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Sammanfattning 

Syftet med den här uppsatsen är att tillsammans med ett posthumanistiskt perspektiv undersöka 

fenomenet socialt samspel i förskolan med fokus på hur ickemänniskor deltar i detta samspel. Empirin 

för studien samlades in, under vad som liknas vid en mindre fältstudie, på en förskola i Stockholm. I 

uppsatsen analyserar jag videoupptagningar från de deltagande observationerna tillsammans med ett 

antal performativa begrepp utifrån posthumanistisk teori.  

I dessa analyser blir det tydligt hur ickemänniskorna går att förstå som performativa agenter, som på 

många olika sätt deltar i samspelandet och formar barnens agerande och de roller barnen får. Genom 

att jag lyfter fram ickemänniskorna, och även sådana man ofta inte tänker på som så betydelsefulla 

som t.ex. små golvytor, en trälåda och ett bord, går det att förstå barnens agerande och samspelande, 

inte som uttryck för hur barnen verkligen är, utan som artikuleringar och översättningar av olika 

ickemänniskors kommunikation. Med hjälp av det posthumanistiska perspektivet går det även utifrån 

analysen att se många exempel på hur barnen samspelar med ickemänniskorna i sig. Studiens resultat 

och slutsatser visar på hur förskolans material, saker och miljöer både kan underlätta, stödja och 

försvåra för barns samspel och relationer och belyser den etiska aspekten av pedagogers 

uppmärksammande av förskolans ickemänniskor och deras betydelse för det sociala samspelet.  

Nyckelord 

Samspel, förskola, posthumanism, ickemänniskor, performativa agenter, nätverk, Actor Network 

Theory, sammanflätningar, medskapare, översättningar,  
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Inledning  

Den här uppsatsen handlar om socialt samspel i förskolan. Men inte på det sätt vi är mest vana att 

tänka, nämligen att socialt samspel enbart rör människor. Fokus för uppsatsen är socialt samspel ur ett 

posthumanistiskt perspektiv, vilket innebär att inte bara människor utan även ting, material, miljöer 

och saker inkluderas som fullvärdiga deltagare och medskapare till samspelet (Åsberg, Hultman & 

Lee, 2012; Latour, 2005; Hultman, 2011). I barns vardag i förskolan svänger det ofta tvärt mellan 

skratt och gråt, mellan att man är vänner eller osams och mellan kramar och knuffar, ofta i en och 

samma lek eller aktivitet. Inte sällan handlar samspel och konflikter i förskolan om saker, ett barn 

kanske tar en sak från ett annat eller delar med sig. Någon rasar en annans bygge, eller hjälper någon 

att bygga. Någon fick den gröna saxen som alla andra också ville ha och så vidare. Men vad kan 

sakerna, materialen och rummen i förskolan som barnen samspelar eller bråkar om/i tänkas ha för 

betydelse i detta? Hur blir det om vi tänker oss att barns sociala samspel inte bara rör barnen utan att 

allt som finns i våra förskolor är deltagare och medskapare till samspel, kompisskap och konflikter?  

Än så länge har inte fokus riktats så mycket mot det materiella när det gäller barns sociala samspel. 

Istället har ett tydligt människofokus lett till en lång tradition i den svenska förskolan av att jobba med 

socialt samspel med fokus just på mänskliga relationer (Hultman, 2011). Detta är knutet till en stark 

omsorgsdiskurs med fokus på nära relationer och social samvaro mellan människor och ett vanligt sätt 

att tänka i förskolan och skolan är att aspekter som social kompetens, samspel, empati och mobbning 

är något som är kopplat till barnen/individerna som personer (Nordin Hultman, 2004). Ett annat 

vanligt sätt att se på samspel är, att det är något som uppstår i interaktion emellan barnen. Trots 

förskolans stora fokus på det mellanmänskliga och sociala har även material och miljö alltid setts som 

viktigt under förskolans historia och inom utbildningsvetenskaplig forskning (Lenz Taguchi, 2012). 

Det har länge talats om stimulerande lekmaterial och inredning både i praktiken och inom forskningen 

(Sörensen, 2009; SOU 1997:157). Inflytelserika teoretiker och forskare så som Jean Piaget och Arnold 

Gessel har uppmärksammat materialens och miljöernas betydelse för barns utveckling (Hultman 

2011). Förskolan kan sägas gå ut på samvaro i varje stund, men förskolan består inte enbart av 

människor och mänskliga kontakter, varför ett perspektiv på samvaro som inkluderar materialitet utgör 

ett intressant tillägg i det viktiga arbetet med socialt samspel. Mina tankar kring detta väcktes under 

min magisterutbildning på Stockholms Universitet. Det var då jag kom i kontakt med den så kallade 

Actor Network Theory, vilket det teoretiska perspektivet för denna uppsats till stor del bygger på. 

Karin Hultman (2011:2) skriver, inspirerad av just Actor network theory, att om vi inte räknar med 

ickemänsklig materialitet som aktörer, som får saker att hända, finns risken att vi lägger barnens 

sociala samspel och konflikter enbart på barnen, att vi missförstår barnens relationer ”eftersom också 

dessa samkonstitueras av ickemänsklig materialitet.”  

Uppsatsen bygger på ett antal videoinspelningar och deltagande observationer jag gjort på en förskola 

i Stockholm. De deltagande observationerna och videoinspelningarna gjordes i syfte att jag skulle få 

tillgång till ett antal exempel ur en förskolevardag att använda mig av i uppsatsen då jag, tillsammans 

med ett posthumanistiskt perspektiv, utforskar fenomenet socialt samspel i förskolan. 

 

I nästa stycke beskriver jag mitt forskningsområde. 
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Bakgrund - Barn och socialt samspel 

Mitt intresse är samspel och relationer vilket gör att uppsatsen knyter an ett forskningsområde som 

under de senaste decennierna kommit att ifrågasätta samspel som inneboende kvaliteter/egenskaper. 

Från och med de sista tjugo åren av 1900-talet har barndom allt oftare inom barndomsforskning 

kommit att förstås som ett historiskt, socialt och kulturellt fenomen, vilket står i ganska stor kontrast 

till hur man dessförinnan sett på barn och barndom (Prout, 2005). Jag kommer nu ge en beskrivning av 

detta och redogöra för på vilket sätt min uppsats hakar i området och pågående forskning.  

 

Introduktion till forskning om barn och socialt samspel 

Hur man har sett på barn och socialt samspel i den svenska förskolan har skiftat under åren (Dahlberg, 

Moss och Pence, 2001). Psykologiska teorier om barn och barns utveckling dominerade under en 

längre tid i den svenska förskolan för att sedan få tillägg av andra teorier och andra sätt att också 

kunna förstå barn på (ibid). Idag kan man säga att det finns olika teorier eller synsätt som lever sida 

vid sida och på olika sätt inverkar på förskolors dagliga liv. Dessa teorier, vilka jag presenterar nedan, 

kommer ur de olika sätt som forskning kring barn har bedrivits. Fokus för vetenskaplig empirisk 

forskning ansågs till en början röra naturen, vilken sågs som något avskilt från samhället/kulturen, 

eller som en praktik som var fri från kultur, som var socialt neutral och som producerade 

sanning/fakta. Den första forskningen kring barn var ur rent biologiska perspektiv och inte sociala. 

Efter en tid av denna typ av forskning började man ändå anse att barndom inte enbart kunde bestå av 

natur/biologi utan även innehåller sociala aspekter. På senare tid har det sociala perspektivet kring 

barndom i stort sett tagit över inom forskningen, och gjort det på ett sådant sätt att även det separerar 

det sociala från biologin (Prout, 2005). Jag börjar med att beskriva hur barn och deras sociala samspel 

beskrivits av naturvetenskaplig forskning. 

 

Barn som natur/biologi 

Under en stor del av 1900-talet forskades det kring barn och barndom ur ett biologiskt och/eller 

psykologiskt perspektiv (Prout, 2005; Nordin-Hultan, 2004). Barns utveckling kartlades och 

förklarades som inneboende utvecklings och mognadsfaser som skulle framträda vid vissa tidpunkter i 

barnets liv (James, Chris & Prout, 1998; Burman, 2008). I ljuset av den här forskningen ansågs barn 

födas som icke-sociala (Prout, 2005; Burman, 2008). Det sociala ansågs vara en förmåga som naturligt 

mognade fram hos barnen när de blev äldre (James, Jenks & Prout, 1998; Prout, 2005). Ett flertal 

författare menar att barn, utifrån dessa teorier kom att förstås vara i färd med att utvecklas från 

osociala, icke fulländade människor till att bli fulländade, kompetenta och sociala vuxna (James, Jenks 

& Prout, 1998; Prout, 2005; Burman, 2008; Dahlberg et al. 2001). Det sociala samspelet blev i den 

svenska förskolan runt 1950-talet, mycket beroende på utvecklingspsykologiska teorier, något som 

ansågs mogna fram hos barnen. Material och miljö anpassades efter vad barnen ansågs klara av eller 

behöva för sin utveckling (Dahlberg, Moss & Pence, 2001). Social utveckling och förmåga till 

samspel blir i detta tänk till separata mätbara kategorier hos barnen själva utan speciell inverkan av till 

exempel aktuellt sammanhang eller kontext (Dahlberg et al., 2001). Nordin-Hultman (2004) skriver 

om att då svårigheter kring socialt samspel dyker upp anses orsaken ligga hos barnen själva, eller 

eventuellt som effekter av barnens uppväxtvillkor eller familj (se även Burman, 2008 för en liknande 

diskussion). Under 70-talet kom dock barn och deras sociala förmåga i allt högre grad i litteratur att 

förstås som, inte enbart som något förprogrammerat i generna, utan något som även uppstod genom 
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interaktion med andra människor (Burman, 2008). I denna socialisering via interaktion ansågs familjen 

och skolan utgöra en betydande roll. Det lilla barnet ansågs, genom interaktion framförallt med 

mamman, gradvis transformeras från en biologisk till en social varelse (Burman, 2008). Fokus för 

barndomsforskningen har sedan gradvis förskjutits mot att se barn och barndom som helt och hållet 

socialt konstruerat, vilket nästa stycke behandlar. 

 

Den sociala vändningen 

De senaste 30 åren (ca) har den ovan beskrivna biologiska/psykologiska bilden av barnet ifrågasatts på 

olika sätt och fått flera tillägg. Forskning när det gäller barn och barndom togs mer och mer över av 

samhällsvetenskapen istället för naturvetenskapen (även om denna också har fortsatt till stor del på ett 

eget spår). Detta innebar, skulle man kunna säga, två vändningar. Dels kom barn att i betydligt högre 

grad att betraktas som sociala från födseln och som fullvärdiga sociala medlemmar av samhället. Dels 

kom denna samhällsvetenskapliga barndomsforskning att i hög grad vända sig mot ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv. Denna teoretiska vändning brukar kallas den sociala vändningen 

och medförde en rad ”nya” sätt att se på och förstå barndom och barn (Dahlberg et al., 2001; Prout, 

2005). Både barn och barndom anses i detta perspektiv vara en social konstruktion och skiftar i 

relation till kontext, tid, kultur, klass, kön och andra socioekonomiska förhållanden (ibid). Barn anses 

vara samspelande och kommunicerande med andra människor från att de föds (Dahlberg et al., 2001; 

Prout, 2005). De tillskrivs agens/handlingskraft och anses vara aktiva medskapare av sitt eget och 

människorna i deras omgivnings sociala liv (Prout, 2005). Ett barn förstås inte längre som en fast 

”kategori”, en individ med vissa essentiella brister eller förmågor som kan mätas efter vad som anses 

vara det normala, utan barnet (och vuxna) förstås här som i ständig tillblivelse i relation till sin 

omgivning, kontext, kultur och rådande diskurser (Lenz Taguchi, 2012; Hultman, 2011; Dahlberg et 

al., 2001). Socialt samspel blir i detta perspektiv något som skapas av och mellan människor. Det 

anses inte vara en egenskap inne i barnet utan som något som ständigt skapas på nytt i mötet mellan 

människor och också i mötet mellan ickemänskliga kontexter. Språket anses i detta perspektiv inte 

som tidigare bara representera och avbilda verkligheten, utan istället vara med och producera den. 

Språket anses alltså här vara skapare av hur vi förstår världen, barn, förskolor, kunskap, socialt 

samspel och så vidare, vilket i sin tur brukar kallas för den språkliga vändningen (Hultman, 2011). 

 

Gemensamt fokus på människan och socialt samspel som något enbart mellanmänskligt 

Men trots en förståelse av människan/ barnet som kontextuell hävdar en rad forskare att fokus trots det 

mycket ofta riktas mot människor och mänskligt samspel som om det trots allt ägde rum på en egen 

arena (Lenz Taguchi, 2012; Hultman, 2011; Latour, 2005). Hultman (2011) skriver att även om 

kontexten och den pedagogiska miljön förstås som viktig och central för barns möjligheter att agera 

och bli till är det ändå allt som oftast människor som spelar huvudrollen och tingen och kontexten blir 

bifigurer. Detta kan förstås som att dessa ”nya” perspektiv så som socialkonstruktionismen i likhet 

med modernistiska teorier vilar på ett antropocentriskt sätt att tänka. Detta innebär en bild av 

människan och mänskligt meningsskapande som överordnad allting annat. (Lenz Taguchi, 2012; 

Hultman, 2011).  Så även om tingen och kontexten ger betydelse kvarstår en icke ifrågasatt skiljelinje 

mellan kontext och aktör och en icke ifrågasätt hierarki mellan människan som huvudrollsinnehavare 

och tingen som biroller (se Hultman 2011).  Och då, menar en rad forskare (Sörensen, 2009; Barad, 

2007; Latour, 1992, 1999, 2005; Mol, 2002; Olsen, 2010) riskerar vi att missförstå tingens fulla kraft 

och inflytanden. Nästa stycke beskriver jag detta tänkande som sätter människorna i fokus, som 
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dominerat den svenska förskolan under flera decennier, där socialt samspel ses som något 

mellanmänskligt. Därefter går jag in på ett posthumanistiskt tänkande som även ser materialitet/icke-

människor som aktiva agenter/som kan få saker att hända, vilket medför att detta perspektiv inkluderar 

även ickemänniskor i det sociala samspelet. 

 

Den svenska förskolans fokus på det mellanmänskliga 

Som jag nämnde i inledningen är ett vanligt sätt att se på socialt samspel i förskolan att detta enbart är 

knutet till människorna där, vilket alltså knyter an till ett antropocentriskt perspektiv (Hultman, 2011; 

Hultman & Lenz Taguchi, 2010).1 Barns sociala samspel med fokus på det mellanmänskliga har 

ansetts som ett av förskolans viktigaste områden. Samtidigt har material och miljö också ansetts som 

något viktigt, men av dessa två områden har det mänskliga setts som överordnat, eller människorna 

har setts som överordnade materialiteten och hålls isär från allt som anses ickemänskligt, saker, 

material, rum och så vidare. I detta sätt att tänka är det endast människor som kan få saker att hända, 

människorna blir de aktiva i en passiv värld. I och med den språkliga vändningen tillskrivs 

språket/diskurser skapande egenskaper men det materiella anses fortfarande vara passivt. Detta gör att 

världen framstår vara en ”social värld” som enbart består av människor och människors skapande 

krafter, där icke-människors skapande krafter förbises eller förnekas (Hultman & Lenz Taguchi, 

2010). Den pedagogiska miljön och materialet har länge varit något som diskuterats i förskolan i 

relation till barns lärande och utveckling, men inte så mycket i relation till socialt samspel mer än att 

det är något de ska lära sig att samsas med, dela med sig av och turas om med.  

Det är alltså detta människocentrerade tänkande som dominerat den svenska förskolan och mer eller 

mindre format pedagogers blickar och tänkande under många, många år (Nordin-Hultman, 2004). 

Även synen på mobbning har visat sig grunda sig på detta sätt att tänka. I forskningsöversikten Skolan 

– en arena för mobbning – en forskningsöversikt och diskussion kring mobbning i skolan (2003), 

redogör författarna för den senaste tidens forskning kring mobbning i Sverige. I rapporten 

framkommer att psykologiska, människocentrerade teorier nästan uteslutande (med några få undantag) 

har använts för att förklara och förstå mobbning. Orsaker till varför någon mobbar eller blir mobbad 

förklaras som individuella egenskaper hos förövare och offer. Textens författare efterfrågar och 

uppmanar till att ämnet bör tittas på/problematiseras/angripas via alternativa perspektiv och teorier 

(Skolverket, 2002:739). Denna uppsats behandlar inte mobbning men däremot socialt samspel i 

förskolan där ”vardagliga konflikter” ofta uppstår. Även om alternativ till psykologiska teorier ännu är 

få inom mobbningsforskningen, så har alternativ, vilket jag nämnt innan, börjat sprida sig inom 

förskolefältet. De senaste årens inspiration av förskolorna i Reggio Emilia med fokus på barn som 

tillblivande och lärande som relationellt, tillsammans med ”den språkliga vändningen” har lett till en 

förskjutning från fokus på enbart människorna och deras inneboende egenskaper till fokus på 

relationer till omgivningen, kontext, sociala konstruktioner och diskurser (Lenz Taguchi, 2012; 

Dahlberg etal. 2001). Till detta har sedan teorier kring materialitet tillkommit som ytterligare tillägg 

eller förstärkningar. I nästa stycke beskriver jag hur det posthumanistiska perspektivet, vilket är fokus 

för denna uppsats, hakar i. 

 

                                                      
1 Det som posthumanismen benämner som ett antropocentriskt perspektiv kan ses som ett dominerande 

perspektiv, inte bara inom förskolan utan i stor sett inom all samhällsvetenskaplig forskning (Hultman, 

2011) 
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Ickemänniskor som deltagare i socialt samspel - en förlängning av ”den sociala vändningen” 

Ett utmärkande drag inom posthumanismen är att fokus ligger på att det konstant sker överskridningar 

och översättningar mellan sådant vi är vana att förstå som olika kategorier, såsom människa och 

materialitet, natur och kultur, barn och vuxen och så vidare (Hultman, 2011, Prout, 2005). Tänkandet 

kan sägas utgå från att allting är hybrider/sammansättningar och översättningar vilket även gäller för 

hur barndom och det sociala förstås. Barndom blir i ett posthumanistiskt perspektiv både natur och 

kultur sammanflätat och inte uppdelat såsom det till stor del tidigare har behandlats inom forskningen 

(Prout, 2005). Vändningen mot att se barn, inte som antingen natur eller kultur, utan som både och, 

tillsammans med tanken att det materiella har agens/handlingskraft innebär en förskjutning av hur det 

sociala och barns samspel i förskolan kan förstås. En rad nyare forskning (presenteras längre fram) har 

efter den sociala vändningen under senare år riktat intresset mot hur det går att förstå förskolepraktik 

genom dessa posthumanistiska perspektiv. Det är inom detta område, vars fokus ligger på att det inte 

bara är människorna som styr över materialen och sakerna utan material och saker/så kallade 

ickemänskliga aktörer eller agenter är med och styr även människors beteenden, som fokus för denna 

uppsats ligger. Uppsatsen bygger vidare på den ”sociala vändningen” och barn som sociala med 

tillägget att det sociala befolkas av ting. Uppsatsen bygger också i allra högsta grad vidare på en syn 

på barnet som kontextuellt men utmanar samtidigt, utifrån ett posthumanistiskt perspektiv, 

uppdelningen mellan kontext och aktör, det som skulle kunna förstås som kontext för barns handlingar 

och samspel flyttas här fram och förstås som fullfjädrade aktörer som aktivt är med och iscensätter 

verkligheten. Det är detta perspektiv jag analyserar min empiri tillsammans med (se vidare i uppsatsen 

teoriavsnitt). Innan jag presenterar uppsatsens syfte och frågeställningar ägnar jag mig åt läroplanen 

för förskolan och dess formuleringar kring socialt samspel, material och miljö samt beskriver vad 

uppsatsens ämne utgör för bidrag/tillägg. 

   

Hur kan beskrivningar av socialt samspel och material förstås utifrån Läroplanen för 

förskolan?  

Formuleringarna i läroplanen för förskolan tycks först vara enklast att tolka och förstå ur ett 

antropocentriskt/människocentrerat perspektiv vilket skulle kunna vara en av orsakerna till att detta 

synsätt fortfarande dominerar på de flesta förskolor. I läroplanen beskrivs socialt samspel som något 

som ska förmedlas och förankras av förskolan och de vuxna i förskolan ska utgöra förebilder i detta 

arbete. Verksamheten ska bedrivas på så sätt att barnens förmåga till empati och omtanke om andra 

utvecklas och arbetslaget ska stimulera barnens samspel (Lpfö 98/2010). Fokus i dessa formuleringar 

tycks ligga på människorna, deras förmågor och handlingskraft. Men det står inte hur arbetslaget ska 

stimulera barnens samspel vilket öppnar till olika tolkningar beroende på vilket perspektiv/vilken teori 

man tolkar texten tillsammans med. Det går att tolka detta som att arbetslaget som personer ska 

stimulera barnens samspel men även som att arbetslaget skulle kunna stimulera barnens samspel 

genom att till exempel iordningställa en förskolemiljö som är ”samspelande”, att det så att säga är 

arbetslagets ansvar att barnen ska kunna ”bli till som samspelande”. Miljö eller material nämns dock 

inte på många ställen i läroplanen men då den nämns står det att denna ska vara trygg, utmana och 

locka till lek och aktivitet och att den ska inspirera barnen att utforska omvärlden (Lpfö 98/2010). 

Dessa formuleringar gör det eventuellt lite lättare att även koppla till ett posthumanistsikt perspektiv 

då det står att miljön ska locka och utmana barnen. Materialitet anses i ett posthumanistiskt perspektiv 

säga oss saker och ge oss uppmaningar (Hultman, 2011). En uppmaning en miljö eller ett material 

skulle kunna ge barnen är till exempel, som det formuleras i läroplanen, att leka och bli aktiva i 
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miljön, tillsammans med materialen. I stödmaterialet till läroplanen, Uppföljning, utvärdering och 

utveckling av förskolan, finns en tydlig formulering, som till skillnad från det som står i själva 

läroplanen väldigt tydligt beskriver miljö och material som medskapare och igångsättare av det som 

sker:  

”..tingen ses som aktiva i sig själva, som något som får saker att ske även utan människors 

inblandning. Material och miljöer ses som agentiska, det vill säga att de är aktiva igångsättare som 

får saker att hända i verksamheten.” (Skolverket, 2012:26) 

Detta beskriver ett perspektiv där icke-människor anses spela en stor roll för vad som sker i förskolan, 

alltså att icke-människor spelar stor roll för hur barnen agerar, alltså även för hur barnen lyckas 

vara/agera eller bli till som sociala, och samspelande eller inte i förskolan.  

 

Uppsatsens bidrag/tillägg  

Det är ännu inte speciellt utbrett i förskolan att se på icke-människor som medskapare till det sociala 

samspelet. Den sociala vändningen inom forskningen och inspirationen från förskolorna i Reggio 

Emilia har utgjort ett alternativ till det psykologiska perspektivet. Men då även dessa förhållningssätt 

utgår från ett människocentrerat perspektiv, vilket jag tidigare tagit upp, kan denna uppsats med 

utgångspunkt ur ett posthumanistiskt tänkande, därför utgöra ett ytterligare tillägg. 

Enligt läroplanen för förskolan är det verksamheten som ska granskas och utvärderas – inte barnen 

(Skolverket, 2012). Ett posthumanistiskt perspektiv på socialt samspel kan därför bli en hjälp för 

pedagoger att utmana det människocentrerade tankesättet och istället för att titta på och söka 

förklaringar till barns beteende och ”förmåga” att samspela eller inte, hos barnen själva, eller i det som 

sker emellan barnen, rikta blicken mot förskolans material och miljöer och barnens sammanflätningar 

med dessa för att försöka förstå vad som sker. Uppsatsen utmanar (som jag tidigare nämnt), utifrån ett 

posthumanistiskt perspektiv, uppdelningen mellan kontext och aktör, det som skulle kunna förstås som 

kontext för barns handlingar och samspel flyttas här fram och förstås som fullfjädrade aktörer som 

aktivt är med och iscensätter verkligheten. 

Jag kommer nu presentera uppsatsens syfte och frågeställningar. 

 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att tillsammans med ett posthumanistiskt perspektiv undersöka fenomenet 

socialt samspel i förskolan med fokus på hur ickemänniskor deltar i detta samspel. Mina 

frågeställningar är: 

 

 Hur går det att förstå, det som vi vanligtvis tänker oss ske och uppstå mellan barn, genom att 

titta på och lyfta fram ickemänniskorna i olika situationer? 

 På vilka sätt tycks ickemänniskorna i förskolan delta och vara medskapare i det sociala 

samspelandet? 



8 

 

 

Tidigare forskning 

Latour (2005) beskriver hur de flesta sociologer inom forskningen för det mesta har skrivit/skriver om 

en objekt-lös social värld. Då människor studeras är det alltså över lag inte så vanligt att även titta på 

materialitet (ibid). I mitt sökande efter tidigare forskning kom jag över en uppsjö av böcker som berör 

samspel och lärande ur ett socio-kulturellt perspektiv, som till viss del även tar upp tingens betydelse i 

samspelet mellan barn. Utav dessa utgörs dock merparten av metodböcker ur detta perspektiv eller 

böcker som berör förskolans historia. Antalet renodlade empiriska studier är inte lika många. Den 

mesta forskningen ägnar sig åt samspel kopplat till andra aspekter eller fenomen, till exempel det 

socialas betydelse för lärande. Dessa studier bygger på en syn på kunskap och lärande som relationellt 

och att det uppstår mellan människor och det materiella ses som något viktigt för barn att mötas kring 

och lära sig av och genom (Strandberg, 2006; Björklid & Fischbein, 1996, 2012). Det innefattar inte 

en syn på material som agentsikt, som får saker att hända, men dock ändå betydelsefullt. Denna 

forskning kan ses som en ingång till posthumanistiska studier varför jag inleder detta stycke med att 

lyfta ett antal exempel ur det sociokulturella perspektivet innan jag belyser ett antal studier om 

samspel som bygger på posthumanistisk teori.   

Forskningsöversikten Barns samlärande (Skolverket, 2000) undersöker barns samarbete och 

kamratrelationer i förskolan och skolan och dess betydelse för lärande. Översikten bygger på flertalet 

studier som på olika sätt visar hur och vad barn lär av varandra och olika modeller som främjar 

samlärande, varav flera av dessa bygger på teorier av Jean Piaget, Lev Vygotskij och deras 

efterföljare. Samtliga studier visade på samarbetets betydelse för barns möjligheter att lära, vilket 

författarna lyfter som något positivt då de menar att samarbete vanligtvis mest setts som något som är 

viktigt för utveckling av barns sociala förmågor. Det som översikten tar upp som en viktig 

förutsättning för att barn ska kunna samarbeta och lära av varandra är att pedagoger skapar 

förutsättningar för detta. Förutsättningar för barns samarbete och relationer, menar författarna, är att 

pedagoger skapar en organisation och en (mellanmänsklig) miljö som inrymmer ett tillåtande klimat. 

I artikeln Spel på skilda planhalvor -bildskapande som social praktik i förskolan, undersöker Ulla 

Löfstedt (1999) samspel/interaktion, lek och bildskapande ur ett socio-kulturellt perspektiv. Texten 

bygger på en syn på samspel och interaktion som ytterst viktigt för lärande och visar på hur barn 

genom samspel formar och utvecklar sina kompetenser inom bildskapande. Bildskapandet beskrivs i 

sig även som en kommunikation emellan barnen. Författaren visar på hur barns bilder växer fram och 

får sin form i interaktion mellan barnen och mellan barn och vuxna. Bilderna och själva rit-materialen 

blir på så vis ett slags verktyg för barnens interaktion/samspel med varandra, samtidigt som 

samspelet/interaktionen även framhålls vara ”källan” bilderna kommer ur.  

Flertalet studier utforskar barns lek, vilken skulle kunna sägas i mångt och mycket anses bygga på 

samspel av olika slag. I Förskolebarns gemensamma lekar – mening och innehåll, berör Annica 

Löfdal (2004) hur barn samspelar i lek. Boken bygger på en etnografisk studie av leksituationer med 

barn i åldrarna 3-6 år. Analyserna görs med stöd i sociokulturella teorier och perspektiv, där språket 

och sociala interaktioner betonas. Barnen beskrivs som sociala aktörer, som medskapare till kunskap, 

kultur och identitet och som befinner sig i en aktiv relation till världen. I studien beskrivs hur barnen 

bland annat använder sig/kopplar ihop sig med materialitet för att positionera sig i leken och 

samspelet. Positioner i leken medieras genom, vad Löfdal benämner som rekvisitan (materialet). 

Barnen använder även mindre attraktiv rekvisita för att ge någon en lägre position i leken. 
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Även Birgitta Knutsdotter Olofsson har i sin forskning ägnat sig åt lek och utarbetat vad hon benämner 

som en lekpedagogik som i mångt och mycket bygger på delaktighet och samspel. I boken I lekens 

värld (2003) berörs sakers och leksakers betydelse för lek (och samspel). Boken är en popularisering 

av vad författaren kommit fram till i sin forskning om lek. Leken beskrivs genomgående som en slags 

kommunikation där förståelse för leksignaler blir viktiga för deltagarna och social kompetens beskrivs 

som både ett villkor för leken och en konsekvens av den. Knutsdotter menar att leksaker fungerar som 

något som sätter igång leken (samspelet) och att en bra leksak är en sak som leder till lek. Egentligen, 

menar hon, är det inte leksaker som behövs, utan material med mångsidig användning som går att 

omforma till nya saker. Materialen beskrivs inte i termer av att de är agentiska, men ett snarlikt uttryck 

finns i boken, att det för leken (och samspelet) är viktigt att det finns ”saker med kraft”. Än mer fokus 

på material och miljö i relation till barns samspel finns i boken Pedagogiska miljöer och barns 

subjektskapande där Elisabeth Nordin-Hultman (2004) diskuterar barns beteende och subjektskapande 

i relation till förskolemiljöers utformning, både i form av material och i form av organisation av tid. 

En jämförelse mellan engelska och svenska förskolerum visar hur de engelska förskolerummens 

verkstadsliknande utformning erbjuder barnen en mängd fler möjligheter att utforska och leka i än de 

svenska. Nordin-Hultman beskriver hur barns möjlighet att hitta meningsfulla aktiviteter i 

förskolemiljön, att i miljön kunna handla och förhålla sig aktiv, spelar stor roll för barns trygghet och 

för deras relationer/samspel med andra barn. Materialen och miljöernas utformning beskrivs utgöra en 

betydande roll för barns möjligheter att samspela. Denna studie framhåller inte materialitet som 

agentiskt, men dess slutsatser, att allting, såväl barn, pedagoger som förskolemiljöer konstant blir till 

på nytt i relation till varandra, ligger ändå i linje med de studier ur posthumanistiska perspektiv jag nu 

kommer in på. Posthumanismen har under en tid uppmärksammats i Europa och Nordamerika och på 

senare tid även av en del forskare i Sverige. Perspektivet har använts i många olika typer av forskning 

såsom fysik, miljö- och vattenfrågor, feminism, bioteknik osv (Åsberg, Hultman & Lee, 2012) och nu 

även inom pedagogik och didaktik. Karin Hultman (2011) undersöker i sin doktorsavhandling Barn, 

linjaler och andra aktörer, posthumanistiska perspektiv på subjektskapande och materialitet i 

förskola/skola hur relationerna mellan barn och ickemänsklig materialitet i förskolan och skolan 

konstituerar barnen. Studien bygger till stor del på Actor Network Theory vilken menar att både 

människor och materialitet blir till i nätverk och fungerar som förlängningar av varandra. 

Materialitet/ickemänniskor ses som aktörer, som får saker att hända, och ses som medskapare av 

mänskligt samspel. Hultman belyser vikten av att ickemänniskors agentiska krafter uppmärksammas i 

förskola och skola och menar att det annars finns risk att vi lägger barnens sociala samspel och 

konflikter enbart på barnen och att deras relationer missförstås.  

Karin Hultman utmanar tillsammans med Hillevi Lenz Taguchi (2010) i artikeln Challenging 

anthropocentric analysis of visual data: a relational materialist methodological approach to 

educational research vår vanemässiga antropocentriska/människocentrerade blick som används i 

analyser av utbildningsvetenskaplig empiri. I artikeln analyseras fotografier från en förskolegård 

tillsammans med ett materialistisk metodologiskt tillvägagångssätt. Genom detta öppnas förståelser 

upp för ett synsätt på samspel som något som sker, inte bara mellan människor utan även mellan 

människor och materialitet. Författarna pekar på de icke-mänskliga aktörernas kraftfulla medskapande 

effekter på barns sätt att bli till som och på hur både människor och icke-människor i samspel formar 

varandra och blir till på nya sätt. Lenz-Taguchi (2012) utforskar i boken Pedagogisk dokumentation 

som aktiv agent, en introduktion till intra-aktiv pedagogik även där hur människa och icke-människa 

konstant samhandlar och skapar varandra. Utifrån Karen Barads (2007) teorier om posthumanistisk 

performativitet skapar Lenz Taguchi vad hon kallar för en intra-aktiv pedagogik, vilket innebär en 

pedagogik där lärande och subjektskapande anses uppstå samtidigt. Dikotoma uppdelningar mellan 
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diskurs och materialitet, ontologi och epistemologi2, teori och praktik ifrågasätts och problematiseras, 

så även uppdelningen mellan det sociala och det materiella. I boken beskrivs hur icke-människor 

ständigt deltar och är medskapare i mänskliga relationer och samspel. 

I The Materiality in learning: Technology and knowledge in educational practise (2009) undersöker 

Estrid Sörensen lärande, inte utifrån ett socio-kulturellt perspektiv, men utifrån ett socio-materiellt 

perspektiv, vilket innebär att såväl det mänskliga som det språkliga och det materiella ses som 

medskapare till att lärande uppstår. Utifrån etnografiska ansatser görs en jämförande studie av lärandet 

i en internetbaserad 3D virtuell miljö och lärandet i en miljö med mer traditionella material såsom 

pennor, böcker och linjaler. Lärande ses som en effekt av samarbete mellan både mänskliga och 

ickemänskliga aktörer. Sharon Anne Ogilvie-Whyte (2004) undersöker i An Analytical Ethnography of 

Children's Agency, Power and Social Relations -An Actor-Network Theory Approach barns dagliga lek 

i sina bostadsområden med utgångspunkt i Actor-network-theory. I undersökningen, som bygger på en 

etnografisk fältstudie, argumenterar författaren för att barns handlingskraft, makt och sociala 

relationer, formas av och är en effekt av de heterogena sammanflätningar som ständigt pågår mellan 

människor och ickemänniskor, och att icke-människor utgör en viktig funktion för upprätthållandet av 

barns sociala relationer. Barnens tillgång till, eller icke tillgång till vissa materiella saker visade sig 

forma deras möjligheter till relationer till andra barn och hur dessa relationer formades. De lekande 

barnen hon studerade bands samman i smågrupper genom olika objekt/saker, såsom fotbollar, 

skateboards, barbie dockor eller andra figurer.   

 

De teoretiska utgångspunkterna för denna uppsats, vilka jag presenterar i nästa stycke, bygger även de 

till stor del på Actor-Network-Theory.  

 

 

  

                                                      
2 ”Ontologi är läran om varandet: världens och tingens varande och beskaffenhet. Ontologi är 

grundläggande inom all vetenskap, och det är med utgångspunkt för hur vi tänker om varandet som vi 

också kan göra antaganden om vad kunskap om världen är (Kunskapsteori eller epistemologi som det 

också kallas (Lenz Taguchi, 2011:23).” 
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Teoretiskt perspektiv 

Syftet med denna uppsats är att undersöka socialt samspel i förskolan med fokus på hur ickemänniskor 

deltar i detta samspel och för att göra det har jag valt att utgå från ett posthumanistiskt perspektiv som 

erkänner också ickemänniskor som agentiska och konstitutiva.  

Posthumanismen som begrepp innefattar en rad olika betydelser, men som alla har gemensamt att de 

ifrågasätter människan som universell varelse och människan som en fast definierad kategori. 

Människan anses, tvärtemot att stå över allt annat, alltid genomkorsas och konstrueras av icke-

mänsklig materialitet (Hultman, 2011). Posthumanismen kritiserar det sätt vi är vana att separera, 

kategorisera och dela upp världen och beskriver istället en värld som ständigt blir till på nytt genom 

överlappningar och samexistenser mellan människor, materialitet och diskurser. Det går inte att 

separera fenomen som kultur/natur, socialitet/teknologi, människor/ickemänniskor, socialt/materiellt 

osv. Allting genomkorsas av varandra (Barad, 2007; Latour, 2005; Sörensen, 2009; Åsberg, Hultman 

& Lee, 2012; Gomart & Hennion, 1999). Med detta som utgångspunkt har jag valt ut ett antal 

posthumanistiska teorier/perspektiv och begrepp som jag bygger min uppsats på och tillsammans med, 

vilka jag redogör för i detta avsnitt. Framförallt bygger mitt teoretiska perspektiv på den s.k. Aktör 

Nätverks Teorin, ANT (Actor Network Theory), vilken började utvecklas under 1980-talet av Bruno 

Latour, Michel Callon och John Law. Jag använder mig särskilt av Bruno Latours tankar och 

forskning till vilken jag hakar i med andra begrepp och referenser.  

 

Ickemänniskor som agentiska 

Enligt ANT är definitionen av vad en aktör är: allt (mänskligt eller ickemänskligt) som kan 

påverka/förändra något annat (Hultman, 2011; Latour, 2005). Latour (2005) menar inte att icke-

människor har intentioner att utföra saker men att de ändå konstant får saker att hända och att de 

förändrar för andra. Exempel som Latour (2005) ger är att korgar bär varor, hammare spikar i spikar, 

prislappar hjälper människor att kalkylera, räcken förhindrar barn från att ramla ner, tvål tvättar bort 

smuts osv. Att spika i en spik med eller utan hammare innebär skillnad, liksom att bära varor med eller 

utan en korg. Bruno Latour (1992:155) beskriver detta genom att säga:  

”Every time you want to know what a nonhuman does, simply imagine what other humans or other 

nonhumans would have to do where this character not present. This imaginary substitution exactly 

sizes up the role, or function, of this little character.”  

ANT säger inte att ickemänniskor gör saker istället för människor, men de är medskapare och 

deltagare av skeenden, handlanden och ageranden (Latour, 2005). Ickemänniskor anses säga oss saker 

och ge oss uppmaningar (Hultman, 2011). De tillskrivs agens/vara medskapare till att agens uppstår 

och ses som agentiska. Med agens menas ungefär handlingskraft eller ”den kraft som skapar 

förändring” (Lenz Taguchi, 2012:12) eller ”kraft som får något att hända” (Palmer, 2011:43) vilket 

vanligtvis tillskrivs enbart människor. Agens är inte något som enskilda aktörer har så mycket av på 

egen hand, utan något som uppstår, mer eller mindre beroende på vad det är som samhandlar för 

tillfället (Barad, 2007; Hultman, 2011). Begreppet agentisk innebär aktiv igångsättare/något som får 

saker att hända (Skolverket, 2012; Palmer, 2011). Ickemänniskor är alltså medskapare till det som sker 

och de är även medskapare till hur människor uppfattar sig själva och andra, s.k. subjektskapande, och 

till hur vi uppfattar olika fenomen (Hultman, 2011; Lenz Taguchi, 2012).  
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Det är inte vad en ickemänsklig aktör är som i det här perspektivet blir det viktiga utan vad den/det 

gör eller vad det är som uppstår (Gomart & Hennion, 1999; Sörensen, 2009; Hultman, 2011). Aktörer 

anses i detta perspektiv inte egentligen vara något som ”finns färdigt” utan alla aktörer, både 

mänskliga och ickemänskliga uppstår och tar form genom kopplingar i nätverk/intra-aktivitet (se mer 

nedan) där alla närvarande aktörer är lika viktiga för vad som sker och där alla aktörer är med och 

skapar verkligheten/er (Hultman, 2011). Ickemänniskor representerar eller symboliserar inte bara 

passivt förutbestämda ordningar, identiteter eller normer. De förändrar, iscensätter, skapar och ordnar, 

de får saker att hända och är medproducenter av verkligheten (Hultman, 2011; Latour, 2005). 

Ickemänniskors medskapande/verklighetsproducerande gör att de kan förstås som s.k. performativa 

aktörer eller agenter (Barad, 2007; Hultman, 2011, Latour, 2005).  Begreppet performativitet 

(begrepp av Judith Butler vilket ursprungligen utgår från språk och diskurser) betyder ungefär 

agerande eller handlande (Palmer, 2011). Ickemänniskor kan få saker att ske performativt/skapa 

upprepning som sker på ungefär samma sätt dag efter dag (Palmer, 2011). Hur ett rum är utformat får 

till exempel våra kroppar att röra oss på ett visst sätt, en stols form får oss att sitta på ett visst sätt o.s.v. 

Miljö och material i våra förskolor kan därmed fungera som medskapare till att ett barn samspelar på 

ungefär samma sätt varje dag och därmed vara med och performativt skapa det barnets identitet som 

till exempel social, samarbetande eller kanske som någon som har svårt att ta sig in i lek. Detta 

beteende kan sedan materialiseras (också ett begrepp av Butler) för barnet, pedagoger och andra barn 

som ”en sann bild av det barnet”. På samma sätt kan specifika handlingsmönster i en förskola 

materialiseras och uppfattas som det ”normala” eller något ”som sitter i väggarna” (Palmer, 2011). 

Ickemänniskor eller performativa agenter utgörs dock aldrig bara av ”materialitet” utan de är alltid 

även genomkorsade/sammanflätade av språk och diskurser. Detta brukar benämnas via begreppen 

materiellt-diskursivt (Barad) eller socio-materiellt (John Law eller Myra Hird) (Lenz Taguchi, 2012) 

vilket behandlas längre ner.  

 

Människor och ickemänniskor som förlängningar av varandra 

Till materialitet/ickemänniskor räknas allt som vi inte brukar tänka oss höra till människan, till 

exempel saker, material, väder, ord, möbler, fordon, rum, ytor, vatten, ljud, naturen, bakterier, 

sandkorn, tyngdkraft och så vidare. Egentligen går det inte i ett posthumanistiskt perspektiv att 

separera människor och ickemänniskor som två skilda kategorier, eftersom allting anses bestå av 

sammanflätningar av både mänsklig och ickemänsklig materialitet (Hultman, 2011). Genom att vi 

kopplar ihop oss med ickemänniskor blir dessa en slags förlängning av oss själva, eller kanske vi en 

förlängning av dem (Hultman, 2011).3 I en situation där ett barn till exempel jobbar med lera kan leran 

och dess tillblivande form ses som en förlängning av barnets händer och barnets fantasier och tankar, 

samtidigt som barnets händer kan ses som en förlängning av leran. Lerans egenskaper får barnets 

händer att forma sig och röra sig på vissa sätt och barnets fantasier/tankar blir förlängningar eller 

översättningar av lerans former och uttryck. Leran och barnet skapas tillsammans i ett ömsesidigt 

transformerande, där även fler aktörer kanske deltar som olika lerverktyg, närvarande diskurser och så 

vidare. Vi kopplar ständigt ihop oss med olika föremål för att kunna utföra olika handlingar, en stol för 

att sitta, en penna för att skriva, en telefon för att kommunicera, en väska för att bära saker i osv. De 

                                                      
3 Även varje ”enskild aktör” består egentligen av sammanflätningar av olika slag. Människokroppen består 

av olika beståndsdelar/olika aktörer som samhandlar och tillsammans utgör det vi brukar förstå som en 

människa. Även alla ickemänskliga aktörer består av olika mindre beståndsdelar eller andra aktörer 

(molekyler/atomer/celler/olika material) som tillsammans utgör det vi förstår som ett visst föremål 

(Prout, 2005). 
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aktörer vi förtillfället är sammanflätade/ihopkopplade med kan även sägas ge oss mer eller mindre 

makt i en situation (Hultman, 2011). Helt på egen hand skulle vi egentligen inte kunna utföra 

någonting (Latour, 2005; Hultman, 2011). Våra kroppar är beroende av en rad ickemänniskor för sin 

överlevnad, mat, vatten, syre, mediciner och olika bakterier så att t.ex. vår matsmältning fungerar, och 

vi behöver ständigt koppla ihop oss med ickemänniskor för att klara av vår vardag. Barn i förskolan 

befinner sig konstant i ett samhandlande med en massa olika ickemänniskor. Många gånger fungerar 

dessa som positiva förlängningar av barnen och lustfyllda relationer uppstår dagligen mellan barn och 

olika material eller saker. Men ganska ofta uppstår även tvärtom, svåra, krångliga, tråkiga och 

destruktiva kopplingar mellan barn och förskolans material eller miljöer, speciellt om icke-

människorna i ett rum uppmanar barnen att agera tvärtemot vad som förväntas av pedagogerna i just 

det rummet. Hultman (2011) beskriver att ickemänniskor både kan fungera som ödmjuka tjänare och 

samarbetspartners, och som stränga koreografer som kräver vår anpassning och lydnad. Ett barn som 

till exempel uppfattas som framåt, idérik och aktiv i lek och samspel, uppfattas just som detta för att 

barnet framgångsrikt kopplat ihop sig med andra aktörer och tar hjälp av deras krafter. Det vi 

vanligtvis förstår som individuellt handlande anses alltså egentligen vara distribuerat mellan många 

olika aktörer och beroende av vad ”individen” förtillfället kopplar ihop sig med, vilket jag återkommer 

till. En människa blir i detta perspektiv egentligen en slags hybrid eller cyborg (begrepp av Donna 

Haraway), en sammanflätning av biologi/natur, materialitet, teknologi, diskurser, kultur osv. (Lykke, 

2009). Men för att denna uppsats ska bli någorlunda begriplig och för att jag ska lyckas ha fokus på 

det vi brukar uppfatta som ickemänniskor (föremål, saker, ord osv.) och deras medskapande effekter 

på det vi brukar förstå som människor och mellanmänskligt/socialt samspel, behöver jag använda 

uppdelning människa och ickemänniska i mitt skrivande, istället för till exempel benämna det mesta 

som hybrider (Sörensen, 2009). 

 

Översättningar/transformationer  

Alla aktörer, både människor och ickemänniskor, blir alltså i ett posthumanistiskt perspektiv hela tiden 

till på nytt genom att koppla ihop sig i olika nätverk. Begreppet nätverk innebär inom ANT just ”a 

series of transformations – translations, transductions” (Latour, 1999:15) vilket på svenska blir en 

rad transformationer, översättningar och omvandlingar. Latour liknar ANT´s definition av ordet 

nätverk med Deleuze´s och Guattari´s term rhizome4. Nätverket beskrivs, liksom rhizomet, som icke 

fast och icke greppbart och utgöras av kopplingar, rörelse, förändring och energi (Latour, 2005). Det 

intressanta blir här att, istället för att titta på människorna eller på tingen, eller på diskurserna, titta på 

vad det är som sker i kopplingarna emellan olika aktörer, eller vad som sker i ”mellanrummen” eller i 

översättningarna mellan dessa, att titta på hur mänskliga och ickemänskliga aktörers kompetenser och 

funktioner distribueras genom kopplingar i olika nätverk (Latour, 1992; Latour, 1999). Då olika 

aktörer och diskurser kopplas ihop/flätas samman sker hela tiden något nytt för alla inblandade (Lenz 

Taguchi, 2012; Hultman, 2011). På liknande sätt som ANT beskriver hur allting uppstår och 

ömsesidigt transformerar och transformeras i nätverk beskriver Barad (2007) hur allt uppstår och 

ömsesidigt transformeras i intra-aktivitet. Till skillnad från begreppet interaktivitet innefattar intra-

aktivitet att även materialitet är med och samhandlar och är medskapare till vad som sker5. I 

                                                      
4 Ett rhizome består, liksom ANT`s nätverk, av sammansättningar eller ihopkopplingar som förgrenar sig 

och breder ut sig åt alla håll, i oväntade banor, icke linjärt, ickehierarkiskt, utan början och utan slut och 

bildar hela tiden nya kopplingar och sammansättningar (Colebrook, 2002; Skolverket, 2012). 

5 Karen Barad (amerikansk feministisk fysiker och vetenskapsteoretiker) har i sin (posthumanistiska) 

teori, agentisk realism, lagt till materialitet till människors interaktion och formulerat begreppet intra-
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interaktivitet brukar man tänka sig att det sker ett möte mellan två fördefinierade (mänskliga) aktörer, 

medan inom intra-aktivitet finns det inga för definierade aktörer, utan alla närvarande aktörer i intra-

aktiviteten får sin form/blir till som en effekt av kopplingarna mellan alla aktörer inom själva intra-

aktiviteten (Hultman, 2011, Palmer, 2011). Även Latour tar sig an begreppet interaktion och säger att 

det inte finns något som interaktion mellan individer. Han menar att individuellt handlande är alldeles 

för distribuerat för att definieras som interaktion: 

”Strictly speaking, it is not true that there are interactions between individuals. Individual action is 

much too distributed to be defined in terms of interaction. This is one of the first strange consequences 

of taking seriously the notion of actor-network” (Latour, 2010:13). 

Det är alltså aldrig en ensam aktör varken en mänsklig eller icke-mänsklig, som orsakar att något sker. 

Latour (2005:46) beskriver detta så här: ”Action is borrowed, distributed, suggested, influenced, 

dominated, betrayed, translated.” Detta innebär att det som vi uppfattar vara en persons agerande eller 

intention, egentligen är en effekt av sammanflätningar av ett stort antal andra aktörer. Detta går även 

att beskriva som att handlingar består av översättningar mellan olika aktörer.  Latour (1992) beskriver 

hur ett föremål kan utgöra en översättning av en mänsklig tanke eller vilja till att kunna utföra något. 

All den teknologi, apparater och föremål vi dagligen kopplar ihop oss med består egentligen av 

översättningar av mänskliga tankar om vad vi vill kunna utföra. Till exempel kan ett räcke sägas vara 

en översättning av tanken att kunna skydda eller förhindra människor från att ramla ner. På samma sätt 

är det som människor säger och gör översättningar av ickemänniskors kommunikation/artikulation 

(Hultman, 2011). Barns springande i en korridor kan sägas utgöra en översättning av den artikulation 

av den långa sträckan korridoren utgör. Även ett barns (eller vuxens) prat om ett föremåls form, 

storlek och färg utgör en översättning av föremålets artikulation. En annan översättning av ett föremåls 

artikulation kan vara till exempel en teckning där föremålet ritats av. Hultman (2011:38) menar att 

”barnet är såväl en översättare av, som översatt av de ickemänniskor som hon möter i pedagogiska 

praktiker.”  

 

(Socialt samspel som) materiellt-diskursiva fenomen  

Det materiella inrymmer diskurser och diskurser inrymmer det materiella. Detta innebär att beroende 

på vilka tankar/diskurser som närvarar/råder uppfattar vi ett föremål på olika sätt (Palmer, 2010; Lenz 

Taguchi, 2012). Hur vi ser på vad till exempel en klänning är skiftar beroende på plats, tid i historien 

osv. Både diskurserna och klänningen som materiellt ting (och allt annat närvarande) skapar 

tillsammans det sätt som vi uppfattar den som bär klänningen på, och det sätt bäraren agerar på. 

Klänningen blir tillsammans med de diskurser den genomkorsas av, en materiellt-diskursiv 

performativ agent vilket innebär att den är medskapare av bärarens performativa identitet och sätt att 

t.ex. röra sig, prata, sitta osv. Detta går även att beskriva genom översättnings-begreppet jag behandlat 

nyss. Tankar/diskurser om vad en kvinna är eller bör se ut kan sägas ha översatts i/till klänningen. Allt 

materiellt kan sägas vara översättningar av kultur/diskurs och diskurs/kultur är översättningar av 

materialitet som artikuleras och görs (Hultman, 2011). Detta går även att uttrycka som att det pågår 

materiellt-diskursiva fenomen mellan materialitet, diskurser och människor (Barad, 2007; Palmer, 

                                                                                                                                                                      

aktion. Teorin innebär ett överskridande av dikotomier/motsättningar såsom diskurs/materalitet, 

humant/ickehumant, medvetande/kropp. Onto-epistemologi är ett annat begrepp av Barad som menar 

att det inte heller går att hålla fast vid dikotomin ontologi (varat)/epistemologi (kunskapsteori) utan att 

man istället bör tala om onto-episte-mologi, att varandet/tillblivandet sker samtidigt, ömsesidigt, 

tillsammans med kunskapandet (Barad, 2007; Lykke, 2009). 
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2010; Lenz Taguchi, 2012). För att koppla samman detta med socialt samspel i förskolan skapar jag 

här ett exempel: Samspelande på en viss plats, säg ett byggrum i en förskola, kan förstås som ett 

materiellt-diskursivt-fenomen som uppstår i den intra-aktivitet eller nätverk som pågår mellan barnen, 

rummet, materialen, och närvarande diskurser. (Samspelandet beror även på den mening barnen skapar 

i detta rum beroende på om barnen är flickor, pojkar, äldre, yngre, av etnisk majoritet eller minoritet 

osv. och de diskurser/föreställningar som råder kring detta) (Lenz Taguchi, 2012). 

 ”Alla rum, inte minst pedagogiska rum, talar till oss eller kräver av oss att vi ska sitta eller röra oss 

på ett visst sätt, eller tala eller umgås med olika grad av känslomässig styrka och intensitet, beroende 

på de materiellt-diskursiva samhandlanden som uppstår och pågår i detta rum.” (Lenz Taguchi, 

2012:16) 

Byggrummet och dess innehåll av hybrider i form av material, möbler, ytor, diskurser och människor 

kan alltså få ett barn att samspela/agera på olika sätt och i vissa fall på ungefär samma sätt dagligen 

just i detta rum. Rummet, och dess innehåll av materiellt-diskursiva performativa agenter, blir alltså 

medskapare till olika beteenden, egenskaper, göranden och identiteter hos barnen, även då det gäller 

relationer och samspel, vilka kan materialiseras för dem själva och andra som om de vore sanna. 

(Någon kanske materialiseras som hjälpsam eller ”bra kompis”, någon som stökig som kanske rasar 

andras byggen osv.) 

 

Materialitet/ickemänniskor som medskapare till socialt samspel/det sociala 

Ickemänniskor blir i det här perspektivet fullvärdiga deltagare/medlemmar av den sociala sfären och 

medskapare av mänskliga relationer och samspel (Lenz Taguchi, 2012; Hultman, 2011). Eftersom 

världen skapas i samhandlande mellan människor, materialitet och diskurser, och allt utgör 

förlängningar av varandra och skapar varandra går det inte se på socialt samspel som något enbart 

mellanmänskligt. I ett posthumanistiskt perspektiv går det inte att separera människor från resten av 

världen, varför begreppen mellanmänskligt eller socialt får nya innebörder. Bruno Latour menar att ”vi 

har aldrig varit sociala” (Lenz Taguchi, 2012:10). Det sociala som vi är vana att förstå det, som något 

mellanmänskligt, existerar inte enligt Latour. Det sociala, menar han, innefattar en oändlig mängd 

materialiteter ”som måste förstås som absolut nödvändiga för vår sociala förmåga” (Lenz Taguchi, 

2012:11). Ett barn (eller vuxen) som vi uppfattar som ”socialt kompetent” framstår som detta för att 

barnet lyckats koppla ihop sig med en rad andra aktörer, som tillsammans med barnet möjliggör att 

specifika handlanden och egenskaper kan uppstå, så att barnet uppfattas på detta vis. Hultman 

(2011:42) förklarar hur det: ”Bakom varje kompetent aktör står en rad andra aktörer.” Och detta: 

”banar väg för en förståelse av ett subjekt som alltid byter och lånar egenskaper av andra aktörer.” 

Socialt kompetent är alltså inte något ett barn i förskolan är eller kan bli på egen hand, eller 

tillsammans med enbart andra människor, utan för detta är även ickemänniskorna i förskolan, som 

Latour säger ovan, absolut nödvändiga. Det som brukar kallas för ”det sociala” bör, enligt Latour, 

förstås som ett utplattat nätverk bestående av både mänskliga och ickemänskliga aktörer (Lenz 

Taguchi, 2012; Hultman, 2011). Ordet social utgör enligt ANT en benämning på en form av tillfällig 

förbindelse/nätverk. Denna förbindelse karakteriseras utifrån vad dess ihopkopplingar av olika aktörer 

förtillfället tillsammans gör och på det sätt som det ständigt kopplar om sig i nya former (Latour, 

2005). På så vis går det sociala inte att förstå som något fast eller vetbart eller något som kan användas 

för att förklara andra saker. Latour (2005:97) uttrycker: ”The social has never explained anything; the 

social has to be explained instead”. Det går alltså i det här perspektivet inte säga att något tillhör 

sociala aspekter eller att något har en ”social förklaring”. På senare tid har Latour (2010) börjat 
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använda uttrycket collective existence (kollektiv existens) istället för begreppet social vilket kanske 

bättre beskriver det posthumanistiska perspektivet på vad det sociala innebär.  

 

Teorin blir till min metod  

Begreppen och det teoretiska perspektiv jag formulerat leder mig vidare in på metodavsnittet. Mitt 

teoretiska perspektiv bestämmer min metod (Åsberg, 2001), och hur jag som forskare observerar, 

samlar in data och hur denna analyseras. För att undersöka fenomenet socialt samspel i förskolan ur ett 

posthumanistiskt perspektiv måste jag använda mitt teoretiska perspektiv och begrepp som en del av 

min metod. Jag behöver koppla ihop mig med detta och observera, analysera och diskutera 

tillsammans med det. Istället för att titta på enbart människorna under mina observationer, analyser 

och diskussioner behöver jag spåra och följa de kopplingar i vilka barnen, olika egenskaper och olika 

former av samspel blir till. Jag behöver i min analys läsa mina begrepp och empirin 

diffraktivt/överlappande. Detta och hur mitt teoretiska perspektiv och begrepp bestämmer/skapar min 

metod kommer jag nu behandla i nästa avsnitt.  

 

 

 

Metod  

Jag inleder metodavsnittet med en diskussion kring kvalitativ och kvantitativ metod. Därefter 

diskuterar jag kring de metoder jag valt och motiverar hur de hänger ihop med mitt teoretiska 

perspektiv, mitt syfte och mina frågeställningar. 

 

Kvalitativ och kvantitativ metod/data 

Inom forskning brukar man prata om kvalitativ och kvantitativ metod (Olsson & Sörensen, 2011). 

Med kvalitativ metod menas metoder där forskaren kommer ”nära”, till exempel genom observationer 

eller intervjuer, men även textanalys kan ingå. Ofta varvas datainsamling ute i fält med läsning av 

texter och analys av empiriskt material. Forskningen anpassas enkelt i relation till det som sker under 

fältarbetet. Under analys av data används sällan färdiga analysmodeller utan forskaren använder ofta 

egna analysverktyg och strategier (Ahrne & Svensson, 2011). Ofta görs studierna på djupet och 

resultaten förhåller sig till en särskild kontext och en mindre grupp/antal individer. (Olsson & 

Sörensen, 2011). Utgångspunkt är studiesubjektens perspektiv, men även diskursanalys räknas hit 

(Alvesson & Sköldberg (2008). Kvantitativa metoder innebär istället att forskaren utgår från en teori 

eller hypotes vars validitet undersöks, och om denna går att generalisera. Mängden insamlad data är 

stor och analyseras till exempel genom förutbestämda variabler. Forskaren håller distans och ska agera 

neutral och objektiv (Olsson & Sörensen, 2011:54).  Åsberg (2001) menar dock att det inte finns 

kvalitativa eller kvantitativa metoder utan att det är empirin som antingen är kvalitativ (djupintervjuer, 

observationer, videoinspelningar, texter osv.) eller kvantitativ (enkäter, statistik osv.). Han menar att 
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begreppet metod snarare hör ihop med det perspektiv forskaren utgår från. Min empiri (anteckningar 

och videofilmer) skulle enligt Åsberg bestå av kvalitativa data som jag analyserar med hjälp av ett 

posthumanistiskt perspektiv. Då skulle alltså perspektiven (ontologin och epistemologin) ”bestämma” 

metod och själva empirin vara kvalitativ. Hultman (2011:49-50) menar att alla olika slags metoder 

”alltid vilar på explicita eller implicita antaganden om världen.” Detta innebär att alla metoder 

hänger ihop med olika sätt att tänka om världen/ontologier. Om metodernas funktion är att samla in 

empiri och analysera denna, alltså att skapa kunskap om olika fenomen, skulle det innebära att 

metoder även vilar på olika kunskapsteorier/epistemologier. På så vis hänger metod, ontologi och 

epistemologi samman och bygger på varandra. Empirin jag samlar in kan sedan vara kvalitativ eller 

kvantitativ, för att koppla ihop detta med Åsberg (2001). Nästa stycke handlar om vad 

forskning/metod i ett posthumanistiskt perspektiv innebär. 

 

Metod/forskning ur ett posthumanistiskt perspektiv 

Som jag beskrivit tidigare går, i ett posthumanistiskt perspektiv, teori och metod in i varandra, teorin 

blir metod och metod blir teori. Teorin kan sägas fungera som en slags plug-in vilken forskaren kan 

koppla ihop sig med för att kunna få vissa saker att framträda (Jackson & Mazzei, 2012). Forskaren 

kan inte ställa sig ”utanför” och objektivt observera något, utan är en del av de intra-aktiviteter/nätverk 

hen studerar där både forskaren, andra människor och materialitet ses som subjekt (Barad, 2007; 

Lykke, 2009). Detta utgör en konstrast till den vetenskapliga idé som Donna Haraway kallar för 

”Gudstricket”, vilket innebär tanken om ett forskarsubjekt som kan ”ställa sig utanför det som 

observeras eller höja sig över det som analyseras, och från den positionen producera objektiv kunskap 

om världen” (Lykke, 2009:20). Forskaren måste tvärtom enligt Haraway, reflektera över och analysera 

sin egen placering/lokalitet, sin ”siting” (i tid, rum, kontext, diskurser, intersektionella 

maktförhållanden o.s.v.) och sin synoptik, sin ”sighting” (involverade forskningsteknologier, 

apparatur, begrepp o.s.v.) (Lykke, 2009). Subjekt, teknologier, objekt och diskurser intra-agerar 

konstant under forskningsprocessen. Alla dessa delar består i sig av mindre nätverk/de är materiellt-

diskursiva performativa agenter som får effekt för hur och vad som går att se och hur och vad som 

uppfattas, skrivs och analyseras. Även teorierna och begreppen är med i dessa nätverk. Genom att 

koppla ihop sig med en viss teori och begrepp och vissa materialiteter (plats, kamera o.s.v.) blir det 

möjligt att se på vissa sätt och skapa en viss typ av kunskap som utan denna teori, begrepp och 

materialiteter inte går att se eller skapa (Hultman, 2011). Genom medveten reflektion över sin 

situering och de forskningsteknologier som används kan forskaren, enligt Haraway, nå en partiell 

insikt eller s.k. situerad kunskap (Lykke, 2009). Både teori och metod blir i ett posthumanistsikt 

perspektiv som performativa verktyg, skapare av vissa verkligheter (Hultman, 2011). Det blir på så vis 

vad en teori eller metod gör som blir det viktiga. Den kunskap som forskning producerar utgör alltid 

en historia, eller som Donna Haraway uttrycker det, en ”story-telling practice” (Lykke, 2009). Latour 

(2005:126) uttrycker detta på ett liknande sätt genom att säga: ”we can only write fiction stories.”  

Ingen teori täcker in att belysa alla aspekter av ett fenomen eller insamlad empiri och ingen empiri kan 

sägas innehålla ”sanningen” om något. Jackson & Mazzei (2012:3) beskriver data som partisk och 

inkomplett och menar att den alltid är ”re-told and re-membered”. Detta innebär att jag i denna 

uppsats varken kan eller försöker hitta ”sanningen” om barns sociala samspel i min empiri. Däremot 

undersöker jag vad som blir möjligt att se eller undersöka i min insamlade empiri när jag kopplar ihop 

mig själv och den med det posthumanistiska perspektivet. Alla närvarande aktörer artikulerar, deltar 

och inverkar performativt på mig som forskare, både när jag observerar och analyserar och författar 

min text. En forskare författar och styr alltså inte ensam över sin forskning, empiri, analys och text, 
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utan alla närvarande performativa agenter under forskningens alla moment ses som medskapare. 

Hultman (2011:51) menar dock att jag som studiens författare inte kan se min roll som exakt likadan 

som alla andra aktörers, ”då alla andra aktörer måste passera via mig”. Jag har alltså ändå stort 

inflytande över den text jag skapar. 

 

Diffraktion 

I ett posthumanistiskt perspektiv fungerar begreppet diffraktion bättre metodologiskt än begreppet 

reflektion. Barad (2007:29) beskriver de båda begreppen så här: ”both are optical phenomena, but 

whereas reflection is about mirroring and sameness, diffraction attends to patterns of difference.” Att 

någonting reflekterar/speglar något annat är ett ganska vanligt eller vedertaget sätt att uttrycka sig. 

Betydelsen av att spegla något innebär att något/någon återger en exakt/riktig bild eller representation 

av det som speglas. Inom vissa delar av vetenskaplig forskning är det inte ovanligt att man tänker sig 

att vetenskaplig kunskap på riktigt reflekterar/speglar den fysiska verkligheten eller att kunskap inom 

samhällsvetenskapen är en reflektion/spegling av kulturen (Barad, 2007). Då man i ett 

posthumanistiskt tänkande menar att allting befinner sig i konstant tillblivelse/förändring i 

sammankopplingar i nätverk eller intra-aktivitet, där varje koppling innebär en översättning eller 

transformation för alla inblandade aktörer fungerar inte tanken om att något kan återge något annat 

utan att någon förändring har skett. Palmer (2010) liknar begreppet diffraktion med hur havsvågor 

överlappar varandra, och tvingas att böja sig i olika riktningar. Hon menar att det på samma sätt går att 

förstå forskningsprocessen. I skärningspunkterna mellan alla närvarande aktörer i intra-aktiviteten som 

uppstår under ett analysarbete, tar nya riktningar form och möjliggör nya mönster och förståelser av 

datan. Att läsa diffraktivt innebär att forskaren kopplar ihop sig med eller installerar sig i/tillsammans 

med sin empiri och teorier och läser dem genom varandra i syfte att få syn på förändring, eller 

händelser som orsakar transformationer och förändring hos de inblandade performativa agenterna. 

Detta innebär att uppmärksamma skillnad inom varje aktör och inte i skillnad i jämförelse emellan 

dem (Hultman & Lenz Taguchi, 2010). Det blir på det här viset ”möjligt att byta riktning och att 

öppna sig mot nya sätt att förstå data” (Palmer, 2010:90). Det är då forskaren (som kropp), teori och 

metod möts och ”stöter ihop” som nya riktningar kan ta form, vilket kan kallas för diffraktiva möten. 

Dessa består av en blandning av det gamla, som dröjer sig kvar, och det nya, som tränger sig på och 

pockar på uppmärksamhet (Palmer, 2010). Empirin är alltså inte i ett diffraktivt tänkande något passivt 

som bara går att läsa av, utan ses som agentiskt och som medskapare av forskningsprocessen. Empirin 

är med och intra-agerar med både forskaren, forskningsfrågorna och resultaten (Palmer, 2010).  

I avsnittet för analysmetod beskriver jag mer konkret hur jag använt mig av diffraktionsbegreppet i 

min analys. 

 

Val av metod 

Uppsatsens syfte är att undersöka socialt samspel i förskolan ur ett posthumanistiskt perspektiv. För att 

svara på mina frågeställningar behövde jag få tillgång till ett antal empiriska exempel ur en 

förskolevardag att fördjupa min teori och olika begrepp tillsammans med. För detta valde jag att göra 

deltagande observationer under ett antal tillfällen på en förskola, vilket skulle kunna beskrivas som en 

mindre fältstudie. Fältstudier innebär att forskaren befinner sig ute på fältet och närmar sig 

människorna/praktikerna som finns där (Ahrne & Svensson, 2011). Mitt teoretiska perspektiv gör dock 
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att jag måste titta lika mycket på ickemänniskorna och det som sker emellan alla närvarande aktörer, 

inte bara titta på människorna. Under deltagande observation gör forskaren fältanteckningar och under 

direkt observation studeras till exempel videoupptagningar (Olsson & Sörensen, 2011). Jag har i denna 

studie gjort både och. Forskarens agerande och närvaro anses under fältstudier vara medskapare till det 

som sker (Ahrne & Svensson, 2011).  

 

Urval och avgränsningar 

 

Tid, plats, material och personer för undersökningen 

Det som varit viktigt för min uppsats är att jag behövt inhämta min empiri i en förskolemiljö som inte 

var min egen, men specifikt vilken förskola jag skulle besöka var inte av så stor vikt. Uppsatsen syftar 

inte till att handla om en specifik förskola utan riktar sig mot förskolor i allmänhet. Jag kontaktade ett 

antal förskolor på lite olika platser i Stockholm med en förfrågan om att få göra observationer hos 

dem. En av dem, där en före detta kollega till mig jobbar, svarade ja väldigt snabbt, varför det blev den 

jag besökte. Jag beskrev mitt syfte för uppsatsen och bad att få göra mina observationer i en miljö där 

pedagogerna på förskolan upplevde att det sociala samspelet fungerade positivt och en miljö där de 

upplevde att konflikter oftare uppstod. Jag fick förklarat för mig att pedagogerna upplevde att de flesta 

rummen/miljöerna på deras avdelning fungerade väl men att det hade uppstått fler konflikter mellan 

barnen i byggrummet under en period då de hade haft legofigurer där, vilket lett till att barnens 

byggande avtog. Dessa legofigurer/människor hade innan mitt första tillfälle tagits bort i samråd med 

barnen och byggandet hade återigen kommit igång och konflikterna avtagit. Pedagogerna menade ändå 

att byggrummet kunde vara intressant för mig att observera i varför detta blev den ena miljön för mina 

observationer. Detta rum användes mycket av barnen under stunden mellan vilan och mellanmålet 

varför pedagogerna föreslog att jag skulle besöka dem under eftermiddagstid. Väl på plats visade det 

sig att under den här tiden på dagen valde många barn att vara i byggrummet och i ett rum som de 

kallar för lägenheten. Av den anledningen spenderade jag den mesta tiden av mina 

observationstillfällen i dessa två rum. Under varje observationstillfälle var jag en stund i båda dessa. 

Från början bokade jag in sex datum för observationer, men på grund av en utflykt barnen skulle på en 

av dessa dagar, så ställdes ett av mina observationstillfällen in. Min före detta kollega som från början 

var min kontaktperson, och som ordnade så att jag fick besöka förskolan, blev sjukskriven innan mitt 

första tillfälle, vilket innebar att jag vid mitt första observationstillfälle inte tidigare hade träffat någon 

på denna förskola, varken pedagoger eller barn. Jag hade heller aldrig besökt förskolans lokaler innan.  

Förskolan jag besökte är en ganska liten förskola i Stockholms innerstad. Jag gjorde alla observationer 

på samma avdelning vilken består av 18 barn och tre pedagoger, varav en av dessa under min 

observationsperiod var en tillfällig vikarie som barnen kände väl.  

 

Insamlingsteknik 

Under varje observationstillfälle varvade jag att anteckna i ett anteckningsblock och att göra 

videoupptagningar med en kamera. Jag gjorde anteckningar kring hur rummen var utformade och 

vilket material som fanns i respektive rum. Jag antecknade även då och då vad barnen gjorde och sa 

och tankar jag fick kring det jag observerade. Jag använde mig inte av något färdigt 
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observationsschema då jag antecknade utan skrev ”fritt” i syfte att ha anteckningarna som ett 

komplement till videoupptagningarna och som en möjlighet att skriva ner och komma ihåg tankar jag 

fick på plats. Under själva insamlandet använde jag videokamera så mycket som möjligt, då denna 

även får med bakgrund, ljud och så vidare, saker som kanske min blick eller hörsel missar på plats. 

Men jag kan inte se det som kameran fångar som något objektivt. Ahrne & Svensson (2011) menar att 

redan då jag gör mina fältobservationer kommer den data jag samlar in vara inriktad på olika sätt. 

Enbart vissa moment antecknas ned eller filmas under observationer och mycket av kontexten 

utelämnas. Vad som tas med styrs av forskarsubjektets intresse, blick och kamerans 

upptagningsförmåga, fokus, vinkel med mera. En kamera kan fånga mer än ett mänskligt öga och 

dessutom går videosekvenserna att titta på många gånger, även då forskaren inte längre är på plats. 

Kameran kan ses som en förlängning av min egen syn och hörsel. Genom att koppla ihop mig med den 

kan jag se, höra och minnas mer och sådant jag inte såg, hörde eller minns på egen hand. Men 

kameran påbjuder vissa möjligheter och begränsningar. Det som sker utanför dess vinkel fångas inte 

på bild. Olika aktörer (både mänskliga och ickemänskliga) och diskurser påbjuder även forskaren att 

rikta kameran åt specifika håll, vilket jag diskuterat tidigare i metodavsnittet.  

 

Genomförande 

Som jag redan beskrivit besökte jag en förskola i Stockholms innerstad under fem eftermiddagar. 

Varje tillfälle både antecknade, filmade och fotade jag. Under tillfällena flyttade jag mig runt på 

avdelningen, mest mellan byggrummet, vilket pedagogerna uttryckt kunde vara av intresse för mig, 

och rummet kallat lägenheten. Jag stannade längre vid vissa lekar och kortare vid andra. Ibland tog 

leken slut som jag observerade och barnen gick och gjorde något annat, varför jag då började 

observera något nytt. Ibland bytte jag rum på eget initiativ då jag tyckte mig ha suttit länge på samma 

plats. Ibland stannade jag extra länge på samma plats då jag uppfattade det som pågick som väldigt 

intressant utifrån uppsatsens syfte och då det kändes som att barnen inte hade något emot att jag 

befann mig intill. Ibland bytte jag rum då jag uppfattade det som att barnen ”kom av sig” lite i sin lek 

då jag kom in i rummet. Några gånger bytte jag rum för att barnen bad mig komma och titta på något, 

eller frågade om jag ville följa med. Både i byggrummet och i lägenheten pågick barnens lekar på 

golvet varför jag själv även satt på golvet och observerade. Jag ville befinna mig nära barnen och 

materialen de lekte/byggde tillsammans med. Då jag var väl medveten om den starka diskurs som 

råder inom förskolan som innebär att människorna sätts i centrum hade jag i förväg bestämt mig för att 

noga titta på materialen, ytorna, och kopplingarna/nätverken och det som skedde emellan barnen och 

materialen. Kameran gjorde det möjligt för mig att ”vidga” min blick och hörsel, jag kunde titta och 

lyssna åt ett håll, medan kameran tog in ett annat. Kameran gjorde även att jag inte behövde känna att 

jag var tvungen att anteckna allt jag såg eller minnas allt, eftersom jag visste att jag kunde titta på 

filmerna om och om igen efteråt. Jag ville att barnen skulle känna sig bekväma med min och kamerans 

närvaro, varför jag ändå inte filmade hela tiden. Stundtals satt jag på golvet i närheten av barnen och 

lekarna utan att ställa så mycket frågor till dem. Vissa barn påkallade min och kamerans 

uppmärksamhet ofta, de ställde frågor om vad jag skrev i mitt block, och ville att jag skulle fota deras 

byggen. Andra fortsatte leka utan att till synes bry sig så mycket om att jag satt där på golvet intill. 

Barnen hade informerats i förväg av pedagogerna varför jag besökte deras förskola och visste att jag 

skulle filma och fota. Jag berättade även några gånger till för barnen om varför jag var där. Min 

förklaring till dem var att jag vill lära mig mer om förskolor och var hos dem för att främst titta på de 
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saker och material de hade på sin avdelning och vad barnen gjorde tillsammans med dem. Under själva 

observationstillfällena inne på avdelningen hade jag inte så mycket kontakt med pedagogerna. De 

jobbade på som de brukar tillsammans med barnen, fixade med material till dem och så vidare. Då jag 

kände att jag undrade något ställde jag någon fråga till dem. Annars pratade jag mest med en av 

pedagogerna inför första observationstillfället och inte så mycket under själva observerandet. 

Under fältstudierna gjorde sig mitt teoretiska perspektiv och begrepp ständigt påminda, vilket gjorde 

att nya tankar hela tiden väcktes hos mig på plats på förskolan. Detta fick effekten att jag i slutändan 

hade antecknat mer än jag trodde jag skulle gjort. Mellan varje observationstillfälle skrev jag rent mina 

anteckningar och tittade på videosekvenserna. Intrycken och tankarna jag fick på plats på förskolan vid 

varje tillfälle och efteråt då jag renskrev och tittade genom filmerna kopplade ihop sig med teorierna 

och begreppen jag även läste om mellan varje observationstillfälle. Detta skapade en massa nya tankar 

som jag behövde skriva ned. Mitt analysarbete började redan under insamlingen av data vilket i sin tur 

fick effekt för hur jag tittade, antecknade och filmade under fältstudierna (se mer under analysmetod). 

Totalt spelades 20 videosekvenser in, vilket innebar ca 40 minuter med film. 104 foton togs och ca 20 

A4 sidor med handskrivna anteckningar gjordes. 

 

Urval av insamlad empiri 

Av min insamlade empiri har jag valt ut två videosekvenser av lek och samspelande som sker i samma 

del av avdelningen. Det är samma barn med i båda även om dessa spelades in under två olika 

observationstillfällen. Jag valde dessa sekvenser då de visar på hur samma barn blir till på ganska 

olika sätt i de båda tillfällena. I den ena sekvensen använder barnen lite fler ytor än den andra och 

leken och samspelet tar ganska olika former. Detta finner jag intressant att analysera tillsammans med 

mitt teoretiska perspektiv där samspel och människors egenskaper och kompetenser anses uppstå i 

nätverk mellan både människor och icke-människor (Latour, 2005). Under det andra 

observationstillfället varvade jag att filma och anteckna varför jag valt att skriva ihop dessa 

anteckningar med videotranskriptionen från tillfället.  

 

Databearbetning och analysmetod 

 

 

Transkribering av agentiska snitt 

Lenz Taguchi (2012) beskriver hur ett foto, en filmsekvens eller en anteckning kan ses som en 

utskuren skärva av en pågående verksamhet, som ett agentiskt snitt, som inte på något sätt beskriver 

sanningen om verksamheten eller barnen, men istället vad som håller på att bli. Snittet är konstruerat 

genom observatören tillsammans med alla andra aktörer såsom material, miljö och diskurser (Lenz 

Taguchi, 2012). Jag har transkriberat mina utvalda videosekvenser och anteckningar till dessa som en 

löpande text. Syftet med att göra så, istället för att använda mig av transkriptionsnycklar, var att jag 

ville få en text som känns sammansatt och lättläst. Jag har i transkriberingarna beskrivit vad barnen 

säger och gör, hur de rör sig i rummen, vilka material de kopplar ihop sig med och på vilket sätt. Att 

ha haft fokus på icke-människorna har varit viktigt för min senare analys. 
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Analysmetod 

Jag har analyserat min empiri genom att låta den möta ett antal performativa begrepp (presenterats i 

teoriavsnittet) vilka gör det möjligt att se sådant som utan dessa begrepp skulle hamnat i bakgrunden, 

nämligen ickemänniskornas deltagande, rörelsen och samhandlandet mellan barnen och icke-

människorna. I min empiri följer jag inte deltagare, utan deltagande, d.v.s. det sätt som människorna 

och ickemänniskorna deltar i praktiken (Sörensen, 2009). De performativa begreppen är i analysen 

med och riktar min blick och tänkande, de är medskapare till själva analysen (Palmer, 2010; Hultman, 

2011). På så vis går det uttrycka att jag, istället för att läsa av min empiri, läser med min empiri. På 

samma sätt läser jag även med mina begrepp. Genom att på detta sätt göra diffraktiva läsningar 

(beskrivet ovan), låter jag begreppen och empirin överlappa varandra och mig, och på så vis kan nya 

mönster hela tiden träda fram i det som analyseras och ständigt öppna för nya vinklar och alternativa 

förståelsesätt (Palmer, 2010).  

 

Metoddiskussion  

Fördelarna med fältstudier är att det går att komma nära det som studeras. Som forskare befinner man 

sig mitt i det som händer. Samtidigt så påverkar ens närhet även det man studerar. Barnen kanske i 

min närvaro inte riktigt agerade såsom de brukar ”en vanlig dag”. Även jag påverkades av att vara 

nära. I och med att jag satt mitt i barnens lekar ”drogs jag” då och då med i vad som hände. Speciellt 

då något uppstod vilket eventuellt kunde göra ett barn ledset kände jag att det blev svårt att observera 

och att jag ville ”gripa in” fastän det inte alls var min uppgift under mina observationer (pedagogerna 

fanns ju dessutom på plats). Ett exempel på ett sådant tillfälle var när jag hörde hur ett barn sa till ett 

annat att – ”X teckning är fulast”. 

Fördelen med att samla in videosekvenser är, dels att jag kan låta kameran filma åt ett håll, medan jag 

själv samtidigt tittar åt ett annat, via kameran kan jag täcka in fler vinklar på samma gång, och dels att 

det i efterhand går att titta på det insamlade materialet många gånger under analysarbetet. En inspelad 

videosekvens är dock aldrig en sann representation av verkligheten, utan ett konstruerat snitt, vilket 

jag beskrivit ovan. Lenz Taguchi (2012:60) beskriver att dessa konstruerade snitt ändå ”gör det 

möjligt för oss att överhuvudtaget identifiera något och konstruera en observation av praktiken, som 

vi sedan kan tala om och studera närmare.”  

Den kamera jag filmade med går inte att se som enbart ett observationsverktyg utan är, både med sin 

materialitet och diskursiva innebörd, medskapare av själva empirin och hur jag uppfattar den. En 

kamera kan fånga upp mycket ur en verksamhet i form av både ljud och bild, men filmar enbart en 

begränsad del av ett rum i taget. Det som sker bakom eller vid sidan syns inte när jag sedan tittar på 

filmerna. Under ett av observationstillfällena dog batteriet snabbt i kameran och jag ”tvingades” 

anteckna mer. Detta medförde både för och nackdelar. Jag fick med mindre mängd film från det 

observationstillfället, men jag märkte hur min blick skärptes under det tillfället i och med att jag inte 

längre höll i kameran hela tiden.  
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Forskningsetiska aspekter  

För denna studie har jag tagit del av och beaktat Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer om god 

forskningssed. Dessa innebär att alla som på olika sätt berörs av studien behöver informeras om syftet 

med undersökningen och kring hur jag hanterar empirin, både under insamlande och under analyser. 

Innan mitt första observationstillfälle informerades pedagogerna på förskolan jag observerade på och 

två mail skickades ut till föräldrarna med information om studien (se bilaga 1 och 2.) Där informerade 

jag om mig själv och undersökningens syfte. Jag beskrev uppsatsen konfidentialitet, vilken innebär att 

varken förskolan, pedagogerna eller barnen kommer att kunna identifieras i den färdiga texten och hur 

nyttjandet av de insamlade fotona och filmerna kommer ske i form av att enbart jag kommer få se 

dessa och att de efter studiens avslut kommer förstöras. I det ena mailet bad jag om föräldrarnas 

samtycke till att deras barn fick vara med, och jag betonade att föräldrarna självklart kan säga nej om 

de inte vill och att de även har möjlighet att ångra sitt barns deltagande även om de först sagt ja. I så 

fall skulle jag inte använda mig av observationer där det barnet finns med. Föräldrarna fick även 

information om mitt förhållningssätt mot barnen under observationerna, att jag även frågar barnen på 

plats om det är okej att jag fotar eller filmar. Mitt fokus under observationerna var att studera 

ickemänniskornas deltagande och medskapande i barnens agerande och samspel varför jag inte tittade 

på barnen utan på barnen som sammanflätade med materialen. Pedagogerna uppfattade att barnen i 

stort sett lekte på som vanligt även i min och kamerans närvaro. Men självklart var jag ett nytt ansikte 

för barnen och måste ha påverkat barnen på olika sätt även om det inte var så tydligt. Några av barnen 

avbröt sina lekar då och då för att ställa frågor till mig, och visa mig saker. Vid varje 

observationstillfälle påminde jag barnen om varför jag var där (för att titta på förskolans material och 

barnens lekar/göranden med materialen) och att jag hade med kameran för att fota och filma. Ibland 

använde jag kameran efter denna information till barnen, ibland frågade jag specifikt vissa barn om det 

var okej att filma eller fota deras lekar. Om någon sa nej respekterade jag det. Barnen verkade inte 

besvärade av min närvaro eller tycka att det egentligen inte var okej att jag fotade eller filmade, men 

självklart är det svårt att veta om de var tillåtande mot mig för att de tyckte det var helt okej eller om 

de var det för att jag är vuxen och därmed har en viss maktposition gentemot dem som barn. Jag 

försökte under observationerna känna av hur barnen upplevde min och kamerans närvaro och ibland 

stängde jag av kameran eller bytte rum då det kändes som att jag ”störde” eller stannade upp en lek. 

Som forskare har jag ett moraliskt ansvar för de nätverk av processer och relationer som jag deltar i 

(Lykke, 2009). Även under analysen är det jag som forskare som ansvarar för den text jag skapar och 

behöver ta ansvar för det sätt jag i texten skriver fram barnen.  

 

Studiens kvalitet  

Enligt tradition ska teorier vara värdeneutrala eller objektiva, men de flesta anser idag att det inte 

fungerar så varför istället termen teoretiskt perspektiv används (Trost, 2008:20). Jag måste alltså som 

forskare vara medveten om vad mitt teoretiska perspektiv gör för mitt sätt att tänka, seende, 

observerande osv. Vetenskaplig forskning kan i ett posthumanistiskt perspektiv, vilket jag nämnt ovan, 

beskrivas som en ”story-telling practice” där forskaren aldrig kan vara objektiv eller ställa sig vid 

sidan av. Den kunskap som forskning konstruerar utgör alltid en historia (Lykke, 2009) ur vilken man 

aldrig kan säga att ”verkliga sanna fakta” produceras. Men däremot kan det produceras fakta som är 

bra eller dåligt konstruerade (Latour, 2005). Latour (2005) beskriver även att texten en forskare skapar 
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kan vara bra (ifall många nätverk av aktörer och översättningar lyfts fram) eller mindre bra (om enbart 

ett fåtal lyfts fram och behandlas, på bekostnad av andra).  

Ingen teori täcker in att belysa alla aspekter av ett fenomen eller insamlad empiri och ingen teori eller 

empiri kan sägas innehålla ”sanningen” om något. Med andra ord är det i det här perspektivet omöjligt 

att till fullo förstå, ordna eller fånga essensen i sin empiri (Hultman & Lenz Taguchi, 2010). Jackson 

& Mazzei (2012:3) beskriver data som partisk och inkomplett och menar att den alltid är ”re-told and 

re-membered”. Jag ämnar inte försöka hitta ”sanningen” om barns sociala samspel i min empiri. 

Empirin syftar inte heller till att beskriva just den besökta förskolan eller ”någon sanning om den”. 

Den utgör istället ett antal exempel att analysera/fördjupa/undersöka mitt syfte och teoretiska 

perspektiv och begrepp tillsammans med, eller som Jackson & Mazzei (2012:6) uttrycker sig kring 

insamlad data: ”we used data to push theory to its limit.” På så vis har empirin fungerat som en plug-

in som jag kopplat ihop med mig själv och det posthumanistiska perspektivet med i syfte att undersöka 

vilken kunskap som då kan produceras. Det som är av intresse är alltså inte vad uppsatsen 

representerar utan vad den producerar, alltså uppsatsens performativitet (Sörensen, 2009).  

 

Resultat och analys 

Jag kommer här redogöra för de två filmsekvenser jag valt ut från mina observationstillfällen (se urval 

och avgränsningar). Dessa filmades i rummet kallat lägenheten.  

Efter jag presenterat transkriberingar och anteckningar till dessa sekvenser analyserar jag dem 

tillsammans med mitt teoretiska perspektiv och begrepp. Först ett par tankar om hur jag redogör för 

vilka aktörer som samhandlar i de olika situationerna. Då allting, både människor och ickemänniskor 

enligt posthumanismen anses bestå av nätverk eller sammanflätningar av både natur, kultur och 

materialitet eller med andra ord, allting ses som materiellt-diskursivt, vilket jag beskrivit i teoridelen, 

är det egentligen svårt att definiera vilka de olika ”avskilda” aktörerna är. Jag gör ändå en beskrivning 

över, enligt det vanligaste sättet att tänka, vilka saker och människor som finns med, då det annars 

skulle bli svårt för mig att utföra min analys senare och lyckas ha fokus på det vi brukar uppfatta som 

icke-människor och deras medskapande effekter, och för att uppsatsen ska bli begriplig att läsa. Då 

även diskurser alltid är närvarande i alla situationer nämner jag ett antal diskurser som förmodligen 

närvarar, även om jag inte alls syftar till att göra en ”renodlad” diskursanalys. 

 

Lägenheten 

Detta rum är tänkt för roll-lekar av olika slag och är inrett med material, saker och miljöer som man 

brukar finna i ett hem. Rummet ligger mellan avdelningens toalett och en omöblerad liten yta som 

leder till en trappa som i sin tur leder ner till förskolans andra avdelningar på bottenplanet. Själva 

rummet är ganska litet till ytan. Här finns ett bord med en duk, och två stolar, två kvadratiska pallar 

med ben, en spis, olika typer av köksmaterial som kastruller, skålar, tallrikar, skedar, muggar o.s.v., en 

matta på golvet, en TV på väggen som barnen tillverkat, olika livsmedelsförpackningar, blomkruka, 

kuddar, en fåtölj, krokar där det hänger väskor och påsar, burkar och bunkar av olika slag, mjukisdjur, 

olika sorters saker som är tänkta att användas som mat t.ex. kastanjer, gröna ärtor, glittriga träcirklar, 
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mindre frigolitbitar, mosaikbitar och en del plast och tygfrukter/grönsaker. Det hänger tavlor som 

barnen målat på väggarna och i rummet står även en stor ”trälåda” som lite liknar en scen. Det finns 

tomma schampoflaskor och andra flaskor för hårstyling och hygienprodukter. Det finns 

elektronikprylar som kameror och fjärrkontroller. Diskurser ”kopplade till rummet” skulle kunna vara 

det antropocentriska perspektivet (som ser människan som den aktiva i världen) och en 

socialkonstruktionistisk diskurs (vilken innebär barn som kompetenta och aktiva medskapare) då dessa 

diskurser/tankesätt vanligtvis dominerar i förskolan (se uppsatsens inledning). Diskurser kring kön och 

ålder finns förmodligen närvarande på olika sätt som relaterar till kvinnligt och manligt och de roller 

vuxna och barn i förskolan får/har. Förutom diskurserna finns med all säkerhet många andra ”icke-

synliga” aktörer i rummet, sådant som barnen tar med in i förskolan i sina lekar som de fått med sig i 

möten med populärkultur och så vidare. 

Jag kommer nu redogöra för två tillfällen då två lite olika lekar pågick här. Jag benämner dessa som 

”bebis-lek” och ”lek över fler ytor” även om detta inte var något barnen kallade lekarna. Det första 

tillfället redogörs med hjälp av en transkribering av en videosekvens och det andra tillfället redogörs 

både genom observationsanteckningar och en videotranskribering.  

 

”Bebis-lek”  

Det är 4 barn i samma ålder som leker och jag benämner dem här som A, B, C och D. Leken började 

innan jag kom in i rummet och den fortsatte även då jag efter en stund gick vidare till ett annat rum. 

Jag filmade ett antal sekvenser ur denna lek, men alltså inte hela leken. Här följer en transkribering av 

en av sekvenserna. Transkriberingen är skriven i löpande text. Jag har markerat det barnen säger 

genom att kursivera det.  

 

Aktörer som samhandlar i situationen 

I beskrivningen av rummet ovan har jag försökt nämna så mycket det går om rummet, men just i 

denna situation var det vissa aktörer som tycktes vara mer aktiva i samhandlandet än andra (vissa 

saker låg i lådor hela tiden utan att delta så mycket för tillfället) varför jag här försöker tydliggöra 

vilka de mer aktiva aktörerna i situationen var: Rummets golvyta och hörn, mattan, stolarna, trälådan 

och fåtöljen som bildar en rad, höjdskillnader, möblernas former och storlek, burkar, frigolitbitar, två 

pallar varav en utan sitt lock, fyra barn, deras kroppar, kroppsdelar, röster, ord, familjediskurser, 

hemdiskurser, vardagsdiskurser, papperslapp, stolsryggar, trånga avstånd, tyngdkraft, saker som ligger 

på golvet, silvrig kudde, antropocentrisk diskurs, ”bebisens vagn”, ”sängar/sovplatser” 

 

Transkribering 

När jag kommer in i rummet är en lek i full gång och barnen har flyttat runt en del av möblerna. De två 

stolarna står i ena sidan av rummet vända med sitsarna mot varandra. Bakom den ena stolens rygg står 

trälådan med botten uppåt och bakom den andra stolens rygg står fåtöljen. På fåtöljen står två burkar, 

den ena fylld med frigolitbitar. Trälådan, de två stolarna och fåtöljen står alltså i en rad efter varandra. 

B sitter på pallarna i ett av rummets hörn och de andra barnen är lite utspridda i rummet. D går fram 

och tar tag i stolsryggarna. B far upp och skyndar mot stolarna samtidigt som hon högt ropar: - 

Neeeeeej, det är min bebisvagn! D svarar: - Den kan du få ha, vill du ha den bredvid din säng? A 

kommer också fram till stolarna och säger högt och bestämt: - Nää, nää, hon ska göra sönder bäbisens 
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vagn! C sitter undertiden på trälådan och viker ett vitt pappersark på olika sätt. D släpper 

stolsryggarna. B säger först något för mig ohörbart och sedan: - Jag ska sova nu, men jag vill sitta en 

liten stund och äta. Hon går bort och sätter sig på ”sin säng”(pallarna) och D och A följer med. B 

frågar: - Vem ska sitta här då? Både A och D svarar: - Jaaag! och börjar sätta sig. Sängens/pallarnas 

yta är inte så stor så båda får inte plats. A säger bestämt, samtidigt som hon trycker sig ner på sängen: 

- Nej, jag ska, jag ska! A sätter sig och D kliver undan. B säger till D: - Kan du ta lite mat till mig? D 

räcker fram ett mjukisdjur till B som hon hittar på golvet intill. B säger till A: - Det här är min säng, 

men du kan få sitta på den. C slutar vika sitt papper och kommer bort till de andra. D plockar upp en 

silvrig kudde från golvet och ger till A och B. Barnen säger några saker jag inte uppfattar och skrattar. 

Därefter säger B: - Nu ska jag gå och lägga mig, flytta på er, vartefter hon börjar lägga sig över 

pallarna. D går iväg till stolarna. Hon kliver upp på stolsitsarna, balanserar på dem en gång och hoppar 

ner på golvet igen. A och C försöker göra iordning sängen till B. Den ena pallen saknar ett lock som 

fungerar som pallens sits. C hittar något på golvet och säger: - Den här kanske passar? Medan A, B 

och C gör iordning sängen till B går D fram och tillbaka i rummet, tar stöd med händerna mot bordet 

och gör ett lite hopp stödd med händerna mot bordet för att sedan kliva upp på trälådan och kliva över 

den ena stolsryggen och vidare över stolsitsarna som om det var en ”hinderbana”. Detta ser A som 

direkt springer fram till D och säger: - Neeeeej, det där är bebisens vagn!  

 

Lägenheten tillsammans med hallutrymmet 

När jag börjar observera vid ett annat tillfälle befinner sig barnen i hallutrymmet mellan lägenheten 

och trappan. De har även flyttat dit lite saker från lägenheten och jag märker ganska snart att leken rör 

sig mellan lägenheten och hallutrymmet. Det är samma 4 barn som vid ”bebis-leken” och jag 

benämner dem igen A, B, C och D.  

 

Lek över fler ytor 

Jag hör hur barnen pratar om hallutrymmet som om den ytan var olika platser, vilket gör mig nyfiken 

på vad denna, vanligtvis tomma golvyta, gör för barnens lekar och samspel. Jag börjar med att 

anteckna ner det barnen säger. Efter en stund börjar jag även filma den pågående leken. Jag varvar 

sedan att anteckna och filma. Nedan följer en sammanslagning av mina anteckningar och 

transkriberingar ur en videosekvens hopskrivna som en löpande text. För att mina anteckningar ska bli 

förståeliga för läsaren och inte kännas så ”uppstyltade” har jag formulerat om vissa meningar, som i 

mina anteckningar formulerats väldigt kortfattat, så att dessa blivit till en mer löpande, överskådlig 

text. Jag har markerat det barnen säger genom att kursivera det. Jag börjar med en beskrivning av 

aktörerna i situationen. 

 

Aktörer som samhandlar i situationen 

De mer aktiva aktörerna i situationen tycktes vara: 

Hallutrymmets golvyta, toalettens golvyta, lägenhetens golvyta och hörn, trälådan, dess form och höjd, 

bordet, dess form och höjd, trång yta dem emellan, fyra barn, deras kroppar, springande, rörelse, 

kroppsdelar, röster, ord, familjediskurser, hemdiskurser, vardagsdiskurser, kunskaper/erfarenheter om 

resor och länder, antropocentrisk diskurs, filmen ”Bamse i tjuvstaden”, karaktärerna ur filmen, 

populärkultur, tjuvar, poliser, fängelse, tillåtande förhållningssätt  
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Transkribering och anteckningar tillsammans 

- Aj, mitt ben, säger B, - Jag måste till sjukhuset. (Sjukhuset är i hallen). A svarar: - Ja och det är vår 

skola (samma plats). B är bebis i denna lek också till en början, och A ”tar hand om” henne. De 

samtalar om chokladtårta och A säger: - Vi måste köpa! A och B rör sig in i lägenheten. C och D säger 

från hallen: - Nej vi bakar, man får en bulle om man är snäll. Strax därefter säger D: - Vi ska åka till 

Italien! Hong Kong! Kina! C svarar: - Vi har inte råd att åka till Kina. Samtidigt rör sig D från hallen, 

genom lägenheten till toaletten på andra sidan. Toaletten blir en flygplats, D säger: – Här är 

flygplatsen, nu är jag i Kina! Sen går hon tillbaka till de andra i hallen. - Ska vi leka tjuv?, frågar A, 

och fortsätter: - Jag är tjuv och ni poliser. Leken rör sig in i lägenheten. Tjuven (A) ”brottas ner” av D 

i lägenheten. D säger: – du är i fängelset. -Jag tjuvar godiset!, säger B och går ut i hallen. D säger: - Vi 

måste springa till xxxx-affären! (Jag hör inte vad affären heter.) - Jag tjuvar xxxx affär, säger B. (Jag 

uppfattade återigen inte vems affär eller affärens namn.) Leken fortsätter i lägenheten och börjar nu 

kretsa kring filmen ”Bamse i tjuvstaden”, som vid denna tidpunkt går på bio. Nu börja jag filma. D 

vill fördela ut rollerna ur Bamsefilmen mellan barnen och frågar: - Vem är farmor, och vem är 

Reinard? B och C som redan båda två intagit rollen som farmor som är kidnappad sitter på golvet på 

en liten yta intill en vägg som finns mellan en trälåda och ett bord. B svarar: - Båda! Och syftar på att 

både hon och C nu sitter fångade. D sitter på lådkanten lite framför B och C som är på golvet, och 

hamnar på så vis högre upp än dem. A befinner sig en liten bit bort.  – Du får vara Reinard som har 

tagit fast farmor! säger D ganska bestämt och tar tag lite i B och ”föser” henne bort från utrymmet 

mellan bordet och lådan, samtidigt som B själv kryper framåt. C säger: - Jag är farmor. B vänder sig 

mot dem och säger: - Nej, jag vill att C ska vara Reinard! D: - Det vill inte jag! C: - Nej jag vill va 

farmor. B: - Jag vill också va farmor. D säger: - Och jag tänker va Bamse som stoppar Reinard, det 

tycker jag i alla fall….. Sen fortsätter hon: -Men då har vi ju ingen Reinard, hur ska det gå nu? C 

svarar: - Vi kan låtsas att Rienard är här, vi kan låtsas bara. D sätter sig på lådkanten och säger: - Det 

tycker inte jag!  

 

 

 

 

Analys 

 

”Bebis-lek”  

Jag kommer nu analysera empirin från ”bebis-leken” tillsammans med hjälp av det posthumanistiska 

perspektivet och begrepp presenterade tidigare.  

 

Ett sådant rum som lägenheten finns nästan på varje förskola och det brukar vara ett rum där många 

barn gärna leker. Det man ofta tänker sig ska ske och sker i dessa rum är så kallade roll-lekar av olika 

slag, där barnen ”intar” olika roller i leken, som till exempel här i bebis-leken. B är i den pågående 

leken bebis. För att bli bebis behöver B koppla ihop sig med/ta hjälp av ett antal andra aktörer, bland 

annat de andra barnen, som ”tar hand om henne” på olika sätt. Diskurser om vilka medlemmar en 

familj kan bestå av, och vilka funktioner dessa har, är med och intra-agerar. B behöver även koppla 

ihop sig med olika icke-människor för att kunna bli till som och handla som bebis, till exempel med 
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stolarna som är hennes vagn och med pallarna som är hennes säng. Om varken stolarna eller pallarna 

fanns i rummet, skulle det vara svårare för B att bli till och agera som bebis. Rollen som bebis finns 

inte i henne utan är distribuerad i ett nätverk mellan B, olika diskurser och icke-människor (Latour, 

2005; Hultman, 2011). Det går att se på stolarna som en förlängning av B och B som en förlängning 

av stolarna. B och stolarna skapas i ett ömsesidigt transformerande. Det skulle även gå att förstå B´s 

varande som bebis som en sammansmältning eller hybrid av henne som kropp, stolarna, pallarna och 

diskurserna. Det vore enkelt att säga att barnen kommit på idén att bygga en vagn till bebisen för de 

vet att bebisar ligger i vagnar och därför tog de stolarna och byggde en vagn. Om man förklarar det så 

utgår man från att det är människorna som är de aktiva med intentioner och makt över det materiella. 

Om jag istället tittar på ”bebisens vagn” ur ett posthumanistiskt perspektiv kan jag uppmärksamma 

stolarnas agentiska krafter och vilka förslag de kommer med och hur barnens intentioner snarare 

uppstår mellan barnen och stolarna, samt, får man förmoda, av tidigare möten med ”riktiga” 

barnvagnar. De är materiellt-diskursiva performativa agenter som är med och skapar händelser. Deras 

materiella uppbyggnad det vill säga deras form med ben och sittyta en bit över golvet och ryggstöd på 

ena sidan artikulerar att någonting kan få plats på dem och därmed hamna en bit ovanför golvet. De 

bär på diskurser om sittande vid ett bord, men då de flyttats bort från bordet och ställs mot varandra 

förlängs sittytan och ramas in av ryggstöden på varsin sida, vilket öppnar upp för att stolarna kan 

artikulera något nytt. Bebisens säng, byggd av två pallar, skulle kunna ses som skapad på ungefär 

samma sätt. Både sängen och vagnen och B´s sovande i dessa kan ur det posthumanistiska 

perspektivet förstås som en översättning av barnens kunskaper om bebisars sömnbehov och liv.  

Rummets familjediskurser ger förslag eller artikulerar vilka olika mänskliga roller som erbjuds och 

vad som hör till dem. Familjediskurserna och stolarnas form, höjd, storlek och mobilitet, tillsammans 

med rummets diskurser om vardagliga görande såsom att äta och sova, artikuleras eller översätts av 

barnen genom att ställa stolarna med sitsarna mot varandra så att D får plats att ligga där och bli en 

sovande bebis.  

Dessa familjeroller som skapas av rummets diskurser, materialiteter, barnen som kroppar och deras 

erfarenheter och kunskaper kan sägas materiellt-diskursivt konstruera barnen. B blir materiellt 

diskursivt till som en bebis. Rollen som bebis eller rollen som förälder, vilken A tycks ha, översätts 

eller artikuleras genom barnens sätt att röra sina kroppar, hur de pratar, vad de säger, hur de förhåller 

sig till varandra, materialen och rummet. Vad olika familjeroller besitter för diskurser får effekt för 

vad barnen kan och inte kan göra, tex vad som symboliserar en mamma. A´s lite stränga tillsägelse till 

D som går ovanpå ”bebisens vagn” kan sägas vara en översättning eller artikulering av hennes 

materiellt-diskursiva tillblivelse som förälder. (Hon skulle skapas materiellt-diskursivt på olika sätt 

beroende på om föräldrarollen innebär en mamma eller pappa och beroende på var denna lek utspelar 

sig och under vilken tid). 

De materiellt diskursiva performativa agenterna i rummet artikulerar sig inte på samma sätt hela tiden 

utan kommer konstant med nya förslag, beroende på om någon koppling i det pågående nätverken byts 

ut eller läggs till. Nätverken rör sig hela tiden och blir till på nytt och nytt. B frågar vid ett tillfälle i 

leken vem som ska sitta bredvid henne på hennes ”säng”? Både A och D säger ja och försöker sätta sig 

samtidigt. Den lilla ytan som finns att sitta på mellan B och väggen som ”sängen” står intill gör att 

både A och D inte får plats, varpå A´s bestämda utrop - Nej, jag ska! Och hennes samtidiga pressande 

med kroppen ner mot sängen kan sägas utgöra en både kroppslig och språklig översättning av vad den 

trånga ytan artikulerar. D´s ”reaktion” genom att gå bort från sängen kan sägas utgöra en översättning 

av ytans artikulation om dess begränsade storlek, och en översättning av A´s utrop och A´s pressande 

kropp/bortstötande kropp. När B efter en kort stund säger att de andra måste flytta på sig för hon måste 
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sova går D iväg bort från de pågående-intra-aktiviteterna kring och med sängen och ”hamnar” på så 

vis i nya intra-aktiviteter/nätverk. Då varje ny koppling i ett nätverk utgör en förändring för alla 

aktörer (Latour, 2005; Hultman, 2011), går det att förstå händelserna som nu skedde, som att både D 

och ickemänniskorna runt henne blev annorlunda i sig själva och artikulerade sig på nya sätt. B´s och 

A´s roller som bebis och förälder tog för ögonblicket form i sammanflätningar med aktörer i rummets 

ena hörn där bland annat ”sängen” fanns, varför stolarna en bit bort inte längre lika tydligt artikulerade 

sig som ”bebisens vagn”. B`s tillblivelse som bebis uppstod för ögonblicket i andra kopplingar. D går 

ett par varv i rummet, rörelse uppstår i hennes kropp och mellan hennes kropp och tingen i rummet. I 

hennes rörelse genom rummet går det föreställa sig hur hon upplever hur avstånd mellan henne och 

olika aktörer ökar och minskar sammanflätat med hennes rörelse framåt. I detta nätverk av rörelse, 

skiftande avstånd och D´s kropp skulle det gå att tänka sig att stolarna, deras form, höjd och 

positionering intill varandra nu artikulerar sig som en hinderbana. De erbjuder D att fortsätta sin 

rörelse i rummet upp på och över dem. Stolarna och D blir i dess korta ögonblick till på nya sätt. A 

upptäcker att D går på, vad som för henne fortfarande artikulerar sig som bebisens vagn, och springer 

fram och stoppar henne. Återigen uppstår nya kopplingar och rummets alla aktörer blir igen till på 

nytt. 

 

”Lek över fler ytor” 

Jag kommer nu analysera empirin från ”lek över fler ytor” tillsammans med hjälp av det 

posthumanistiska perspektivet och begrepp presenterade tidigare.  

 Till en början har B rollen som bäbis och A tar hand om henne, såsom det var under ”bebis-leken”. 

Leken har spridit sig ut i hallen som just nu barnen beskriver som ett sjukhus och deras skola. Barnen 

rör sig fram och tillbaka mellan hallen, lägenheten och toaletten. Sammankopplat får dessa tre 

utrymmen en ganska lång golvyta. Lägenhetens yta är i sig inte så stor och ganska inredd (både 

materiellt och diskursivt med olika typer av vardagsdiskurser) och det går att se den vanligtvis tomma 

golvytan i hallen som en performativ agent som ger barnen förslag/uppmaningar om en förflyttning 

och rörelse av deras lek och kroppar ut dit. Hallytans uppmaningar till barnen skulle kunna förstås som 

”kom och fyll min tomma yta” eller ”här finns plats att röra sig”. Dessa artikuleringar översätts av 

barnens kroppar i deras rörelser fram och tillbaka över golvytan. Därmed är golvytan (tillsammans 

med andra aktörer och diskurser) med i transformeringen av både leken, barnen och deras egenskaper. 

Familje/hem/vardagsdiskurserna ”följer” till en början med ut i hallen, även om ytan utanför 

lägenheten transformerar om dem till att beröra sådant man kan göra även utanför sitt hem. Lekens 

förflyttning dit innebär att nya kopplingar/sammanflätningar uppstår mellan barnen, icke-

människorna/rummen. Då varje ny koppling i ett nätverk innebär en förändring för alla inblandade 

aktörer (Latour, 2005; Hultman, 2011, Prout, 2005), förändras/transformeras barnen, tingen/rummen, 

diskurserna och leken för varje rörelse som sker. A´s mening ”vi måste köpa” skulle kunna ses som en 

artikulering av vad man kan göra utanför sitt hem vilken uppstår som en översättning av 

sammanflätningen mellan vardagsdiskurserna, golvytan och barnens fysiska förflyttningar. Meningen 

kan även samtidigt ses som en aktiv agent, som får något att hända med D, som en medskapare till 

hennes förslag om att ”åka till Italien! Hong Kong! Kina!” Denna idé skulle kunna förstås som en 

översättning av A´s artikulering om potentiella aktiviteter som kan ske utanför hemmet och en 

igångsättare till D´s aktiva sätt att gå in på toaletten och säga: – Här är flygplatsen, nu är jag i Kina! D 

blir på så sätt till som en kompetent, erfaren resenär. Denna kompetens kan ses uppstå ur och vara 

distribuerad i ett nätverk mellan henne själv, hennes förflyttning genom rummen och toaletten som 
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plats/fysiskt rum. Ytterligare en aktör, om än osynlig, som möjliggör D´s tillblivande som kompetent 

flygresenär är pedagogernas förhållningssätt, nämligen att det för barnen är tillåtet att sprida ut, både 

sig själva och material ut från lägenheten till hallutrymmet. Utan detta tillåtande klimat skulle dessa 

förtillfället pågående rörelser och tillblivelser kanske aldrig ha uppstått. De snabba transformeringarna 

och rörelserna som pågår i leken tycks förskjuta rollerna och rummens diskursiva innebörder längre 

och längre från de ursprungliga familjerollerna/vardagsmiljöerna. A´s fråga om de ska leka tjuv skulle 

kunna förstås som en översättning av att rummens och materialens tänkta funktioner nu har 

omformats. Varken rummen eller barnen och deras egenskaper och roller i leken är längre på vissa 

sätt, utan blir konstant till på nytt i ett ömsesidigt transformerande. Strax efter D varit flygresenär blir 

hon till som en ”maktutövande” polis som kan fånga tjuvar och sätta dem i fängelse. Hennes roll som 

polis och egenskaperna hon får där till, kan förstås som en hybrid/sammansmältning skapade ur och 

distribuerade i ett nätverk bestående av hennes egen kropp och armar, vilka fångar och brottar ner 

tjuven (A), tjuven som låter sig brottas ned, diskurser om vad poliser och tjuvar innebär, och det 

materiella rummet som utgör fängelset. Allting i detta nätverk går att ses som förlängningar av 

varandra och att både människorna, A och D, och rummet blir till som polis, tjuv och fängelse genom 

att koppla ihop sig med varandra.  

Även rummen, d.v.s. hallutrymmet, lägenheten och toaletten, transformeras om, från hem till sjukhus, 

skola, affär, flygplats, Kina, fängelse och platsen där filmen Bamse i tjuvstaden utspelar sig. Barnen 

kan i denna föränderliga lek bli till som materiellt-diskursiva på många olika sätt. Att inneha rollen 

som bebis innebär vissa sätt att röra sin kropp och prata på och att det blir möjligt att koppla ihop sig 

med vissa ting och vissa typer av egenskaper/beteenden och relationer. Att istället inneha rollen som 

polis innebär helt andra sätt att röra sig och prata på och andra typer av ting står för ens förfogande och 

andra egenskaper/beteenden och relationer blir möjliga. Då B under tjuvleken säger: -Jag tjuvar 

godiset får detta barnen att tänka på en film de har sett och plötsligt är denna film, dess handling och 

karaktärer sammankopplade med och överlappar barnen och materialen inne på förskolan. Filmen kan 

även den förstås som en performativ agent som gör något med barnens lek och samspel (Palmer, 2010, 

Lenz Taguchi, 2012). Barnens rörelser mellan hallen och lägenheten stannar nu upp och barnen 

befinner sig på samma ställe. D försöker dela ut roller ur filmen, och i detta blir karaktären Reinard 

Räv särskilt viktig, då han i filmen är den som skapar själva handlingen då han kidnappar Bamses 

farmor. Det sätt som man skapas materiellt-diskursivt på som Reinard Räv, vilken kan liknas vid en 

skurk, kan vara orsaken till att inget av barnen vill ha den rollen. B och C intar farmors roll av att vara 

kidnappade genom att koppla ihop sig med den trånga golvytan intill väggen mellan trälådan och 

bordet. Utan trälådan, väggen och bordet skulle det vara svårare att bli till som ”den kidnappade 

instängda farmorn”. Rollen som farmorn sitter inte inne i barnen utan är distribuerad mellan dem och 

golvytan, lådan och bordet, och egentligen behövs också en Reinard Räv. D verkar vara den som ”kan 

filmen bäst” och hennes bestämda ton när hon försöker dela ut rollerna till de andra barnen, och 

hennes envishet att någon måste vara Reinard Räv, skulle kunna ses som en effekt av filmen och dess 

handlings performativa krafter och uppmaningar om hur det borde vara. Att hon kopplat ihop sig med 

trälådan genom att sitta på dess kant gör även att hon hamnar ”högre upp”, lite ovanför B och C som 

sitter på golvet. Trälådan, dess höjd och hennes sittande på den, tillsammans med hennes kunskaper 

om filmens handling och de andra barnens fysiska placering nedanför henne, skapar tillsammans en 

bild av D som bestämmande, vilket skulle kunna förstås ge henne en viss maktposition för lekens 

fortskridande. Dessa nätverk av sammankopplingar D förtillfället befinner sig i, ger henne en viss 

makt och position gentemot de andra barnen. Makt och inflytande blir i ett posthumanistiskt 

perspektiv inget man som person har, utan något man kan få genom att koppla ihop sig med andra 

aktörer såväl mänskliga som ickemänskliga (Hultman, 2011). Då D på slutet säger – Det vill inte jag! 
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Om C´s förslag att de kan låtsas att det finns en Reinard, går detta att förstås som en distribuerad åsikt. 

Alltså, inte en åsikt som finns inuti D, utan en åsikt som uppstår mellan henne och filmen och dess 

handling som performativ agent. A befinner sig under hela den tiden en liten bort från de andra och 

säger ingenting. Detta skulle kunna förstås som att hon inte finner något att koppla ihop sig med som 

gör att hon kan bli till som någon i filmen och delta i leken, samspelet och diskussionerna kring 

karaktärerna.  

 

Diskussion  

Syftet med uppsatsen var att tillsammans med ett posthumanistiskt perspektiv undersöka fenomenet 

socialt samspel i förskolan med fokus på hur ickemänniskor deltar i detta samspel. Då jag tillsammans 

med mina begrepp skrev fram mina analyser blev det tydligt hur ickemänniskorna gick att förstå som 

performativa agenter, som på många olika sätt deltog i samspelandet och formade barnens agerande 

och de roller barnen fick, både i leken och samspelandet. Genom att jag i analysen lyfte fram 

ickemänniskorna, och även sådana man ofta inte tänker på som så betydelsefulla som t.ex. små 

golvytor, en trälåda och ett bord, gick det att förstå barnens agerande, inte som uttryck för hur barnen 

verkligen är, utan som artikuleringar och översättningar av olika ickemänniskors kommunikation. 

Genom att barnen kopplade ihop sig med en rad olika ickemänniskor, ting, ytor, ord o.s.v. fick de 

tillgång till olika sätt att vara på och olika positioner i samspelet och leken. Vissa kopplingar hjälpte 

samspelet medan andra försvårade det. Med hjälp av det posthumanistiska perspektivet går det även 

utifrån analysen att se många exempel på hur barnen samspelar med icke-människorna i sig.    

 

 

Hur går det att förstå, det som vi vanligtvis tänker oss ske och uppstå mellan barn, genom att 

titta på och lyfta fram icke-människorna i olika situationer? 

Vid ett antal tillfällen ger barnen tillsägelser till varandra. När detta sker i förskolan (vilket det gör 

dagligen) är det lätt, att tillsammans med den antropocentriska diskursen, som pedagog tänka att dessa 

tillsägelser är uttryck för barnens egna åsikter, viljor eller kanske önskan om att bestämma och/eller 

kommer ur den aktuella kontexten. Tillsammans med det posthumanistiska perspektivet jag 

presenterat i uppsatsen, går detta att förstå som någonting som är distribuerat, det vill säga, det vi 

tycker att vi ser ske mellan olika barn i förskolan transformeras i det här perspektivet till att innebära 

att det vi ser är skeenden formade av barns sammanflätningar med förskolans material, miljö och 

rådande diskurser. För att upptäcka detta behöver vi, som Hultman (2011) tar upp i sin avhandling 

(presenterad tidigare) rikta våra blickar mot barnens kopplingar/sammanflätningar med material, ting, 

ytor, möbler, ord m.m. Eller som Sörensen (2009) uttrycker sig, att istället för att titta på vem som 

agerar, titta på vad som uppstår, alltså vad de performativa agenterna gör/tillför/förändrar. Då vi gör 

detta går det att få syn på förskolans ickemänniskor som förlängningar av barnen och hur barnen (och 

vi vuxna) kan förstås som förlängningar av tingen. Kontextbegreppet, som under lång tid använts för 

att kunna få syn på hur barnen blir till i relation till sin omgivning, har varit väldigt betydelsefullt för 

möjligheten för pedagoger att se barn som tillblivande. I och med den förstärkning det 

posthumanistiska perspektivet medför går det att än mer tydligt få syn på hur barnen blir till, även 
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tillsammans med sådant vi ofta förbiser då vi tänker i termer av kontext. Saker som brukar ses som 

mindre betydelsefulla, såsom trälådor, golvytor, stolar och så vidare, kan i det här perspektivet 

framträda och går här att förstå, inte bara som delar av en kontext eller bakgrund till barnens 

handlingar, utan som aktörer som faktiskt styr och ställer och medbestämmer våra pedagogiska 

praktiker. Min analys visar på flera sådana exempel där ickemänniskornas performativa krafter är med 

och skapar det som uppstår mellan barnen. A´s ganska bestämda tillsägelse till D att hoppa ner från 

bebisens vagn, kan förstås som en översättning eller artikulering av A´s materiellt-diskursiva 

tillblivelse som förälder, vilken bland annat skapas av stolarna/bebisens vagn och pallarna/bebisens 

säng. A´s tidigare bortstötande av D, då de båda försöker sätta sig på bebisens säng, kan förstås som 

en översättning av vad den trånga ytan på sängen artikulerar. D´s bestämda ton mot de andra barnen 

när hon försöker dela ut rollerna ur filmen kan förstås som en effekt av filmen och dess handlings 

performativa krafter och uppmaningar om hur det enligt handlingen borde vara. Samspelet och leken 

som uppstår mellan A och B då A är förälder och B är bebis går att förstås som skapat i ett nätverk 

mellan A och B, olika familjediskurser och stolarna som är bebisens vagn och pallarna som är 

bebisens säng. Detta är ett exempel på hur icke-människor utgör en viktig funktion för 

upprätthållandet av barns sociala relationer och hur de är medskapare till barnens sätt att bli till som 

(Ogilvie-Whyte, 2004; Lenz Taguchi, 2012; Hultman, 2011). Det som uppstår mellan barnen i de olika 

situationerna går inte ur ett posthumanistiskt perspektiv förstås som handlingar/ageranden som ”finns 

inuti” barnen. Inte heller kan det ses som handlingar/ageranden som uppstår enbart ”mellan” barnen, 

utan istället går det som uppstår mellan barnen att förstås som effekter av barnens samhandlande med 

de performativa agenter, både människor och ickemänniskor, som de förtillfället är 

sammanflätade/ihopkopplade med. Som Latour (1992) uttrycker det består alltså ”mänskliga” 

handlingar i det här perspektivet av översättningar mellan olika aktörer. Utan stolarna skulle B inte 

kunnat bli till på samma sätt som bebis i leken, och inte heller A som bebisens förälder.  

Men, jag menar inte på något vis att man som pedagog i olika situationer kan strunta i att agera och 

tänka att det som uppstår mellan barnen ”inte är deras fel” och därför låta det vara. Det går inte att 

tänka, att det inte gör något, att till exempel A låter så bestämd mot D i ”bebis-leken” och att det går 

att strunta i det för att det inte var meningen av A eftersom det inte var hennes egna intentioner, utan 

översättningar av vad andra performativa agenter artikulerat. D kan mycket väl ha känt sig ledsen och 

bortskuffad av A. Speciellt då det antropocentriska tankesättet förmodligen uppfattas som det ”riktiga” 

sättet att tänka även av barnen, finns stor risk att D tänker att det var A som inte ville att hon skulle 

sitta bredvid henne, att hon alltså blev bortkörd av A. Här menar jag att man som pedagog absolut 

måste kliva in och prata med barnen om situationen och hur den går att lösa. Men, om man som 

pedagog är medveten om materialens och diskursernas performativa krafter går det att kliva in i leken 

med ett annat förhållningssätt än om vi kliver in i leken med det antropocentriska tankesättet. Det 

senare fallet hade förmodligen kunnat resultera i att A får en tillsägelse riktad till henne, med 

budskapet att hon bestämmer för mycket, inte är snäll eller liknande, vilket, om detta sker flera gånger, 

skulle kunna leda till att hon materialiseras som en som ”kör” med sina kompisar, som domderar och 

bestämmer och inte är snäll. Att som pedagog kliva in i en lek eller konflikt tillsammans med det 

posthumanistiska perspektivet, kan istället resultera i ett mer etiskt bemötande av barnen, i den 

bemärkelsen att pedagogen då inte bemöter barnet som att det är på detta sätt utan att det var så barnet 

just i denna stund blev till som tillsammans med alla närvarande aktörer, inklusive något så 

”obetydligt” som de två stolarna. Här tänker jag alltså att betydelsefulla aktörer kan lyftas fram som 

kanske tillsammans med kontextbegreppet skulle fortsätta anses vara bifigurer och inte ges så mycket 

fokus av pedagoger i deras förståelse av barns olika sätt att bli till som och/eller agera på.   
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Med hjälp av det posthumanistiska perspektivet och begreppen jag lyfter i uppsatsen kan pedagoger få 

tillgång till ett språk som de kan använda för att beskriva och fördjupa det som jag tror att många 

pedagoger ser och upplever dagligen i förskolan, nämligen att materialen gör något med barnen och 

barnens beteenden, relationer och samspel. Det kan därmed bli en hjälp för pedagoger att kunna sätta 

ord på sin praktik och prata om den på nya/andra sätt och med nya/andra verktyg (begrepp). Till 

exempel i det lite vanligare sociokulturella perspektivet finns inte på samma sätt ett språk för 

materialens och sakernas medskapande effekter, och därmed inte heller verktyg för pedagoger att 

tänka kring och sätta ord på förskolans material, saker och miljöer som deltagare och medskapare i 

barns sätt att bli och till deras samspelande. Knutsdotter Olofsson (2003) beskriver i sin forskning om 

lek och samspel ur ett sociokulturellt perspektiv (tas upp i tidigare forskning) att saker behövs i barns 

lek som ”har kraft”. Detta skulle kunna ses som ett försök att skapa ett språk för att benämna 

materialens agentiska krafter. Här tänker jag att det posthumanistiska perspektivet kan erbjuda en 

förstärkning och fördjupning.  

 

På vilka sätt tycks ickemänniskorna i förskolan delta och vara medskapare i det sociala 

samspelandet?  

Min analys visar på flertalet olika exempel där de närvarande ickemänniskorna formar och deltar i det 

sociala samspelet på olika sätt och hur viktiga de är som medskapare av det som sker.   

Bebisens vagn/stolarna och säng/pallarna gör att A och B har något att leka kring och bli till i sina 

roller tillsammans med. Tillsammans med dessa blir B till som bebis vilket medför att A som är 

föräldern har en plats (sängen eller vagnen) att ta hand om bebisen på. Barnen kan mötas i leken kring 

stolarna och pallarna, vilka alltså kan förstås som förlängningar av barnen i deras roller och 

upprätthållare av leken och samspelandet. Bebisens vagn kan förstås som skapad av barnen genom 

stolarnas förslag/artikuleringar om att någonting kan få plats på dem och komma upp en bit från 

marken. Stolarna och deras förslag kan förstås som en aktiv agent, som en igångsättare av barnens 

roller, lek och samspel och utgöra en slags motor för samspelets fortskridande. Det går även att se 

stolarna som deltagare i ett samspel med D då hon går runt i lägenheten. Stolarna kan här förstås 

erbjuda/bjuda in D att fortsätta sin rörelse i rummet upp på och över dem. Då det enligt det 

posthumanistiska perspektivet inte går att förstå socialt samspel som något enbart mellanmänskligt 

utan istället som något som också ständigt befolkas av ting, går det att se samspel som något som kan 

ske även mellan människa och material, vilket exemplet ovan visar på. I ”leken över fler ytor” kan 

ytorna förstås som deltagare och medskapare till det sociala samspelet på olika sätt. Dels genom att 

barnens kroppar samspelar med ytorna genom att röra sig över dem, och dels genom att ytorna är 

medskapare till lekens rörelse och transformationer och på så vis även medskapare och deltagare i 

barnens tillblivelser, som i sin tur får effekter för samspelet med de andra barnen på olika sätt. 

Tillsammans med ytorna och andra ickemänniskor blir barnen till på nytt på olika sätt, vilket medför 

att de får tillgång till vissa sätt att agera på, röra sig, prata på, vissa egenskaper och människor och 

ickemänniskor som de kan koppla ihop sig med. Precis som Ogilvie-Whyte (2004) argumenterar för i 

sin avhandling, bidrar barnens sammanflätningar med olika aktörer (ytor, populärkultur, 

vardagsdiskurser, bebisens vagn) till deras positionering i det sociala samspelet med de andra barnen. 

Ytorna och rörelsen är med i D´s transformering från flygresenär till polis till Bamse. I analysen går 

det se hur hon i de olika rollerna får tillgång till olika egenskaper och kompetenser, och därmed olika 

positioner i leken och det sociala samspelet. Ogilvie-Whyte (2004) menar att barns handlingskraft, 

makt och sociala relationer, formas av och är en effekt av de heterogena sammanflätningar som 
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ständigt pågår mellan människor och ickemänniskor, vilket tydligt går att se i analysen av D´s olika 

roller. Skillnaden mellan hennes makt, handlingskraft och position i de sociala relationerna hon får via 

hennes sammanflätningar med ickemänniskorna i ”leken över fler ytor” är stor jämfört med i ”bebis-

leken”. Detta kan ses som ett exempel på hur viktigt det är för pedagoger att försöka förstå och få syn 

på hur ickemänniskorna i förskolan är reella maktfaktorer som styr och ställer och medbestämmer den 

pedagogiska praktiken, ofta på sätt som vi inte riktigt har räknat med eller förutsätt. Att barnens 

möjligheter att få koppla ihop sina kroppar med fler ytor och rum i en och samma lek, kan ge ett barn 

större makt och inflytande i leken är kanske inte något vi så ofta tänker på. Kanske inte heller att då vi 

sätter stopp för barn att få koppla ihop sig med vissa aktörer (som till exempel ytor eller andra material 

eller ting) så kan detta medföra att något av barnens makt i en lek minskar medan ett annat barns makt 

ökar. Det sätt som barnen lyckades koppla ihop sig med olika ickemänniskor på i de två lekarna jag 

observerade fick alltså effekter över hur de kunde delta i det sociala samspelet. Vid ett tillfälle höll sig 

A hela tiden vid sidan av leken, vilket skulle kunna förstås som att hon ”inte fann” något att koppla 

ihop sig med, vilket utgjorde en stor kontrast till hennes agerande och position i ”bebis-leken” där hon 

hade tillgång till andra slags kopplingar. Vår sociala ”förmåga” kan alltså sägas vara beroende av att vi 

kopplar ihop oss med en rad olika ickemänniskor. Detta är i linje med vad som uttrycks av Latour 

(2005), Hultman (2011), Ogilvie-Whyte (2004) och Lenz Taguchi (2012). Detta innebär att vi noga 

måste försöka förstå vilka möjligheter våra miljöer och material i förskolan ger barnen att bli till som. 

En ensidig miljö, med få möjligheter till rörelse och förändring, kan leda till att barnen i denna 

materialiseras med specifika egenskaper. Hade barnen i mina observationer inte haft tillgång till att 

röra sig själva och sin lek ut i hallutrymmet, utan om roll-lekarna istället alltid pågick inne i 

lägenheten, skulle detta kanske leda till att A (föräldern) och B (bebisen) skulle materialiseras som 

drivande, aktiva och kanske dominanta och bestämmande i samspelet med de andra, samtidigt som C 

och D skulle kunna materialiseras som mer passiva och försiktiga. Barnen skulle alltså i och med detta 

riskera att uppfatta sig själva, och uppfattas av andra som att det är på detta vis de är. 

 

Slutsatser 
 

Det människocentrerade perspektivet, som så länge dominerat sättet att se på socialt samspel i 

förskolan (och kanske även i samhället i stort), har ofta medfört att ickemänniskors skapande krafter 

förbises. Enligt det posthumanistiska perspektivet blir detta problematiskt och innebär ett 

förminskande av världen till att ses som enbart social (Hultman & Lenz Taguchi, 2010). När vi talar 

om socialt samspel i förskolan tänker vi oftast på det som enbart sker mellan barnen. Pedagogernas 

blickar och språk för att beskriva det sociala samspelet i förskolan, riktas därför mot barnen och det 

som sker mellan dem och eventuellt i relation till kontext. Här ser jag det posthumanistiska 

perspektivet utgöra en betydelsefull förstärkning till pedagogers möjligheter att lyfta fram förskolans 

saker, material och miljöer (och även sådant som oftast inte ses som så viktigt, som trälådor, golv, 

stolar med mera) som inte bara viktiga för barns lärande (vilket är det vanliga), utan som 

samarbetspartners i barns relationer och kompisskap. Så länge ickemänniskornas medskapande 

krafter förbises i förskolan blir detta problematiskt för barnen då deras agerande och egenskaper där av 

lätt missförstås (Hultman, 2011). Risken är att barn i förskolan tillskrivs olika egenskaper, som till 

exempel social kompetens, som en förmåga som finns, eller inte finns i barnet självt, istället för något 

som uppstår i relationer eller nätverk med alla närvarande aktörer, mänskliga och ickemänskliga. Med 
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andra ord att vissa barn uppfattas vara socialt kompetenta och vissa uppfattas inte vara socialt 

kompetenta. Risken är alltså att barnen uppfattar sig själva och andra på vissa specifika sätt, att något 

barn materialiseras som rolig, aktiv, och någon som har lätt att samarbeta, medan något annat barn 

materialiseras som någon som förstör i leken, är bråkig och har svårt att samarbeta. På så vis förläggs 

barns svårigheter att samspela hos barnen själva (som jag även lyft i inledningen). För att pedagoger 

ska lyckas uppmärksamma effekterna av tingens performativa krafter, i det vi vanligtvis tänker oss ske 

mellan barnen behövs ett språk för detta. Med hjälp av uppsatsens performativa begrepp och teorier 

blir det synligt hur allt samspel hela tiden äger rum i överlappningar och samhandlingar mellan både 

människor och ickemänniskor. Socialt samspel i förskolan kan på så vis aldrig bara handla om 

människor, utan det handlar alltid om ett samspel där både människor och ickemänniskor är deltagare 

och medskapare till det som sker. Förskolans ting, leksaker, rum, material, ytor, ord, möbler och så 

vidare är ständigt med och formar barnens relationer och möjliggör eller försvårar för barnen att delta 

och samspela. För att pedagoger ”på riktigt” ska kunna få syn på och försöka förstå det som pågår 

mellan barn i våra förskolor måste vi se barnens handlingar, inte som individuella, utan som 

distribuerade, som översättningar av andra aktörers kommunikation. Detta innebär att pedagogers 

arbete med barns samspel och kompisrelationer i förskolan inte kan utgöras av enbart samtal med 

barnen och samarbetsövningar av olika slag, utan detta arbete måste ses som sammanflätat med 

arrangerandet och uppmärksammandet av den pedagogiska miljön, materialen, sakerna, tingen, ytorna, 

möblerna - alla ickemänskliga aktörer. För att lyckas med detta behöver vi börja fundera kring hur det 

antropocentriska/människocentrerade perspektivet, ofta omedvetet för oss, formar vår blick och vårt 

tänkande om barn. Vi säger till exempel ofta att barn inte ska behöva få kompisar genom en leksak de 

har (som de kanske har med sig hemifrån och visar upp på förskolan och därigenom får andra att leka 

med honom eller henne). Det antropocentriska perspektivet får oss att tänka och säga till barnen: ”Det 

räcker med dig själv, du behöver inte visa en leksak för att du ska få leka med andra och så vidare”. 

Men det posthumanistiska perspektivet visar annorlunda. När vi tar bort det som barnen kopplar ihop 

sig med/är sammanflätade med, innebär det att vi tar bort viktiga deltagare i samspelandet och 

försvårar för barnen.  

Jag avslutar med att säga som Latour (2005), ingen har någonsin sett en mänskliga relation, alltid, 

alltid finns tingen med! 
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Vidare forskning 

Det finns flera områden, fenomen och begrepp som skulle vara intressanta att undersöka tillsammans 

med det posthumanistiska perspektivet för att på så vis skapa nya förståelse för dessa.  

 

Omsorg ur ett posthumanistiskt perspektiv 

Samtidigt som det råder en stark omsorgsdiskurs i förskolan idag, där omsorg ses som något 

mellanmänskligt, pratas det även idag om att omsorgsbiten i förskolan håller på att bli bortglömd i 

skuggan av det ökade pedagogiska fokus som tillkommit i och med läroplanen. Det verkar som att det 

skapats en dikotomi/uppdelning mellan begreppen omsorg och pedagogik. Men vad innebär egentligen 

omsorg? Vad innebär omsorg enligt det antropocentriska/människocentrerade perspektivet jämfört 

med omsorg i ett posthumanistsikt perspektiv, där materialitet räknas som medskapare till det som 

sker? Behöver vi fylla omsorgsbegreppet med en ny innebörd som inkluderar icke-människor? Kan 

detta skapa ett mer etiskt omsorgsbegrepp? Ett förslag för fortsatt forskning skulle kunna vara att 

undersöka vad omsorgsbegreppet skulle kunna bli tillsammans med ett posthumanistiska perspektiv. 

 

Barns fantasi ur ett posthumanistiskt perspektiv 

Barns fantasi förklaras ofta som en egenskap barn har eller eventuellt inte har. Väldigt mycket av det 

som barn gör förklaras ofta med att ”barnen har sådan fantasi”. Med andra ord förklaras ofta barns 

tankar, skapande, lekar, idéer och så vidare som något som kommer inifrån barnen. Jag finner därför 

att det skulle vara intressant att undersöka vad det posthumanistiska perspektivet skulle göra för vad 

fantasi kan tänkas vara och ur det kan tänkas uppstå. 

 

Barns inflytande och makt ur ett posthumanistiskt perspektiv 

Hultman (2011:41) menar att: 

”Vissa aktörer kommer, i kraft av sina relationer och allianser, att få större inflytande än andra. Men 

inflytande kommer sig inte av bestämda inneboende kvaliteter hos en aktör, utan från framgångsrika 

kopplingar till andra aktörer som en aktör kan dra nytta av och låna egenskaper av. Det är ett hårt 

arbete som ligger bakom inflytande, makt och framgång, och det är aldrig en individuell bedrift.” 

Detta för med sig en ett perspektiv på barns inflytande och makt i förskolan som inkluderar det 

materiellas performativa krafter. Det vore intressant att undersöka vad det posthumanistiska 

perspektivet skulle kunna innebära för förståelsen för och arbetet med barns inflytande, delaktighet 

och makt i förskolan?  
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Bilaga 1. 

 

 

 

Brev 1 till föräldrar 

 

 

Stockholm 30/1-14 

 

Hej alla föräldrar! 

 

Mitt namn är Anna Gunther-Hanssen. Jag är utbildad förskollärare som just nu vidareutbildar mig 

genom att läsa Magisterprogrammet i förskoledidaktik på Stockholms Universitet. 

Jag har kommit till min sista termin och det är dax för mig att skriva min D-uppsats. Den kommer 

handla om pedagogisk miljö och socialt samspel. Jag behöver till min uppsats gör ett antal 

observationer på en förskola. Det jag kommer titta på är hur miljö och material eventuellt kan vara 

medskapare till barnens sociala relationer. Uppsatsen kommer inte att handla om era barn eller era 

barns förskola, utan kommer handla om hur man skulle kunna tänka om miljö och material och socialt 

samspel i ”alla förskolor”.  

För att få göra observationer där era barn är med behöver jag tillstånd från er föräldrar. Jag har tänkt 

anteckna och videofilma korta sekvenser under mina observationer. Jag kommer besöka förskolan ca 6 

tillfällen, ett par timmar åt gången. Anteckningarna och videoupptagningarna kommer endast 

användas av mig då jag skriver min uppsats, de kommer inte visas för någon annan. I uppsatsen 

kommer det inte gå att identifiera vilken förskola jag varit på och barnen och pedagogerna kommer 

inte nämnas med deras riktiga namn. När jag gör min analys i uppsatsen kommer mitt fokus vara på 

materialen och miljöerna på förskolan och inte på barnen. Jag kommer fråga barnen i varje situation 

om det är okej att jag observerar eller filmar. Säger någon nej respekterar jag det. 

 

Fyll i nedan och maila tillbaka detta brev till er förskola senast ….......... 

Tack på förhand,  

 

Med vänliga hälsningar Anna Gunther-Hanssen. 

 

 

Jag godkänner att mitt/mina barn är närvanade under Annas observationstillfällen 

Underskrift___________________________________________________________ 

 

Jag godkänner inte att mitt/mina barn är med under Annas observationstillfällen 

Underskrift___________________________________________________________ 
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Bilaga 2. 

 

 

Brev 2 till föräldrar 

 

 

 

 

Hej igen föräldrar. 

  

Det har kommit två frågor angående mig och min magisteruppsats som jag besvarar i detta mail: 

Vad kommer hända med filmmaterialet efter att jag är klar med min magisteruppsats? 

Dessa kommer raderas/förstöras när uppsatsen är klar. 

  

Vem är jag som ska skriva uppsatsen och hur har jag fått kontakt med Förskolan XXXX? 

Jag heter Anna Gunther-Hanssen och är utbildad förskollärare som just nu bygger på min utbildning 

genom att läsa magisterprogrammet i förskoledidaktik på Stockholms universitet. Dessa studier 

avslutas med att man skriver en D-uppsats, vilket jag ska göra i vår. Till denna behöver jag göra ett 

antal observationer på en förskola som inte är min egen arbetsplats. Anledningen till att jag inte gör 

dessa på min egen arbetsplats är för att jag där känner barnen, kollegorna, lokalerna osv för väl så att 

det blir svårt att genomföra en undersökning så "objektivt" som möjligt. XXXXXX (namn på en 

pedagog) på XXXXX (namnet på förskolan) är en före detta kollega till mig, varför jag kontaktade 

henne nu inför min uppsats och frågade om jag eventuellt kunde få göra mina observationer på hennes 

förskola.   

Har ni fler frågor är ni självklart välkomna att ställa dessa. Det kan även vara bra för er föräldrar att 

veta att även om ni till en början godkänner att ert barn är med i mina observationer kan ni när som 

helst ångra er och då kommer jag inte använda mig av de delar där ert barn är med. Inga barn, 

pedagoger eller själva förskolan kommer heller gå att identifiera i uppsatsen, jag kommer inte använda 

någons riktiga namn osv. Mitt fokus kommer ligga på materialen och miljöerna och inte främst på 

barnen, även om barnen kommer vara med då jag observerar, om föräldrarna har godkänt vill säga. 

 

Vänliga Hälsningar Anna Gunther-Hanssen 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


