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Sammanfattning 

Genom denna studie ville jag utforska den agens som uppstår i mötet mellan barnen och den 

pedagogiska dokumentationen samt hur posthumanistiskt inspirerade analyser av re-visittillfällen kan 

bidra med förståelse för de yngsta barnens möjlighet till kommunikation och meningsskapande genom 

den pedagogiska dokumentationen. Jag observerade och filmade re-visittillfällen där en grupp yngre 

barn möter dokumentation för att få syn på vad som sätts igång i detta möte. Genom att använda en 

posthumanistisk ansats betraktas inte bara människor, utan också ickemänniskor som agentiska, de gör 

och genererar förändring (Lenz Taguchi, 2012:12). Tänkande, intention och kommunikation brukar 

betraktas som mänskliga förehavanden men i ett posthumanistiskt perspektiv betraktas det som 

fenomen som uppstår i intra-agerande mellan olika agenter. Analyser av filmsekvenserna gjordes 

utifrån Barads (2007) diffraktionsbegrepp och Lenz Taguchis (2012) begrepp om cirkulära och 

horisontella rörelser vilka beskriver processerna i användandet av pedagogisk dokumentation. 

Uppsatsen belyser några av de möjligheter och tillblivelser som perspektivet bidrog med och att den 

pedagogiska dokumentationens agens kan ses som något som uppstår i agenternas möten. De 

mänskliga och ickemänskliga agenterna samhandlade och kommunicerade, en kommunikation som 

kan ses som samtidig, överlappande och utvidgande. Den pedagogiska dokumentationen och de övriga 

agenterna gör något, de aktiverade agerande och artikulerade förslag. Ur det uppstod nytt agerande, ny 

kommunikation och nytt meningsskapande. 

Nyckelord 

Pedagogisk dokumentation, posthumanism, re-visit, yngre barn, intra-

agerande, diffraktion, cirkulära och horisontella rörelser. 
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Förord 

Att lära är något som många har funderat över mången gång och som det råder olika uppfattningar om 

hur det bäst går till. Även jag som förskollärare och yrkesverksam i förskolan sedan 27 år tillbaka har 

ofta tänkt kring detta. För mitt eget lärande har skrivandet alltid varit ett sätt att förmå mig att ta reda 

på mer, sortera tankar, analysera och minnas mer. Genom att delta i skrivande sammanhang blir jag 

stärkt i motivationen att lära mig mer och nytt. Denna uppsats är en empirisk studie utförd våren 2014, 

inom kursen Självständigt arbete i förskoledidaktik på magisternivå vid Stockholms Universitet.  

Jag vill tacka för min möjlighet till ökat yrkeskunnande som denna kurs bidragit till, och tacka min 

handledare Karin Hultman för goda råd och tips. Jag vill också tacka den förskola, dess pedagoger, 

barn och barnens föräldrar som så generöst lät mig delta i, observera och dokumentera deras 

verksamhet – utan er hade det inte blivit någon studie eller någon uppsats – TACK! 



2 

 

Inledning och bakgrund 

Området jag valt att studera är det som ofta kallas pedagogisk dokumentation, där förskolans 

pedagoger och även barnen dokumenterar och försöker synliggöra läroprocesser och det som sker i 

verksamheten. Dokumentationer som analyseras och sedan tjänar som underlag för att utveckla 

verksamheten och öka kvalitén. Ett sätt att beskriva pedagogisk dokumentation är att denna skildrar 

och möjliggör förändring i den inre (osynliga) och yttre (synliga) pedagogiska miljön och praktiken, 

då dessa synliggörs genom att t.ex. observera, fotografera och filma (Lenz Taguchi, 1997:10). Lenz 

Taguchi (2012) beskriver pedagogisk dokumentation i termer av att det är en performativ aktiv agent, 

ett verktyg som är medskapare av kunskap och förändring där pedagoger och/eller barn gemensamt 

återser och tolkar tidigare händelser och fenomen som de erfarit (a.a:19). I boken, Barns lärande – 

fokus i kvalitetsarbetet (Sheridan & Samuelsson Pramling, 2009) framhålls att dokumentation per 

automatik inte är pedagogisk, utan att det beror på i vilket syfte och hur den görs, och nyttjas som 

eventuellt gör den pedagogisk (a.a:49).  I boken, Varför pedagogisk dokumentation (Lenz Taguchi, 

1997), beskrivs pedagogisk dokumentation som ”ett kollektivt arbetsverktyg som bygger på ett 

gemensamt reflektionsarbete (a.a:15). I många svenska förskolor dokumenteras verksamheten och de 

pedagogiska processerna allt mer. Enligt Sheridan och Pramling Samuelsson (2009), så görs de i två 

huvudsyften nämligen: 

1) För att följa och påverka barns utveckling och lärande. 

2) För att följa och påverka verksamhetens utveckling(a.a:51). 

 

Dokumentation av förskolans verksamhet och dessa processer beskrivs som prioriterat, och stora 

investeringar görs på inköp av tekniskt materiel och utbildning av pedagogerna för att klara av att 

genomföra det (a.a:47).  Även förskolans läroplan (Skolverket 2010) stipulerar att pedagoger 

dokumenterar verksamheten, där står bl.a. att pedagogerna; ”ska utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper” (a.a:6) och att pedagogiska processer, 

verksamhetens i sin helhet och barns utveckling och lärande ska dokumenteras systematiskt och 

kontinuerligt (a.a:14). Det finns inga specificerade åldersangivelser uppgivna i läroplanen, utan 

uppdraget omfattar samtliga barn i förskolan från 1-6 år. 

 

 I min roll som förskollärare och handledare i förskolan möter jag ofta pedagoger som ger uttryck för 

hur komplicerat de tycker att det är att se och synliggöra de yngsta barnens intressen, åsikter och 

lärande, då dessa barn inte alltid har ett verbalt språk. Pedagoger jag mött menar att det är lättare att 

arbeta med dokumentation och analysera denna med de äldre barnen. Då det går att fråga dem om 

deras tidigare erfarenheter, vad de tycker att de vill utforska eller vad de anser att de lärt sig. Här 

tänker jag att diskursen av det verbala språket som huvudsakligt informationsmedel för tankar och 

lärande är så starkt, att vi ibland kanske avstår från att försöka synliggöra de yngsta barnens perspektiv 

och meningsskapande processer. Johannesen och Sandvik (2009) refererar till Nordin-Hultman (2005) 

om en bristdiskurs, ett bristtänk som kan skönjas i svensk förskoletradition, där pedagogers 

uppfattning av vad barnet ännu inte kan försvårar den pedagogiska praktiken och försämrar barnens 

möjligheter att uttrycka sig och utveckla sina kompetenser (Nordin-Hultman, 2004:20,192; 

Johannesen & Sandvik, 2009:19). Om vi förstår området på detta sätt, och om vi i fortsättningen vill 
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undvika att sätta in de barn som ännu inte kommunicerar verbalt i en bristposition, behöver vi vidga 

vår syn på kommunikation och meningsskapande processer. Där meningsskapande kan ses som en 

läroprocess där kroppen inkorporerar världen. Det är inte ett lärande i avseendet ’”jag tänker”’ utan 

mening som kroppsligt genomlevs via erfarenheter och upplevelser och som genererar förståelse (Lenz 

Taguchi, 1994 i Lenz Taguchi, 2012: 36-37). Vi behöver också utveckla nya arbetssätt och 

tankeverktyg som är användbara. 

Många pedagoger jag träffat söker vägar till de yngsta barnens kommunikation, de försöker tyda och 

tolka kroppsspråk, mimik och handlingar. Ett vanligt verktyg för att dokumentera barnens utforskande 

är att ta fotografier och spela in filmsekvenser med kamera eller surfplatta. Dessa dokumentationer 

används som utgångspunkt för analys dels med kollegor men också med barnen. De tillfällen då 

pedagogerna samlas, eller de samlar barngruppen för att se på dokumentationen och diskutera kring 

den, benämns ofta som reflektionstillfällen, ibland också re-visittillfällen. I denna studie kommer jag 

använda begreppet re-visittillfällen för att frångå den språkliga diskurs som ofta förknippas med ordet 

reflektion. Lenz Taguchi (1997) beskriver hur begreppet re-visit används av Carlina Rinaldi (Reggio 

Emilias tidigare pedagogiska ledare) då hon talar om arbetssättet med dokumentation. Om hur 

pedagoger skapar tillfällen där barn och pedagoger genom att ta del av dokumentation av 

verksamheten ges chans att återvända till (re-visit) för att återse (re-see) och återhöra (re-listen) 

skeenden och tankar. Och i dessa fenomen upptäcka nytt och befästa och skapa kunskap (re-

interpreting och re-learning) (a.a:76). 

I denna uppsats studerar jag just sådana re-visittillfällen där barnen möter den pedagogiska 

dokumentationen. Det jag vill utforska är vad den pedagogiska dokumentationen gör med barnen, vad 

som sätts igång i detta möte mellan barnen och dokumentationerna. Utifrån ett posthumanistiskt 

perspektiv betraktas inte bara människor, utan också ickemänniskor (så som exempelvis ett fotografi) 

som agentiska och kan generera förändring (Lenz Taguchi, 2012:12). Här betraktas människor, inte 

som en egen avskild kategori utan som ständigt genomkorsade av andra aktörer, såväl mänskliga som 

ickemänskliga och det är i kopplingarna dem emellan, i nätverken som agens uppstår (Latour, 2005 i 

Hultman, 2011:40) Kunskap, tänkande, intentioner det vill säga sådant som vi brukar betrakta som 

mänskligt betraktas utifrån ett posthumanistiskt perspektiv som händelser som uppstår mellan olika 

aktörer, mänskliga såväl som ickemänskliga. Detta perspektiv kan få mig att uppmärksamma mötet 

mellan barn och dokumentation i re-visittillfällen och betrakta dessa möten som ömsesidigt 

konstituerande, där såväl barn som ickemänniskor uppstår som effekter av dessa möten (Hultman, 

2011:20-21, 29). Uppsatsen undersöker vilka möjligheter detta perspektiv kan bidra med då vi är 

intresserade av förskolans allra yngsta barn, deras kommunikation och kunskapsprocesser. Där 

kunskap ses ur ett brett perspektiv som kan uttryckas på många sätt som förståelse, fakta, färdighet och 

förtrogenhet (Skolverket 2010:6). Dessa fyra former av kunskap beskrivs av Pramling Samuelsson och 

Sheridan i boken Lärandets grogrund (1999), en bok som skulle fungera som ett komplement till 

förskolans läroplan. De refererar till Carlgren (1994) och beskriver de olika kunskapsformerna på 

följande sätt: 

fakta – kunskap som information, regler och konventioner, förståelse – kunskap 

 som meningsskapande och innebörder, färdighet – kunskap som utförande  

och förtrogenhetskunskap – kunskap som omdöme (Pramling Samuelsson & Sheridan, 1999:47).  

 

Dessa former av kunskap är varandras förutsättning i ett ickehierarkiskt samspel (a.a:47). Genom att 

använda en mångfald av uttrycksformer gynnas kunskapandet och därmed framhålls även kreativitet 

och fantasi som viktiga aspekter av lärande (a.a:70). 
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Syfte och frågeställningar  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Syftet med studien är att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv utveckla insikt om vad den 

pedagogiska dokumentationen gör med barnen vid re-visittillfällen. Vidare syftar studien till att se hur 

posthumanistiskt inspirerade analyser av re-visittillfällen kan bidra med förståelse för de yngsta 

barnens möjlighet till kommunikation och meningsskapande genom den pedagogiska 

dokumentationen. 

Frågeställningarna är: 

 Hur intra-agerar agenterna i re-visit tillfällena, vad tycks uppstå kring den pedagogiska 

dokumentationen? 

 Hur kan ett posthumanistiskt perspektiv bidra med förståelser av de yngsta barnens 

kommunikation och meningsskapande? 

Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som jag presenterar i denna studie är dels forskning kring de yngre barnen i 

förskolan och deras förmåga till samspel och kommunikation samt forskning som berör pedagogisk 

dokumentation utifrån posthumanistiska idéer. När det gäller forskning som specifikt inriktar sig på 

förskolans yngsta barn (barn, 1-3 år) så har bland annat Sandvik och Johannesen (2009) skrivit om de 

yngsta barnen i förskolan där de inspirerats av flera inriktningar såsom postmodernism, posthumanism 

och kritisk teori och där de diskuterar barnens möjligheter till inflytande och delaktighet. De skriver 

om hur viktigt det är att lyssna på barnen för att deras röst ska bli hörd – även om de inte uttrycker sig 

verbalt. De menar att vi ska lyssna med hela kroppen annars hör vi inte deras ofta ordlösa kroppsliga 

språk (a.a:94). De beskriver hur de yngsta barnen ofta osynliggjorts i förskolan då det många gånger 

dominerande sättet att tänka och tala om barn under tre år är att, hen är för liten, ett barn som inte kan 

och inte gör (a.a:49). De menar att en förutsättning för de yngsta barnens delaktighet, där deras tankar 

och intentioner får rum, är att vi försöker platta ut de traditionella hierarkierna. Vi behöver ta barn på 

allvar och se dem som likvärdiga personer som har avsikter och kapacitet (a.a:41, 49). I 

doktorsavhandlingen Uppföljning och utvärdering för förändring – pedagogisk dokumentation som 

grund för kontinuerlig verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan, skriver 

Ingela Elfström (2013) om pedagogisk dokumentation och hur det kan användas till det systematiska 

kvalitetsarbetet i förskolan för att utvärdera verksamheten. Och hur processen med pedagogisk 

dokumentation kan synliggöra det lärande som produceras i de pedagogiska aktiviteterna. Elfström 

framhåller att hennes studie visat att det är under de tillfällen där barn och pedagoger gavs möjlighet 

att reflektera tillsammans kring pedagogisk dokumentation som intensiteten, lusten och kraften att 

driva verksamheten och arbetet framåt ökade (a.a:261, 266). Avhandlingen, ”Men så kan man ju också 

tänka!” Pedagogisk dokumentation som förändringsverktyg i förskolan (Alnervik, 2013) behandlar 

frågan om pedagogisk dokumentation som verktyg att förstå lärande och förändring i förskolan. 

Bjervås (2011) skriver i sin avhandling, Samtal om barn och pedagogisk dokumentation som 
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bedömningspraktik i förskolan, om att förskolan nu mer är en del av utvecklingsväsendet och därmed 

också är del av en bedömningspraktik. 

För att få en djupare inblick i de allra yngsta barnens förskolevardag har jag läst två texter av forskaren 

Ingrid Engdahl (2007, 2011). Hon har utifrån en fenomenologisk ansats beskrivit de allra yngsta 

barnens ”förskolevärld” i Sverige. Bland annat har hon redogjort för hur hon tolkar ettåringars 

upplevelser av sin förskola i licentiatavhandlingen, Med barnets röst – Ettåringar ”berättar” om sin 

förskola (2007). Avhandlingen beskriver hon som en dagbok där hon utifrån barnens perspektiv 

skildrar lekar, samspelsmönster och vilka initiativ barnen tar (a.a:5, 7). Hon kom fram till att barnen i 

studien hade stor nöje av varandra, att de samarbetade, uppmärksammade och utvecklade kamratskap 

med varandra (a.a:93, 94). Hon såg också att de på eget initiativ samspelade med och tog vara på 

erbjudanden från material och miljö. Leksaker, inventarier och verktyg inspirerade och utvecklade 

barnens lek (a.a:96, 98). Och även om dessa barn inte kommunicerar verbalt så interagerar de med 

varandra och deras samspel ”förstärks genom språkliga initiativ, […] ”(a.a:99). Barns röst beskrivs på 

följande sätt av Engdahl: ”Begreppet barns röst inrymmer alltså barns alla uttrycksmedel såväl tal som 

kroppsspråk, känslor, intentioner och förhoppningar” (a.a:16). 

Doktorsavhandlingen: Toddler as social actors in Swedish preschool, (2011) som Engdahl också 

skrivit är en fördjupning av hennes tidigare studie med särskilt fokus på barn mellan 13-24 mån. I 

avhandlingen har hon uppmärksammat barnens goda förmåga till vänskap, kommunikation och 

interaktion samt deras meningsskapande, utveckling och lärande genom samspelet med varandra 

(a.a:39). 

Inför denna studie sökte jag efter ny forskning och uppsatser på avancerad nivå, med ett 

posthumanistiskt perspektiv på användandet av dokumentation (fotografier/filmer) med de yngsta 

barnen i förskolan. Den forskning och de uppsatser jag fann som rör yngre barns kommunikation och 

lärande hade ofta ett sociokulturellt perspektiv där de mänskliga relationerna och/eller språket är i 

fokus, se Bergnell (2010), Jonsson (2011), Olsson (2012) och Thuresson i Pramling Samuelsson & 

Tallberg Broman (red.) (2013). Andra behandlar barns eget bildskapande eller så har de främst 

utforskats på barn som är 3-6 år som Reggio Children (2001), Åberg & Lenz Taguchi (2005), Kreus 

(2014).  Dock har Lenz Taguchi i boken Pedagogisk dokumentation som aktiv agent, (2012) skrivit 

om dokumentation i ett posthumanistiskt perspektiv där hon skildrar hur allt, de materiella, idéer och 

människor samhandlar, ”vi gör något med dem och de gör också något med oss i våra pedagogiska 

praktiker” (a.a:9). Hon kallar det en intra-aktiv pedagogik. Begreppet intra-aktivitet används i 

vetenskapsteoretikern och fysikern Karen Barads teori; agentisk realism. Intra-aktivitet har sin grund i 

begreppet intra-aktion från fysiken som förklarar förbindelser mellan materia och/eller organismer 

(a.a:14). Hultman och Lenz Taguchi har i artikeln, Challenging anthropocentric analysis of visual 

data: a relational materialist methodological approach to educational research (2010), ifrågasatt och 

omprövat vår antropocentriska vana att utgå från människan som centralt aktivt subjekt och material 

och miljö som passivt, i analyserandet av dokumentation i förskolan (a.a:527). Och hur vi pedagoger i 

och med detta omprövande kan frigöra oss från förutfattade meningar om hur allt är och att vi istället 

ser vad som kan bli (a.a:540).  

I Pramling Samuelssons & Tallberg Bromans (red.) antologi, Barndom, lärande och ämnesdidaktik, 

(2013) skriver Linnéa Stenliden i kapitlet, Visuell kultur – barns kreativa och lärande öga, om visuell 

digital teknik (datorer, mobiler, TV, kameror m.m.) och dess produkter (bilder, foton, filmer etc.) och 

hur de influerar, påverkar och skapar nya villkor för utveckling och lärande för dagens ungdomar och 

barn. Hon använder begrepp som ”vicual literacy” om förmågan att producera, analysera och nyttja 

visuella representationer och ”digital natives” om hur dagens barn använt digitala verktyg hela sitt liv 
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(a.a:129, 132). Hon beskriver en ökning av bilder och visuella budskap i samhället och redogör för hur 

barn idag förändrat sin uppfattning vad en bild är – att det ofta är det något som ”agerar, svarar och 

förändras med fysiks interaktion med dem” (a.a:133). Stenliden framhåller hur mycket mer komplex 

interaktionen med bilder därmed är idag. Hon beskriver hur kunskap och tänkande är en samexistens 

mellan digital teknik, visuell kultur och människa (a.a:142).   

I Ulla Linds doktorsavhandling Blicken ordning – Bildspråk och estetiska lärprocesser som kulturform 

och kunskapsform, (2010) som bl.a. avhandlar bilders och den visuella kulturens funktioner i 

förskolans läroprocesser ur ett poststrukturalistiskt perspektiv, diskuterar hon hur vi (diskurser, det 

materiella och människan) styrs i vårt seende, alltså ”på vilka sätt vi bör, kan eller förväntas betrakta 

det vi ser” (a.a:23). Hon framhåller diskurser som ser det kompetenta och rika barnet och har 

inspirerats mycket av Reggio Emilias synsätt (a.a:111). I avsnittet; Fältstudie 3: Att skapa mönster i 

händelseförlopp och pröva språkens gränser. Här beskriver hon hur hon följde och stöttade tre 

pedagogers arbete med en grupp yngre barn på en förskola, och deras projekt involverande en 

overhead-apparat. Pedagogerna ville förbättra och förnya sin kompetens och sitt förhållningssätt 

gällande bildskapande med barnen och användandet av fotografier och filmsekvenser i pedagogisk 

dokumentation (a.a:209). I sammanfattningen av studien framhölls att foto- och film-

dokumentationerna både gett ökade möjligheter till återblickar, gett förutsättningar till olika 

minnesbilder och utgångspunkter för vidare samtal och reflektioner. Deltagarna poängterade också 

vikten av visuell kommunikation, att återanvända dokumentationen i processerna och att barnen ska 

göras delaktiga i både observerandet, producerandet av dokumentation, reflekterandet och det fortsatta 

planerandet (a.a:231). Lind har genom ett poststrukturellt perspektiv försökt att inte låsa sig vid 

standardiserade förklaringar på fenomen som uppträtt, hon har gjort motstånd mot de förgivet tagna 

och försökt synliggöra en mångfald av sätt att se, agera och förstå processer (a.a:242). Även 

redogörelsen över hennes fjärde fältstudie kring ett skapelseprojekt med 4-5 åringar var intressant. 

Särskilt där hon skildrar pedagogisk dokumentation som kunskapsform (a.a:249), i avsnittet beskriver 

hon också kameran som en performativ medaktör. Där kameran deltog och bidrog till handlandet, det 

som är och till det som kan bli (a.a:252). Lind menar att deltagarna tack vare projektet och 

dokumentationen kring det, samverkade i flertalet meningsskapande processer. De använde teknik, de 

prövade och använde grafiska lösningar, de deltog och bidrog till den pedagogiska dokumentationen, 

de frågade och svarade, vilket enligt Lind ”aktualiserar såväl estetisk som intellektuell 

erfarenhetsbaserad kunskap hos barnen som framträder i visualiserade och språkligt meningsbärande 

konstruktioner” (a.a:254). 

Teoretiskt perspektiv 

Ansatsen i studien är som sagt posthumanistisk vilket ses som ett samlingsbegrepp för ett 

transdisciplinärt teoribygge av flertalet teoretiker som sammanstrålar kring idén om att människan 

alltid är och blir till som en del av en ständigt föränderlig värld (Hultman, 2011:20). Posthumanismen 

har starkt kritiserat tidigare antropocentriska teorier, så som exempelvis poststrukturalism och 

socialkonstruktionism som fokuserat på människan och språket som enda eller huvudsakliga aktören 

och konstruktören av kunskap och verklighet, där det är människan och språket som är agentiskt 

(Hultman, 2011:30, 72). Inom posthumanismen som också brukar kallas en materiell vändning, 
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framhålls även miljö, material, kroppar och ting som betydelsefulla agenter.
 1
 Genom att vi lyfter fram 

även den ickemänskliga materialiteten som aktiv medkonstruktör av världen kan vi se att också dessa 

har agens (a.a:31). Hultman (2011) talar om hur alla delar av världen, både de mänskliga och de 

ickemänskliga agenterna står i ständig kommunikation med varandra i ett relationellt fält (a.a:29). Och 

att se på dessa agenters kommunikation som om att de gör sig tillgängliga för varandra. De talar och 

artikulerar förslag om en samhandling (Latour, 1999 i Hultman, 2011:37). Och då avses 

kommunikation i mening av agerande och icke beskrivande tal, tal som gör (a.a:37). Om 

kommunikation förstås på det här sättet öppnar det för möjligheten att göra motstånd mot att 

passivisera det materiella och privilegiera språket och människan som generativ och konstitutiv kraft 

(Hultman, 2011:8,72). 

De teoretiska ramarna som jag valt är det som Hillevi Lenz Taguchi benämner som relationell 

materialism, där mänskliga och icke-mänskliga aktörer samhandlar samt en intra-aktiv pedagogik som 

hon beskriver i boken, Pedagogisk dokumentation som aktiv agent,(2012:14). Den relationella 

realismen och intra-aktiva pedagogiken innebär att kunskapsprocesser och skeenden är ett resultat av 

det performativa agentiska förhållandet mellan sammanhangets samtlig materiella och levande kroppar 

(a.a:11, 19). Agens härleds till den kraft hos kroppar (mänskliga och ickemänskliga) som förändrar, 

har intention och skapar mening (a.a:12). Performativ förståelse kan förklaras som den produktiva 

effekten eller verkan av hur vi förstår, ser på och talar om världen. Performativitet i ett 

posthumanistiskt perspektiv framhåller att vi är sammanflätade med den värld som vi observerar, 

tänker och teoretiserar kring (Barad, 2007:28, 133).  

Jag kommer använda begrepp från Karen Barad (2007) och hennes teori, agentisk realism med fokus 

på diffraktion, som kan ses som en fysisk eller teoretisk apparat som hjälper till att se olika samband 

och urskilja mönster i fenomen och dess intra-aktion, vilket inbegriper agenters samhandlande. Barad 

ser begreppet fenomen i ett brett perspektiv där fenomen inte är enskilda ting eller händelser utan en 

helhet, en tillfällig verklighet som uppstår i dess sammanflätade oskiljbara intra-agerande agenter 

(Barad, 2007:33, 56, 119, 128). Teorin om agentisk realism erkänner materialiteten som en viktig 

faktor i tillblivelseprocesser. Den gör gällande den helhet som natur/kultur, materia/diskurser, 

människor/ ickemänniskor samt kunskap och varande utgör i verklighetens olika fenomens ständiga 

tillblivelse och omskapande (Barad, 2007:183–185). Detta tillblivande och omskapande av fenomen 

liknar Barad med vattens vågrörelser, och därav använder hon begreppet diffraktion som beskriver 

vågors egenskaper, och som härstammar från fysiken och optiken. Barad beskriver det i sin bok, 

Meeting the universe halfway (2007):  

Diffraction is a phenomenon that is unique to wave behavior. Water waves exhibit diffraction 

patterns, as do sound waves, and light waves. Diffraction has to do with the way waves combine 

when they overlap and apparent bending and spreading out of waves when they encounter an 

obstruction (a.a:28) 

Intra-aktion definieras som ett nyckelbegrepp i agentisk realism, och det beskriver agenternas 

sammanflätade beskaffenhet, hur agenterna blir till i intra-aktionen snarare än föregår fenomenet som 

separata kroppar (a.a:33). Dessa tillblivelser är inte linjära effekter enligt orsak – verkan, de är 

samtidiga och jämlika, det är i intra-agerandet, i samhandlingen som fenomen och effekt uppstår. 

                                                      
1 Den s.k. materiella vändning som inleddes på 1980-talet och fortgår i bl.a. praktiskt inriktad forskning, samhälls- 

och humanvetenskaperna. Denna vändning framhåller materialiteters betydelse, ett empiriskt intresse för 
material, saker, kroppar och teknologiers betydelse. Exempel på begrepp som används är affekt, aktörsnätverk 
och affordance. (http://www.sntv.kva.se/files/KURSmaterialitetPMjuni.pdf)  

http://www.sntv.kva.se/files/KURSmaterialitetPMjuni.pdf
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Vissa blir till, andra utesluts allt utifrån vilka möjligheter som tillgängligas eller hindras (Barad, 

2007:393). 

Motivet för att utgå från denna ansats och dessa forskare är möjligheten till att se och förstå 

kunskapande processer som annat än resultat av enbart en mellanmänsklig språklig aktivitet. Att 

möjliggöra perspektivet att ”kunskapande är en del av vårt materiella varande, och därmed hur 

materialiteter är delaktiga i våra kunskapande processer” (Lenz Taguchi 2012:13). Dessa båda forskare 

knyter an till den posthumanistiska så kallade materiella vändningen (a.a:12-14). De framhåller 

föreställningen om att människa, materiell och miljö är agentiska det vill säga att de påverkar och 

påverkas i ett ”samkonstituerande” (Lenz Taguchi 2012:12; Hultman, 2011:9). Lenz Taguchi 

tillskriver sig den onto-epistemologi som Barad förespråkar vilken innebär att både vår uppfattning 

och förståelse av och om världen, och hur vi skapar kunskap är sammanflätade (Lenz Taguchi, 

2012:12). De menar att vi inte som tidigare brukligt kan skilja på natur/kultur, materialitet/diskurser, 

människor/ickemänniskor, kunskapande/varande, då de sinsemellan är inkluderade i varandra (Lenz 

Taguchi, 2102:42, Barad, 2007:26). Enligt Barad måste vi också tänka kring hur vi uppfattar (ser, 

lyssnar, sorterar) fenomen. Det är något som kontinuerligt måste övas och med ett uppövat tränat öga 

kan vi lära oss att se i just den dokumentationspraktik som vi deltar i. Vi behöver veta vad vi vill se 

och hur vi ska kunna se det. Olika metoder och teorier det vill säga olika apparater bildar olika 

verkligheter (Barad 2007:51, 53; Lenz Taguchi, 2012:67). Lenz Taguchi beskriver hur vi kan försöka 

se på dokumentation utifrån de olika agenternas perspektiv (Lenz Taguchi, 2012:83). Vi måste vara 

öppna för vad alla agenter kan bli då vi inte tar saker för givet (a.a:85). 

Lenz Taguchi (2012) skriver att hon utvecklat synen på pedagogisk dokumentation som en 

kunskapsapparat utifrån Barads tankar - om att materiella verktyg som till exempel. teknisk utrustning 

samt de sätt vi praktiserar, tänker och talar om fenomen är konstruerade apparater. Dessa görande 

apparater används som kunskapsapparater, de både möjliggör och avgränsar vilken kunskap som kan 

ske. Det vill säga att de observationer, analyser och dokumentationer som görs är ”aktiva agenter i 

producerandet av kunskap” (Lenz Taguchi 2012:59). Ingen av de ingående agenterna har en mer 

framträdande roll, de är varken endast subjekt eller objekt, de samhandlar och kan ses som ett snitt ur 

en heterogen tillfällig verklighet som tillsammans blir något nytt och något annat - de intra-agerar 

(a.a:60). Lenz Taguchi skriver om dokumentation som en performativ agent. Att dess ”materialitet 

innebär alltså alltid att nya möjligheter till intra-aktion med andra föremål, materialiteter, tankar och 

begrepp kan uppstå” (a.a:60). Det här sättet att beskriva intra-aktionen med materialet ser jag som en 

möjlighet att skapa mening och kunskap även ur dokumentation som bygger på ickeverbal 

kommunikation. Att vi utifrån dokumentationer, till exempel fotografier som kan liknas vid snitt ur en 

tillfällig verklighet, må tänka kring dem inte bara som återspeglingar (reflektioner). Utan försöka 

förstå dem som pluralistiska konstruktioner som medproducerar en mångfald av nya idéer och 

fenomen (a.a:62). Och trots att Barad är fysiker och att hennes icke-dualistiska tankar, idéer och 

vetenskapsteorier i mångt och mycket är knutna till fysiken, menar Taguchi att de är applicerbara även 

på pedagogiska praktiker.  

Alla agenter, mänskliga och ickemänskliga är likvärdiga medskapare av den teori, praktik, diskurser 

och den kunskap som produceras. Vi måste se helheten där allt är sammankopplat utan skarpa gränser 

i en materiellt-diskursiv verklighet. En verklighet där fenomen överlappar, utvecklas, påverkar och 

påverkas av varandra som vågors rörelser, rörelsefenomen benämnt diffraktion som beskrivits tidigare 

i texten (a.a:63). Det används också i Karin Hultmans doktorsavhandling (2011), där beskrivs 

diffraktion som ett begrepp som används för att synliggöra ljus och vattens samspelande vågrörelser, 

då de möts, överlappar varandra, sprids och möter ett hinder. Det är ”ett slags företeelse som uppstår 
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när olika fenomen bryts mot varandra och delvis blir förändrade samtidigt som de behåller vissa 

mönster och egenskaper” (Hultman, 2011:53). Detta kan kopplas till den här studiens förståelse av re-

visit i dokumentationer, där barn inte reflekterar om dokumentationerna utan där tankar, nya händelser 

och meningsskapande uppstår när dokumentation och barn möts, överlappar och förändrar varandra 

och blir till. 

Lenz Taguchi menar att pedagogisk dokumentation inbegriper två samtidiga rörelser, den cirkulära 

och den horisontella (Lenz Taguchi, 2012:87). De samhandlar, så tvådelningen är bara ett sätt att 

teoretiskt beskriva en strategi för att tänka vidare kring och försöka förstå dokumentation och 

dokumentationsprocessen (a.a:93). Den cirkulära rörelsen gör att processerna går långsammare, man 

dekonstruerar och ser tillbaka för att hitta fler sätt att tänka kring och förstå fenomen.  Då kan det bli 

möjligt att i en horisontell framåtriktad rörelse tänka och handla på nya sätt (a.a:94). Den cirkulära 

rörelsen innefattar två aspekter som beskrivs med begreppen; återuppleva och motaktualisering. De är 

begrepp som Lenz Taguchi lånat av Deleuze (Deleuze, 1990 i Lenz Taguchi 2012:95). 

Återupplevandet och motaktualiseringen gör att vi kan stanna upp och överblicka fenomenet och 

därmed kunna identifiera det för givet tagna och rådande diskurser och också medvetet söka nya andra 

sätt att se på fenomenet. I och med detta kan vi med Lenz Taguchis ord ”avkoda och omkoda det vi ser 

i dokumentationer” (Lenz Taguchi, 2012:95).  Den cirkulära rörelsen plattar till alla ingående agenter 

så de ligger läsbara och jämbördiga utan hierarkisk ordning (a.a:96). Det är i dokumentationens 

inbromsade snitt som chans finns till att på riktigt se eventuella ”flyktlinjer” (Deleuze & Guattari 

1997:88–89 i Lenz Taguchi 2012:96). Flyktlinjer beskrivs som en positiv kraft, de är fenomen som 

uppstår och som möjliggör skeenden som är kreativa och nytänkande det vill säga en horisontell 

rörelse - och på så sätt flätas dessa rörelser ihop (a.a.).  

Metod  

Val av metod beror mycket på val av teoretiska perspektiv och vad som ska studeras. Det är teorier, 

förkunskaper och diskurser det vill säga den kunskapsapparat vi har tillgång till som bestämmer vilken 

apparat vi väljer att använda. Och det i sin tur determinerar vad vi överhuvudtaget kan se (Barad, 

2007:26, 107, 335). Barad menar också att vi som människor inte står utanför världen och observerar 

den, utan vi själva, världen och fenomen i den blir till i intra-aktivitet. Så kunskap och vetande är inte 

enbart en mänsklig verksamhet - och då inte menat att vi till exempel handskas med ickemänskliga 

aktörer - utan att i intra-aktion är alla aktörer aktiva och gör sig åtkomliga för varandra (Barard, 

2007:185). Barad skriver: 

Knowing is a material practice, a specific engagement of the world where part of the world 

becomes differentially intelligible to another part of the world in its differential accountability to 

or for that of which it is a part (Barad, 2007:342). 

 

Med detta i åtanke behövde jag nya teoretiska glasögon då jag efter att ha varit en del av barnomsorgs-

världen i 27 år har starkt färgade linser av både den utvecklingspsykologiska och sociokulturella 

ontologin och epistemologin. Dessa diskurser kommer jag inte redogöra för i denna studie, mer än att 

den förra hade en realistisk syn på världen där sanna existerande enskilda objekt och egenskaper kunde 
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göras synliga det gällde bara att upptäcka dem. Och att utveckling och kunskap var en mänsklig 

interaktiv, antropocentrisk, linjärt framväxande förmåga. Samt att den senares ontologi och 

epistemologi ses som en främst mellanmänsklig konstruktion där språket är det medium som 

frambringar och bär fram verkligheten och kunskap. Dessa kan även sammanfattas med att ha en 

uppdelad syn på naturens kontra kulturens sätt att utgöra och medverka i verkligheten och 

kunskapandet (Barad 2007:40–42). Hur de teorier vi tillskriver oss till och våra förkunskaper styr och 

avgränsar våra möjligheter i forskningsprojekt på gott och ont, beskrivs också i boken, Handbok i 

kvalitativa metoder, (Ahrne & Svensson, 2011). Men utsikten att expandera ramarna finns och då 

”genom att läsa, diskutera, skriva och göra empiriska studier kan vi öka, bredda och fördjupa vår 

kunskap” (a.a:33). Möjligheten att öka och bredda min kunskap var avsikten med att använda Lenz 

Taguchis och Barads posthumanistiska tankar och teorier som lins i mina nya teoretiska glasögon. Att 

använda glasögon som parallell till att inta ett perspektiv kan kännas något uttjatat, se (Ahrne & 

Svensson, 2011: 182; Wehner-Godée, 2011:48 m.fl.). Men i denna studie passar den bra, då Barad är 

fysiker och själv påtalar att fenomen rörande optik och syn ofta används som liknelser då vi talar om 

kunskap och kunskapsteorier (a.a:29).  

Val av metod  

Studien kan sägas vara en fältstudie vilket beskrivs vara en metod att studera fenomen i sociala miljöer 

genom att delta i dessa miljöer (Ahrne & Svensson, 2011:88). Detta överensstämmer med min 

frågeställning om att studera dokumentationers agens vid re-visittillfällen med en grupp förskolebarn. 

Studien är uppbyggd kring kvalitativ empirisk sinnesdata i form av inspelade filmsekvenser i en miljö 

där re-visittillfällen anordnas. Ahrne och Svensson förklarar i boken, Handbok i kvalitativa metoder, 

sinnesdata som allt vi uppfattar genom att vi känner, ser, hör, smakar och luktar, alltså genom våra 

sinnen (Ahrne & Svensson, 2011:21).  

De teorier om agentisk-realism och relationell materialism som jag använder som teoretisk ram 

innebär att alla agenter intra-agerar och då är forskaren en medproducerande agent i det nätverk re-

visittillfället utgör. I nätverket ingår flera agenter bl.a. barnen, pedagogerna, materialet och miljön, och 

dessa kommunicerar på olika sätt och då inte alltid verbalt. Därav ser jag det som naturligt att jag i 

denna studie kommer att använda öppen partiellt deltagande observation vid ett antal tillfällen. Att det 

är en öppen observation innebär att jag informerat om att jag observerar och vilka intentioner jag har 

med detta. Med benämningen partiellt deltagande menas att jag deltar aktivt som observatör vid vissa 

tillfällen (Ahrne & Svensson, 2011:90). Jag dokumenterar re-visittillfällena genom att filma med 

digital videokamera. Fördelen med att filma varje tillfälle är att jag kan fungera som en aktiv deltagare 

och att jag sedan kan återse skeenden med olika perspektiv. Dessa vinster beskrivs i boken, 

Lyssnandets och seendets villkor, (Wehner-Godée, 2011). Där står: ”Det blev möjligt att följa olika 

processer och se om samma videosekvens många gånger och utifrån olika fokus” (a.a:8). Wehner-

Godée menar att ”det vi först ser i en videosekvens säger mer om oss själva och vårt eget tänkande, än 

vad som finns att upptäcka i de olika sekvenserna” (a.a:23).  Alltså, genom att se filmsekvenserna 

upprepade gånger så kan olika fenomen synliggöras. Och jag vill förskjuta mitt seende och inte 

fokusera på barnen som subjekt, utan även se det som finns i bakgrunden (Hultman, 2011:14). Detta 

rimmar med Barards och Lenz Taguchis teorier där gränserna mellan subjekt och objekt inte är tydliga 

(Lenz Taguchi, 2012:60). De empiriska materialen består av transkriberade filmsekvenser som 

analyserats med hjälp av diffraktionsanalys samt Lenz Taguchis cirkulära och horisontella rörelser, där 

syftet mer var att finna nya tankar och frågor än generella svar. 
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Metoddiskussion 

Studiens empiriska material kan beskrivas att vara av kvalitativ art. Forskning som utförs genom att 

empirisk data produceras via olika former av studier av samhälleliga fenomen benämns även ofta som 

kvalitativ metod. Kvalitativ metod definieras:  

som ett övergripande begrepp för alla typer av metoder som bygger på intervjuer,  

observationer eller analys av texter som inte direkt utformas för att analyseras kvantitativt  

med hjälp av statiska metoder och verktyg (Arne & Svensson, 2011:11). 

 

Olsson & Sörensen (2007), beskriver att med kvalitativa metoder menas forskning som skildrar 

människors beteende, ord eller skrifter (a.a:65). Kriterium för vad som kan kallas en kvalitativ metod 

enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är att se och fokusera en ”öppen, mångtydig empiri” i en 

kontext där även forskaren är en del av den värld hen betraktar (a.a:17). Dock hävdar Åsberg i en 

artikel i Pedagogisk Forskning i Sverige (2001) att metoder som intervju och observation som ofta 

förknippats med begreppet kvalitativ metod är felaktigt. Han menar att det inte finns kvantitativa eller 

kvalitativa metoder utan det är just data som är kvalitativ eller kvantitativ. Metoden är det sätt 

forskaren väljer att gå tillväga, och han anser att det med intervjuer och observationer går att samla 

både kvantitativa och kvalitativa data (a.a:271:274). 

Valet av metod att i studien använda observation och filminspelning för att producera empirisk data 

kändes som den mest rimliga då deltagande i verksamheten som helhet var viktig för att få ta del och 

vara del av intra-agerandet mellan agenterna: miljö, material och människor. Om jag istället till 

exempel genomfört en intervjustudie hade det inte svarat mot teorierna eller frågeställningarna i 

studien. Syftet var inte att få subjektiva verbala utsagor om hur vuxna upplever re-visittillfällen, och 

de barn som ingick i studien kommunicerar inte främst verbalt. Därav hade heller inte inspelning på 

till exempel diktafon gett den helhetsbild som jag strävade efter. Jämför med hur Ahrne & Svensson 

(red.) (2011) beskriver hur det är forskaren som formger en studie för att bäst tjäna syftet där metoder 

för att producera data, vad det empiriska materialet ska bestå av såsom texter, respondenter och så 

vidare samt hur det empiriska materialet ska bearbetas och användas (a.a:20). De menar också att det 

är formuleringen av forskningsfrågorna som leder forskaren till metodologiska beslut om exempelvis 

empirin ska utgöras av respondenters språkliga redogörelser, observationer eller både (a.a:16). Den 

mest förekommande kritiken av kvalitativ forskningen är frågetecken kring dess trovärdighet och 

generaliseringsbarhet beroende på att studier av detta slag ofta är begränsad till ett mindre antal 

respondenter och/eller en särskild miljö. Så är också fallet med denna studie. Sätt att öka 

trovärdigheten kan vara att komparera den med likartade studier, eller genomföra den i olika miljöer 

som sedan jämförs eller genom teoretisk generalisering där empirin kopplas till teoretiska ramverk 

(a.a:29). Varav jag har valt det senare där analysen i studien kan ses som ”i dialog med både empiriskt 

material och befintlig teori” (a.a:209). 

 

Valet av metoden öppen observation där deltagarna informerats om att jag genomförde studien och 

dess syfte kändes mest etiskt riktig med hänvisning till God forskningssed (2011). Problematiken med 

att undvika att röja det deltagandes identitet vid filminspelning (a.a: 43) avhjälptes med att jag inte 

publicerar några bilder i uppsatsen samt att filmsekvenserna endast sågs av mig och makulerades efter 

transkribering.  
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Urval och avgränsningar 

Medskaparna till empirin i denna studie är: en grupp yngre barn (1-2 år) och deras pedagoger, 

dokumentation som producerats av gruppen och pedagogerna, jag som forskare, miljön som 

förskoleavdelningen utgör samt dokumentationsverktyg i form av digitalkamera, dator och surfplatta. 

Pedagogerna på förskolan benämnde surfplattan som lärplatta, vilket jag också hädanefter gör i denna 

text. 

Gruppen av barn och pedagoger valdes utifrån möjligheten för mig att få tillträde till fältet (Ahrne & 

Svensson, 2011:91) samt från min kännedom om att denna förskola arbetade medvetet med 

pedagogisk dokumentation. Det är en landsortsförskola i en kommun i Stockholms län, som ligger på 

ett för mig geografiskt och professionellt lämpligt avstånd. Med professionellt lämpligt avstånd menar 

jag att då jag är själv verksam förskollärare i denna förhållandevis (till antal invånare) lilla kommun 

var det viktigt att jag inte var för personligt knuten till förskolan. Förfrågan om att få genomföra 

studien ställdes till en början till två förskolor som båda omfattades av mina kriterier. Vilka var att jag 

skulle ha möjlighet till tillträde till fältet och att det hade ett lämpligt avstånd samt att båda hade 

yngrebarnsavdelningar, då syftet med studien just omfattade barn 1-2 år. Att jag sände förfrågan till 

båda förskolorna berodde inte på att jag tänkt studera dem båda, utan det var en gardering om någon 

av förskolorna skulle avstå från att delta. Vilket också en av förskolorna av olika skäl gjorde. Då 

avgränsningar i bearbetningen av det empiriska materialet är nödvändigt har jag inte belyst 

pedagogens roll i dessa nätverk lika mycket som barnens och dokumentationens, men självklart är 

deras samhandlingar i paritet med övriga agenters. 

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Då fokus i denna studie inte är antropocentrisk kommer jag bara kort redogöra för de mänskliga 

deltagarna. Pedagoggruppen består av tre kvinnor varav två är förskollärare som arbetat länge på 

förskola, en är vikarierande barnskötare med ett antal yrkesverksamma år. Barngruppen är sammansatt 

av 15 barn i åldrarna 1-2 år. Alla deltagande barn har svenska som modersmål. Samtliga familjer utom 

två tackade ja å sina barns vägnar till att delta i studien. Av olika skäl som till exempel ledighet och 

sjukdom är det framför allt sex av barnen som varit mer delaktiga i de revisittillfällen som spelats in. 

Fyra av dessa är pojkar och två är flickor, vilket i denna studie är av mindre betydelse, då jag inte valt 

att se på den ur ett genusperspektiv.  

Avdelningen består av ett stort rum för diverse utforskande aktiviteter som bygg- och 

konstruktionsmaterial, skapande material, sand/vattenbaljor, en rutschkana, en stor matta, 

sinnesmaterial i form av prismor, speglar, känselmaterial samt tre låga bord med tillhörande stolar (där 

barnen bland annat äter mat). Det fanns även två mindre rum, ett för samling och vila med en stor 

matta på golvet och ett rum med familjevrå. I vrån fanns en del utklädningskläder och annat material 

för rollek. Jag beskriver inte resten av förskolan eller utomhusmiljön då dessa inte ingick i min studie. 

Den pedagogiska diskurs som präglar denna avdelnings miljö och förhållningssätt till barn och 

dokumentation skulle jag säga vara Reggio-inspirerad, där pedagogerna strävar efter att se ett 

kompetent barn. Vilket jag menar kunde märkas då pedagogerna på den här avdelningen valde att ha 

alla möbler i barnstorlek och det mesta av materialet i barnhöjd så att barnen själva kan hantera både 

skapande och utforskande material. Barnens delaktighet och egna görande framhålls som viktigt av 

pedagogerna, barnen får till exempel handha dokumentations-verktygen själva, de får vara med och 

producera den pedagogiska dokumentationen och barnens medverkan i bearbetningen och 
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analyserandet kring den pedagogiska dokumentationen anses som självklar av pedagogerna. De ser på 

pedagogisk dokumentation som ett gemensamt arbetsverktyg för reflektion och kunskapande (Lenz 

Taguchi, 1997:10,15; Wehner-Godée, 2011:18).  

Den pedagogiska dokumentation som använts vid re-visittillfällena har både gemensamt och enskilt 

framställts av pedagoger och barn på avdelningen. Fotografier av aktiviteter som genomförts har 

skrivits ut på A-4 papper och laminerats. Detta förhållandevis stora bildformat menar pedagogerna är 

användbart tillsammans med barnen. De ser re-visit som en kollektiv handling och då är det viktigt att 

alla kan få plats och se. Inplastningen av fotografierna sker för att de blir hållbara för barnens ofta 

handfasta utforskande, men det har också en estetisk och sinnlig aspekt att färgerna på bilden blir 

klarare och ytan blir blank och len. Filmsekvenser spelas ofta in på lärplatta, vilket ses som en fördel 

då den enligt pedagogerna är användarvänlig och direkt tillgänglig. Deltagarna kan genast samlas och 

se filmen på den lagom stora skärmen, till skillnad från inspelning med digitalkamera som ofta har en 

mycket liten skärm. Dessa filmsekvenser och bilder laddas istället in i datorn och kan då visas på 

datorns skärm eller via projektor på väggen. Ofta ingår även artefakter det vill säga det material som 

använts eller skapats vid tidigare aktivitet/projekt tillfälle. Det kan vara teckningar som gjorts eller det 

redskap och verktyg som använts. 

Insamlingsteknik och genomförande 

Insamlingsteknik blir i det posthumanistiska perspektivet något missledande då det påskiner att det 

finns något fix och färdigt att hitta i världen och samla in, vilket ifrågasätts av posthumanistiska idéer. 

Hultman (2011) refererar till Pickering (1995:6) som menar att forskning innebär att de 

representationer som framställs är en tillfällig bild av en ständigt föränderlig värld. Att det inte finns 

en ”statisk värld att representera, det finns ’bara’ förhandlingar, relationer, transformationer” 

(Hultman, 2011:51).  Därför väljer jag att se det som produktion av data (Ahrne & Svensson (red.) 

2011:21).  

Dataproduktionen gick till så att jag deltog i fem av pedagogerna anordnade re-visittillfällen under en 

period på cirka fem veckor, våren 2014. Jag besökte också förskolan under en förmiddag innan 

inspelningarna startade för att bekanta mig något med barn och pedagoger på avdelningen. Jag filmade 

med en handhållen digital videokamera. Jag valde att inte använda stativ till kameran för att kunna 

följa med i de förflyttningar barn, pedagoger och dokumentationen gjorde i miljön. En fördel med nya 

kameror är att de har en display/skärm att titta på, till skillnad från tidigare kameror där man var 

tvungen att se genom sökarens lilla ruta. Skärmen möjliggör ögonkontakt med deltagarna under 

inspelning. Jag inspirerades till detta förfaringssätt då fördelarna framhölls i en uppsats som jag läst 

Sand, småbarn och intra-aktiv lek (Emilsson, 2011).  

Databearbetning och analysmetod 

Studiens empiriska material består av inspelade filmsekvenser som varierar i längd mellan 7 ½ -14 ½ 

minuter. Dessa har transkriberats med hjälp av trespaltsdokumentation, filmsekvenserna genererade 

sammanlagt 27 sidor empirisk data. Rubrikerna på spaltdokumentationen var; agenterna gör, agenterna 

säger och inledande analys. Wehner-Godée (2011) menar att om vi skriver i löpande text fokuserar vi 

ofta enbart på det verbala talet eller på vad som sker. Hon anser att uppspaltningen bättre synliggör det 

komplexa och sätter igång analys och sortering på en gång (a.a:50). Hon beskriver också att vi genom 

att synliggöra tingen, materialet och platsen möjliggör en utvidgad chans till samspel och 
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kommunikation mellan dessa och barnen (a.a:70). I transkriberingen har jag valt att inte fokusera på 

ordagrann utskrift, trots att det i metodlitteratur framhålls att upprepningar, tvekan och pauser kan vara 

lika talande som ord (Alvesson & Sköldberg 2008:55). Valet att inte fokusera på att skriva ordagrant 

och välja att sammanfatta en del verbala yttranden där meningen med dem ändå framgår, beror på att 

jag försökt frångå diskursen att se språket som det centrala ”’jätte’subjektet” (Hultman, 2011:8). Ur 

studiens rätt så omfattande empiriska material har jag valt utdrag ur tre av transkriptionerna vilka jag 

ansåg vara de mest representativa att synliggöra de signifikanta fenomen, som utifrån ett 

posthumanistiskt perspektiv, kan anses ha tillblivit i de nätverk re-visiterna utgjorde. Jag redovisar 

resultaten som sammanfattande berättelser i löpande text av de utvalda delarna för att detta ger ett 

bättre sammanhang och är enklare att läsa (Wehner-Godée, 2011:62). Det här sättet att bearbeta, 

transkribera och sammanställa inspelade filmsekvenser har jag inspirerats av ur boken Lyssnandets 

och seendets villkor, av Christina Wehner-Godée (2011). 

I studien har jag valt att använda diffraktion, vilket kan beskrivas som ett analysverktyg som 

uppmärksammar, svarar på och sammanför natur och kultur, kunskapare och kunskap till fenomen. 

Det är ett sätt att se med data och synliggöra möten och skillnader (Hultman & Lenz Taguchi 

2010:535). Skillnader, inte som motsatser, utan som effekter av hur fenomen påverkar, påverkas, 

överlappar och utvecklas genom varandra. Genom alternerandet mellan att se diffraktion som ett sätt 

att analysera detaljer och de olikheter i mönstret som uppstår i ett fenomen. Och att se det som en 

apparat som används för att synliggöra mönster. Ett mönster som förändras då fenomen möter ett 

hinder, passerar en öppning och om någon av de ingående agenterna eller parametrarna förändras. För 

att citera Barard:”Small details can make profound differences” (Barad, 2007:92). Hon menar att 

diffraktion tillåter oss att tänka kring våra praktiker som sammanflätade och performativa. Något som 

tillsammans gör och blir på olika sätt (a.a:88). Hon beskriver hur diffraktion som metod är att studera 

fenomen inifrån, då alla agenter är en del av fenomenet och där gränsen mellan subjekt och objekt inte 

är bestämd. Hon menar att kunskap blir till genom delaktighet i en ständigt omskapad värld (a.a:89). 

Att analysera kunskapsapparaten, pedagogisk dokumentation med hjälp av Lenz Taguchis cirkulära 

och horisontella rörelser innebär att: läsa materialet, återuppleva, minnas och försöka avkoda det för 

givet tagna för att kunna ifrågasätta det genom motaktualisering och därmed kunna omkoda vår 

förståelse (Lenz Taguchi 2012:95 - 96). Denna omkodning leder förhoppningsvis till den nyskapande 

accelererande kraft som Lenz Taguchi benämner den horisontella rörelsen (Lenz Taguchi 2012:96). 

Processen beskrivs som komplex och ”präglad av förhandlingar av mening och innebörd i relation till 

materialiteter och diskursiva sammanhang, avkodning, omkodning, skapande och innovation” 

(a.a:111). Lenz Taguchi (1997) har redogjort för hur begreppet re-visit skildras av Carlina Rinaldi och 

hur hon talar om de begrepp som beskriver processen med pedagogisk dokumentation, de är ”re-visit” 

där återbesök görs genom dokumentationen för att återse (”re-see”) och återhöra (”re-listen”) skeenden 

och tankar, för att slutligen upptäcka nytt, befästa och skapa kunskap ”re-interpreting” och ”re-

learning” (a.a:76). Här skulle jag vilja göra tillägg till Rinaldis begrepp utifrån det som Lenz Taguchi 

(2012) framhåller som viktiga aspekter av processen i meningsskapande kring den pedagogiska 

dokumentationen, det vill säga det som har med återupplevandet att göra. Återupplevandet skapar en 

fördröjning mellan det vi upplevt, det vi gör och tänker. Fördröjningen möjliggör nya sätt att 

organisera tankarna och därmed kan det leda till nyskapande och kreativitet (a.a:95). Mina tillägg är 

reproduce (återge/återskapa), remember (minnas) och recreate (återskapande). Lenz Taguchi (2012) 

lyfter att det kan vara ett problem att processen med pedagogisk dokumentation i förskolan ofta fastnar 

i den cirkulära återupplevande rörelsen. Hon menar att det är viktigt att ha en framåtsyftande mening 

med den om den ska bidra till att utveckla förskolans verksamhet och barns kunskapande (a.a:94,112). 
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Jag vill med mina tillägg poängtera att vid re-visittillfällen med yngre barn spelar detta återgivande, 

återupplevande och återskapande en stor roll för kommunikationen och meningsskapandet. Genom att 

lyfta fram de olika minnesbilder agenter samhandlar kring i re-visit berikas konstruktion av den 

kollektiva berättelsen samt att det påverkar och förändrar det fenomen som för tillfället produceras. 

Likväl ses i en posthumanistisk förståelse inte någon av dessa minnesbilder, varken de enskilda eller 

de kollektiva, som mer sanna eller objektiva konstruktioner av verkligheten (Hultman, 2011:60). 

Forskningsetiska aspekter  

Min studie inbegriper de yngsta barnen på förskolan därför är etiska aspekter av stor vikt då 

möjligheten till att efterfråga deras eget samtycke försvåras (Svenning; 2011:78).  Svenning skriver i 

boken, Vad berättas om mig (2011), att:  

Det är ständigt aktuellt att tänka över vem som väljer vad som ska dokumenteras, hur det görs 

och vilken möjlighet barnen har att bli lyssnade på och välja huruvida de vill delta i 

dokumentationen eller slippa göra det (a.a:28).  

 

Då det gäller de yngsta barnen på förskolan är det viktigt att försöka vara lyhörd för deras ickeverbala 

kommunikation, och då barnen är minderåriga så ska föräldrar ge sitt samtycke (Olsson & Sörensen, 

2007:55). Barnens föräldrar på den aktuella avdelningen, informerades om studien muntligt av 

pedagogerna samtidigt som den av mig skrivna informationen med vidhängande samtyckesformulär
2
 

delades ut. I informationen beskrevs syfte och förfaringssätt samt att deltagandet var frivilligt och 

närhelst kunde avbrytas. Jag skrev att både förskolan och deltagarna anonymiseras i den kommande 

uppsatsen samt att inspelat material endast ses av mig och makuleras efter att ha analyserats färdigt. 

Jag hänvisade till att jag som forskare utgått från de etiska principer som redogörs för i 

Vetenskapsrådets skrift, God forskningssed (2011). Där beskrivs hur forskning kan genomföras så 

etiskt riktigt som möjligt och vilka krav som ställs på forskaren. De etiska krav som jag ansåg gälla 

min studie var att deltagarna har rätt att få skriftlig information om forskningens syfte och villkor för 

deltagandet (a.a:42). Jag redogjorde för att det insamlade material endast används för syften som 

informerats om, att allt material avidentifieras samt att de inspelade filmsekvenserna kommer att 

förstöras då uppsatsen är färdig.  Vårdnadshavarna har så som god forskningssed föreskriver fått 

möjlighet att samtycka till medverkandet för sina minderåriga barns räkning. De har också informeras 

om att de när som helst kan avsluta sitt barns deltagande (a.a:43-44). 

Innan inspelningarna startade visade jag de deltagande barnen min filmkamera och berättade att jag 

skulle spela in. Reaktionerna varierade från ointresse till glada miner och pekande på filmkamerans 

skärm. Inget barn reagerade negativt på kameran, men så är de enligt pedagogerna också vana vid att 

se och hantera dokumentationsverktyg av olika slag. 

 

Alla deltagande agenter i studien är på ett sätt medskapare av datamaterialet, men då jag som forskare 

riktade kameran, när jag valde att starta inspelningen och stängde av, genom mina transkriberingar och 

hur jag ordnat och analyserat data till ett empiriskt material kan man säga att det huvudsakliga 

ansvaret för dess konstruktion är mitt. Ahrne & Svensson, (2007:185), Wehner-Godée (2011:21) och 

Hultman (2011:51) beskriver detta, hur materialet i ett forskningsprojekt eller studie alltid måste 

                                                      
2
 Bilaga 1. 
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passera genom forskaren. Metoden att genomföra deltagande observation kan också ge en 

forskareffekt, där forskarens deltagande påverkar det som sker och hur deltagare beter sig (Ahrne & 

Svensson, 2007:90). Men med ett äkta samspel, engagemang och intresse kan en gemensam 

referensram och tillit växa fram.(a.a:88, 96). Det faktum att förskolan är en välkänd miljö för mig 

innebär säkert att denna referensram redan till viss del är etablerad, dock kan kanske min förförståelse 

också göra att jag ser det jag brukar se, då jag är en del av den pedagogiska diskursen (jfr. Olsson & 

Sörensen, 2007:64; Alvesson & Sköldberg 2008:184). Risken uppvägs genom en medvetenhet hos 

mig som forskare, och att jag tagit beslut om att sträva efter ett aktiv motstånd mot det förgivet tagna.  

Studiens kvalitet  

En studies trovärdighet och validitet beror på hur väl tolkningen stämmer överens med den kontext 

den är en del av. Det viktigaste kvalitetskriteriet är att fundamentet i tolkningen utgår från det 

empiriska underlaget (Olsson & Sörensen, 2007:66).  För att överhuvudtaget kunna skriva en text 

utifrån empiriska data måste urval, tolkning och formulering av text ske - ett urval som bör präglas av 

pluralism (Alvesson & Sköldberg, 2008:451). För att denna pluralism ska bli möjlig och texten 

hanterbar behöver dataurvalet reduceras, det vill säga att det är bättre att skriva mer och på djupet om 

lite, än lite om mycket (a.a:456).  

Då detta är en begränsad fältstudie där möjliga tillblivelser och ett icke-antropocentriskt perspektiv är i 

fokus, är inte målet att finna generella svar. Den kan ses som ett bidrag till att synliggöra agenternas 

intra-aktion i re-visit och vad som kan bli. Detta posthumanistiska sätt att se på resultatet av analys 

kring pedagogisk dokumentation, beskrivs i artikeln, Challenging antropocentric analysis of visual 

data: a relational materialist methodological approach to educational research, av Hultman & Lenz 

Taguchi (2010: 540). Genom att som jag som aktiv pedagog och forskare fått möjlighet att göra 

deltagande observationer i en grupp yngre barns reella pedagogiska praktik och sedan fått möjlighet att 

fläta ihop praktiken med posthumanistiska teorier så kan relevansen i dessa diskurser synliggöras. Och 

att praktik och teori flätas samman och berikar varandra till en helhet ser jag som en stor del av 

kvaliteten och behållning. Mitt empiriska material utgör som sagt inte någon sann mall för hur re-visit 

sker och vad det ger. Men det är ett belysande exempel på hur det tillblev sig där och då - med just de 

förutsättningar och de agenter som ingick. Studien kan synliggöra hur dessa fenomen kan diskuteras 

på olika och nya sätt med utvidgade teoretiska ramar. 

Resultat och analys 

Studiens syfte var att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv utveckla insikt om vad den pedagogiska 

dokumentationen gör med barnen vid re-visittillfällen och att se hur posthumanistiskt inspirerade 

analyser av re-visittillfällen kan bidra med förståelse för de yngsta barnens möjlighet till 

kommunikation och meningsskapande, med fokus på agenternas intra-agerade och vad som tycktes 

uppstå kring den pedagogiska dokumentationen. 

Denna studies empiriska data består av filmsekvenser som transkriberades. Ifrån dem valdes utdrag ur 

tre av transkriptionerna vilka jag ansåg vara de mest representativa att synliggöra de signifikanta 

fenomen som utifrån ett posthumanistiskt perspektiv kan anses ha tillblivit i de nätverk re-visiterna 
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utgjorde. Utdragen är sammanställda som berättelser. Efter varje filmberättelse följer tolkningar med 

utgångspunkt i studiens frågeställningar och analysen därikring. Jag har också gjort två 

bildillustrationer där jag grafiskt framställt hur jag tänkt kring vissa resultat för att försöka göra det 

tydligare.     

De pedagogiska dokumentationerna gör sig 

tillgängliga och begripliga i re-visittillfällen – en 

posthumanistisk analys 

Den pedagogiska dokumentationens performativitet och hur den kan vara en aktiv agent har Hillevi 

Lenz Taguchi (2012), beskrivit och hon menar att dokumentation har en agentisk kraft att sätta igång 

nya händelser och ny intra-aktion (a.a:60). Här vill jag rikta min blick mot hur den pedagogiska 

dokumentationen gjorde sig tillgänglig för de yngsta barnen och hur de bidrog till förbindelserna i 

intra-agerandet vid re-visittillfällen.  

Film 1 – Möte med motivet. 

Sammanfattad berättelse från en 7 ½ minuter lång film. 

Mänskliga agenter: Edvin 1 ½ år och John 2 ½ år, pedagog/förskollärare, forskare/filmare. 

Ickemänskliga agenter: Fyra stycken inplastade fotografier i A-4 format föreställande tre barn som 

utforskar stora papprör, grus och sand ute på förskolans gård, stor spegel som ligger som en matta på 

golvet, en balja med månsand (en mycket formbar, hållfast sand blandad med vax), ett antal deciliter 

mått, hinkar och några pappersrullar, forskarens digitala videokamera. 

 

De fyra fotografierna i A-4 storlek ligger på en stor golvspegel inne på avdelningen, de är 

laminerade och solen reflekteras både i spegeln och i fotografiernas blanka yta. Pedagogen står på 

huk framför barnen och berättar att de nu ska gå och titta på bilderna. John går direkt fram och tar 

upp ett foto av en flicka med rosa mössa och jacka i förgrunden, han håller upp det med en hand i 

ögonhöjd och tittar. Han studerar fotot noggrant, pekar på en person som skymtar i bakgrunden. 

Han ger fotot till pedagogen och plockar upp nästa bild. Han sätter sig på knä och håller fotot med 

båda händerna - E de? frågar han. Han tittar på motivet, sedan på pedagogen och sen fotot igen. 

Bilden föreställer en pojke som kör skottkärra. Han visar det för pedagogen och den andra pojken 

(som också är pojken som syns på bilden). Han ger fotot till pedagogen och plockar upp nästa bild 

- E dä? Frågar han nu. Bilden svajar då han håller det i ena sidan. Han säger sitt namn, det är han 

själv på bilden. Han sätter sig ner en bit bort och tar bilden med båda händerna. Han lutar sig fram 

och tittar nära på fotot - E de? Frågar han igen. Pedagogen svarar med en fråga om vad han gör på 

bilden. Han pekar på papprörets mynning som syns på bilden och hur grus skyfflas in av hans hand 

– E annan, e dä, piijjp, säger han och låtsas gripa tag i gruset med fingrarna och lyfter handen 

uppåt. Pedagogen bekräftar –Ja du stoppade gruset i hålet i röret. John svarar ja och samtidigt som 

han nickar och böjer fotot så det blir konvext. Titta! säger pedagogen lutar sig fram mot fotot och 

pekar, han slätar till bilden och sätter det återigen nära ansiktet. Han tittar, sedan börjar han vifta 

med fotot likt en solfjäder. Han böjer sig fram för att titta på ett foto. Han säger namnet på flickan 

som syns på bilden. På bilden syns hon hålla i ena änden på röret då John fyller det med grus från 

den andra änden. Pedagogen bekräftar, -Ja det är Märta, Märta hjälpte dig. Fotografiet han har 
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Analys – Möte med motivet 

Om fotografier förstås som agentiska – så bidrar dess agens och materialitet tillsammans med andra 

agenter till nya tillblivelser och fenomen (Lenz Taguchi, 2012:60,82).  I beskrivningen av 

filmsekvensen ovan kan fotografiernas möte med barnen förstås som att de gör något. Agenterna blir 

laddade med intentioner, att de tillsammans ska synliggöra arbetsprocessen med pedagogisk 

dokumentation, att de kan återge och återberätta något från en tidigare aktivitet. I återupplevandet, 

tolkas händelsen av barnen och pedagogerna i en cirkulär rörelse där agenterna samhandlar, vilket kan 

bidra till att de mänskliga agenternas eget seende och minnesbilder vidgas (Lenz Taguchi, 2012:98). 

Ett utvidgande i intra-agerande med andra agenter, som i mötet skapar något nytt. Och beroende på 

vilka olika intra-aktioner som uppstår så genereras olika fenomen (Barad, 2007:58).  Pojkarna, 

pedagogen och fotografierna i den här sekvensen kopplas ihop bland annat genom deras anknytning 

till motivet, genom att lyfta upp fotografierna, titta nära, luta sig över och peka ut signifikanta detaljer. 

Säkert har de varit med om liknande tillfällen förut där de tillsammans intra-agerat med fotografier. De 

verkar förstå att här finns fotografier och de går att titta på, kommunicera och agera med. Fotografier 

gör någonting med oss, dels som fysisk kropp, dess storlek och hanterbarhet som när pojken radar upp 

dem efter form längs med en annan rektangulär form (spegelns kant) och hur han då upplever 

geometriska former och att sortera och ordna, eller när han viftar med ett fotografi som en solfjäder, 

hur det blänker och färger som fångar vår blick. I ett posthumanistiskt perspektiv förstår vi detta som 

att materialitet har betydelse för det som sker (Barad, 2007:183–185). Fotografiet samarbetar med 

barnen och pedagogen genom motivet så de kan minnas mer och se sådant de kanske inte såg just då 

det hände. Den effekt som uppstod just i denna re-visit är beroende av just dessa agenter, de är 

varandras förutsättningar. Fotografierna föreställde barnen som gjorde något, och som nu gör något 

med fotografierna och fotografierna av barnen sätter igång något hos barnen. Enligt ett 

posthumanistiskt sätt att tänka så skulle effekten av samhandlandet blivit annorlunda om någon agent 

varit någon/något annat (Barad, 2007:92). I användandet av diffraktion är det viktigt att 

kvar i handen låter han glida fram och åter på spegeln, det rasslar lite av sandkorn som ligger på 

den. Pedagogen pekar på bildernas motiv och återberättar händelsen med hur de utforskade gruset. 

Pojken har nu en hand på varje foto som båda ligger på spegeln, han vrider dem lite och skrapljud 

hörs. John samlar sedan ihop alla fyra fotografier och radar upp dem på golvet längs med spegelns 

kant. Alla bilder är rektangulära och han lägger dem liggande kant i kant, trots att motivet på två 

av dem är stående. Han rättar till dem flera gånger för att de ska ligga rakt, de glider lätt mot 

underlaget. Då reser sig den andra pojken upp från pedagogens knä och hämtar bilden av sig själv 

där han kör skottkärra. Han visar fram bilden till pedagogen och pekar på sig själv och säger - -

Eee. Han sätter sig åter i hennes knä, pedagogen pekar också på bilden och bekräftar -Ja det är 

Edvin, och återberättar det motivet visar. John reser sig för att titta tillsammans med pedagogen 

och den andra pojken. Pedagogen böjer sig fram och samlar nu ihop fotografierna och lägger ut 

dem på spegeln, hon sammanfattar alla fotons motiv för barnen. John böjer sig fram så han står på 

alla fyra, han fokuserar de olika saker, händelser och personer som pedagogen pekar ut. Han ger 

enstaka verbala svar som, ja och mmm, men mest pekar han och nickar då pedagogen berättar. 

Edvin uppmärksammar flickan på den ena bilden och säger hennes namn. Pedagogen frågar om 

de vill återupprepa aktiviteten som visas på fotografierna, fast inomhus med sandbordet. Pojkarna 

reser sig och går fram till baljan med sand som pedagogen tar fram. 
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uppmärksamma och problematisera detaljer och skillnader i de fenomen vi undersöker, då alla agenter 

påverkas och påverkar på sitt sätt i just den situationen (Barard, 2007:73, 393).  

Fotografierna påminner pojkarna om vad de gjorde på gården och sett ur ett posthumanistiskt 

perspektiv skulle det kunna förstås som att de kopplat ihop sig med skottkärran och kört den över det 

lite knöliga underlaget. Hur det var för pojken som grävde i gruset och fyllde det långa röret, vars hål 

tycks ropa – Fyll mig! Fotografiet påminner pojken och flickan om hur gruset rasslade genom röret 

och kom ut i andra änden och hur mycket lättare det blev att fylla röret när flickan hjälpte honom att 

täppa till utgångshålet och hålla röret stadigt. Barnen mötte tingen, undersökte möjligheterna de erbjöd 

och bildade ett nätverk där de samhandlade och använde sina tidigare erfarenheter och kunskaper för 

att nå ett mål. Deras erfarenheter och minnesbilder av sand, grus, rör och volym har i och med intra-

agerandet i aktiviteten och agenternas kommunikation i re-visiten överlappats och vidgats. Det 

påverkades genom att tidigare händelser återgivits i dokumentationens motiv och barnens möte med 

motivet, vilket inte förstås som en enkel linjär orsak – verkan effekt utan som ett sammanflätat 

agerande och samhandlande.  Motivet kopplar ihop och överlappar då och nu, samt barnens egna 

minnesbilder och dessa både förändras och består – likt vågor som rullar in och överlappar, sprider sig 

och blandas med strandens sand. Där sanden skulle kunna ses som symbol för alla de tankar, 

kunskaper, erfarenheter och upplevelser barnet har sedan tidigare, en sand som översköljs, påverkas 

och påverkar, som består och förändras. I exemplet kan vi också se hur barnen sedan får möjlighet att 

intra-agera med sand och rör igen, där pedagogen ger dem möjlighet att återupprepa aktiviteten. Där 

de prövar om och omprövar och på så sätt vidgas erfarenheterna och meningsskapandet än mer. 

Barnen kan i berättelsen ses som medskapare av re-visiten, de har återbesökt, återupplevt och tolkat 

grus-/sandutforskandet i en inbromsande cirkulär rörelse med dokumentationen, deras minnesbilder 

har påverkat det som visats lika mycket som dokumentationen påverkat deras minnesbilder (Lenz 

Taguchi, 2012: 94). 

Sammanfattningsvis ger barnen, pedagogen och materialet alla uttryck för vad som hänt, pekar, visar, 

berättar och bekräftar ett fenomen eller situation. Därefter agerar de och påverkar varandra igen genom 

till exempel en ny bild och ett nytt motiv, en ny aktivitet eller händelse, en motorisk rörelse eller ett 

verbalt uttryck. Det gör att nya minnen väcks och nya associationer och aktioner uppstår i en 

framåtriktad horisontell rörelse (Lenz Taguchi, 2012:94) Det kan också med Barads agentiska realism 

ses som intra-agerande i samhandling med överlappningar av agenter, effekter och fenomen där en 

fortlöpande utvidgning sker i ständig tillblivelse och omskapande – en diffraktion (Barad, 2007:183–

185).  

Illustrationen som följer visar hur jag under analysarbetet försökte visualisera mina tankar kring intra-

agerandet med hjälp av att använda Lenz Taguchis (2012) tankemodell av cirkulära och horisontella 

rörelser i analysen av filmsekvenserna och meningsskapandet kring dokumentationen. Där 

ickmänskliga och mänskliga agenterna till en början samhandlade i den cirkulära inbromsande och 

återupplevande rörelsen för att ibland gå vidare i en framåtriktad horisontell rörelse med agerande för 

förändring, där nya handlingar, tankar och förståelser uppstår (a.a:94). De horisontella rörelserna 

beskriver jag med orden förändring och förflyttning då det ofta skedde något nytt vid re-visittillfället 

då någon agent i nätverket förändrades eller förflyttades. Förmåga beskriver hur agenterna gjorde sig 

tillgängliga för varandra och deras förmåga att agera, vilket också förde processen framåt. Orden 

förståelse och fakta symboliserar de tillfällen då samförstånd uppstod mellan de mänskliga agenterna 

kring till exempel motivet, vilket ofta ledde det till progression i re-visitprocessen. Slutligen använde 

jag ordet fantasi för att beskriva de associationer och nya utforskningar av fenomen som tillblev 

genom de olika agenterna som deltog. Detta kan jämföras och knytas till de olika former av kunskap 
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som Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) refererar till Carlgren (1994) och som också beskrivs i 

förskolans läroplan – där kunskap kan delas in i ”fakta, förståelse, färdighet och förtrogenhet […]” 

(Skolverket, 2010:6), samt hur fantasi framhålls som viktig aspekt av kunskapande processer 

(Pramling Samuelsson & Sheridan 1999:70). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film 2 – Nätverket, byta bild. 

Sammanfattad berättelse från ett utdrag från en 14 ½ minuter lång film. 

Mänskliga agenter: Robin 1 ½ år & Ernst 1 1/2 år, Sara 2 år, pedagog/förskollärare, forskare/filmare. 

Ickemänskliga agenter: Ett antal stillbilder på datorn (Laptop) och i digitalkameran från en aktivitet 

då de barn som är med i re-visiten ritar med tuschpennor och sätter upp sina teckningar med tejp på 

väggen, teckningarna i A-3 format som barnen ritat med tuschpennor vid ett tidigare tillfälle, 

avdelningens stora rum, ett lågt runt bord med tillhörande stolar, forskarens digitala videokamera. 

Barnen och pedagogen har suttit och tittat på bilderna i datorn från den tidigare ritaktiviteten en 

stund, de har tittat på sina teckningar och återblickat en hel del. Flickan som är med har gått runt 

och lekt ”fotografering” med digitalkameran. Hon återvänder nu till bordet och de andra och sätter 

sig och lägger kameran på bordet. Pedagogen vrider datorn mot henne och frågar om hon vill se 

när hon tidigare hade tejpat upp sin teckning. Flickan tar tag i datorns sidor och drar den mot sig, 

hon tittar på bilden på skärmen. Det är en närbild av hur hon sätter fast tejp i ena hörnet på sin 

teckning –Titta! säger hon stönar lite, tar pekfingret och trycker på den stora mellanslagstangenten 

flera gånger. Hon säger, Titta! en gång till och trycker flera gånger. Knappen ger ifrån sig ett litet, 
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Analys – Nätverket, byta bild. 

Med posthumanistiska tankar om intra-aktioner där förbindelser tillblir mellan organismer och ting 

som utgångspunkt, kan i denna berättelse ses i hur Sara begripit knappens utsända signaler om 

samarbete där de tillsammans kan få saker att hända, till exempel som att byta bild på datorns skärm. 

Utan flickans motoriska rörelse och vilja och utan knapparnas funktion och mötet dem emellan där det 

uppstår intention så skulle inte den effekt som nu skedde uppstå. Hur och när Sara förstått att en 

samhandling med knappen kan ge effekt, kan jag bara spekulera i. Men hon visar att hon har 

klick. Sara trycker nu med båda pekfingrarna på ”musknapparna” (vilka sitter på datorns 

tangentbord då det är en s.k. laptop). En vit ruta blir synlig på skärmen (ett felmeddelande). 

Samtidigt som detta sker har Ernst plockat upp den avstängda digitalkameran och pillar på olika 

knappar och på skärmen. Sara trycker på knappen som höjer ljudet på datorn, pling, pling låter det. 

Robin kommer runt bordet för att se och lägger samtidigt en pekbok på bordet. Filmaren/forskaren 

assisterar Sara som försöker byta bild på datorn, denna visar och berättar att hon kan trycka på 

piltangenterna. Sara trycker under tiden med ena pekfingret på vänster ”musknapp” och det andra 

på högra piltangenten, bilderna på skärmen byts ut i rask takt. Sara tittar och trycker – Oj! Säger 

hon. Hon får fram en bild där tre teckningar syns uppsatta på väggen, och de tre barnen står vända 

mot teckningarna med ryggen mot fotografen. Sara lutar sig bakåt i stolen, korsar armarna, tittar 

en stund och sedan sträcker hon fram vänster pekfinger –Titta! utropar hon och pekar på bilden. – 

-- Ja vad är det? Frågar filmaren/forskaren. – Boll! Svarar flickan, - Ban, ban, ban, utropar hon. 

Pedagogen lutar sig fram för att titta då Sara ger ifrån sig så starka kommunikativa uttryck. – Nu 

blir jag nyfiken, vad är det som är så spännande? säger hon. – Ja, Robin, hon pekar på bilden och 

bekräftar att det är ett barn, det är Robin på bilden. Sara pekar nu med pekfingret på skärmen, hon 

drar fingret som för att påverka bilden som på en lärplatta. Edvin lutar sig fram för att se på 

skärmen, -Titta Edvin, Sara pekade nyss på dig, säger pedagogen. Edvin håller fortfarande i 

digitalkameran. Flickan börjar trycka ner tangentkapparna D och L, inget händer på skärmen hon 

säger –Tepa.  Nu övergår Sara till att titta på vad pojken gör med digitalkameran som han just fått 

igång med ett pling och ett surr –Byt! Byt, säger han högt. Pedagogen som har pojken i knät tar 

kameran för att hjälpa honom hitta stillbilderna i den, hon riktar kameran mot Sara – Och så 

trycker du där. Sara trycker med sin tumme på den lilla svarta pilknappen, vilken påminner 

mycket om datorns pilknapp. Det låter, klick, klick när bilderna hoppar framåt på kamerans lilla 

skärm. Edvin tittar på bilderna. Sara slutar trycka på knappen, hon lutar sig fram –Titta! Titta! 

Tida. Pedagogen frågar vem det är. Sara säger –Nä mä... Pedagogen börjar ljuda namnet på flickan 

som är på bilden –Ma.., Mat… - Tida! Fyller flickan i. Pedagogen nickar och frågar vad de tror att 

Matilda gör på bilden. Motivet visar hur flickan får smaka på ett blåbär ur en pedagogs hand. 

Pojken lutar sig fram, tittar nära och nyper ihop pekfinger och tumme likt handen som syns på  

bilden, och sen för han fingrarna mot sin mun och låter –Mmm. Pedagogen berättar att de äter 

blåbär. Sara säger – Bå bä, bok dä, och tar upp pekboken som ligger på bordet. Edvin vänder 

blicken mot filmaren/forskaren tittar på filmkameran sedan på digitalkameran, åter upp på 

filmkameran och sägen – Dän. –Ja, där är också en kamera, säger pedagogen. Filmaren/forskaren 

visar honom sin kamera och hur den filmar bordet och digitalkameran. Pojken ler sen vänder han 

uppmärksamheten mot digitalkameran igen. 
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förståelsen genom att hon formar handen, låter fingret och knappen mötas, riktar blicken mot skärmen 

och på olika sätt ger uttryck för att en effekt eller förändring är väntad. Dessa ageranden sker inte 

linjärt, en i taget, utan de är samtidiga och överlappar varandra, hon trycker på knappen samtidigt som 

hon tittar och inväntar förändring/effekt. Vad som startar händelsen är inte alltid klart, är det knappens 

signaler, armens och fingrets rörelse eller en önskan om förändring på skärmen? De enskilda 

agenternas agens är inte av så stor betydelse i agentisk realism, utan tanken med att analysera fenomen 

utifrån ett posthumanistiskt perspektiv är att försöka att i ett inifrånperspektiv belysa olika fenomen i 

samhandling och hur de uppstår i olika sammankopplingar. Där det är i dessa möten, i 

sammankopplingarna som agens uppstår och ger effekt (Barad, 2007:73).    

Här kan vi också se hur vissa effekter utesluts allt utifrån vilka möjligheter till intra-agerande mellan 

agenterna som öppnas eller hindras (a.a:393). I berättelsen beskrivs hur flickan försöker påverka 

bilden på skärmen genom att dra och trycka sitt finger mot skärmen, vilket hon troligtvis anammat i 

sitt tidigare intra-agerande med lärplattan. Här svarar och gör inte skärmen som flickan förväntar sig. 

Även sådana händelser utvidgar hennes förståelse av bildskärmars samspel, ibland kan man trycka 

eller dra på dem för att byta bild eller aktivitet, ibland inte. Och fungerar det inte finns det ofta en 

knapp som gör sig tillgänglig för samverkan istället. I den här berättelsen visas också hur knapparna 

på datorn slutar samspela om den mänskliga agenten/fingret trycker för mycket, för fort eller på fel 

knapp. Då slutar en av deltagarna i nätverket att bidra, och då måste någon agent förändras, en annan 

knapp, ett annat finger och så vidare som griper in i intra-agerandet, påverkar och ger effekt. Exempel 

på det ses när filmaren/forskaren kopplade ihop sig med nätverket och visade flickan hur hon kunde 

trycka på pilknapparna för att byta bild. När någon agent upphör att delta i nätverket, avstannar det och 

nya och andra nätverk skapas. I sekvensen beskrivs hur flickan överger sitt nätverk med datorn då den 

låst sig och riktar sitt intresse mot digitalkameran, pojken och pedagogens nätverk. Digitalkameran 

vars pilknapp påminner om den pilknapp flickan just samhandlat med på datorn och upplevt 

fenomenet byta bild. Hon översätter sina förkunskaper och tidigare erfarenheter till sitt nya nätverk, ett 

nätverk som kopplar ihop sig och därmed skapar intention att tillsammans byta bild. Här ger också 

kameran förväntat svar då bilderna byts varje gång hon trycker på pilknappen. Liknande 

meningsskapande nätverk, stora och små, säkert ofta samtidiga och rikt förgrenade sker hela tiden 

under vår livstid om vi förstår dessa fenomen och sammankopplingar av agenter och nätverk ur ett 

posthumanistiskt perspektiv. Vi behöver bara bjuda in tingen och tänka på dem som likvärdiga agenter 

för att bli medvetna om det och upptäcka tingens betydelse. Barad (2007) beskriver hur dessa nät 

(web) av agenter och de fenomen som uppstår inte kan liknas vid att det är skulle vara separata nätverk 

som kopplas samman i en linjär kedja av nätverk, utan menar att de är sammanflätade som en stor 

massa och att alla nät är kopplade till varandra vilket gör att de alla påverkas och påverkar varandra 

(a.a:389). 

 

Film 3 - Pekande som kommunikationsapparat.   

Sammanfattning av ett utdrag från en 10 minuter lång film. 

Mänskliga agenter: John 2 ½ år & Märta 2 år, pedagog/förskollärare, forskare/filmare. 

Ickemänskliga agenter: Lärplatta med en inspelad filmsekvens av barn som utforskar ris, måttsatser 

och en våg i en balja som står på en lastpall på golvet, samlings-/vilrum, stor matta, förskolans stor 

rum, balja med ris, våg med vågskålar i genomskinlig plast, decilitermått, genomskinliga hinkar och 

litermått, forskarens digitala videokamera. 
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John ligger på mage på mattan i vilrummet och tittar på lärplattan som ligger framför honom. 

Märta står på alla fyra bredvid och pedagogen sitter med korslagda ben framför dem. Hon berättar 

att nu ska de få se en film av vad de gjorde dagen innan. Pedagogen för sitt pekfinger över 

bildskärmen och stillbilder från aktiviteten passerar, barnen tittar och pekar ibland igenkännande 

på något på bilderna. Märta försöker trycka på ”returknappen” på lärplattans ram, pedagogen 

håller undan hennes hand och täcker för knappen med sina fingrar. Pedagogen stannar vid en bild 

som har en cirkelsymbol i mitten av skärmen. Det är en liten pilsymbol i mitten av cirkeln, hon 

trycker sitt finger mot cirkeln och filmen startar.  Hon vinklar upp lärplattan mot sina knän, likt en 

liten TV framför barnen. John pekar med pekfingret på motivet som framträder (barn som 

utforskar ris i en balja) och säger, - Dä. Filmen sätts i pausläge, pojken trycker igång den igen 

genom att trycka på den lilla cirkeln med pilen igen. Nu pekar han igen, denna gång någon 

millimeter från skärmens yta – Däj, säger han. Pedagogen svarar att det är en massa ris på bilden 

och frågar om han kommer ihåg att han hällde med ris dagen innan. Pojken bekräftar med ett 

mmm och nickar. 

 -Titta! säger flickan och håller upp händerna i luften. Båda barnen ställer sig sedan på alla fyra. - 

Såg ni? Frågar pedagogen. John lägger sig åter på mage. Pedagogen pekar på skärmen och säger 

att det ska titta. Pedagogens röst hörs på filmen, hon benämner ting och vad barnen gör. Märta 

pekar på bilden så den pausas – De John dä. Pedagogen sätter på filmen bekräftar och pekar på 

pojken på bilden hon med – Titta, vad gör John? John pekar på sig själv på bilden –Hän. 

Pedagogen upprepar frågan, -E dän? Säger pojken och vickar lite på pekfingret en bit från 

bildskärmen.  – Titta annat! Säger Märta högt och tittar på pedagogen. Pedagogen säger att de ska 

titta på filmen en liten stund till och pekar samtidigt på bilden på skärmen – Har du sett vad den 

gör? Säger pedagogen. Pojken pekar och skakar på huvudet. - Det är en stor burk Märta,  säger 

pedagogen. – Ja, annat, säger Märta och pekar på skärmen så filmen pausas igen, - Annat!  

Pedagogen sätter igång filmen och fortsätter prata om måtten som syns på filmen. John pekar mot 

vågen på bilden, som nu syns gunga och väga upp och ner – E dän? – Ja vad gör den? Undrar 

pedagogen. Pojkens pekfinger vickar upp och ner och följer vågens rörelser. Pedagogen replikerar 

– Den gungar! Pojken svarar, -Nnga. På skärmen syns och hörs hur vågen snabbt tippar över åt 

ena hållet. Pojkens pekfinger följer händelsen. Han tittar snabbt upp på pedagogen med öppen mun 

och uppdragna ögonbryn. Pedagogen säger –Men vad hände nu? Och samtidigt ser hon förvånad 

ut. Märta pekar på skärmen, tittar på pedagogen med lika förvånad min. Hon för sin hand snabbt 

mot munnen - Mä! Och skrattar. Pedagogen undrar än en gång vad det var som hände och säger –

Den ramlade ner! John säger – Jala ne, e de? Och pekar på skärmen. Pedagogen svarar med en 

motfråga om vem som syns på bilden, och svarar själv att det är Edvin – Vad gör Edvin? Frågar 

hon. John pekar på det Edvin har i handen – E annan. – Ja han har ett annat mått, svarar 

pedagogen. –Annat, säger John. Pedagogen uppmanar barnen att titta och beskriver hur vågskålen 

ramlade ner. –Igen, säger Märta. Pojken pekar på sig själv på bilden och säger sitt namn. 

Pedagogen bekräftar genom att upprepa hans namn och att det var han som hällt i riset. – Har du 

sett Märta, uppmanar pedagogen och pekar på skärmen som återigen visar hur vågen tippar över åt 

det ena hållet. Märta svarar, - Annat! Och pekar på skärmen så att den återigen pausas. John skakar 

på huvudet. Pedagogen föreslår nu att de ska gå och hälla med ris igen och barnen reser sig och går 

till rummet där baljan med ris finns. 
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Analys - Pekandet som kommunikationsapparat. 

Kommunikation sker på många sätt då vi förstår alla agenter som lika delaktiga och sammankopplade. 

Kommunikationen kan vara visuell, verbal, motorisk, emotionell, mekanisk, logografisk och ofta är de 

olika sätten att kommunicera samtidiga, såsom Barad beskriver diffraktionsvågor (Barad, 2007:28). 

De olika sätten överlappar, förstärker, påverkas, påverkar och utvidgar varandra precis som vågor gör. 

I posthumanistiska teorier värderas alla agenters kommunikation lika högt. Tingen kan säga jämställas 

med människorna i det att relationen ses ömsesidigt konstituerande, precis som fingret är en 

förlängning av människans hand så blir också handen (människan) en förlängning av tingen. Och då 

kommunicerandet och agerandet inte endast förstås som att det härrör från mänskliga agenter, ges 

heller inte det verbala språket företräde att anses vara i toppen på en förmodad 

kommunikationshierarki (Hultman, 2011:8, 37, 72). Att re-visittillfällen tillsammans med yngre barn 

inte främst bestod av verbal kommunikation från barnens sida, var något jag visste innan studien. Det 

var det som vissa pedagoger jag mött framhöll som en brist vid deras gemensamma reflekterande 

kring förskolans verksamhet. I avsnittet som följer beskrivs hur re-visittillfällen med yngre barn kan 

bli möjliga tillfällen till kommunikation genom att möta den pedagogiska dokumentationen, att 

återuppleva, återse, återhöra, omtolka och ge chans att lära om och lära om fenomen (Lenz 

Taguchi:2012:94–95).  

I berättelsen som redogör för re-visittillfället då barnen såg filmen på lärplattan och hur de utforskat 

ris, blev fingret och därmed pekandet som kommunikationsapparat synlig för mig. Jag använde Barads 

teori om diffraktion som apparat att se det flöde som bildas (Barad, 2007:92). Jag använde de 

posthumanistiska teorierna för att söka förstå fenomenet re-visit och kunde då observera fingrars 

fantastiska förmåga att fungerar som ett verktyg eller en apparat som kan hantera och förmedla 

materiella ting och diskurser. Ett finger kan peka ut ett föremål som när pojken i berättelsen pekar på 

ett decilitermått som syns på bilden, måttet som var ett annat mått. Det kan peka ut en händelse eller 

person, att peka ut personen ses i exemplet då barnen pekar både på sig själva och andra och benämner 

dem med namn. Det här var tydligt i det empiriska materialets alla filmsekvenser. Ett finger kan utföra 

fysiska handlingar, det kan samhandla med teknisk utrustning som i berättelsen där lärplattan är en 

agent som fingrarna samhandlade med. Det kan förmedla diskurser, vad som är viktigt eller vad man 

inte får, det visade sig till exempel när flickan försöker trycka på fel knapp. Jag menar att det 

posthumanistiska apparatbegreppet (Lenz Taguchi, 2012:21, 59, 61) kan förstås som tillämpligt på 

fingrarna – ett pekandets kommunikationsapparat.  

I sammanfattningen ses hur både barnen och pedagogen pekar på skärmen då de vill förmedla något, 

och när de vill ha svar på vad som händer. Tydligast var det när det hände något oväntat på skärmen, 

som när vågskålen tippade över till ena sidan. Då pekade alla mänskliga agenter på vågskålen. Vi kan 

också se hur pojken kopplar ihop sitt fingers rörelse med vågskålens rörelse på skärmen, då pedagogen 

ber honom beskriva vad som händer med vågskålen när den väger upp och ner. Han vickar då även sitt 

finger upp och ner. Pedagogen bekräftar och beskriver fenomenet på skärmen som att den gungar.  

Flickan i berättelsen vill byta film/bild flera gånger under sekvensen, hon säger annat och pekar på 

skärmen så filmen pausas. Pedagogen försöker då fånga hennes intresse och uppmärksamhet genom 

att med pekningar koppla ihop de som sker på skärmen med flickan och förmedla att här sker något 

intressant. Att peka är något vi alla gör och förstår från tidig ålder. Vi samhandlar i pekandets diskurs 

och lär oss koder för hur det ska gå till, exempelvis vilka fingrar som inte är lämpliga att peka med. I 

de nätverk som re-visittillfällen med yngre barn utgör ser jag pekandet som en betydelsefull del i den 

cirkulära återupplevande och återseende rörelsen som Lenz Taguchi (2012:87) menar är viktig i 
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processen med pedagogisk dokumentation. Pekandet hjälper oss att fokusera detaljer och det förstärker 

frågandet och kommunikationen. Ta pojkens ”E de?” som inte skulle vara så enkelt att bemöta om han 

inte samtidigt pekade på det han vill veta något om. Och ordet ”Titta!” kan ju bli förvirrande om vi 

inte vet vart vi ska titta. I berättelsen syns hur de olika sätten att kommunicera ofta är samtidiga, 

barnen pekar på exempelvis ett fotografi samtidigt som de gör ett ansiktsuttryck och ger ett verbalt 

uttryck. Med en posthumanistisk förståelse av kommunikationen i denna berättelse där kombinerandet 

av olika sätt att kommunicera kan ses som en samhandling mellan agenter, ett intra-agerande som 

överlappar, är sammanflätade, de är samtidiga och utvidgas - det vill säga att det uppstår diffraktion 

(Barad, 2007:183–185). 

Även i den nu beskrivna re-visitens intra-agerande så har de ingående agenterna stor betydelse för vad 

som tillblir och då barnen, pedagogen, den pedagogiska dokumentationen och 

dokumentationsverktyget samhandlar förstår vi att om någon av agenterna inte var delaktig eller 

närvarande så skulle inte intra-agerandet och intra-aktionen se likadan ut. Om inte pojken pekat eller 

frågat, om inte filmen visat den där oväntade händelsen, om inte pedagogen gett barnen tillfälle att 

återse händelsen i dokumentationen, om inte lärplattan fungerat då hade effekten av denna tillblivelse 

uteblivit. Härav ser vi vikten av att synliggöra de möten som sker och skapa många möjligheter till 

tillblivelser. Och att det är angeläget att tänka även på detaljerna och över det förgivet tagna (Barad, 

2007:88, 92): Exempel på andra samhandlingar som sker mellan agenterna i det beskrivna utdraget, är 

där barnen och pedagogen samspelar i att uttrycka förvåning som svar på att lärplattans ljud och bild 

låter dem ta del av hur vågskålen snabbt tippar över åt ett håll. Alla spärrar upp sina munnar och drar 

upp ögonbrynen, har man ett posthumanistiskt synsätt att förstå detta så de påverkar och påverkas de 

av varandra, deras ansiktsuttryck är en effekt av inre känslor, diskurser och yttre påverkan och då inte 

bara en mellanmänsklig påverkan utan de påverkas även av tingen. Deras tidigare intra-agerande, 

upplevelser och erfarenheter har lärt dem att så ser man ut när man är förvånad – samhandlingen 

förstärks också av att alla lyfter fram på fenomenet, barn och pedagoger genom att peka och den 

pedagogiska dokumentationen genom att de visar vad som tidigare hände. Deras beteende är därmed 

beroende av både nu och då. Det här kan också översättas med diffraktionsbegreppet då egenskaper 

som att vara sammansatta och enskilda, påverka och påverkas i ett samhandlande samtidigt, att kunna 

uppta samma plats samtidigt kännetecknar just vågors egenskaper. De kan verka tillsammans med 

varandra och mot varandra (Barad 2007:76, 81). 

I detta empiriska material kan det anas att flickan och pojken deltagit i re-visittillfällen tidigare där 

lärplattan varit en agent, för de vet att lärplattan möjliggör för dem att kunna påverka och vara 

delaktiga genom att koppla ihop sig med dess funktioner och trycka och peta på dess skärm. Pojken 

som verkar vilja se filmen som visas på den, han håller sitt finger några millimeter från skärmen då 

han pekar mot den. Flickan däremot som flera gånger säger ”Titta annat”, trycker till hårt så att filmen 

pausas. Lärplattan svarar på hennes önskan och kroppsliga kommunikation om att stoppa filmen vilket 

kan ge tillfälle att se något annat genom att filmen stoppas och symboliska knappar som möjliggör nya 

val visas på skärmen. Lärplattan kan med posthumanistiska idéer förstås som möjliggörare ihop med 

flickans vilja och hennes möte med lärplattans funktioner. Den svarar här bättre på flickans samarbete 

än på pedagogens och pojkens, vars föresats är att se klart filmen. Lärplattan kan då sägas delta i 

flickans vilja att utöva inflytande vilket jag tolkar som en styrka, ett sådant samspel kan platta ut 

hierarkier och öka barns delaktighet och inflytande i meningsskapande processer (jfr. Johannesen & 

Sandvik, 2009:41, 49).  Nu får inte flickan detta inflytande på en gång, utan pedagogens uppmaning 

om ”en liten stund till” får effekt de första gångerna flickan pauser filmen, men till slut verkar 

pausandet få resultat och de går och utforskar riset istället.  
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Användandet av diffraktion som en apparat för att se flöden och mönster i re-visit kring pedagogisk 

dokumentation med yngre barn, bidrog till att jag uppmärksammade intra-agerandet mellan 

dokumentationens och dokumentationsverktygens kroppar och personernas kroppar. De material, ytor 

och knappar som genom intra-aktion med barnens materiella kropp ledde till någon sorts förändring 

hade stor agens. Tydliga knappar, knappikoner liksom fingrar som påverkande kropp var 

betydelsefulla. Det var knappars och fingrars fysiska förmåga, förmåga att förmedla, fokusera och 

förändra. Det blev tydligt när jag använde Lenz Taguchis (2012) cirkulära och horisontella rörelser 

som en öppning/passage där materialet fick passera likt en våg genom en vågbrytares öppning. De 

flöden och egenskaper som kunde skönjas då dokumentationen kring barnens tidigare upplevelser och 

aktiviteter presenterades för dem var att i varannan våg var de cirkulära rörelserna tydligare – det var 

de återseende, återhörande, återskapande, återberättande, bekräftande och igenkännande aktiviteterna 

som var i centrum. Och i påföljande våg kunde horisontella rörelser skönjas, där förändring var i fokus 

såsom nyfikenhet och agerande för att byta motiv och bild, byta aktivitet, byta verktyg, associera, nya 

tankar och handlingar för att förstå samband som framträdde starkast (se illustrationen som följer). 

Med posthumanistisk inspiration skulle knapparna och fingrarna därmed kunna betecknas som både 

kommunikatörer och görare, de agerade, påverkade och påverkades i ett intra-agerande med den 

pedagogiska dokumentation och övriga agenter. Det ska inte förstås som att dessa fenomen var 

separerade som frusna vågor, utan de ska ses som ett flöde som rullade på och överlappade varandra i 

samhandlande. Försök att göra illustrationer över tankar och fenomen blir ofta platta och otillräckliga, 

men som Barad (2007) skriver att illustrationer trots sina tillkortakommanden kan vara till nytta för 

någon, då de kan hjälpa oss att: ”see, feel, touch, taste, smell, hear, and otherwise sense phenomena 

with the minds eye […]” (a.a:388). 
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Diskussion    

Avsikten med den här studien är att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv skapa insikt om vad 

pedagogisk dokumentation gör med barnen vid re-visittillfällen och att se hur posthumanistiskt 

inspirerade analyser av re-visittillfällen kan bidra med förståelse för de yngsta barnens möjlighet till 

kommunikation och meningsskapande med hjälp av den pedagogiska dokumentationen. 

Posthumanismen framhåller att mänskliga såväl som ickemänskliga agenter deltar, påverkas och 

påverkar varandra i intra-agerande. Jag ville ta reda på hur agenterna intra-agerade i re-visittillfällena 

och vad som tycktes uppstå. Jag deltog därför i ett antal re-visittillfällen på en förskoleavdelning för 

yngre barn. Re-visittillfällena filmades för att jag senare skulle kunna återse och analysera dem. 

Filmsekvenserna transkriberades och utdrag ur dessa sammanfattades i berättelser som sedan utgjorde 

underlag för analyserna. Möjligheten att se filmerna och därmed händelserna och intra-agerandet 

mellan agenterna flera gånger känns lämpligt med tanke på det posthumanistiska perspektivet där 

analys av detaljer och motaktualiseringar mot det förgivet tagna är av vikt. Wehner-Godée (2011) som 

även hon arbetet med filmade videosekvenser i studier med barn och pedagoger, menar att det initiala 

seendet, analysen och reflekterandet av en filmsekvens ofta säger mer om den som analyserar än om 

själva sekvensen. Vi tar ofta omedvetet med oss våra tidigare diskurser vilka präglar vad vi kan se, och 

vi behöver återse materialet flera gånger för att aktivt kunna motaktualisera dessa (Wehner-Godée 

2011:23). Jag ville se något annat än mina många gånger utvecklingspsykologiskt och/eller 

sociokulturellt färgade analyser av processen kring den pedagogiska dokumentationen, genom att 

influeras av för mig nya teoretiska ramar. Valet av teorier för analysen föll på Barads (2007) teorier 

om agenters samhandlande - intra-agerande och diffraktion, ett begrepp som beskriver fenomens 

samtidighet, överlappande, sammanflätade och utvidgande beskaffenhet. Jag använde även Lenz 

Taguchis (2012) begrepp: cirkulära och horisontella rörelser vilka utgör samhandlande delar i 

processen vid användandet av pedagogisk dokumentation som kunskapsapparat där de cirkulära 

rörelserna är återblickande och inbromsande medan de horisontella rörelserna accelererar processen.  

Resultatdiskussion  

Lenz Taguchis begrepp om cirkulära och horisontella rörelser passade väl bland annat med tanke på 

studiens teoretiska ram, Lenz Taguchi menar att den cirkulära återblickande rörelsen plattar ut alla 

agenter så de ligger läsbara utan hierarkisk ordning. Vikten av att platta ut hierarkier framhålls av 

Sandvik och Johannesen (2009) för att barnens delaktighet och deras tankar ska få verkligt utrymme i 

förskolan. Då jag plattat ut studiens empiriska datamaterial och försökt finna flöden i helheten har jag 

uppmärksammat hur de ickemänskliga agenterna – den pedagogiska dokumentationen och 

dokumentationsverktygen - samhandlar med de mänskliga agenterna och deras materiella kropp och 

hur det har genererat ickeverbal och verbal kommunikation, motoriska uttryck, vad som kan förstås 

som kognitiva processer och meningsskapande. Jag kopplar det till vad Ulla Lind (2009) skrivit där 

hon beskriver barnen i sin studie som medskapare av meningsskapande processer, då de agerade med 

den pedagogiska dokumentationen och bilder av olika slag, använde och prövande teknik, och att de 

frågade och svarade (a.a:254).  Det som tillblev i den här studien; barnens svar på pedagogernas 

frågor, pedagogernas svar på barnens frågor och så vidare kom till i samspel som när fotografiet 

tillsammans med pojkens finger kunde svara på pedagogens fråga om vad han gjorde med gruset då 

han hällde det i röret (film 1). Svaren förstås därmed inte bara som mänskliga verbala konstruktioner i 



28 

 

den här studien, utan dokumentation och dokumentationsverktyg gav också svar på det intra-agerande 

som dessa deltog i. Bilder/motiv frammanades, förändrades och byttes då pedagoger eller barn 

sporrades att peka på motiv, eller trycka på verktygens knappar eller ikoner. Bilder kunde som i 

exemplet ovan ge svar på frågor som – Kommer ni ihåg vad vi gjorde igår? Prasslande, skrapande, 

surrande och plingande ljud som dokumentationen och dokumentationsverktygen gav ifrån sig 

inspirerade till ny intra-aktion, kommunikation och meningsskapande. Den förbindelse som uppstår 

mellan materia och organismer och som Barad kallar intra-aktion var tydlig när jag tittade på min 

empiri utrustad med dessa begrepp (Lenz Taguchi, 2012:14). Att förstå intra-agerandet i detta 

perspektiv kan hjälpa oss som är involverade i barns förskolenätverk att synliggöra komplexa 

skeenden och göranden som genererar förståelse, det läroprocesser som barnen är inbegripna i. Och i 

och med det synliggöra även de yngsta barnens meningsskapande processer utan att fokusera på deras 

avsaknad av ett välutvecklat verbalt språk (Lenz Taguchi, 1994 i Lenz Taguchi, 2012:36–37).  

De aspekter av arbetsprocessen med re-visit i pedagogisk dokumentation som Carla Rinaldi beskrev 

med re-see, re-intrepreting och re-learn (Lenz Taguchi, 1997:76) klarlägger re-visitens idé. Men då det 

gäller re-visit med de yngre barnen vill jag föreslå tilläggen; re-produce, remember och re-create. Jag 

menar att det är viktigt att förtydliga meningsfullheten med att tidigare tillfällen och aktiviteter blir 

återgivna/återskapade (re-produce) i den pedagogiska dokumentationen för då möjliggörs ett 

återseende (re-see) dem som ett stöd att uppmärksamma och minnas (remember) fenomen för att 

därigenom kunna omtolka (re-intrepreting) och delta i ett omskapande (re-create), det vill säga en 

upprepning av vad den dokumenterade aktiviteten/händelsen så att barnen får möjlighet att pröva igen, 

se likheter, skillnader och jämföra, för att det därefter ska bli möjligt att lära om och/eller lära om (re-

learn). 

 Vad gäller kommunikationen och meningsskapandet i de beskrivna re-visittillfällena och då de 

fenomen som jag riktat blicken mot, så verkade de ingående agenternas förmåga att förändras ha stor 

agens. Förändringar såsom nya bilder/motiv, oväntade händelser, förflyttning av agenter, delande av 

fokus, nya agenters närvaro, ny förståelse av samband, då accelererade tillblivelserna och aktiverades 

agenterna. En acceleration likt Lenz Taguchis (2012) horisontella pådrivande rörelse. Knappar, 

skärmar, motiv och barnens materiella kropp har med en posthumanistisk förståelse gjort sig 

tillgängliga för varandra i samhandlandet kring re-visittillfället. De har genomkorsat varandra med 

sina samhandlingar – de blev igångsättare, görare och kommunikatörer. De mänskliga och 

ickemänskliga agenterna har varit del av materiella och diskursiva möten, de har blivit rörfyllare, 

bildat nätverk och kommunicerat genom att bland annat skapa en pekandets kommunikationsapparat. 

Pedagogens roll i dessa nätverk har inte belysts lika mycket av mig, då avgränsningar i en studie alltid 

är nödvändiga, men självklart är deras samhandlingar i paritet med övriga agenter. 

För att analysera med en posthumanistisk ansats där alla agenter är inkluderande och inkluderas valde 

jag diffraktion, dels för dess parallell till reflektion – ett ofta använt begrepp i förskolan som kan 

beskrivas som att man endast återspeglar en händelse eller ett fenomen – medan diffraktion med sin 

tillblivande förmåga att sprida och vidga fenomen som gör sig tillgängliga för oss, hjälper oss skapa 

och urskilja flöden i dessa fenomen (Hultman, 2011:53). Det har varit fruktbart att försöka se med ett 

posthumanistiskt perspektiv och på agenternas intra- agerande med diffraktionsglasögon då det har 

synliggjort den samtidighet som ofta betecknar fenomen. Denna samtidighet som kan göra att vi 

missar det som inte är omedelbart och bara ser det för oss självklara. Vi behöver tänka vad som syns 

tydligt i vågens topp och vad som gömmer sig i dalen om vi önskar synliggöra våra pedagogiska 

praktiker och hur agenterna i dessa praktiker överlappar, förändrar varandra och blir till. Om vi 

kopplar oss till detta perspektiv och dess teorier för att göra dessa överlappningar visibla och läsbara 
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så kan det vara ett sätt att utveckla verksamheten och bättre förstå även de yngre barnens 

meningsskapande. 

Slutsatser 

Några generella svar var inte målet med den här studien om den pedagogiska dokumentationens agens 

i re-visit med yngre barn, där jag med assistans av posthumanistiska perspektiv sökt förståelse för de 

yngsta barnens möjlighet till kommunikation och meningsskapande med utgångpunkt i den 

pedagogiska dokumentationen. Den pedagogiska dokumentationens agens visas i studien vara lika 

viktig som övriga agenters agens. För agens är något som uppstår mellan agenter och hade någon av 

dessa: bilden/motivet, barnet, pedagogen, fingrarna, knapparna, eller dokumentationsverktygen 

uteslutits eller hade allt detta skett en annan dag eller på en annan plats så hade inte samma fenomen 

och svar uppstått (Barard, 2007). I varje möte och sammankoppling av agenter som sker skapas en 

förskjutning och förändring som påverkar resultatet, så också i denna studie. Varje läst rad, varje 

handledningstillfälle, varje teori och diskurs och varje datorknapp som jag mött och som mött mig 

under produktionen av denna uppsats är en medproducent, utan dem hade något annat tillblivit (jfr 

Hultman, 2011:39) I det snitt ur verkligheten som den här studien utgör synliggjordes några av de 

intra-agerande som uppstod då agenterna gjorde sig tillgängliga för varandra på olika sätt. Barn och 

pedagoger deltog, lyssnade, tittade, pekade, klickade, kommunicerade verbalt och ickeverbalt, där 

många olika sätten att kommunicera kan ses som samtidiga, överlappande och utvidgande i re-

visittillfället. Den pedagogiska dokumentationen och dokumentationsverktygen gör något, de 

aktiverade agerande och artikulerade förslag genom sin yta och fysiska kropp, sitt motiv i mötet med 

barn och pedagoger, de artikulerade koder med sina knappar, ikoner, symboler och skärmar (a.a:37). 

Ur det uppstod nytt agerande, ny kommunikation och nya minnesbilder.  

Jag har också föreslagit nya begrepp som en utvidgning av de definierade tankeenheter som Carlina 

Rinaldi använder för att beskriva arbetsprocessen med dokumentation i re-visit (Lenz Taguchi, 

1997:76). Tillägg som inspirerats av Lenz Taguchis (2012) tankar om cirkulära och horisontella 

rörelser i pedagogisk dokumentation och dess processer. Mina föreslagna begrepp kan ses som 

tankestöd för att det i re-visit med yngre barn blir extra viktigt att återskapa tidigare händelser och 

fenomen i den pedagogiska dokumentationen, då dessa kan ge stöd för minnet och kommunikationen. 

För vid re-visittillfällen med yngre barn är den verbala kommunikationen mellan de mänskliga 

agenterna inte alltid ett självklart sätt att återknyta till tidigare aktiviteter och upplevelser. Jag vill även 

lyfta fram att vikten med att barnen får upprepa aktiviteten för att kunna jämföra, se likheter och 

skillnader och kunna meningsskapa med det konkreta och materiella. Tilläggen är re-produce där vi 

återger/återskapar och producerar dokumentation över tidigare aktiviteter och händelser som kan 

stötta våra minnesbilder – remember. Och ett återskapande av aktiviteten, re-create för att kunna 

pröva igen och jämföra med tidigare erfarenheter och upplevelser och på så sätt skapa mening (Lenz 

Taguchi, 1994 i Lenz Taguchi, 2012:36–37). 

Jag har sett det kompetenta och samspelande yngre barnet som Engdahl (2007, 2011) beskriver i sina 

texter, barn som kommunicerar med hela kroppen. Jag ser också materialiteter såsom knappar, 

människors materiella kropp, datorskärmar, fotografiers motiv och så vidare som har agens i de 

nätverk som bildas. Och genom att med hjälp av teorier om intra-agerande och diffraktion vidga sättet 

att se på samspel och kommunikation i förskolan så inbegrips även de ickemänskliga agenterna och då 

kan den antropocentriska och språkliga diskursdominansen därmed ifrågasättas. Att se re-visittillfällen 

som sker i förskolan med dessa teoretiska glasögon kan förhoppningsvis stärka insikten hos pedagoger 
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hur viktigt det är att vara medveten om processerna som sker genom de möjligheter vi ger och de 

agenter som ingår i de tillfällen för meningsskapande som konstrueras av och med barn, pedagoger, 

miljö och material. 

Vidare forskning 

Nu när jag skaffat mig nya teoretiska glasögon känns mycket av det förgivet tagna i förskolans 

pedagogiska praktik spännande att ta sig an. Dels skulle det vara intressant att använda liknade syfte 

och frågeställningar fast med de äldre barnen på förskolan. De äldre barnen som ofta är mer verbala, 

hur stor agens möjliggörs för ickemänskliga agenter i deras re-visit? Eller hur ter sig intra-agerandet i 

re-visittillfällen med funktionshindrade barn? De kan ju vara förhindrade att se och höra i ordinär 

betydelse och de har ju samma rätt att nå läroplanens mål om dokumentation, delaktighet och 

inflytande. En annan aspekt som väckte nyfikenhet hos mig nu när jag fick tillgång till de allra yngsta 

barnens förskolefält var barnens eget producerande av pedagogisk dokumentation, vad de själva 

dokumenterar och hur? En text uppbyggd kring talande bilder analyserade med posthumanistiska 

teorier som kunde bli en replik på Engdahls (2007, 2011) fenomenologiska texter där en vuxen tolkar 

hur barn upplever sin vardag. 

Jag tror att det är viktigt att fortsätta forska och koppla pedagogisk dokumentation till nyare teorier för 

att möta det moderna barnet och förskolan som båda är i tillblivelse till något vi inte vet vad det kan 

bli.  
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Bilaga   

Till vårdnadshavare för barn på förskola x.   Ort 2014  
 
Jag som skriver detta brev till er heter Maria Eck Aginger och arbetar som förskollärare och 
arbetslagsledare i kommunen. Jag studerar även på Stockholms Universitet och läser en kurs som 
heter, Självständigt arbete på magisternivå i Förskoledidaktik, vilket innebär att jag utifrån 
fältstudier ska utforska de didaktiska frågorna – hur vad och varför – kring barns lärande, och skriva 
en magisteruppsats.  
 
Området jag valt att studera är användandet av pedagogisk dokumentation för återkoppling för 
förskolans yngsta barn, och hur det skapar villkor för utveckling och lärande. De yngsta barnens 
lärande i förskolan är ett relativt outforskat område, därför är det viktigt att sådan forskning kommer 
till stånd. Jag kommer att filma ett antal tillfällen (som ibland kallas reflektionstillfällen eller revisit 
situationer) i förskolan, då pedagoger ger de yngsta barnen möjlighet att ”möta” dokumentation som 
gjorts. Mitt fokus ligger inte på att studera enskilda barn eller pedagoger utan situationen, miljön, 
materialet och deltagarna som helhet – vad som sker och hur påverkar och påverkas alla aktörer. 
 
För att genomföra studien kommer jag som sagt att filma, eventuellt ta bilder och skriva 
anteckningar. Självklart kommer jag följa de forskningsregler som Vetenskapsrådet redogör för i 
skriften, God forskningssed (2011). Dessa innebär kort att: Barnen som observeras kommer att vara 
anonyma. Barn och pedagogers namn anges inte, utan i fall där jag nämner personer i den 
kommande texten ges de andra namn.  Filmer kommer enbart att analyseras av mig och sedan 
makuleras. De, fotografier och anteckningar som kan komma att användas i uppsatsen kommer att 
anonymiseras så deltagarnas identitet inte kan röjas. Namn på förskolan eller avdelning kommer inte 
heller att finnas med. Endast insamlat studiematerial (film, fotografi, anteckningar) av de barns vars 
tillstånd givits av vårdnadshavare kommer att användas. Vårdnadshavare kan när de vill avbryta sitt 
barns deltagande i studien.  
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