig en bekräftande blick och min tolkning av denna 

blick är att hen vill se om jag uppfattar vad hen gör mot Charlie, det vill säga tillrättavisa Charlie 

som om Vele var en pedagog eller åtminstone vuxen. 

 

I relation till ålder blir det möjligt att synliggöra hur materialitet gör ålder. Detta genom att Vele till 

skillnad från tidigare har gått från att vara bebis till att istället inta rollen som mamma. Detta uppstår i 

den intra-aktiva samhandlingen mellan Mika, Vele och deras stolar och hur de med stolarna kan 

förlänga sina egna kroppar till att kunna nå lika högt som de äldsta barnen och pedagogerna gör. 

Möjligheten att kunna nå lika högt som dessa kan därmed tänkas göra att Vele plötsligt blir äldre. 
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Detta synliggörs när Charlie snubblar till med stolen bakom Vele och Mika i försöket att göra samma 

sak som dem, det vill säga ställa sig på stolen och förlänga sin kropp till att kunna nå lika högt som de 

äldsta barnen och pedagogerna kan. Men här gör Vele motstånd genom att i rollen som mamma nu 

vilja skydda Charlie från att skada sig mer. Det vill säga, genom att Vele hytter med sitt pekfinger mot 

Charlie, kroknar sina ögonbryn och säger ”Nej, det är farligt bebis”, så frånskjuter hen sig rollen som 

bebis samtidigt som hen vill skydda Charlie från att snubbla igen. Detta kan ses i enlighet med 

Lindgren (et. al., 2015) om hur barn i lek skapar en spelyta där fiktion och det verkliga kan förstås som 

sammanhängande och skapa komplexa verkligheter tillsammans med andra materialiteteter. Den intra-

aktiva samhandlingen som uppstår mellan Vele, stolen som Vele står på, Charlie och den stol som 

Charlie försöker att förflytta, är några av de agenter som performativt producerar Vele i vuxen ålder i 

leken och Charlie som bebis, samtidigt som Vele visar omsorg om Charlie på riktigt utanför leken.  

 

Situation 4. När jag fyllde år.. Såhär många 

Mio kommer fram till Marley och Kim som är upptagna med att bygga med magnetformar. Mio 

håller i ett kaninformat gosedjur. ”Hej Mio!”, säger Marley. ”Det är en kanin!” säger Mio 

leendes och håller fram sitt kaninformade gosedjur. Kim tittar på Mio och Mios kanin och strax 

därefter också på Marley. ”Åh, vad fin den är! Är den mjuk?”, frågar Marley. Marley tar två 

magnetbitar samtidigt som Mio svarar glatt ”Ja, allt är mjukt” och Marley upprepar ”Allt är 

mjukt”. Kim tittar på Marley, som sätter ihop två magnetbitar till och lägger den sammansatta 

biten som ett tak på magnetbygget samtidigt som Marley tittar på Mios kanin. Kim tittar sedan 

på Mio. Marley och Kim har nu byggt en kub. ”Den ser gosig ut”, säger Marley till Mio. Marley 

fortsätter att bygga med magnetbitar när Kim petar på sitt gosedjur som ligger på bordet bredvid 

magneterna, tittar på Marley och säger ”Fast jag tog med den här… för jag fick den när jag 

fyllde år.. såhär många” och visar med fingrarna hur många år hen är. Kim tittar på Mio som 

med en tom blick har stoppat in underläppen i munnen. De har intensiv ögonkontakt en längre 

stund. Sedan nickar Marley mot Kim och säger ”Och i ett paket va?” varpå Kim bryter 

ögonkontakten med Mio, ler, och fortsätter att bygga med Marley. Mio lämnar situationen. Kim 

följer Mio med blicken när hen går. 

 

En given förståelse av ålder i denna situation kan vara hur Kim visar på antalet fingrar hur gammal 

hen är. Här skulle förståelsen av ålder som fenomen i förskolan mellan barn kunna avstanna. Med 

utgång i agentisk realism blir det möjligt att se hur interaktionen mellan barnen blir som den blir med 

anledning av de ting som utgör underlag för hela konversationen, det vill säga Mio och Kims gosedjur. 

När Mio går in i det konstruktionsarbete som pågår mellan Kim och Marley och försöker skapa 

kontakt så verkar Mio använda sitt gosedjur som ett sätt att få kontakt med Marley och Mio och en 

ingång till att bli inkluderad i deras sammanhang. Mios gosedjur blir agentiskt genom att påverka hur 

situationen uppstår, då Mio som på grund av sitt gosedjur skapar ett samtal och får uppmärksamhet av 

Marley verkar störa Kim på ett sätt, då hen kontrar Mio med ett ”fast” och sedan ”jag tog med den 

här…”. Kim påbörjar därmed en jämförelse mellan hens gosedjur och Mios gosedjur, med tillägget om 

att Kim visar upp hur många år hen är. Genom att läsa situationen genom agentisk realism sker en 
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intra-aktiv samhandling där Mio, Marley, Kim, Mios gosedjur och Kims gosedjur performativt 

producerar en händelse där ålder verkar avgöra hur situationen utspelar sig. I form av antalet fingrar 

som visas upp på Kims hand så gör Kim ålder performativt genom att visa upp sina fingrar och visa 

hur gammal hen är. Detta uppvisande av fingrar som språkligt adresseras till Kims gosedjur 

tillsammans med den tystnad och intensiva ögonkontakt som sker mellan Kim och Mio, tolkas i att 

Mio görs ålder och verkar få hen att känna sig exkluderad. Detta i hur Mio lämnar situationen utan att 

säga någonting och går från att vara glatt engagerad i att ta kontakt och berätta om sitt gosedjur, till att 

med tom blick suga på sin underläpp och sedan plötsligt lämna situationen. Kims leende kan handla 

om att det pågick en maktkonflikt mellan Kim och Mio där Kim fick överhand genom att visa upp sina 

fingrar på handen som berättade antal år och hur Mio inte kontrade tillbaka. Den intra-aktiva 

samhandlingen sker i mötet mellan Mio, Mios gosedjur, Kim och Kims gosedjur och performativt 

producerar en situation där Mio inte verkar känna sig välkommen längre men där Kim är mycket nöjd 

över att fortsätta konstruktionsarbetet med Marley. 

 

 

Situation 5. Jag är ingen bebis 
 

Hela barngruppen sitter tillsammans med pedagogerna på den stora runda blå mattan i en cirkel. 

Det har delats ut frukt och olika ämnen och frågor har lyfts upp. I slutet av denna cirkelstund 

informerar en av pedagogerna till gruppen vad de äldre barnen ska ägna sig åt tillsammans med 

hen i det andra rummet och de andra pedagogerna informerar därefter vad resten av gruppen ska 

ägna sig åt. Plötsligt börjar ett antal barn att organisera sig mot det andra rummet och ett antal 

barn sitter kvar på den blå mattan. Några går runt i rummet och någon ligger ner. Denna 

uppdelning visar sig vara en grupp med äldre barn och en grupp med yngre barn. I denna rörelse 

av kroppar följer Charlie med i riktning mot det andra rummet dit äldre barn försvinner in men 

blir stoppad av pedagogen ”nej du ska vara kvar här inne”. Då börjar Charlie att gråta och 

pedagogen stänger dörren in till det andra rummet. Charlie står kvar vid dörren och pedagogerna 

som är kvar i rummet börjar ta fram trummor och ukuleles. Charlie säger ”Jag vill inte va här”, 

”Jag vill inte göra detta” varpå ena pedagogen svarar ”men du vet ju inte vad vi ska göra för 

nånting”. ”Jag vill va med Vera” (pedagogens namn). ”Jag vill inte vara här…”, ”jag är ingen 

bebis…” fortsätter Charlie. Charlie håller sina armar hårt om sig själv och stampar i golvet. Efter 

en stund går Charlie mot den blåa runda mattan igen och blir upptagen med en av trummorna. 

 

Denna situation handlar om hur ett barn, Charlie, gör motstånd mot en gruppindelning av yngre och 

äldre barn. Situationen börjar med att alla barnen på avdelningen har en gemensam samling. Rutinen 

på denna förskoleavdelning är att barnen efter gemensam samling delas upp i två grupper som oftast 

innebär en grupp med yngre barn och en grupp med äldre barn. Vad denna situation visar är både hur 

barn gör ålder genom att Charlie blir väldigt upprörd över att gruppen delas upp och att hen inte får 

följa med in med ”de stora barnen”. Hen reagerar på att bli grupperad som ett yngre barn, ett ”litet 

barn” eller med Charlies ord en ”bebis”. Detta genom att Charlie gråtandes säger ”Jag är ingen bebis” 

och tittar runt på de andra barnen som hen delar gruppindelningen med. Charlies reaktion kan förstås 

som ett görande där hen uttrycker känslor av orättvisa. Detta kan kopplas till ålder genom att Charlie 

vill frånsäga sig en gruppering där hen blir grupperad enligt hen själv som en bebis. Detta blir synligt 
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dels i Charlies kroppsliga uttryck, språkliga utsagor om att hen inte är en bebis liksom stampande i 

golvet, och dels i hur Charlie tittar på de andra barnen med en slags avsky där i stunden. Genom att 

Charlie gör detta är en tolkning att det handlar mer om att få ingå i den äldre gruppen än att det skulle 

röra sig om en exkludering från en särskild person i gruppen. Genom att pedagogen Vera tas upp 

kanske detta är ett sätt för Charlie att försöka få tillgång till den andra gruppen, men utan resultat och 

dörren fortsätter att vara stängd. Denna stängda dörr mellan grupperna är med och skapar en 

gränsdragning för Charlie som påkallar en situation som uttrycker känslor av exkludering. 

Utifrån agentisk realism kan en tolkning göras i hur rummet tillsammans med kroppar som först har 

varit stilla och ätit frukt tillsammans plötsligt och skyndsamt börjar röra sig i rummet och förflyttas in 

till det andra rummet. Barnen delas i två grupper och Charlie associerar gruppen med yngre barn med 

begreppet ”bebis”. Den intra-aktiva samhandlingen utgörs av performativa agenter där Charlie, 

barnens kroppar, fruktbitarna på golvet, dörren med sitt handtag, de yngre barnen och pedagoger som 

är kvar på den blåa runda mattan gemensamt producerar ålder som fenomen. Dessa performativa 

agenter uppstår i en intra-aktiv samhandling som performativt gör och framkallar Charlies känslor och 

uttryck över ålder där Charlie uppstår i att känna orättvisa och uttrycka upprörda känslor över att inte 

få gå in till det andra rummet tillsammans med de äldre barnen. 

Även barnens kroppar av olika storlek och längd verkar påverka denna situation i hur Charlie, som 

inte är lika lång som de barn som går in i det andra rummet. Först ser Charlie upp för att kunna se de 

äldre barnens ansikten och försöka att få ögonkontakt. Och när hen ser till de barn som är kvar i 

samma rum som hen så är de antingen lika långa eller av kortare längd, och då behöver Charlie inte 

titta upp utan ner för att se deras ansikten för att få ögonkontakt. När Charlie uttrycker en sorts avsky 

genom att blänga åt de barn som är kvar och påstå att de är bebisar, står Charlie i en ställning där hen 

är längre än de andra barnen. En tolkning är att placeringen och barnens längder blir agentiska i att 

producera Charlies förakt om att bli grupperad med bebisar. Dörren som stängs blir agentisk i den 

intra-aktiv samhandling som gör att Charlie uttrycker känslor av exkludering av missförståndet om att 

hen skulle vara en bebis. Hen känner sig möjligen kränkt, men kränker faktiskt också de andra barnen 

genom att uttrycka att de i negativ bemärkelse är bebisar– något som hen absolut inte vill själv vill se 

sig själv som.  

Dörren som sådan stängs då och då under dagen på avdelningen för att barnen deltar i olika aktiviteter 

i de olika rummen och där uppdelningen inte alltid är äldre och yngre barn utan där gruppindelning 

snarare styrs av barnens intresse och lustfylldhet inför olika aktiviteter. Men i denna situation blir 

alltså den stängda dörren mellan grupperna performativ i att producera utanförskap och exkludering 

för Charlie, och att hen uttrycker sig bli behandlad på ett sätt som inte stämmer överens med den bild 

hen själv har av sin egen ålder i denna situation. Jag uppmärksammade om detta fenomen uttrycktes 

fler gånger under mina besök där, men inte fler gånger av Charlie, vilket kan visa hur en situation kan 

vara tillfällig och hur intra-aktioner står i ständigt pågående flöden av förändring (se Lenz Taguchi, 
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2012). För vad gäller ålder så menar jag att Charlie för det första görs ålder genom att hen uttrycker att 

hen borde vara med de äldre barnen, där pedagogen Vera kan utgöra en genväg för att få tillgång till 

det andra rummet, men nekas, varpå Charlie blir upprörd över att beslutet känns orättvist. För det 

andra så gör Charlie ålder i hur hen behandlar kvarvarande barn och säger att de är bebisar, och får 

genom sitt gestikulerande, stampande i golvet, hårda blundande och sina blängande arga blickar dessa 

barn att framstå som mindre värda och mindre eftersträvansvärda att vara med. Även om hen själv är i 

ungefär samma biologiska ålder så spelar det ingen roll för Charlie i denna situation. Dörren skapade 

tillsammans med pedagoger, äldre barn och yngre barn, en gränsdragning och blev agentisk i att 

performativt producera Charlie som bebis enligt Charlie. Och det visar för det tredje hur ålder görs 

socialt men även materiellt genom att den stängda dörren och kroppar som går från att sitta 

tillsammans plötsligt sätts i rörelse och intra-aktivt producerar situationen som blir. I relation till en 

tänkbar diskurs om att barn som går till det andra rummet efter samlingen är de barn som är större, 

längre och bättre enligt Charlie så blev detta en händelse som situationellt producerade ålder i termer 

av utanförskap att bli exkluderad från den äldre gruppen för att istället bli tilldelad en plats i den yngre 

gruppen. 

Diskussion  
Denna studie syftar till att undersöka hur barn gör ålder i förskolan och därigenom bidra med kunskap 

om hur barn genom deras kroppar, kroppsstorlekar och kroppslängder tillsammans med andra barn, 

material och miljö performativt producerar ålder som fenomen i förskolan. Med studiens 

frågeställningar ”Hur gör barn ålder i förskolan?” samt ”På vilka sätt har material och miljö betydelse 

för görande av ålder i förskolan?” har analysavsnittet synliggjorts situationer där ålder som fenomen i 

förskolan har förklarats genom hur barns individuella kroppsstorlekar och kroppslängder kan ses som 

performativa i relation till ålder liksom, hur makt och exkludering är närvarande i situationer där ålder 

produceras men hur detta sker i samhandling med materialitet och miljö och dess betydelse i görandet 

av barns ålder i förskolan. Detta innebär en vidgad förståelse av vad ålder som fenomen i förskolan 

kan vara genom att förklara hur barn gör - men också görs - ålder på sätt som får ålder att verka som 

ett maktverktyg i att exkludera andra barn. 

Ålder som fenomen produceras performativt genom att i intra-aktioner mellan performativa agenter 

producera situationer där kroppslängder, materialitet och det sociala intra-aktivt samhandlar. Detta 

innebär att samhandlande performativa agenter inte är möjliga att separera från varandra eftersom det 

skulle innebära att situationen skulle ta en annan form eller riktning. I exemplet där Kim visar upp sina 

fingrar för att visa sin ålder så skulle detta å ena sidan kunna läsas som ett fenomen i sig om att ”såhär 

visar barn hur gamla de är, de gör ålder på detta viset” varpå situationen som redan nämnt hade kunnat 
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stanna där. Vad exemplet å andra sidan möjliggör genom agentisk realism är att synliggöra en 

relationalitet som pågår mellan barnen genom att även materialitetens närvaro bidrar till att forma hur 

situationen blir, det vill säga en exkludering och en maktkonflikt där Kims fingrar blev agentiska i att 

producera ålder på ett exkluderande sätt adresserat från sitt gosedjur och i förhållande till ett annat 

barn som därigenom görs ålder. 

I situationen med Charlies motstånd i att identifiera sig som en bebis skulle ålder å ena sidan kunna 

förstås enbart genom Charlies sociala interaktion i att språkligt säga ”jag är ingen bebis” och där ålder 

skulle kunna tänkas göras enbart i relation till språket och den sociala interaktionen. Vad agentisk 

realism å andra sidan möjliggör är att få fatt i hur denna språkliga utsaga av Charlie baseras på att det 

är en dörr som stängs mellan de båda grupperna och att själva dörrstängningen och att dörren sedan är 

stängd gör Charlie ålder genom att producera hen till en bebis, varpå Charlie uttrycker känslor om att 

det är exkluderande. Detta genom att dörren, och tillsammans med det händelseförlopp som sker från 

samlingsstunden till att dörren stängs, blir en gränsdragare mellan vart det eftersträvansvärda börjar 

och slutar, och därmed kan en förståelse göras att materialitet samhandlar med barnet i att producera 

barns uppfattningar av exkludering kopplat till ålder. Detta kan också kopplas till situationer med både 

vuxna och barn där det som skapar innehållet i en situation styrs med anledning av en stjärtlapp, och 

hur barn gör ålder genom att poängtera exkludering med anledning av ett annat barns storlek, och 

därmed görs ålder. 

I enlighet med Närvänen och Markström (2017) genomsyras barns relationer till varandra av vad det 

socialt innebär att vara i en viss ålder å ena sidan, men å andra sidan så är en tolkning att det som 

skapar den sociala interaktionen överhuvudtaget i den situationen är en materialitet som genom sin 

existens i sammanhanget får ett barn att vilja exkludera ett annat barn. Detta kan kopplas till det 

immanenta tänkande i vilket materialitet och människa har samma potentiella kraft att agera på i 

enlighet med Lenz Taguchi (2012) och Westberg-Bernemyr (2015). I relation till att situationerna 

materiellt och socialt producerar ålder med en samtidighet, där det inte går att urskilja performativa 

agenter var för sig utan vad de gemensamt gör, kan en koppling göras till en förståelse av rumslighet 

och tid som något som produceras och iterativt rekonfigureras i relation till tillblivelse och fenomen i 

enlighet med Barad (2007) och Wapenaar (2014). 

Den exkludering som barn producerar i görandet av ålder är möjlig att koppla till Harrigers studie 

(2015) som visar att stereotypa värderingar om kroppsstorlek uttrycks i tidig ålder samt att 

kroppslängdens betydelse i barns görande av ålder är särskilt viktigt (Dunphy-Lelii et. al., 2014). När 

barn använder materialitet som ett sätt att hantera ett utmanande diskussionsklimat kan en koppling 

göras till hur en del av självmedvetenhet innebär att uppfatta sin kropp som ett fysiskt objekt som 

fysiskt kan påverka och handla i relation till andra objekt (Boyer et. al., 2012; Brownell, Zerwaz & 
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Ramani, 2007) och i relation till att barns självrepresentation reflekteras i deras rörelser genom den 

fysiska och sociala omgivningen som de möter i vardagen (Dunphy-Lelii et. al., 2014). 

I relation till kompetensbegreppet är det möjligt att förstå hur barns görande av ålder innefattar 

associationer av vilka sammanhang barn ser som mer eftersträvansvärda än andra, vilket kan kopplas 

till Hellmans studie (et. al., 2014) där barn i förskolan kopplar samman äldre barn med kompetens och 

att det är mer eftersträvansvärt att vara ett ”stort barn” i förskolan än ett ”litet barn”. 

Definitionen att ”göra” ålder har med stöd i agentisk realism vidgat begreppets möjliga innebörd 

genom att även inkludera betydelsen av materialitet och miljö. Detta kan tänkas bidra till en 

förskjutning från att förstå görande av ålder som att sammankoppla och tolka handlingar baserat på 

ålder (jf. Krekula & Johansson, 2017) till att görande av ålder även kan förstås i relation till hur 

materiella och sociala intra-aktiva samhandlingar gemensamt producerar ålder som situationsbundet 

fenomen. Detta bidrar till en fördjupning av hur ålder som maktkategori kan förstås, det vill säga att 

makthierarkier i förskolan inte enbart baseras på den sociala ordningen (Krekula et. al., 2004) utan 

även på dess samverkan med materialitet som genom intra-aktiva samhandlingar producerar 

performativa årsringar. 

Slutsatser 

Med syfte att undersöka hur barn gör ålder i förskolan har denna studie anlagt ett teoretiskt ramverk 

där även material och miljö kan tänkas ha en aktiv roll. Med studiens första frågeställning ”Hur gör 

barn ålder?” visar studiens resultat hur barn performativt gör ålder kroppsligt och i intra-aktiv 

samhandling med materialitet på flera sätt och med flera avsikter. Dessa materiella och sociala intra-

aktiva samhandlingar sker dels i hur materialitet används av barn för att lösa svåra diskussionsklimat 

barn sinsemellan där ens förmåga ifrågasätts med anledning av ens ålder och kropp, och dels hur 

materialitet kan medverka i att göra ålder genom att få barn att känna sig uteslutna ur ett viktigt 

sammanhang och innebär därmed att barn görs ålder inte enbart producerat genom sin sociala 

omgivning utan även genom den materiella omgivningen. Detta utgör ett svar på studiens andra 

frågeställning ”På vilka sätt har material och miljö betydelse för görande av ålder i förskolan?” 

eftersom den materiella miljön, tillsammans med den sociala, på sätt där det materiella och sociala inte 

går att läsa var för sig utan förstås i sitt intra-aktiva samhandlande, så har material och miljö betydelse 

för barns görande av ålder dels i hur barn gör ålder men även hur barn – görs – ålder socialt och 

materiellt.  

Studiens bidrag är att förklara hur barn genom deras kroppar, kroppsstorlekar och kroppslängder 

tillsammans med andra barn, material och miljö performativt producerar ålder som fenomen i 

förskolan. Med anledning av att ålder i denna studie kan förklaras som både ett socialt och materiellt 
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görande kan därmed ålder som ett görande vidgas i att aktualisera materialitetens roll i förhållande till 

producerandet av ålder. Detta innebär en potentiell diskussion om tillägg till pågående forskning som 

aktualiserar ålder som primärt ett socialt görande.  

Studiens resultat innebär en möjlighet att vidga diskussionen om ålder med placering inom 

”borderworking”, det vill säga att fortsatt studera ålder på sätt där etablerade ålderskategorier fortsatt 

inte är nödvändiga att utgå från för att diskutera ålder utan där det intressanta är vad som händer 

mellan – eller bortom – gränsdragningar av ”små” och ”stora” barn i förskolan med fokus på vad som 

sker i ett socialt såväl som materiellt performativt görande. 

Ålderskategorier kan ses som problematiska å ena sidan eftersom de skapar gränser och å andra sidan 

som en tillgång för möjligheten att kunna studera vad sociala och materiella gränsdragningar innebär 

för barn i förskolan och vidare hur dessa pedagogiseras av praktiserande didaktiker. 

Ålderskategorisering inom utbildningssammanhang bygger på idén om årsringar och hur vi år efter år 

likt ett träd växer oss lite större, lite starkare. Denna systematiska strukturalisering av ålder inom 

utbildningssammanhang bildar normerande ålderspraktiker som påbörjas redan i förskolan där barnet 

kan ses som ensam aktör i förklarandet av normerande ålderspraktiker. Resultaten i denna studie utgör 

ett potentiellt bidrag till kompetensutveckling genom att tillgängliggöra ett förklarande av aktörskap 

av sociala och materiella praktiker och hur dessa samkonstituerar ålder som fenomen i förskolan.  

Vidare forskning 

Efter genomförd studie är min uppfattning att synen på ålder som socialt och materiellt fenomen i 

förskolan kan vidgas och problematiseras ytterligare för att potentiellt bidra till kompetensutveckling 

och fortbildning gällande likabehandling i utbildningssammanhang där ålder i sociala och materiella 

förståelser kan bidra med ny information som kompletterar strukturer som utgörs av biologisk och 

kronologisk ålder. 

Vidare skulle analyser av könsperformativitet kunna göras relevant i samband med studiet av ålder och 

på vilka sätt ålder gör(s) kön. 

Med tanke på all den information som videoobservationer innebar så upplever jag att barn som primär 

informationskälla är relevant för studiet av ålder som fenomen inom utbildningssammanhang. Detta 

innebär dock en fortsatt kritisk blick gällande barns delaktighet i forskning (och med kritisk blick 

menar jag ett mycket noggrant övervägande arbete) i relation till forskningsetiska ställningstaganden.  

Ytterligare studier inom området skulle vara att intervjua och videoobservera förskollärare, 

barnskötare och övrig verksam personal för kompletterande information för att nå ett 

professionsperspektiv på hur barns upplevelser av ålder produceras i förskolan. 
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Bilaga 1. Informationsbrev 

Hej vårdnadshavare på förskolan X! 

Jag är student på masterprogrammet i barn- och ungdomsvetenskap på Barn- och ungdomsvetenskapliga 

institutionen vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och avslutande kurs på programmet ska jag 

skriva ett examensarbete under våren. 

Min studie kommer att handla om barns utforskande processer och på vilka sätt barns utforskande är en del av 

förskolans verksamhet. Studien syftar inte att fokusera specifika individers personlighet eller identitet utan att 

undersöka vad som sker i förskolans verksamhet i termer av utforskande processer. 

För att samla in material till denna studie skulle jag vilja närvara i verksamheten på förskolan ett antal 

förmiddagar mellan vecka X-X (veckodag dag/månad - veckodag dag/månad). Vid dessa tillfällen vill jag följa 

utforskande processer genom att göra fältanteckningar, videodokumentationer, fotografera miljön och göra 

intervjuer med barnen.  

 

Ett examensarbete på avancerad nivå vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen följer Vetenskapsrådets 

skrift om God forskningssed (2017). Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans 

identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att 

avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det insamlade materialet får 

endast användas för min egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill jag be om ditt och ditt barns medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan 

är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni 

accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget 

deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja till 

medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 

universitet. 
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