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Den levande förskolan 

Användning av intra-aktiv analys i pedagogisk praktik 

Av: Jonas Rydholm och Gösta Westling   

Sammanfattning 

Studien visar hur man kan skapa en fördjupad förståelse för den pedagogiska praktiken genom att 

använda intra-aktiv teori och analys. Vi har låtit femåringar på två förskolor märka ut platser i 

lokalerna som de upplever som bråkiga/konfliktfyllda. Dessa platser har sedan observerats och 

analyserats med fokus på hur miljöns olika faktorer bygger upp situationen och de tankar som är 

möjliga att tänka där. Studien har visat att den intra-aktiva analysmetoden är ett effektivt verktyg för 

att synliggöra hur pedagoger, barn och material samverkar för att skapa miljöer med olika laddning. Vi 

har även kunnat visa hur intra-aktiv analys skänker ett värde åt oreglerade miljöer i förskolan; hur 

teorin erbjuder argument för att oordning många gånger kan vara en förutsättning för att barn själva 

ska få utrymme för att definiera vad ett skapande kan vara.  
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Förord 

Vi som skrivit detta arbete heter Gösta Westling och Jonas Rydholm. Vi studerar till förskollärare vid 

Stockholms Universitet och delar erfarenheten av att arbeta som män i en starkt kvinnodominerad 

bransch. En erfarenhet som gjort att vi ibland uppfattat verksamheten i förskolan lite annorlunda än 

majoriteten våra kvinnliga studiekamrater. Två av dessa områden har varit synen på förskolemiljön 

och på barns fysiska lekar. Diskussionerna om dessa områden ledde med tiden fram till att vi började 

intressera oss för konflikter i förskolan; hur pedagoger ser på dem, hur de hanteras och vad de får för 

konsekvenser för de inblandade. Då vi båda intresserat oss för Hillevi Lenz Taguchis teorier om intra-

aktivitet blev detta perspektiv en naturlig startpunkt för vår studie om konflikter och människans 

relation till miljön i den svenska förskolan. Ett arbete som ställt höga krav på vår förmåga att kunna se 

situationer ur flera perspektiv och ifrågasätta vårt eget tänkande. Studien har genomförts som ett 

avslutande självständigt forskningsarbete inom ramen för förskollärarutbildningen på Stockholms 

Universitet.  

Vi vill rikta ett särskilt tack till barn, personal och föräldrar på de förskolor vi besökte för att ni gjorde 

detta möjligt. Vi vill även rikta ett stort tack till såväl vår handledare Christian Eidevald som våra 

klasskamrater för er vägledning i en terräng som bitvis varit snårig.
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Inledning 

I ett globalt perspektiv kan man hävda att utbildningsområdet idag präglas av två motsatta rörelser: 

dels en strävan mot ökad komplexitet, dels en strävan mot minskad komplexitet (Lenz Taguchi 2010, 

s. 127, 128). Denna inledning kommer erbjuda en fördjupad förståelse av den senare. Vi kommer även 

erbjuda en bakgrund till varför vi valde att genomföra denna studie. Lenz Taguchi argumenterar för att 

politiker och beslutsfattare idag ofta strävar mot att reducera utanförskap genom ökade satsningar på 

inkludering och mångfald i förskolan. Denna strävan mot ökad komplexitet kolliderar sedan ofta med 

en annan rörelse i förskolan; en kraft som försöker möta den ökade komplexiteten genom att utveckla 

strategier för att reducera den; exempelvis genom att använda metoder som försöker mäta barnens 

utveckling universellt snarare än att poängtera deras komplexa natur och värde som individer. Både 

BRUK (Bedömning, Reflektion, Utveckling, Kvalitet) och TRAS (Tidig Registrering Av 

Språkutveckling) är exempel på metoder som försöker mäta vilken kvalitet olika förskolor och barn 

håller mot ett idealtillstånd snarare än att behandla dem som unika enheter som är omöjliga att 

jämföra. Lenz Taguchi (2010, s. 131, 132, 133) argumenterar för att universella metoder och 

jämförelser lätt leder till att förskolepersonal hamnar i en omöjlig sits. Problemet ligger i att det ofta är 

omöjligt att anpassa förskolans verksamhet till alla barn individuellt oavsett kulturell, social och etnisk 

bakgrund samtidigt som pedagogerna förväntats lyfta samma barn till en förutbestämd, universell 

mininivå för deras inlärning. 

En praktik som minskar olikhet 

Forskning har visat att den pedagogiska praktiken ofta löst denna omöjliga sits genom att försöka 

reducera bort sociala och kulturella olikheter i förskolegruppens samspel. Något som i sin tur lett till 

att barnen ofta hamnat i en situation där de tvingats följa de normer som skapats av pedagogerna för 

att accepteras som en del i förskolegruppen. Gert Biesta (2007, s. 27) beskriver det som att den 

demokratiska rörelsen fokuserats på att få de som positioneras på utsidan att röra sig in mot centrum. 

Något som enligt Lenz Taguchi (2010, s. 132) lett till ett reducerat, endimensionellt och linjärt, 

återskapande av kunskap. Ett tänkande som strävat efter att utestänga andra sätt att uppfatta världen än 

de som definierats av pedagogerna och där individer som uppfattas som avvikande tvingats avsäga sig 

sin minoritetsposition för att kunna bli en del av gruppen. Enligt Lenz Taguchi (2010, s. 137) 

argumenterar Biesta mot denna typ av inkludering som förstås i termer av att infoga fler människor i 

den befintliga dominerande ordningen. Biesta argumenterar snarare för en demokratisk inkludering där 

en transformation av den dominerande ordningen blir nödvändig så fort fler människor ska infogas i 

den. Inom förskolan kan det handla om att ständigt omförhandla och återuppfinna lärandemålen i den 

lokala kontexten. Ett tillstånd där man inte underkastar sig på förhand formulerade mål och värden i 

läroplanen utan istället utvecklar och anpassar dessa mål efter människorna och den lokala kontext 

som de ingår i. 
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Barn reduceras till tomma kärl 

Gunilla Dahlberg och Peter Moss (2005, s. 136) argumenterar för att dagens intresse för universellt 

mätbar kvalité i förskolan lett till en situation där barn ofta betraktas som ofullständiga snarare än 

kompetenta; ett synsätt där barn inte har så mycket att lära oss vuxna utan snarare framstår som tomma 

kärl som måste fyllas med kunskap till rätt nivå (Dahlberg & Moss 2005, s. 95). Om barnen av någon 

anledning misslyckas med att nå upp till denna förutbestämda nivå blir de, enligt Dahlberg och Moss, 

ofta stämplade som onormala. Det avvikande beteendet får en diagnos och sedan underkastas barnen 

diverse åtgärder med syfte att pressa in dem i mallen för en produktiv och väl fungerande 

världsmedborgare. En mall som lätt leder till att barnen betraktas som avvikande snarare än naturligt 

annorlunda. 

Dahlberg och Moss (2005, s. 94) problematiserar i likhet med Lenz Taguchi (2010, s. 128, 129) detta 

sätt att tänka. Syftet med kritiken är att skapa opinion för en ny postmodern etik inom den svenska 

förskolan. En etik som odlar och utvecklar barnens olikheter och fokuserar på vikten av debatt, 

förhandling, omtanke och dialog snarare än på att barn ska uppnå universella mål om normal 

utveckling. 

Vi som genomfört denna studie känner, i likhet med Dahlberg, Moss och Lenz Taguchi en oro för att 

dessa universella och skenbart neutrala pedagogiska modeller riskerar att motverka den inkludering 

och sociala rättvisa de säger sig vilja uppnå. Vår uppfattning är att förskolan inte går att beskrivas med 

några enkla svepande penseldrag i en pedagogisk modell som strävar efter att reducera verklighetens 

komplexitet. Vår uppfattning är snarare att lösningen ligger i ett ödmjukt och ihärdigt arbete med att 

analysera de komplexa krafter som skapar förskolans vardag. Något som lett fram till vår övertygelse 

om att det behövs fler fältstudier som studerar relationerna mellan människa och material i den 

svenska förskolan; fältstudier som fokuserar på att försöka förstå hur miljön och människan samverkar 

för att skapa de komplicerade strukturer i förskolan vi ofta bara kallar vardag. 

Bara ett sätt att betrakta verkligheten 

Vi vill poängtera att denna beskrivning är starkt influerad av den verklighetsbild som Dahlberg, Moss 

och Lenz Taguchi företräder. Byter man teoretiskt perspektiv går det att hitta helt andra orsaker, 

förklaringar och lösningar till de problem vi beskrivit ovan. Ur ett könsmaktsperspektiv blir till 

exempel Dahlberg och Moss (2005, s. 7, 8, 9) teori om att det går att spåra dagens intresse för 

universellt mätbar kvalité inom förskolan till globalisering och nyliberalism inte längre lika relevant. 

Med ett könsmaktsperspektiv skulle detta intresse för universellt mätbar kvalité lika gärna kunna 

förklaras med avstamp i den obrutna linje av manlig dominans som funnits med olika grad av 

synlighet inom det svenska utbildningsväsendet i närmare 200 år (Martin Korpi 2006, s. 13, 19, 22). 

Syfte 

Då vi efter en litteraturgenomgång funnit att det finns ett behov av fler fältstudier av relationerna 

mellan människa och miljö i den svenska förskolan vill vi utforska möjligheterna att med hjälp av 
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intra-aktiv teori och analys skapa en fördjupad förståelse för de rum som används i den pedagogiska 

praktiken.  

Frågeställningar: 

Hur kan ett intra-aktivt perspektiv påverka pedagogers sätt att betrakta sig själva och rummen de 

verkar i? 

Hur kan det se ut när pedagogers ordningsregler kommunicerar med barnen via materialet på en 

förskoleavdelning? 

Går det att använda intra-aktiv teori och analys för att förklara varför barn själva upplever vissa delar 

av förskolemiljön som bråkigare än andra? 

Tidigare forskning  

Här kommer vi redogöra för vad andra forskare kommit fram till när det gäller områdena konflikt och 

miljö. Vi kommer även presentera några inflytelserika forskare inom dessa områden. 

Konflikt 

Konflikt är ett brett begrepp som sträcker sig allt ifrån konflikter på individnivå till grupp eller 

organisationsnivå (Maltén 1998, s. 157). Vad innebär det egentligen att hamna i en konflikt och vilka 

kriterier kan klassa en situation eller handling som konflikt och konfliktfylld? Ordet konflikt kommer 

ifrån det latinska ordet conflictus som betyder tvist, sammanstötning eller motsättning. En summering 

kring vad detta innebär har Arné Maltén gjort där han förklarar det latinska ordet genom att “En 

konflikt uppstår vid en sammanstötning, en kollision eller annan oförenlighet mellan mål, intresse, 

synsätt, värderingar, grundläggande behov eller personligt stil”(Maltén 1998, s. 145). 

Några andra som har gjort ett försökt att formulera sig kring vad konflikt innebär är Grűbaum och 

Lepp (2005 s. 62) som gjort en studie och projekt med åttondeklassare i skolan. Studien ger oss en 

inblick och en förståelse över vad konflikt som begrepp innebär genom tre tankesätt: 

– En konflikt kan uppstå när två, flera eller en grupp har olika behov, synsätt, normer värderingar eller 

mål. 

– Konflikter kan uppstå då den ena inblandade använder ett maktspel för att uppnå ett visst mål. 

– Störningar i kommunikationen mellan två eller flera kan resultera i att en konflikt uppkommer och 

språkliga missförstånd mellan parter förstärks. 

Grűnbaum och Lepp (2005 s. 62) beskriver vidare hur man inom ett postmodernt tankesätt anser att 

konflikter och konflikthantering grundar sig i och är betingade av det kulturella, ekonomiska, sociala 

och politiska sammanhang. Detta tankesätt och förståelse för vad konflikt innebär kan tolkas som att 

konflikter är en social handling och genom en social handling är man beroende och påverkad av sin 

omgivning. Shotter (2014, s. 307-308) beskriver utifrån en liknande tankefigur hur man förr i tiden 

förstod och agerade med omvärlden utifrån sina självvållade och egofokuserande handlingar. Dessa 

handlingar bygger på människans tankar, idéer, övertygelser och teorier. Detta utgör en grund för hur 
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människan planerade och gick tillväga för att nå ett specifikt mål/konsekvens. En studie som går in på 

hur vänskapsrelationer mellan barn ser ut under sista året i förskolan och barns första år i skolan, och 

som därmed har fokus på barns relationer till varandra kopplat till konflikter och konflikthantering är 

”Declines in peer conflict from preschool through first grade: influences from early attachment and 

social information processing". Syftet med studien var att titta närmare på barns handlande och sociala 

utveckling. Man kom bland annat fram till att ålder har en betydelse för hur väl hjärnan tar emot 

information. Detta kan användas för att förklara varför barn tycks kunna hantera konflikter och 

vänskapsband bättre under skolåren jämfört med förskoleåren (Raikes, Virmani, Thompson & Hatton 

2013, s. 65-66). 

Viktiga forskare inom området 

I de flesta tongivande teorier som behandlar grundläggande frågor inom social och kognitiv utveckling 

pekas konflikter ut som viktiga för barns utveckling och i deras förmåga att hantera förändringar.  

En viktig teoretiker under den svenska förskolans framväxt, Erik Homburger Eriksson, närmade sig 

konfliktbegreppet från ett psyko-dynamiskt perspektiv (Stevahn, Johnson, Johnson, Oberle & Wahl 

2000, s. 772). Homburger Eriksson hävdade att varje barn befann sig i en ständig konflikt med olika 

representanter för samhället som föräldrar, lärare och äldre barn. Konflikterna ledde till en mängd 

kriser hos barnet. Kriser som i sin tur utlöste olika typer av psykosocial utveckling inom områden som 

i vilken utsträckning barnet skulle känna förtroende för människor eller i förmågan att avgöra om 

barnet skulle stanna i en situation eller dra sig tillbaka. En annan viktig förgrundsfigur i den svenska 

förskolan, Jean Piaget, argumenterade för att barnet befann sig i en ständig konflikt med världen på 

grund av att deras aktuella sensomotoriska och motoriska scheman inte räckte till för att hantera objekt 

och fenomen i vardagen (Stevahn et al 2000, s. 772). Konflikter som barnet löste genom att använda 

ackommodation och assimilation som i sin tur ledde till en minskad egocentrism. 

William Corsaro argumenterar (2005, s. 162, 189) bland annat för att konflikter inte bara tycks stärka 

en barngrupps sociala organisationer. Konflikter skapar och underhåller även enligt honom 

vänskapsband samtidigt som de befäster kulturella värden i barngruppen. En annan nyttig sidoeffekt 

av konflikter enligt Corsaro är att de ofta leder till diskussioner. Får barnen ta hand om dessa 

meningsskiljaktigheter själva tyder Corsaros forskning på att de snart börjar utvecklar komplexa 

mönster för att förhandla fram samförstånd. Forskarvärlden tycks idag vara ense om att konflikter är 

en viktig del av barns utveckling. Carolyn och David Schantz forskning (Stevahn et al. 2000, s. 772) 

har visat att unga förskolebarn kan vara inblandade i så mycket som 5-8 konflikter per timme. 

Konflikter som i snitt pågår i 31 sekunder och i de flesta fall reds ut av barnen själva med tydliga 

vinnare och förlorare som följd. 

Miljö 

Rummets betydelse och barns handlingar kopplat till regleringar och den fysiska miljön är något som 

Sofia Eriksson Bergström intresserat sig för. Utifrån en studie hon har gjort på ett antal förskolor 

kunde hon se att pedagoger strävar efter att utgå ifrån barns egna intressen när de utformar den fysiska 

miljön, men att det finns olika syn på miljön. I studien såg de antingen på miljön som att den 

innehåller grader av möjligheter eller som att den skapar hinder för lärande (Eriksson Bergström 2013, 

s. 169). Utifrån sina analyser av den fysiska miljön har Eriksson Bergström kunnat se att fysiska 

miljöer med ett planerat innehåll av material ofta skapar en viss typ av handlingsmönster. Genom att 
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inreda ett rum som till exempel en dockvrå tycks pedagogerna minska möjligheten för att andra lekar 

eller handlingsmönster ska uppstå på denna plats (Eriksson Bergström 2013,s. 174). Däremot har 

Eriksson Bergström vid olika tillfällen också stundtals sett handlingar som bryter mönster ovan. Ibland 

har barn trots strukturerad ordning och planerade aktiviteter/rum hittat egna handlingsmönster som 

skapar en variation i hur man brukar bete sig på olika platser i förskolan, samtidigt som samma barn 

förhåller sig till normer och regler i förskolan på andra platser och inte visar motstånd emot hur man 

ska bete sig eller göra (Eriksson Bergström 2013, s. 176). En annan forskare som intresserat sig för 

rumsliga utrymmen och dess betydelse är Pia Björklid (2005). I hennes text tar hon fram att en tydlig 

fysisk miljö är viktigt för barns utveckling och lärande då barn använder alla sinnen när de befinner 

sig i och använder olika miljöer. Enligt Björklid (hänvisat till Skantze 1989) är det ytterst väsentligt att 

ha en tydlig miljö då barn utvecklas genom att undersöka, orientera sig i miljöer och genom detta 

utveckla sin identitet. Det ska finnas en variation av miljöer men samtidigt finnas en tydlighet eller 

struktur då man anser att detta möjliggör för ett sinnesrikt, kroppsligt och handlingsmässigt 

utforskandet för barn (Björklid 2005, s. 33-34). Själva utformningen av miljön har en påverkan på 

barns läroprocesser och utveckling. Trånga utrymmen i förskolan kan leda till rika inlärningstillfällen 

och turtagning men samtidigt vara en konfliktskapande faktor och upplevas stressfull (Björklid 2005, 

s. 38). 

Teoretiskt perspektiv 

 

I denna del kommer vi redogöra för det teoretiska perspektiv vi valt och presentera några centrala 

begrepp som är viktiga för att förstå studien. Under hela vårt arbete har vi varit starkt influerade av 

Karen Barad. Trots att hon snarare kan beskrivas som teoretisk fysiker och feminist än 

förskoleforskare anser vi att hennes teorier kan bidra till att främja framväxten av en mer komplex och 

mindre normaliserande förskolepraktik. En praktik som fördjupar förståelsen av förhållandet mellan 

människa och material i förskolan; i synnerhet när det gäller förståelsen av de miljöer där konflikter 

tycks uppstå ofta. 

Enligt Lenz Taguchi (2010, s. 129-133) har det intra-aktiva perspektivet utvecklats ur kreativa möten 

mellan den Reggio Emilia-inspirerade pedagogiska praktiken och olika samtida teoretiska 

förskjutningar inom pedagogisk filosofi, samhälles och utbildningsvetenskaper som skrivits fram och 

presenterats av olika forskare med lite olika teoretiska betoningar under de senaste 15 åren. Istället för 

att fokusera på den inre kognitiva utvecklingen i varje enskild individ vänder Lenz Taguchi snarare 

uppmärksamheten mot de intra-aktiva processer som uppstår mellan språklig mening och det 

materiella i lärandemiljön. 

Denna intra-aktivitet ska inte förväxlas med interaktivitet som syftar på interaktioner mellan minst två 

personer. Intra-aktivitet relaterar snarare till fysikens terminologi och till relationen mellan vilken 

organism som helst och det materiella. Till grund för detta tankesätt ligger Barads teori om att 

ingenting i världen kan sägas existera innan det har kopplas ihop eller börjat intra-agera med något 

annat. I grunden är varje cell i vår kropp till exempel kopplad till en eller flera andra celler. För att 

denna enorma konstruktion av intra-agerande celler ska fungera är kroppen sedan i sin tur beroende av 
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en fungerande intra-aktion med det syre, vatten, kolhydrater och proteiner som hela tiden måste 

tillföras för att den ska fungera. 

Med Barads synsätt existerar inte heller människan som en individ åtskild från världen hon vandrar på; 

hon existerar snarare som en mikroskopisk del av en enorm väv bestående av andra fysiska kroppar 

som påverkar varandra att förändras och i sin tur inleder nya interaktioner i oändlighet. Barad (2007, s. 

160) beskriver det som att: “Beyond the issue of how the body is positioned and situated in the world 

is the mattter of how bodies are constituted along with the world, or rather, as part of the world (i.e., 

`being-of-the-world,`not `being-in-the-world`)” . 

Det är denna verklighetsuppfattning som ligger till grund för den intra-aktiva teorin. En teori som 

argumenterar för att det inte bara är människor som har makt eller med intra-aktiva termer agens att 

påverka kunskapsprocesser och förändra dem. Med denna syn på världen har allt materiellt denna 

kraft; en förmåga att påverka sin omgivning och bli det som Barad definierat som performativa 

agenter (se även Lenz Taguchi 2010, s. 129, 134, 137).  

Samspelet mellan individen och rummet 

Med Barads fysikaliska teorier går det inte att argumentera för att barn och pedagoger någonsin agerar 

på egen hand i förskolan. Agensen eller makten att förändra varje situation skapas snarare i ett ständigt 

samspel mellan individen och alla de föremål, händelser, människor, tankar och regler som finns i 

rummet. Immanens och samkonstituerande är intra-aktiva uttryck som refererar till detta inneboende 

och sammanflätade, eller helt enkelt ömsesidiga beroende som finns mellan kroppar i rummet (Lenz 

Taguchi 2012, s. 15, 44). 

Med ett intra-aktivt perspektiv förändras det sätt vi betraktar exempelvis borden i en förskolas matsal 

på. Vill man uttrycka sig enkelt kan man säga att borden går från att betraktas som passiva möbler till 

att bli aktörer med egen agens eller kraft att förändra situationen; borden blir performativa agenter 

som står i ständig kommunikation eller intra-aktion med allt annat i matsalen; inte bara med barnen 

som äter vid dem och med stolarna de sitter på utan exempelvis även med bristen på ljudisolerande 

plattor i taket. Om inte stolarna har rätt höjd eller är obekväma kommer såväl intra-aktionen mellan 

barnen och stolarna som i förlängningen barnen och bordet försvåras. Otåligheten som skapas i denna 

bristfälliga intra-aktion kan sedan i sin tur leda till att ett av barnen lockas att förändra sin intra-aktion 

med bordet och istället fokusera på det ihåliga ljud som skapas när gaffeln slås i bordskivan. Denna 

förändrade intra-aktion leder sedan till ytterligare intra-aktioner med bristen på ljuddämpande plattor i 

taket vars eko i sin tur börjar kommunicera med både det för höga bordet, de obekväma stolarna och 

de andra barnen i matsalen så att de också börjar dunka med sina gafflar. Något som i sin tur leder till 

att barnen tillrättavisas av en pedagog och i slutändan hamnar i en intra-aktion med de oskrivna 

ordningsregler som finns för matsalen. 

Exemplet är tänkt att beskriva det intra-aktiva perspektivets syn på verkligheten där barn och 

pedagoger antas stå i en ständig intra-aktion eller kommunikation med allt i sin omgivning. 

Inredningen i matsalen påverkar och styr bokstavligt talat vad som är möjligt för barnen att tänka och 

göra på just denna plats. Barad (2007, s. 336) anser att all materia i världen ner till varje enskild atom 

är formade av dessa ständigt pågående intra-aktiva processer; eller som Barad (2007, s. 137) själv 

skriver: “Matter is produced and productive, generated and generative. Matter is agentive, not a fixed 

essence or property of things”. 



8 

 

Rummet kan vidga eller begränsa tanken 

Lenz Taguchi hävdar, med avstamp i Barads teorier, att inte heller förskolan och de människor som rör 

sig i den kan behandlas som två skilda fenomen. Hon argumenterar snarare för att pedagogerna och 

barnen står i ständig kommunikation eller intra-aktion med resten av förskolans miljö. En intra-aktion 

som inte bara uppmanar barnen och pedagogerna att bete sig på olika sätt i olika rum utan även avgör 

vilka tankar som är möjliga att tänka där. Intra-aktionen kan till exempel påverka barn och vuxna att 

umgås med olika grad av känslomässig styrka och intensitet, beroende på mönster av intra-aktion som 

finns mellan människor, föremål, regler och tankar i just det rummet (Lenz Taguchi 2012, s. 16). Lenz 

Taguchi argumenterar för att denna intra-aktion mellan människa och miljö i förlängningen leder till 

att alla rum på en förskola kan anses vara reglerade eller stratifierade på olika sätt. En viktig 

konsekvens av detta tänkande är att det blir omöjligt att isolera lärandet/vetandet från tillblivandet; det 

vill säga att skilja ontologin från epistemologin. Dessa två framträder snarare som oupplösligt 

sammansmälta i det Barad definierat som onto-epistemologi. Här framträder människor och fysiska 

ting inte som separata existenser utan snarare som en effekt av sina sammanvävda intra-aktioner eller 

samhandlingar med varandra. Eller som Barad (2007, s. 3) själv skriver: “To be entangled is not 

simply to be intertwined with another, as in the joining of separate entities, but to lack an independent, 

self-contained existence”. 

Intra-aktivitet utmanar dominerande diskurser 

Lenz Taguchi argumenterar för att det intra-aktiva tankesättet erbjuder en möjlighet för förskolan att 

röra sig bortom uppdelningarna mellan subjekt/objekt, teori/praktik, intellekt/kropp och 

diskurs/materialitet (Lenz Taguchi 2010, s. 135). Inom det intra-aktiva perspektivet händer allt detta 

samtidigt och måste därför även analyseras som en helhet och inte som delar. Värdet av att lämna de 

dualistiska uppdelningarna mellan verklighet/fantasi, normal/onormalt osv poängteras även av Liselott 

Mariett Olsson och Ann Åberg (2010, s. 163). De argumenterar för att det inte bör finnas några regler 

för hur barn i förskolan ska kunna sträcka ut sina kroppar för att nå andra kroppar rummet. För det 

intra-aktiva perspektivet ses lärandet inte som en linjär process där barnet går från en lägre till en 

högre komplexitet. Med utgångspunkt i Barads fysikaliska teorier hävdar Lenz Taguchi snarare att det 

intra-aktiva lärandet kan liknas vid de vågor som bildas när en sten träffar vattenytan. En process som 

utvidgar och fördjupar på samma gång och som sällan uppstår i början av ett lärande utifrån i förväg 

formulerade värden och mål. Processen uppstår snarare mitt i lärandet eller på flera ställen samtidigt. 

Med det intra-aktiva perspektivet blir lärandet en oförutsägbar process där ögonblick av oupptäckta 

nya möjligheter plötsligt springer fram ur förskolans vardag som avvikelser eller det Lenz Taguchi 

(2010, s. 136) benämner som flyktlinjer.  Dessa oförutsägbara utbrott av experimentlusta ger barn och 

pedagoger kraft att ta sig bortom det förutbestämda och förgivettagna. Kraften att inte bara kunna 

studera det som sker utan även bejaka det som skulle ha kunnat bli, En förmåga att upptäcka de ännu 

ej tänkta potentialerna i lärandesituationer och i barn och pedagoger som lärande subjekt (Lenz 

Taguchi 2010, s. 137). 

När det gäller synen på maktproduktion skiljer sig den intra-aktiva teorin från dagens dominerande 

diskurser (Lenz Taguchi 2012, s. 37, 38). Om vi accepterar tanken på att miljön runtomkring oss har 

makt att påverka vårt handlande leder detta vidare till slutsatsen att en stor del av makten inom 

förskolan skapas samtidigt som den utövas. Barad i (Lenz Taguchi 2012, s. 38) uttrycker det som att 
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makten inte bara skapas med utgångspunkt i vad människor säger och gör utan också genom den kraft 

som det materiella har som aktiv agent. 

Världen är inte svart eller vit 

Den intra-aktiva teorin överskrider många av de grundläggande motsatsförhållanden som människor 

tar för givet i sin vardag (Lenz Taguchi, 2012 s. 40). Det kan till exempel handla om att minskade 

resurser till förskolan automatiskt leder till en sämre praktik eller att det barn som slår ett annat barn 

automatiskt har gjort mest fel. Perspektivet anser att människor som väljer att förstå verkligheten 

genom dessa motsatsförhållanden producerar en världsbild som är mer endimensionell och därmed 

även lättare att förstå sig på. En förenkling som det intra-aktiva perspektivet inte är intresserat av att 

göra. Istället för att fokusera på verklighetens motsatsförhållanden och dominerande uppfattningar 

eller diskurser intresserar sig det intra-aktiva perspektivet snarare för det som händer mellan dessa 

motsatsförhållanden. Det som skapas som en effekt av intra-aktionen eller samhandlandet mellan 

verklighetens performativa agenter. Med denna tankefigur blir det möjligt att överge fokuseringen på 

diskurserna och istället börja titta på vad som händer i intra-aktionen mellan diskurserna och det 

materiella; att i förlängningen lära sig se det diskursiva som immanent eller inneboende i det 

materiella, och det materiella som immanent i det diskursiva (Lenz Taguchi, 2012, s. 40). 

Det intra aktiva perspektivet hävdar att det inte är möjligt att producera kunskap och lära oss i ett 

tillstånd av total åtskillnad från världen. Den verklighet som pågår runt oss såväl som de minnen och 

erfarenheter av redan levd verklighet som vi alltid bär med oss samverkar och påverkar hela tiden våra 

tankar och handlingar. Även Elisabeth Nordin-Hultman (2006, s. 183) närmar sig denna syn på 

verkligheten när hon skriver att: “Barn och omgivning, subjekt och objekt, ses inte som separata 

enheter, utan snarare som sammanvävda”.  

Med ett intra-aktivt perspektiv är lärandet inte längre en individuell kognitiv process som sätts igång 

inifrån det individuella barnet (Lenz Taguchi 2012, s. 41, 87, 88). Lärandet startar snarare i händelser 

mellan barnet och andra kroppar; såväl mänskliga som icke mänskliga. Målet är inte att uppnå ett på 

förhand bestämt mål för lärandet eller att barnet ska förstå något på det sätt som de vuxna anser är det 

rätta. Målet är snarare att barnen tillsammans med de vuxna ska utvidga sina kunskaper om vad det är 

att som barn orientera sig i sin närmiljö. I detta utforskande går det inte exakt att förutspå vilka 

specifika kunskaper som alla barn kommer att ha tillgodogjort sig slutet av arbetet. Detta kollaborativa 

utforskande handlar snarare om att ta tillvara den olikhet som finns i enskilda barn och utforska 

konsekvenserna av deras olika sätt att tänka och göra saker på. 

Cirkulära rörelser och horisontella flyktlinjer 

För att förstå hur Lenz Taguchi tänker runt detta kollaborativa utforskande är det även viktigt att förstå 

hur hon delar upp en förskolas verklighet i cirkulära rörelser respektive horisontella flyktlinjer (Lenz 

Taguchi 2012, s. 95, 96). Den cirkulära rörelsen kan beskrivas som en medveten inbromsning i 

förskolans vardag. Målet för inbromsningen är att frigöra tid för reflektion; till exempel att hinna 

återuppleva olika situationer igen med hjälp av pedagogisk dokumentation. Inom det kollaborativa 

utforskandet bör detta återupplevande leda till ett ifrågasättande av det som tidigare tagits för givet i 

situationen. Det kan till exempel handla om att förskolebarn eller pedagoger genom fotografier får 

inspiration att ifrågasätta och ställa nya frågor om händelsen som avbildas. Det kan även handla om en 

pedagog som genom fotografiet inspireras till att fördjupa sin förståelse av hur det avbildade rummet 
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är stratifierat; alltså att klargöra vilka relationer och hur hårda regler eller diskursiva koder som finns 

inbyggda i intra-aktionerna mellan rummets performativa agenter. 

Förutom den cirkulära rörelsen beskriver Lenz Taguchi (2012, s. 96) även något hon kallar för en 

horisontell flyktlinje. En rörelse som på många sätt kan sägas vara den cirkulära rörelsens motsats. 

Den horisontella flyktlinjen kan lite förenklat beskrivas som en plötslig tempohöjning i verksamheten. 

Ett kreativt nytänkande som plötsligt lösgör sig ur vardagens trygga, invanda tankebanor; en djärv idé 

som drar med sig utvecklingen på en oförutsägbar och ofta kraftfull upptäcksfärd. Lenz Taguchis 

beskrivning av den horisontella flyktlinjen påminner i vissa stycken om filosoferna Mikhail Bakhtins 

och Hans-Georg Gadamers (Øksnes 2011, s. 30) beskrivning av lekens egenvärde. Både Bakhtin och 

Gadamer argumenterade på sin tid för att barnens lek ofta var en kaotiskt och karnevalsliknande 

process. En fantasivärld med eget liv som i likhet med Lenz Taguchis horisontella flyktlinje var 

omöjlig att kontrollera, både för barnen själva och för vuxenvärlden. 

 

Lenz Taguchi beskriver en växelverkan där de reflekterande cirkulära rörelserna behövs för att kunna 

dokumentera, återuppleva och dra lärdom av de horisontella flyktlinjernas plötsliga utbrott av nya 

erfarenheter, tankemönster och handlingar. Med ett intra-aktivt perspektiv på lärande blir 

det intressant att studera hur barnen förändras och utvecklas i mötet med olika performativa agenter i 

sin omgivning. Eriksson Bergström (2013, s. 174) stödjer dessa teorier när hon i en studie (se tidigare 

forskning) argumenterar för att fysiska förskolemiljöer med ett planerat innehåll av material ofta 

skapar likartade handlingsmönster och lekar hos barn. Med intra-aktiva ord blir barnen annorlunda sig 

själva i mötet med exempelvis en dockvrå; eller som Lenz Taguchi (2012, s. 84) skriver: “Det 

viktigaste är att vi flyttar vår blick från de individuella barnen som interventionsobjekt och deras 

utveckling `ìnifrån`, till de lärandefenomen som skapas som en effekt av intra-aktionerna mellan 

barnet och föremålen och materialiteten runtomkring i miljön” Genom att använda pedagogisk 

dokumentation för att analysera intra-aktionen mellan performativa agenter i en lärandesituation kan 

pedagogen enligt Lenz Taguchi således inte bara förstå varför vissa saker inträffar; pedagogen får även 

hjälp att föreställa sig vilka intra-aktioner som skulle kunna möjliggöras om den pedagogiska miljön 

planerades eller organiserades på ett annat sätt. 

Metod 

Här redogör vi för den metod som användes under fältarbetet samt diskuterar den lathund som fick en 

framträdande roll under våra observationer. I vår roll som intra-aktiva observatörer lät vi oss inspireras 

av några exempel på intra-aktiv analys som återgetts i (Lenz Taguchi 2010, s. 138-141) och (Lenz 

Taguchi 2012, s. 99-114). Här visar Lenz Taguchi hur man kan göra för att inkludera den performativa 

agensen i miljön i ett forskningsarbete. Vi sammanfattade våra erfarenheter av dessa exempel i en 

arbetsmetod som låg till grund för såväl det efterkommande fältarbetet som analysarbetet. Denna 

lathund (se bilaga 1) innehöll 12 punkter som hjälpte oss att fokusera på de intra-aktiva aspekterna av 

den verklighet vi mötte ute på fältet. Några av punkterna var: 

– Vilka diskursiva koder finns i rummet? Vilka regler, invanda beteenden och rutiner är närvarande i 

intra-aktionen? 
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– Hur samspelar barnen med dessa regler, rutiner och invanda beteenden? 

– Vad tar barnen och pedagogerna för givet i situationen? 

– Analysera graden av stratifiering i rummet. Skapar intra-aktionen mellan de performativa agenterna 

en miljö som underlättar eller försvårar plötsliga infall, improvisationer och brott mot invanda rutiner; 

även kallat horisontella flyktlinjer? 

Med hjälp av Lenz Taguchi (2012, s. 73) förstod vi att denna lista i sig kunde betraktas som starkt 

stratifierande. Att de fenomen som listan kunde producera var begränsade och att vi riskerade att missa 

eller utesluta viktiga delar av verkligheten när vi följde den. Trots dessa risker upplevde vi att vår 

begränsade erfarenhet av den intra-aktiva perspektivet gjorde att behovet av en lathund för fältarbetet 

övervägde. Vi hade liknande farhågor när vi beslutade oss för att använda en metod som gick ut på att 

låta barnen peka ut platser de upplevde som allmänt bråkiga med hjälp av markörer. Även här 

övervägde dock behovet av att få en fysisk punkt att utgå ifrån när vi försökte kartlägga hur de 

performativa agenterna i rummet samarbetade för att skapa en konfliktalstrande miljö. Under 

fältarbetet hade vi som mål att förstå vad som hände i intra-aktionen mellan de performativa agenterna 

i varje situation (Lenz Taguchi 2010, s. 135). Vår uppgift blev att studera hur rummet, platsen, tiden 

och sakerna var organiserade och strukturerade samt att analysera intra-aktionen mellan olika 

organismer och rummets miljö. 

Trots att vi efter avslutad studie anser att metoden med fältanteckningar och fotografier producerat 

trovärdiga resultat så betraktar vi den inte som optimal. Våra erfarenheter från denna studie talar för att 

man kan spara mycket tid och resurser om man på ett etiskt försvarbart sätt lyckas dokumentera 

observationerna med videokamera istället för med fältanteckningar och fotografier.  

Urval och avgränsningar 

Här kommer vi redogöra för hur och varför vi valde ut de barn och förskolor som ingick i studien. Vi 

kommer även reflektera över varför vi valde att arbeta med just femåringar. Efter att ha försökt få 

kontakt med förskolor vi tidigare haft kontakt med, som dessvärre inte kunde ta emot oss, fick vi 

kontakt med en förskolechef som Jonas kände. Vi försökte också ta kontakt med förskolor via 

Stockholms stads hemsida som hade avdelningar med femåringar men vi fick inget svar ifrån dessa. 

Efter att Jonas beskrivit studiens syfte och metod visade det sig strax därpå att förskolechefen gärna 

tog emot oss på två förskolor. Jonas sökte uppgifter ifrån förskolornas hemsida för att se hur 

avdelningarna var uppdelade med fokus på ålder. Efter att vi tackat ja till att vi ville utföra studien på 

båda förskolorna meddelade förskolechefen sedan respektive förskola om syfte, metod och vilken 

åldersgrupp som vi valde att använda till studien. Jonas kontaktade verksamhetsansvariga på 

förskolorna och de fick en mer utförlig version av själva studien och samtyckesbreven till föräldrarna. 

Vi kom överens med dessa verksamhetsansvariga om två avdelningar som hade möjlighet att ta emot 

oss och om antalet barn som skulle ingå i studien.  

Anledningen att vi valde att fokusera på lite äldre förskolebarn var framförallt för att vi ansåg att det 

var mer sannolikt att de skulle förstå uppgiften på det sätt vi hade tänkt oss. Förutom ett mer utvecklat 

talspråk ansåg vi även att femåringarnas hade en större erfarenhet av avdelningarnas verksamhet. 

Något som i sin tur gav dem större möjlighet att kunna bedöma var det brukade vara bråkigt. Vad 

gäller avgränsningar så valde vi att fokusera på avdelningarnas inomhusmiljö. Anledningen till detta 

var främst att det blev enklare att ordna så att barnen kunde gå in ensamma på avdelningen och 
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markera var de upplevde att det ofta var bråkigt när de andra barnen var ute eller upptagna med 

aktiviteter på annat håll. 

Insamlingsteknik 

I denna del kommer vi berätta hur vi samlade in vår empiri. Vi kommer även redogöra för metoden 

gåtur och vad det innebär att observera. Vi valde att använda en form av gåtur där vårt 

anteckningsmaterial var fältanteckningar av plats och barns utsagor. Fotograferingen gjordes på den 

miljö barnen placerade ut markörerna. Till gåturerna tillkom det också en kort instruktion som hjälpte 

oss att få barnen att tänka, fundera och agera emot det som vi ville undersöka. 

Att observera innebär att du som forskare närvarar i den miljö du avsatt att studera. Kaijser och 

Öhlander (2011, s. 119-120) förklarar observation som att du kan välja att fokusera på olika aspekter i 

miljön. Fokus kan ligga på plats, aktivitet, människa eller objekt. Utifrån ditt fokus finns det olika 

tekniker av observation som specialiserar sig emot dessa. Du kan välja att avgränsa din observation till 

själva platsen och då kallas detta att göra en platsbaserad observation vilket är vad vi gjorde under 

tillfälle tre när vi närmade oss en specifik plats i barngrupp och observerade själva platsen under 

kortare tid (Kaijser & Öhlander 2011, s. 119-120). Det finns en mängd olika former av observations 

tekniker och för att nämna några som är relevant i denna studie är till exempel. medföljande 

observation som egentligen kan ses som ett samlingsbegrepp för ett flertal likartade tekniker som 

skuggning, följa objektet och aktivitetsbaserad observation.(Kaijser & Öhlander 2011, s. 120-123). 

Den metod vi använde under fältarbetet och som i studien benämns gåtur var egentligen en blandning 

av aktivitetsbaserad observation och medföljande observation. Vad som menas med aktivitetsbaserad 

observation är att du som forskare tittar på hur människor och föremål på specifika platser påverkas av 

varandra. Våra gåturer utgick dels ifrån denna teknik samt medföljande observation som kan beskrivas 

som att forskaren följer med personen under ett samtal med avsikt att få syn på plats och person under 

antingen längre eller kortare tid. (Kaijser & Öhlander 2011, s. 120, 122). 

Utvärderingsmetod och dialogmetod 

Någon som har intresserat sig för gåturer mer djupgående är Suzanne de Laval (2014). I sin bok 

Gåturer ger hon råd om hur man förbereder, dokumenterar och analyserar en gåtur. Gåtur är en 

kvalitativ metod som hon anser passar bra ihop med andra samverkansmetoder. Metoden ska ses som 

en utvärderingsmetod och en dialogmetod som främst går ut på att studera miljön på plats (de 

Laval 2014, s. 9). Enligt de Laval härstammar gåturer som begrepp ifrån walk-through evaluation och 

touring interview som används i USA, Storbritannien och Nya Zeeland. Precis som vi valt att använda 

gåturer/rundturer har andra studenter också använt den och många väljer att använda denna metod 

inom arkitektur, samhällsvetenskap och kulturgeografi. Samtidigt har studenter som vi och studenter 

som studerar till lärare kommit att använda metoden med barn. Det har tidigare gjorts gåturer med 

barn i åldrarna 3-6 år och enligt de Laval utgjorde resultatet att man fick ett värdefullt bidrag kring 

kunskap om barns miljöer och dess betydelse i barns vardag (de Laval 2014, s. 27). Gåturer är enligt 

de Laval en bra metod i samband med andra metoder eller aktiviteter som till exempel våra 

observationer för att skapa en kunskapsplattform och grund för ett större projekt (de Laval 2014, s. 

97). De Laval (2014, s. 99) ger exempel på olika användningsområden för gåturer och två som 

representerar vårt projekt är trygghet och trivsel där man dels diskuterar miljöns utformning och hur 

den fysiska miljön upplevs. Det andra användningsområdet de Laval beskriver är hur forskare kan 
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använda gåturer i ett studiesyfte att inventera den fysiska miljön på samma sätt som Kaijser och 

Öhlander ovan anser att medföljande observationer kan ha för avsikt att titta på hur miljön och person 

påverkas av varandra. 

Som tidigare skrivits har gåturer med barn gjorts tidigare av både studenter och forskare. Det man bör 

tänka på som gåtursledare med barn är enligt de Laval att anpassa metoden efter de förutsättningar 

man har. En viktig aspekt när man arbetar med yngre barn är att ha små grupper eller arbeta med 

enskilda barn. Om det skulle uppstå lek under gåturen bör man inte hindra detta utan se det som en del 

av gåturen. Verkar barnens lek pågå på ett sådant sätt att gåturen inte känns relevant kan du antingen 

fråga om gåturen ska fortsätta eller om barnen vill göra något annat (de Laval 2014, s. 100). 

Genomförande 

I denna del kommer vi presentera de båda förskolorna och reflektera lite över deras olika 

förutsättningar. Vi kommer redogöra för vilka regler gällande material som fanns på avdelningarna 

och vilken arbetsfördelning vi haft under arbetet med studien.  

Förskola 1 

Studien genomfördes på två förskolor i Stockholmsområdet. På förskola 1 deltog fem stycken 

femåringar och på förskola 2 deltog åtta stycken femåringar. Förskola 1 bestod av en entréhall som 

hade ingång till ett rum som i vår mening hade två funktioner; dels var det en plats för roll-lek och dels 

en plats för att leda personer in till allrummet eller rörelserummet. Utifrån allrummet fanns en rad 

olika vägar att ta beroende på intresse. Antingen begav sig barnen in emot två bygg och 

konstruktion/matrum eller tog en väg förbi samlingsmattan som ledde in i ateljén. Personalen berättade 

att ateljén var tänkt att fungera som femåringarnas speciella plats; ett rum vigt åt fritt skapande där de 

fick komma och gå som de ville. Alla barn fick vistas i ateljén men femåringarna var de enda som fick 

vara där själva under förutsättning att de följde ordningsreglerna och städade upp efter sig. Personalen 

berättade att barnen visste att de inte fick leka i ateljén. I våra observationer av platsen tycktes barnens 

förståelse av denna regel vara att de skulle sitta på stolarna runt bordet och använda papper och olika 

pennor för att skapa bilder. Till denna aktivitet fanns det mycket tillgängligt material medan material 

för andra aktiviteter som till exempel måleri var undanstoppade i skåp som i vissa fall var låsta under 

våra besök.  

Personalen berättade att barnen var mycket duktiga på att följa de regler som fanns i ateljén. Denna 

lydnad exemplifierades med att barnen inte bröt mot regeln om att man inte fick öppna dörren ut till 

den stora lekhallen trots att dörren alltid var olåst. Med ett intra-aktivt perspektiv kunde man här 

argumentera för att det var den olåsta dörren som skapade de “lydiga barnen” med hjälp av regeln om 

att den inte fick öppnas. Ateljéns koppling till resten av förskolan förstärktes under våra besök av att 

barnen behövde gå och hämta mer ritpapper i allrummet. Vi fick dock intrycket av att barnens 

rörlighet begränsades av att bordet var intryckt mellan en vägg ett tvättställ och ett fönster. I övrigt var 

rummet väl upplyst, välstädat och hade en behaglig ljudnivå.  

Vid våra besök i ateljén satt barnen mestadels stilla på sina stolar; de ritade, klippte i papper eller 

klistrade fast glitter på teckningar. Barnen småpratade lite med varandra och berättade för oss 

observatörer hur de uppfattade att rummet skulle användas. “Man får inte skrika härinne”, sa ett av 

barnen; “Nej, man får inte viska heller; man ska rita och pyssla”, sa ett annat. Inledningsvis kände vi 

oss överväldigade av arbetet med att kartlägga samspelet mellan ateljéns performativa agenter. Vi 
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insåg snart att avdelningen innehöll en oerhörd mängd föremål, erfarenheter och tankar som kunde 

sägas ha agens att påverka händelserna i ateljén. Inför denna enorma komplexitet fann vi tröst i Barads 

tankar om att en observation eller dokumentation aldrig kan bli något mer än en grov förenkling av 

verklighetens kompakta multiplicitet. En formulering som ledde till att vi fattade beslutet att överge 

tanken på en fullständig kartläggning av samspelet mellan rummets performativa agenter. Vi kom 

istället överens om att fokusera på frågan om hur personalens ordningsregler, eller diskursiva koder 

försökte göra sig begripliga för barnen genom materialet.   

Förskola 2 

Denna förskola bestod av en yttre samt inre hall med klädkammare. Därifrån kunde man antingen ta 

sig ut i det allmänna utrymme som kopplade ihop alla förskolans avdelningar eller gå in i den 

undersöka avdelningens stora allrum. Detta område var en central plats för verksamheten med flera 

olika miljöer; däribland en rithörna. I anslutningen till allrummet fanns ett rum med material för 

konstruktion och roll-lek samt ett rum som både användes som toalett och lekrum. Under 

utplaceringen av markörerna slogs vi av att även förskola 2:s motsvarighet till förskola 1:s ateljé 

markerades av två barn som en bråkig plats. Syftet med de båda ytorna kunde sägas vara att förvara 

och förbruka material för skapande verksamhet. Även om ytornas materiella förutsättningar var 

likartade fanns det flera andra detaljer som skiljde dem åt; framförallt upplevde vi att förhållningssättet 

mot den skapande verksamheten och rummet där verksamheten genomfördes var annorlunda. Barnen 

var till skillnad från förskola 1 väl införstådda med att de fick intra-agera med det skapande materialet 

som de själva önskade. De kunde välja mellan att använda befintligt material i form av papper, pennor, 

målarfärg, saxar, böcker och sällskapsspel eller att hämta material från andra delar av avdelningen. 

Barnen hade även möjlighet att använda rithörnan för att leka.  

Personalen berättade för oss att rithörnan på förskola 2 var en plats där barnen framförallt tecknade, 

klippte och löste korsord. Exakt vad barnen pysslade med var dock svårt för personalen att sätta 

fingret på. De menade att man kunde få intrycket av att barnen snarare ägnade sig åt en förbrukning av 

material än traditionellt skapande som resulterade i någon form av produkt. En förbrukning som kunde 

ta sig uttryck i att barnen planlöst satt och klippte sönder papper eller ritade en massa streck utan något 

synbart sammanhang. Personalen hade ingen riktigt bra förklaring till varför barnen producerade det 

de ibland kunde uppfatta som “nonsens” i rithörnan. Det fanns misstankar om att platsen var för öppen 

och att barnen därför inte fick någon ro att ägna sig åt en mer traditionell skapande verksamhet som 

resulterade i “något att spara”. 

Då vi under observationen av förskola 1 bestämde oss för att fokusera på hur barnen och personalens 

ordningsregler försökte göra sig begripliga för varandra genom materialet föll det sig naturligt att även 

ha detta fokus under analysen av rithörnan på förskola 2. Ett val som blev intressant på grund av att 

personalen berättade att det inte fanns några ordningsregler alls för förskola 2:s rithörna. De hävdade 

snarare att de beteendemönster som fanns på platsen var skapade av barnen själva. Den intra-aktiva 

analysen gjorde oss uppmärksamma på att även detta enligt personalen oreglerade rum genomsyrades 

av starka traditioner om hur man beter sig mot varandra. Den enorma komplexiteten i hur varje enskilt 

barns tidigare erfarenheter och dagsform intra-agerade med rithörnans material, avdelningens 

allmänna ordningsregler och varje enskild pedagog var dock omöjlig att skildra i sin helhet.  

“Där är bråkpricken” 

Innan vi började samla in empiri genomförde vi ett förberedande besök på förskola 1 och 2. Syftet var 

dels att genomföra kortare presentationer för pedagoger och barn och dels att inventera miljön på 
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avdelningen; en förberedelse som de Laval tillsammans med tidsbokning och allmänna förberedelser 

pekade ut som viktiga åtgärder för att gåturen skulle fungera så bra som möjligt (Laval 2014, s. 113). 

(För mer detaljerad information om metoden; se kapitlet insamlingsteknik.) 

När insamlingen av empirin inleddes uppmanade vi barnen att gå in ensamma på sin avdelning och 

lägga markören på en plats de upplevde som allmänt bråkig. Flera av barnen på förskola 1 kände 

genast igen markören från vårt förberedande besök. Ett av barnen utbrast: ”där är bråkpricken” och ett 

annat sa: ”den där pricken är full med dumma saker”. Det fanns flera anledningar till att vi valde att 

använda just markörer; den främsta var enkelhet och tydlighet. Vi antog att barnen skulle tycka det var 

roligare och mer intressant om de själva fick lägga ett fysiskt objekt på platsen där de kände att det 

ofta var bråkigt. Denna lösning antog vi även skulle underlätta arbetet med att hitta en exakt fysisk för 

vår analys att utgå ifrån. Själva markörens form och utseende var en svart cirkel på ett lamminerat 

papper i storlek A3. När markörerna placerats ut beslutade vi oss för att närstudera ateljén på förskola 

1 och rithörnan på förskola 2: båda var platser där flera barn markerat. 

 

Arbetsfördelning under studien 

När det gäller arbetsfördelningen under studien tog Gösta ett större ansvar för de delar som innehöll 

teori, etik, metod, och diskussion medan Jonas tog större ansvar för delarna med tidigare forskning, 

insamlingsteknik, urval och avgränsningar och tekniska frågor. Jonas ansvarade för kontakten med 

förskolor och bokade tid för möten med pedagogerna innan studien startade. Jonas producerade även 

den markör som skulle användas av barnen under fältarbetet och skrev det brev där föräldrar och 

pedagoger skulle ge sitt godkännande till att studien genomfördes. Det förberedande besöket och 

produktionen av resultat och analys gjorde vi gemensamt. 

Inför fältarbetet skrev Gösta ihop en lathund (se bilaga 1) som skulle underlätta arbetet med att 

anlägga ett intra-aktivt perspektiv i observationerna. Analysen av empirin skedde sedan i flera steg. I 

ett försök att bevara observationernas komplexitet valde vi att observera, dokumentera och analysera 

situationerna var för sig. När detta var klart träffades vi för att jämföra våra intryck. Efter detta 

producerade vi varsin sammanfattning som i det sista steget arbetades ihop till en gemensam studie där 

även analys och diskussionsdelarna fick sin slutgiltiga form.  

Analysmetod 

Här kommer vi redogöra för hur vi analyserade det insamlade materialet och även reflektera över hur 

den valda metoden påverkade oss själva som observatörer: hur det intra-aktiva tankesättet ledde till att 

teori, praktik, bakgrund och förgrund slutade existera som separata fenomen utan istället framstod som 

trådar i en och samma väv. 

Fokus och bakgrund flyter ihop 

När det gällde analysen av den insamlande empirin valde vi att använda en form av den intra-aktiva 

analysmetod som Lenz Taguchi (2012, s. 59) kallar den materiellt diskursiva kunskapsapparaten. Ett 

sätt att betrakta verkligheten som tar avstamp i Barads (2007, s. 234) övertygelse om att den som 

dokumenterar alltid kommer vara en del av det som dokumenteras och att det är omöjligt att skilja ut 

det objekt som ligger i fokus för ett fotografi, skiss eller fältanteckning från bakgrunden. Allt ses 

snarare som en väv där samtliga objekt i situationen intra-agerar och påverkar varandra. Det är med 
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andra ord mycket svårt att dra någon tydlig gräns mellan den som dokumenterar och den eller det som 

dokumenteras (Lenz Taguchi 2012, s. 62-63). Båda två ses ur ett intra-aktivt perspektiv på pedagogisk 

dokumentation som helt beroende av varandra eftersom de skapas tillsammans i ett unikt samspel av 

intra-aktiva förbindelser. Insamlandet av empirin innebar ofta att motsatsförhållandet mellan teori och 

praktik löstes upp. Empirin framstod snarare som en enhetlig väv av sammankopplingar, 

överlappningar, interferens och diffraktionsvågor utan skarpa gränser mellan de performativa agenter 

som utgjorde kunskapsapparaten. Denna känsla av att vara sammanblandad, påverkad och beroende 

av verkligheten man lever i beskrevs av den berömde fysikern Niels Bohr som att: “we are a part of 

that nature that we seek to understand” (citerad i Barad 2007, s.67). Även om Bohr inte forskade om 

förskolan så beskriver citatet den materiellt diskursiva kunskapsapparatens uppfattning om att man 

alltid påverkar och påverkas av det man observerar. Denna teori ledde till att vi inte försökte minimera 

vår närvaro under observationerna. Vi försökte snarare installera oss i den specifika situationen och 

dokumentera hur vi själva smälte ihop och förändrades av intra-aktionen med omgivningens 

performativa agenter; Något som även underlättade arbetet med att analysera skeendet med fokus på 

relationer, intra-aktioner, skillnader, förflyttningar, differentieringar och transformationer (Lenz 

Taguchi 2012, s. 137). 

Fältanteckningar - en kropp med egen agens 

Under fältarbetet blev vi uppmärksamma på hur vår uppfattning av den insamlade empirin hela tiden 

tycktes påverkas och förändras. Med hjälp av intra-aktiv analys insåg vi att även våra fältanteckningar 

var att betrakta som performativa agenter. Informationen som fanns i anteckningarna var med detta 

perspektiv inte fixerad och passiv; anteckningarna kunde snarare betraktas som kroppar med egen 

agens. De var självständiga aktörer vars mening både förändrades och förändrade oss själva i en intra-

aktion med omgivningens performativa agenter. Ett exempel på denna förändringsprocess var när vi la 

märke till hur vi omedvetet försökte söka konscensus i uppfattningen om vad som hände när barnen på 

förskola 1 fick markören i sin hand. För att minska denna effekt tog vi beslutet att samla in empirin var 

för sig och inte prata om den. En metod vi ansåg hade bättre förutsättningar att bevara den, för det 

intra-aktiva perspektivet så viktiga, komplexiteten i observationerna. Först när insamlingen var klar 

satte vi oss ner och fogade samman våra fältanteckningar. Något vi anser ledde till mycket täta 

beskrivningar som hade ett stort djup både vad gällde detalj och tolkning. Jämförandet av våra 

respektive fältanteckningar ledde även till att vi kunde ringa in de delar av empirin som vi båda fann 

intressanta och relevanta. Dessa situationer analyserades sedan för att kunna besvara studiens 

frågeställningar. Det var till exempel i denna fas som vi insåg att vi båda fångats av hur pedagogeras 

regleringar runt materialet tycktes sätta ramar för vad som är möjligt att tänka och göra i olika 

situationer. En observation som i sin tur ledde fram till vår teori om att det fanns ett samband mellan 

ordningsreglerna i ett rum och uppkomsten av horisontella flyktlinjer.  

Forskningsetiska överväganden  

I den här delen kommer vi redogöra för hur vi tänkte kring de etiska aspekterna av att genomföra en 

studie av den här typen. Vi kommer även reflektera över vårt förhållande till barnen och pedagogerna 

och vikten av att ha sin “emotionella radar” påslagen under fältarbetet.  

Innan fältarbetet tog sin början gick vi som metodledare noggrant igenom Vetenskapsrådets 

rekommendationer för vad som anses vara god forskningssed (Vetenskapsrådet 2011, s. 12). Innan 

fältarbetet inleddes inhämtade vi skriftliga eller muntliga godkännanden från samtliga personer som 
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omfattades av studien; såväl barn som föräldrar och personal (Skånfors 2013, s. 34). Då vissa av 

observationerna genomfördes med andra barn inne på avdelningen blev det en viktig etisk aspekt att 

bara observera de barn vars föräldrar gett sitt godkännande till studien. 

Vi var redan från början noggranna med att vidta åtgärder för att förskolornas namn, barnens identitet 

och andra känsliga uppgifter inte skulle röjas av misstag. Vi dokumentera exempelvis inte några 

personuppgifter och spelade inte heller in några regelrätta intervjuer med barnen. De citat från barn 

som förekommer i studien är hämtade från våra fältanteckningar. Under hela arbetet har vi även varit 

noggranna med att i enlighet med Skånfors (2013, s. 43) förvara vårt forskningsmaterial på en säker 

plats. Anledningen till att vi inte spelade in barnen var att vi betraktade konfliktsituationen som 

mycket känslig. Vi upplevde att det fanns en stor risk för integritetskränkningar om vi filmade eller 

spelade in barn på platser där det ofta förekom bråk. 

“Den emotionella radarn” 

Under hela studien var vi noggranna med att ha vår ”emotionella radar” påslagen (Skånfors 2013, s. 

17, 18). Detta handlade främst om att vi försökte vara uppmärksamma på barnens reaktioner mot och 

bemötande av oss själva. En inställning som gjorde det möjligt att upptäcka om något av barnen visade 

motstånd mot att delta i observationen. Ett motstånd som inte bara kunde uttryckas verbalt utan även 

kunde visa med kroppsspråk, miner och andra beteenden. Nyttan av att ha den “emotionella radarn” 

påslagen blev extra tydligt under fältarbetet på förskola 1. Här visade vissa av barnen tvekan och 

osäkerhet under utplaceringen sina markörer. Något som ledde till att vi studerade dem noga och i 

vissa fall föreslog att de kunde få sällskap av en kompis om de ville.  

Under hela arbetet med studien försökte vi även påminna varandra om den makt och det stora övertag 

vi hade som observatörer för en vetenskaplig studie. Vi pratade flera gånger om det stora ansvar som 

kom med rätten att ha fullständigt inflytande över hur en situation ska tolkas och beskrivas. Ett ansvar 

som ställde höga krav på noggrannhet och eftertanke i förhållandet med såväl barn som pedagoger. I 

synnerhet när det gällde återgivandet av de ostrukturerade samtal vi hade med personalen och barnen 

om miljön på avdelningen. 

Studiens kvalitet 

I värderingen av de resultat vi kommer presentera är det viktigt att poängtera studiens begränsade 

omfattning. De teorier och slutsatser som förs fram är grundade på totalt sex observationer; tre på varje 

förskola. Observationer som varade mellan två och tre timmar. Denna omfattning anser vi talar för att 

studiens resultat bör betraktas som en vägvisare; en karta som pekar ut intressanta men ännu relativt 

outforskade områden inom förskolepedagogiken dit forskare med mer tid och resurser kan bege sig för 

att upptäcka och kartlägga.  

Vi vill även påpeka den stora agens vi själva utövade som okända observatörer i de situationer som 

skildras i denna studie. En makt att förändra som ibland fick oss att fundera över om det verkligen var 

autentiska situationer vi observerade eller bara händelser som gjorts möjliga av vår egen närvaro. 

Denna medvetenhet om vår inverkan som observatörer anser vi ger denna studie en högre trovärdighet 

än liknande studier som inte låtit denna medvetenhet genomsyra arbetet. 
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Resultat och analys 

I denna del kommer vi både redogöra för hur det gick att samla in empirin och fundera över vad 

resultatet kan innebära ur ett intra-aktivt perspektiv. Vi kommer reflektera över den kraft som 

markören tycktes vara laddad med och de problem vi fick när vi insåg att de flesta barnen i studien 

bara ville eller kunde relatera till konflikter på ett subjektivt plan. Vi kommer även reflektera över hur 

reglering av barnens intra-aktion med materialet i ett rum påverkar uppkomsten av horisontella 

flyktlinjer och hur det intra-aktiva perspektivet tycks uppmana pedagoger till kollaborativt 

utforskande. 

Förskola 1 

Det första barnet på förskola 1 tog försiktigt markören och ställde sig i hallen. Efter en längre stunds 

tystnad gick barnet med försiktiga steg genom kapprummet och ut i samlingsrummet. Där ställde det 

sig återigen alldeles tyst en längre stund och tycktes tänka. Efter ett tag frågade vi barnet om det ville 

ha sällskap av en kompis. Det nickade och vi hämtade ännu ett barn som fick en likadan markör. När 

det första barnet fick sällskap tycktes en del av tveksamheten och allvaret släppa. Barnen hälsade på 

varandra och rörde sig sedan försiktigt in i allrummet. Efter en längre stunds tvekan placerade båda ut 

sina markörer på diskbänken vid två klockor. Ingen av dem hade någon kommentar till varför 

prickarna lades där utan de fick ta på sig stövlarna och gå ut och leka. Barn nummer tre tycktes 

inledningsvis vara mer självsäkert än de två första. När barnet fick markören i sin hand infann sig dock 

samma allvar som hos de två första barnen. Med försiktiga steg gick det genom lokalerna och stannade 

tillslut inne i matsalen där markören efter en längre stunds funderande lades på bordet. På frågan om 

varför markören placerades där svarade barnet: ”han drog i tröjan; jag fick ont i nacken”. Barn 

nummer fyra uppgav att det redan bestämt sig var markören skulle ligga. Trots detta stannade barnet 

upp inne i ateljén och funderade en stund innan markören till sist placerades i bokhyllan bredvid 

dörren till den stora lekhallen. På frågan varför barnet la markören just där blev svaret: ”(namn) och 

(namn) bråkades där”. Det sista barnet var osäkert och fick ta med sig en kompis in. När barnen tagit 

av sig skorna tycktes samma stora allvar falla över dem som de tidigare barnen. Efter en längre tids 

funderande i tysthet tog sig barnen försiktigt in i ateljén. Där ställde de sig en lång stund utan att säga 

något. Till sist lades markören försiktigt på bordet. När barnen fick frågan om hur det kom sig att 

markören hamnade just där skakade de på sina huvuden och gick ut till de andra barnen på gården. Då 

både ateljén och allrummet fått två markeringar vardera beslutade vi oss för att välja ateljén för en 

fördjupad observation. Vi experimenterade bland annat med att placera ut två dockor i ateljén för att 

pröva hur starkt inflytande rummets ordningsregler utövade på barnen. En mjuk docka föreställande 

Blixten McQueen från filmen Cars och en mjuk blå polisdocka. Barnen på förskola 1 noterade 

dockorna men valde att inte röra dem. Istället berättade barnen för oss att “man får inte leka här” och 

fortsatte rita.  

Förskola 2 

Innan observationerna på förskola 2 reflekterade vi över att vi valt att inte ge barnen samma 

förberedelse inför uppgiften som på förskola 1. Något som berodde på att vi ville försöka minska den 

anspänning som vi upplevde att barnen hade haft under utplaceringen av sina markörer. På förskola 1 
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hade vi träffat barnen någon dag innan markörerna skulle placeras ut och förklarat vad de skulle göra. 

På förskola 2 informerade vi däremot barnen om uppgiften precis innan utplaceringen. Exakt hur 

denna kortare förberedelse påverkade barnen på förskola 2 var svårt att säga. Det vi kunde se var att 

processen gick betydligt snabbare och smidigare än på förskola 1. Kommentarerna till varför markören 

hamnade där de gjorde var däremot ofta kryptiska och svårförståeliga. Ett exempel var när det första 

barnet lade sin markör på mattan utanför toaletterna med kommentaren “Alla vill kissa på mattan; alla 

kissar på samma gång”. När vi frågade personalen vad barnet kan ha menat uppgav de att detta barn 

gillade att brottas på mattan utanför toaletten. Andra barn tycktes placera ut markörerna på platser som 

skapade känslor de upplevde som subjektivt bråkiga. Ett exempel var ett barn som placerade ut sin 

markör i rithörnan med kommentaren: “Det blir bråk om man ritar fel. Jag ritar nästan hela tiden”. Ett 

annat exempel var ett barn som också placerade sin markör i rithörnan med kommentaren: “Alla 

färgpennor bråkar med varandra”. Att barnet antydde att det var materialet i sig som bråkade såg vi 

som ett problematiserande av Grűbaum och Lepps (2013, s. 62) uppfattning att en konflikt bara kan 

inträffa mellan människor. Uttalande antydde snarare att Grűbaum och Lepps konfliktbegrepp 

behövde vidgas i en intra-aktiv riktning till att inte bara innefatta människan utan även världen 

människan befinner sig i. 

När de sju markörerna placerats på förskola 2 hade tre rum fått två markörer vardera. Vi bestämde oss 

för att utföra vår intra-aktiva analys på rithörnan. Något som till stor del berodde på att vi även 

analyserat en rithörna på förskola 1 och lockades av möjligheten att kunna observera en liknande miljö 

i hopp om att kunna se mönster i barnens intra-aktion med miljöns performativa agenter. Förutom 

fördelarna insåg vi även att denna vilja att se mönster kunde bli ett problem; en tidigare erfarenhet vi 

tog med oss in i situationen som behövde pareras och balanseras för att beskrivningen av platserna inte 

skulle bli endimensionell. I slutet av observationen introducerade vi precis som på förskola 1, de 

mjuka dockorna. Intra-aktionen mellan barnen och dessa performativa agenter blev annorlunda än på 

förskola 1. Så fort dockorna hamnade i rithörnan fattade ett barn intresse för figurerna. Barnet fingrade 

en stund på dem innan det bar iväg dockorna till att annat bord och inledde en rollek. 

Markörens egen vilja 

När barnen placerat ut sina markörer på förskola 1 var vi mycket förvånade över den kraftiga effekt 

som vi uppfattat att markörerna hade haft på dem; hur markören tycktes ha förändrat och styrt deras 

sätt att prata och röra sig. Hur barnen plötsligt tystnat och börjat röra sig på ett försiktigt, nästan 

smygande sätt. Med ett intra-aktivt perspektiv hade det skapats en mycket intressant mening i 

mellanrummet mellan barnen och markören. Först valde vi att tolka detta beteende som ett tydligt 

exempel på det Barad (2007, s. 8) menar när hon skriver: “To be entangled is not simply to be 

intertwined with another, as in the joining of separate entities, but to lack an independent, sel-

contained existence”. Då vi i våra observationer valt att fokusera på hur barnen och pedagogernas 

regler kommunicerade via materialet blev det naturligt att inleda den intra-aktiva analysen med detta 

perspektiv. En utgångspunkt som gjorde det möjligt för oss att se hur det förberedande besöket skapat 

en stark känsla av allvar hos barnen. Denna vilja att följa de regler och förväntning som vi själva och 

personalen ställt upp intra-agerade sedan med markören och begränsade utrymmet för tanke och 

handling. Här insåg vi även att det inte bara var markören som påverkade barnens beteende. Man 

kunde även argumentera för att barnen själva, genom sina tidigare erfarenheter av liknande situationer, 

påverkade det sätt som markören uppfattades på. Ur ett intra-aktivt perspektiv var det dock svårt att 

motivera en kartläggning av dessa tidigare erfarenheter eftersom perspektivet inte fokuserar på de inre 
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kognitiva processerna utan snarare på intra-aktionerna mellan språklig mening och det materiella 

(Lenz Taguchi 2010, s. 133).  

Motaktualiseringar och ifrågasättanden 

För att motaktualisera denna teori och hitta alternativa förklaringar till observationen använde vi 

cirkulära rörelser av reflektioner och tolkning. En aktivitet som motiverades av det intra-aktiva 

analysens fokus på relationer, intra-aktioner, skillnader, förflyttningar, differentieringar och 

transformationer (Lenz Taguchis 2012, s. 137). Den första frågan vi ställde oss var varför vi 

överhuvudtaget uppfattade situationen som avvikande. Vi insåg att förklaringen kunde finnas i vår 

egen metod. Utplaceringen av markörer krävde att barnen skulle bete sig på ett mycket specifikt sätt 

för att kunna anses vara godkända eller “normala”. Något som i sin tur dramatiskt ökade risken för att 

de som inte lyckades passa in i denna snäva ram skulle betraktas som avvikande. Barnen var med 

denna tolkning av observationen inte alls avvikande. Det var snarare den starka stratifieringen i vår 

egen metod som fått dem att framstå som avvikande. 

Vi prövade även att motaktualisera dessa två teorier med påståendet att barnens tvekan eller osäkerhet 

inte alls hade med vuxenvärlden att göra. Orsaken kunde lika gärna spåras till bristen på ljud och barn 

i lokalerna när markörerna placerades ut; en tystnad och ensamhet som säkerligen kändes ovan för 

barnen och sedan förstärktes av att två för dem okända observatörer följde efter dem med 

anteckningsblock. Med detta sätt att betrakta observationen flyttades den avgörande agensen eller 

kraften att begränsa barnens handlings och tankeutrymme från markören till miljön. Själva tystnaden 

och tomheten trädde nu fram som de avgörande performativa agenterna under observationen.  

Subjektiva upplevelser av bråkiga platser 

En fjärde motaktualisering av observationen grundades i att vi hört hur flera av barnen antytt att de 

varit med om bråk på platserna de markerat. Om vi antog att detta stämde så fick markören ytterligare 

en möjlig agens: en kraft att påverka som snarare tycktes dras ur de subjektiva minnen som markören 

hade förmåga att framkalla ur barnen. Ett antagande som om det stämde kunde få stora konsekvenser 

för en av våra forskningsfrågor; undersökandet av om intra-aktiv analys kunde användas för att 

förklara varför barn upplevde vissa delar av förskolan som bråkigare än andra var nämligen helt 

beroende av att barnen kunde peka ut platser de upplevde som allmänt bråkiga. Om barnens intra-

aktion med markören istället ledde till att de pekade ut platser som de upplevde som subjektivt bråkiga 

skulle den intra-aktiva analysen inte ha någon allmänt bråkig plats att utgå ifrån. Denna misstanke 

besannades när även de flesta barnen på förskola 2 bara kunde eller ville definiera bråkiga miljöer 

utifrån subjektiva minnen. Detta ledde till att vi enades om att en av våra forskningsfrågor kunde anses 

besvarad. Möjligheten att med hjälp av intra-aktiv analys och markörer förklara varför barn upplevde 

vissa områden av förskolan som mer konfliktalstrande än andra tycktes vara helt beroende av att 

barnen kunde peka ut platser som de upplevde som generellt bråkiga. Om barnen bara kunde eller ville 

relatera till konflikter på ett subjektivt plan saknade denna metod en trovärdig punkt för analysen att 

utgå ifrån. Reflektionen kring arbetet med markörerna ledde till en insikt om att metoden i slutändan 

bara lyckats producera en mycket begränsad mängd kunskap samtidigt som den hade en tendens att 

positionera barn som avvikande. 

Trots denna reflektion valde vi ändå ut ett område på varje förskola som flera barn markerat som 

subjektivt bråkiga. Anledningen till detta var att vi behövde en fysisk utgångspunkt för arbetet med att 
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försöka nå en fördjupad förståelse för de rum som används av den pedagogiska praktiken genom att 

använda intra-aktiv analys. På förskola 1 valde vi ut ett rum som kallades ateljén och på förskola två 

valde vi ut en yta i allrummet som kallades rithörnan. Vi reflekterade över att stämningen i ateljén på 

förskola 1 varit mycket stillsam under samtliga observationer. Barnen satt på sina stolar och 

småpratade med varandra medan de ritade.  

Rummets regler begränsar tanken 

Den intra-aktiva analysen av ateljén ledde till att barnen förlorade sin roll som huvudpersoner i 

observationen. I enlighet med Lenz Taguchis (2012, s. 62-63) teorier framträdde barnen snarare som 

en del i en helhet. Med de intra-aktiva glasögonen såg vi hur barnen hela tiden tycktes intra-agera 

med miljön i ateljén Hur rummets material och diskursiva koder, i likhet med markören på förskola 1, 

tycktes begränsa barnens möjligheter att tänka och handla på vissa områden och uppmuntra dem på 

andra. Den intra-aktiva analysen gjorde oss uppmärksamma på hur reglerna om att barnen skulle visa 

ansvar och inte leka i ateljén tycktes ha blivit inneboende i rummets material. Även här blev 

parallellerna till markörens starka agens på förskola 1 tydlig.  

Inspirerade av Lenz Taguchis (2010, s. 141, 142, 143) uppmaningar att försöka förstå de meningar 

som skapas i intra-aktionen mellan de performativa agenterna i varje situation undvek vi att betrakta 

pennan, bordet, stolen och papperet i ateljén som passiva ting; istället lät vi dessa framträda som 

performativa agenter laddade med sin egen agens; som aktörer som krävde att få bli behandlade på ett 

visst sätt. Det blev med detta perspektiv lätt att se hur bordets inträngda placering mellan diskbänken 

och väggen uppmanade barnen att inte röra sig; att se hur bristen på andra lättillgängliga material än 

pennor och papper uppmanade barnen att rita och hur vagnen där alla teckningar lagrades uppmanade 

barnen att göra något som kunde sparas och visas upp. Till och med femåringarnas speciella ansvar för 

ateljén fick med detta perspektiv en egen agens eller kraft att förändra; en röst som sa: “var extra 

ansvarsfulla nu då vi har gäster”. I slutändan såg vi hur alla dessa trådar vävdes samman runt barnen 

till något som kunde liknas vid en kokong; en inneslutning som bara tillät barnen att tänka och handla 

på det sätt som rummet önskade. 

I våra samtal med personalen om ateljén reagerade vi över att de diskursiva koderna tycktes kollidera 

med de förväntningar som fanns i rummet; å ena sidan förväntades barnen prestera något som 

personalen beskrev som ett “fritt skapande”. Ett begrepp vi valde att förstå som en frihet för barnen, att 

själva definiera vad ett skapande kunde vara. Med denna definition kunde man börja argumentera för 

att väven av performativa agenter som begränsade barnens möjligheter att tänka och handla i rummet 

stod i konflikt med det fria skapande som personalen förväntade sig att barnen skulle prestera där. 

Rummets väv av performativa agenter och diskursiva koder tycktes snarare motverka uppkomsten av 

tankar som rörde det fria skapandet. Ur ett intra-aktivt perspektiv tycktes Ateljén snarare uppmuntra 

tankar som handlade om att genom teckning och målning befästa och utveckla ett visst förhållningssätt 

gentemot materialet, varandra och överenskomna regler på avdelningen.     

Diskursiva koder kväver horisontella flyktlinjer 

Med ett intra-aktivt perspektiv blev det även naturligt att på ett liknande sätt använda väven av 

performativa agenter och diskursiva koder för att förklara varför barnen inte valde att koda om 

rummets betydelse, rutiner eller regler i horisontella flyktlinjer. I detta sammanhang är det viktigt att 

påpeka att även vår egen närvaro som okända observatörer var en viktig del i den väv av performativa 
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agenter som hindrade uppkomsten av horisontella flyktlinjer. Något som blev extra tydligt när vi 

introducerade två nya performativa agenter; en mjuk docka föreställande Blixten McQueen från 

filmen Cars och en mjuk blå polisdocka, för att pröva hur stark ateljéns stratifiering var. Trots att 

dessa representerade två i sammanhanget ovanliga och potentiellt intressanta leksaker rörde barnen 

dem inte. Istället tittade de på oss och sa: “man får inte leka här”. Med ett intra-aktivt perspektiv såg vi 

hur dessa dockor saknade tillräckligt stark agens för att bryta reglerna om vad som möjligt att göra och 

vilka tankar som var möjliga att tänka i ateljén. En teori som finner stöd i Mariett Olsson och Åbergs 

(2010, s. 163) tankar om att det inte bör finnas några regler för hur barn i förskolan ska kunna sträcka 

ut sina kroppar för att nå andra kroppar rummet. Det var även i samband med denna observation som 

vi för första gången började umgås med tanken att det kanske var möjligt att påverka uppkomsten av 

horisontella flyktlinjer genom att medvetet justera ner de diskursiva kodernas stratifierande makt över 

rummets performativa agenter. 

Barnen kodar om reglerna för rithörnan 

Påförskola 2 fastnade vi för personalens känsla av att det som pågick i rithörnan ofta var en 

svårförståelig form av skapande; en planlös förbrukning av material som inte producerade något att 

spara utan snarare ibland kunde uppfattas som “nonsens”. Ur ett intra-aktivt perspektiv behövde detta 

uttalande inte alls tolkas som något negativt. Personalens undran kunde snarare ses som en indikation 

på att rithörnan var en plats värd att utforska; ett område där barnen börjat koda om reglerna för hur 

man kunde bete sig på denna plats. Under vår observation av rithörnan blev det snart tydligt att 

avsaknaden av diskursiva koder eller i det här fallet tydliga ordningsregler resulterade i att rummet 

försetts med en svag stratifiering. Då det inte fanns några specifika regler för hur denna plats skulle 

användas fanns det inte heller några fastlagda definitioner av vad ett skapande kunde vara som barnen 

kunde reproducera; något som i sin tur innebar att det fanns större utrymme för barnen att själva 

definiera hur det var möjligt att använda det skapande materialet. Förhoppningsvis i formen av 

horisontella flyktlinjer (Lenz Taguchi 2012, s. 96-97). 

När händelserna plötsligt sköt fart på förskola 2 tycktes den utlösande faktorn ha varit när vi frågade 

två barn om de inte ville sätta sig i rithörnan och rita lite. Barnen skakade först på huvudet och sa att 

de inte hade lust. Några minuter senare tittade ett av barnen mot pennorna i rithörnan och sa: “fast jag 

kan rita dig i ansiktet...eller nej...det får man ju inte…” Vi funderade några sekunder över detta 

uttalande innan Gösta svarade: “varför får man inte det?” Barnet tittade först på oss och sedan på en av 

pedagogerna som satt på andra sidan rummet. Sedan sa barnet: “Jag vill rita snor i ansiktet på dig...och 

blod”. Båda barnen börjar skratta högt åt denna uttalande; sedan sprang de till rithörnan och hämtade 

en blyertspenna. De konstaterade snart att det inte gick att rita på hud med en blyertspenna. 

Misslyckandet sporrade dem att hämta fler pennor tills de hittade en grön penna som fungerade på 

hud. Ur ett intra-aktivt perspektiv betraktade vi handlingen som ett tydligt exempel på det som Lenz 

Taguchi (2012, s. 96-97) beskriver som en horisontell rörelse/flyktlinje. En tillsynes slumpmässig 

handling som bröt stratifieringen av rummet och drog iväg utvecklingen i en oförutsägbar riktning; en 

explosiv, transdisciplinär och rhitzomatisk händelsekedja där vi såg hur vitt skilda uttrycksformer som 

brottning, dans, humor, teckning, brevskrivande och pappersvikning blandades utan synbar 

ansträngning från barnens sida. Observationen gav en fördjupad insikt om vad fysikern Barad (2007, s. 

152) menar när hon skriver att: “All bodies, not merely “human” bodies, come to matter through the 

world´s iterative intra-activity--its performativity”. I en intervju (Schwennesen & Juelskjær 2012, s. 

23) beskriver Barad sina teorier om att världen och jaget, precis som i den horisontella flyktlinjen på 
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förskola 2, är i en ständig omkonfigurering. Hur våra tankar intra-agerar med omvärlden genom oss 

och vi genom den. Hur våra tankar och idéer inte bara flyter genom vår hjärna utan genom hela vår 

kropp. Jaget är i en ständig rörelse av förnyelse och bara genom att färdas ifrån en plats till en annan 

gör att jaget och också omvärlden har förnyats. 

Möblerna styr händelseutvecklingen 

Under våra observationer på förskola 2 såg vi flera gånger hur händelserna hastigt bytte riktning och 

gav aktiviteterna nya innebörder. När barnens fokus på ansiktsmålning plötsligt flöt över i brottning 

såg vi även hur agensen i rithörnans performativa agenter hastigt förändrades. Under samtalet om att 

måla snor och blod i ansiktet på observatöreren hade soffan varit den naturliga samlingsplatsen. Ur ett 

intra-aktivt perspektiv kan man hävda att soffans sittvänliga utformning började intra-agera med 

barnens vilja att diskutera ansiktsmålning. I mellanrummet mellan dessa två performativa agenter 

uppstod en händelse som innebar att barnen hoppade upp i soffan. Här är det viktigt att påpeka att det 

inte bara var barnen som utövade agens på soffan. Ur ett intra-aktivt perspektiv måste man även 

komma ihåg att soffan utövade agens på barnen. Dess konstruktion skapade en trivsel som var viktig 

för att samtalet överhuvudtaget skulle inträffa. Soffan agens var med andra ord med och styrde 

utvecklingen i rithörnan och de tankar som var möjliga att tänka där.  

Det var även intressant att se hur soffans roll som dominerande performativ agent försvann i samma 

stund som samtalet ändrade innehåll från ansiktsmålning till brottning; något som ledde till att agensen 

eller kraften att styra händelseutvecklingen i rummet istället flyttades till den stora runda mattan 

nedanför soffan. Ur ett intra-aktiv perspektiv blev det intressant att fundera över huruvida denna 

händelseutveckling skulle ha varit möjlig om inte mattan funnits där. Var det mattan som uppmanat 

barnen att börja brottas? En annan sak som fascinerade oss var att ett barn mitt under 

brottningsmatchen satte sig vid ritbordet och inledde ett koncentrerat tecknande. Detta utmanade vår 

teori om att de performativa agenterna avlöste av varandra i rollen som dominerade agent för vad som 

var möjligt att tänka och göra i rithörnan. Observationen tydde snarare på att bordet och stolarnas hade 

en tillräckligt stark agens för att hävda sig mot mattan och skapa ett rum med två dominerande 

performativa agenter.  

Svag reglering skapar horisontella flyktlinjer 

Under vår tolkning av den horisontella flyktlinjen i rithörnan på förskola 2 föll det sig naturligt att dra 

paralleller till förskola 1 och avsaknaden av horisontella flyktlinjer där. Dessa erfarenheter ledde till att 

vi börja argumentera för att uppkomsten av den horisontella flyktlinjen på förskola 2 inte varit en 

slump. Denna händelse kunde snarare sägas ligga i linje med de teorier som växt fram under våra 

observationer av den hårdare regleringen av verksamheten i förskola 1:s ateljé. Vi enades om att den 

svagare stratifiering eller regleringen av rithörnan på förskola 2 sannolikt skapat förutsättningar för en 

miljö där barnen själva tilläts koda om betydelserna av vad ett skapande kunde innebära. Det vi 

uppfattade som en horisontell flyktlinje (Lenz Taguchi 2012, s. 96-97) var med andra ord barn i färd 

med att konstruera nya ramar för hur den skapande verksamheten på avdelningen kunde bedrivas. Med 

detta synsätt blev det inte konstigt att personalen ibland hade svårt att förstå vad som skedde i 

rithörnan. Barnen var ju i full färd med att skapa nya definitioner av vad en skapande verksamhet 

kunde innebära; definitioner som behövde diskuteras och analyseras av pedagogerna för att bli 

begripliga. Här går det att med stöd av Øksnes (2011, s. 152) argumentera för att barnen utmanade 
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vuxenvärldens stelnade strukturer. Något som i förlängningen ledde till att de fann kraft att förnya 

avdelningens verksamhet istället för att bara återskapa den. Bakhtin (Øksnes 2011, s. 147) menar att 

detta upproriska och ofta kaotiska beteende hos barn kan ses som en fest för det som skall komma. Ett 

hyllande av det ofärdiga och det öppna överskridandet av gränser. Ett skapande av förnyelse.  

Intra-aktivt perspektiv uppmanar till fördjupning 

I vårt motaktualiserande av den horisontella flyktlinjen på förskola 2 uppenbarade sig flera andra 

möjliga sätt att se på situationen. Kanske var driften att rita snor och blod i ansiktet på observatören 

bara ett uttryck för att barnen tyckte det var spännande med ansiktsmålning? Beteendet kunde även 

tolkas som ett försök från barnens sida att utforska de etiska gränserna på förskolan; en vilja att 

ifrågasätta påståendet om att det alltid var fel att rita andra människor i ansiktet. Eller kunde det rent 

av ha varit vårt eget ifrågasättande i kommentaren “varför får man inte det?” som utmanat de invanda 

mönster som fanns inneboende i rummet? Var det några enstaka ord sagda i förbifarten som haft 

tillräckligt stark agens för att sänka graden av stratifiering i rummet? Var det i själva verket vår egen 

kommentar som skapat förutsättningarna för att den horisontella flyktlinjen skulle tillåtas lyfta?  

Vilken tolkning man än valde att göra av händelsen så var det intressant att se hur det intra-aktiva 

förhållningssättet uppmanade vuxenvärlden att fördjupa sig i rithörnans aktiviteter tillsammans med 

barnen. Driften att undersöka agensen i rithörnans nätverk av performativa agenter påminde om det 

kollaborativa utforskande som Lenz Taguchi (2012, s. 41, 87, 88) beskrivit. En utforskande som 

handlar om att utnyttja den olikhet som finns i enskilda barn och utforska konsekvenserna av deras 

olika sätt att tänka och göra saker på.  

Det var även intressant att observera hur agensen i materialet på de båda förskolorna skapade koder 

och rörelsemönster som kopplade samman olika rum med varandra. Barad och Lenz Taguchis teorier 

talar mycket om hur man analysera vilken stratifiering ett rum har. Denna studie tycker vi har lagt ett 

större fokus på hur horisontella flyktlinjer har en förmåga att koppla samman olika rum på förskolan. 

Erfarenheterna från förskola 2 stärkte oss i vår uppfattning att uppkomsten av horisontella flyktlinjer 

tycktes ha ett samband med i vilken grad personalen tillät diskursiva koder att påverka intra-aktionen 

mellan rummets performativa agenter. Denna slutsats finner stöd i Eriksson Bergströms (2013,s. 174) 

teori om att hårt reglerade lekrum inte uppmuntrar uppkomsten av alternativa handlingsmönster och 

lekar. Vår slutsats bekräftar även Barads teori om att makten inte bara skapas med utgångspunkt från 

vad människor säger och gör utan också genom den kraft som det materiella har som aktiv agent (Lenz 

Taguchi 2012 s. 38).  

“Nonsens” fylls med mening 

På ett mer självreflekterande plan var det intressant att uppleva hur den intra-aktiva teorin förvandlade 

de tillsynes “planlösa” aktiviteterna i rithörnan till något spännande som var värt att utforska. Det vi i 

likhet med personalen på avdelningen tidigare skulle ha betecknat som nonsens fylldes med mening. 

Plötsligt såg vi inte längre barn som förbrukade material; vi såg barn som var i färd med att bryta ny 

mark i ett land där det saknades upptrampade stigar för oss vuxna att färdas på. Vi såg barn som bjöd 

in oss att följa med på ett äventyr med kraft att formulera om hela vår syn på vad ett skapande kunde 

innebära. Våra fältanteckningar visade att den intra-aktiva analysmetoden hade tonat ned vår 

bedömning av det enskilda barnet till förmån för en reflektion över vad som egentligen var möjligt för 



25 

 

barnet att tänka och göra i varje specifik lärandemiljö (Lenz Taguchi 2012, s. 55, 57). Ett reflekterande 

över vilka intra-aktioner och relationer som barnet egentligen hade möjlighet att upprätta med de 

andra performativa agenterna i rummet. 

Med det intra-aktiva perspektivet gick det inte längre att argumentera för att verksamheten i rithörnan 

behövde förändras så att barnen började producera kultur som vuxenvärlden förstod sig på. Ansvaret 

för vad som hände i rithörnan flyttades snarare på ett mycket tankeväckande sätt från barnen till 

personalen. Med ett intra-aktivt perspektiv var det inte längre möjligt att som vuxen stå vid sidan om 

rithörnan och hävda att man inte förstod vad som hände där. Den intra-aktiva teorin beordrade snarare 

vuxenvärlden att dyka ner i rithörnans aktiviteter och undersöka vilka nya definitioner av skapande 

som föddes där.  

Diskussion  

I denna del kommer vi reflektera över hur det varit att arbeta med det intra-aktiva perspektivet; vad vi 

lärt oss och hur vi själva förändrades i kontakten med de olika förskolorna. Vi kommer även reflektera 

över hur rummet begränsade tankeutrymmet och svårigheterna med att använda intra-aktiv teori när 

man försöker förklara varför barn upplever vissa platser på forskolan som bråkigare än andra.   

Kraftigt verktyg för självgranskning 

I efterhand känner vi att det har varit en utmaning att närma sig det intra-aktiva sättet att betrakta 

verkligheten. Under arbetets gång har vi steg för steg växt in i begrepp som performativa agenter, 

agens, motaktualisering och stratifiering. Något som resulterat i att vi gång på gång tvingats 

omvärdera och ifrågasätta de syften, metoder och frågeställningar vi haft för studien; ett exempel är 

hur vi helt fick omvärdera vår syn på metoden med att låta barnen markera platser på förskolan som de 

upplevde som allmänt bråkiga; och kanske är det just i den här typen av självkritiska reflektioner som 

vi upplevt att det intra-aktiva perspektivet har haft sina största styrkor. I arbetet med att 

motaktualisera våra egna observationer i cirkulära rörelser (Lenz Taguchi 2012, s. 95) har vi hela 

tiden tvingats se situationerna från nya vinklar. Ett perspektivtagande som i slutändan producerat en 

betydligt djupare och mer detaljrik förståelse av verkligheten. 

Vi anser även att studien fördjupat förståelsen för hur inredningen, kulturen, planlösningen och 

regleringarna i pedagogiska rum sätter ramar för vad som är möjligt att tänka och göra där. I 

observationerna av ateljén på förskola 1 och rithörnan på förskola 2 har vi sett hur personalens regler 

och värderingar ofta tycks ha varit inneboende i förskolans material. Hur bord, stolar, papper, väggar 

och tuschpennor ofta tycks ha fungerat som personalens förlängda arm; som aktörer med egen agens 

att uppmuntra eller begränsa barns möjligheter att handla och tänka. Ett exempel var när agensen i 

vävarna av performativa agenter på förskola 1 och 2 antingen uppmuntrade eller avrådde barnen från 

att leka med de mjuka dockorna som introducerades för att utmana rummens stratifiering. 
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Rummen ställer krav 

Vi anser att resultaten som redovisats i denna studie stärker Barads och Lenz Taguchis (2012, s. 16) 

teorier om att den materiella världen påverkar våra tankar och handlingar i mycket högre grad än vad 

många tror. Att rummen kräver saker av de människor som vistas där; att vi ska sitta eller röra oss på 

ett visst sätt eller att vi ska tala eller umgås med olika grad av känslomässig styrka och intensitet, 

beroende på de mönster av intra-aktion som finns mellan människor, föremål, regler och tankar i just 

det rummet. Vi är medvetna om risken med att detta resonemang ska uppfattas som att vi låter vår 

teori bevisa sin egen giltighet; att vi innan fältarbetet blivit så influerade av intra-aktiv teori att vi bara 

kunnat hämta hem empiri som bekräftat det vi redan visste. Vi vill dock hävda perspektivets 

uppmaning till reflektion och motaktualisering ändå gjort att vi kunnat förhålla oss tillräckligt kritiska 

till våra fältobservationer för att kunna genomföra denna studie på ett trovärdigt sätt. Ett exempel var 

hur vi motaktualiserade observationen av hur ett barn funderade över om det fick rita observatören i 

ansiktet på förskola 2. Först tittade barnet på pennorna i rithörnan. Sedan sa det: “jag kan rita dig i 

ansiktet...eller nej...det får man ju inte”. Först tolkade vi denna situation som ett fint exempel på det 

som Lenz Taguchi kallar en horisontell flyktlinje. När vi sedan satte oss ner för att motaktualisera 

teorin trädde andra möjliga förklaringar fram. Observationen kunde även tolkas som ett exempel på 

hur skiljelinjen mellan material och människa suddades ut; på hur pedagog och material i praktiken 

började fungera som två sidor av samma mynt. Med detta perspektiv blev det möjligt att se hur barnet 

först tittade på pennorna och sedan ställde en rak fråga till dem: “fast jag kan rita dig i ansiktet...”. 

Agensen i barnets fråga var dock inte lika stark som den inneboende agensen i pennorna som svarade 

att det var förbjudet. Något som blev tydligt när barnet svarade sig själv: “eller nej...det får man ju 

inte”. Denna starka agens kan i viss mån spåras till barnets tidigare erfarenheter av materialet men 

kanske framförallt till de regleringar som personalen på avdelningen laddat pennorna med. Detta sätt 

att betrakta verkligheten ligger i linje med Lenz Taguchis (2010, s. 135) uppfattning om att den intra-

aktiva teorin ofta erbjuder en möjlighet att röra sig bortom uppdelningarna mellan subjekt/objekt, 

teori/praktik, intellekt/kropp och diskurs/materialitet. Ur ett intra-aktivt perspektiv gick det att 

argumentera för att pennorna och personalen talade med samma röst. 

Svårt att analysera bråkiga platser  

När det kommer till det intra-aktiva perspektivets möjlighet att kunna förklara varför vissa nätverk av 

performativa agenter skapar förskolemiljöer som upplevs som bråkigare än andra är våra intryck mer 

blandade. Vår slutsats blir att det intra-aktiva perspektivets styrka inte främst ligger i att kunna svara 

på direkta frågor av typen “varför är det så bråkigt här?” Detta anser vi beror på att perspektivet lägger 

sin tyngdpunkt på de intra-aktioner som sker här och nu (Lenz Taguchi 2010, s. 133). Denna egenskap 

ledde i vår studie till att frågan om vad som hänt innan eller vilka tidigare erfarenheter barnen bar med 

sig till platsen de markerade som bråkig gled ur fokus. Det blev helt enkelt mycket svårt att svara på 

frågan om varför det var så bråkigt på en plats bara genom att studera hur de performativa agenterna i 

rummet intra-agerade vid ett givet tillfälle. 

Att växa ihop med sin observation 

Vi anser däremot att vår intra-aktiva analys och metod lyckats skapa en fördjupad förståelse för hur vi 

som observatörer alltid är en oupplöslig del av händelserna vi observerar. En acceptans för att vi är 

infogade i en väv av performativa agenter som inte bara påverkar vårt eget beteende utan även 
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påverkas av vår närvaro. Ett bra exempel var när vi i enlighet med Barads teorier (2007, s. 234) 

reflekterade över vilka erfarenheter vi själva tog med oss in i observationerna på förskola 1 och hur 

dessa påverkade vad som var möjligt att se där. Vi kände båda att Barads (2007, s. 185) teorier om att: 

“We don´t obtain knowledge by standing outside the world; we know because we are of the world.” 

blev mer begripliga när de fick speglas i den pedagogiska praktiken. Teorier som ledde till att vi aktivt 

började ifrågasätta bilden av den verklighet som trädde fram i våra observationer. Ett 

motaktualiserande av våra egna fältanteckningar som ledde till en insikt om hur kraftigt påverkade vi 

var av den intra-aktiva teorin. Ett exempel var hur vi reflexmässigt reagerade negativt när personalen 

började prata om hur duktiga barnen var på att följa de regler som fanns i ateljén på förskola 1. Regler 

som det stora flertalet människor skulle betraktat som en förutsättning för en fungerande 

förskoleverksamhet hade genom våra studier av intra-aktiv teori förvandlats till något negativt; till ett 

nät av stratifierande performativa agenter som hindrade de horisontella flyktlinjer vi kopplade 

samman med ett fritt skapande från att lyfta. Denna inställning påverkade även vårt beteende i ateljén. 

Ett exempel var vårt intensiva antecknande under hela observationen. Ett antecknande som ledde till 

att vi under perioder förlorade fokus på vad som hände runt bordet och tappade kontakten med barnen.  

Rummet förändrar rörelsemönster 

Medvetenheten om vår oupplösliga del i händelserna vi observerade ledde även fram till insikten att vi 

kände oss betydligt tryggare i vår roll som observatörer på förskola 2 än på förskola 1. En viktig orsak 

till denna trygghet var att vi på förskola 2 var förberedda på att vårt eget beteende skulle förändras i 

intra-aktionen med de nya performativa agenterna. Denna medvetenhet gjorde att vi kunde 

dokumentera hur vi själva började röra oss, tänka och prata annorlunda på förskola 2 jämfört med 

förskola 1. Barnens yviga och mer högljudda rörelsemönster smittade av sig på oss och det blev tydligt 

att vi inte längre var observatörer som stod utanför situationen; vi var observatörer infogade i den väv 

av performativa agenter vi själva observerade. Vi hade med Lenz Taguchis (2012, s. 84) sätt att 

uttrycka det börjat flytta vår blick från de individuella barnen till de lärandefenomen som skapas som 

en effekt av intra-aktionerna mellan barnet och omgivningen.  

Hur vår egen närvaro påverkade vad som var möjligt att se var hela tiden en viktig faktor att ta hänsyn 

till när vi försökte föreställa oss vilka intra-aktioner som skulle ha kunnat bli möjliga om den 

pedagogiska miljön planerats eller organiserats på ett annat sätt. En insikt som stämmer väl överens 

med Barads (2007, s. 160) tankar om att makten att förändra en situation skapas i ett ständigt samspel 

mellan de individer, föremål, händelser, människor, tankar och regler som finns i ett rum.  

Avslutning 

I denna del kommer vi argumentera för att det med ett intra-aktivt perspektiv blir möjligt att se 

oreglerade pedagogiska rum som stora tillgångar; som platser där barnen har möjlighet att låta sin 

egen kreativitet lyfta. Där de vågar bli lite galna och kan tänka “farliga” tankar som utmanar 

vuxenvärldens konventioner.  
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Oreglerade miljöer blir draglok 

Vi anser att observationerna i denna studie talar för att oreglerade miljöer, som exempelvis rithörnan 

på förskola 2, har goda förutsättningar att fungera som draglok för en förskolas pedagogiska 

verksamhet. Att man som pedagog bara genom att sätta sig ner i dessa oreglerade miljöer för att 

lyssna, observera, tolka och sedan motaktualisera sina upplevelser har goda möjligheter att hitta 

mängder med spännande stoff som barnen själva genererat. Horisontella flyktlinjer som är tillräckligt 

spännande och oväntade för att barnen ska tycka att de är värda att fördjupa sig i. Aktiviteter som i 

denna studie exemplifierades av barnens idé om att börja måla varandra i ansiktet. 

Vi vill förtydliga att syftet med denna studie inte varit att slå ner på den stora majoritet av pedagogiska 

miljöer i Sveriges förskolor som i likhet med ateljén på förskola 1 har tydliga regler för hur barnen ska 

bete sig. Studien vill snarare lyfta fram och poängtera den kreativa kraft som finns gömd i de miljöer 

som ofta bara uppfattas som röriga. Eva Johansson och Ingrid Pramling Samuelssons (2001, s. 129) 

forskning talar för att den lust och det engagemang som visades under den horisontella flyktlinjen på 

förskola 2 mycket väl hade kunnat användas för att vidga barnens förståelse av världen. Genom att 

aktivt delta och intressera sig för den lek som den horisontella flyktlinjen gav upphov till tyder 

Johansson och Pramling Samuelssons forskning på att personalen hade kunnat stärka sina relationer 

till barnen. De hade även kunnat bidra till att göra aktiviteten mer komplex och hjälpt barnen med 

positionering och makthierarkier. Johansson & Pramling-Samuelsson argumenterar avslutningsvis för 

att pedagoger genom bidra med material och idéer till lekar har möjlighet att föra utvecklingen av 

barnens tankar vidare i en riktning som gynnar läroplanens intentioner. 

Vidare forskning 

Vi anser att de erfarenheter vi gjort i denna studie på sikt har förutsättningar för att skapa positiva 

effekter för den svenska förskolan. Det finns mycket i vår studie som talar för att det är fullt möjligt 

för pedagoger att påverka uppkomsten av horisontella flyktlinjer genom att medvetet justera de regler 

som finns för hur rum och material får användas av barnen. För att kunna bekräfta dessa teorier och 

utveckla lämpliga pedagogiska verktyg krävs det dock mer forskning: ytterligare observationer och 

fältstudier som kartlägger det samband mellan rummets stratifiering och uppkomsten av horisontella 

flyktlinjer som vi kunnat ana i denna studie. 
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Bilaga 1 

Lathund för fältarbete 

1. Vilka diskursiva koder finns i rummet? Vilka regler, invanda beteenden och rutiner är 

närvarande i intra-aktionen? 

2. Hur samspelar barnen med dessa regler, rutiner och invanda beteenden? 

3. Vad tar barnen och pedagogerna för givet i situationen? 

4. Hur samspelar barnen med de performativa agenterna i situationen? 

5. Analysera graden av stratifiering i rummet. Skapar intra-aktionen mellan de performativa 

agenterna en miljö som underlättar eller försvårar plötsliga infall, improvisationer och brott 

mot invanda rutiner; även kallat horisontella flyktlinjer? 

6. Försök notera när de horisontella flyktlinjerna [CE1] inträffar i rummet; finns det något 

speciellt som tycks bryta stratifieringens invanda mönster och rutiner? 

7. Hur starka är barnens intra-aktioner med rummets performativa agenter, regler och diskursiva 

koder. 

8. I hur hög grad kan man hävda att barnen kodar om rummets ursprungliga regler, rutiner, 

diskursiva koder och invanda beteenden? 

9. Analysera hur ni själva är stratifierade. Vilka koder och erfarenheter tar ni med er in i 

situationen? Hur intra-agerar dessa med rummets övriga performativa agenter? 

10. Analysera hur ert dokumenterande av situationen intra-agerar med rummet övriga 

performativa agenter. 

11. Varva fältarbetet med inbromsningar; så kallade cirkulärar rörelser där ni tar ett steg tillbaka 

och återupplever händelsen där empirin samlades in. Försök omkoda händelsen och hitta 

alternativa sätt att förstå den. Ifrågasätt och motaktualisera allt ni tar för givet i situationen för 

att försöka uppnå en djupare förståelse. 

12. När ni anser att ni är färdiga med analysen av intra-aktionen mellan rummets performativa 

agenter; försök byta ut något eller några av de agentiska materialen i situationen med syfte att 

skapa en mindre konfliktalstrande miljö. Börja sedan om från punkt ett för att kunna studera 

hur intra-aktionen i rummet förändras.[CE2] 
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Bilaga 2 

Samtyckesbrev till föräldrar 

 

Hej föräldrar på (namn) förskola! 

Vi är två studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Syftet är att få syn på 

varför barn uppfattat vissa miljöer/platser som bråkiga och se hur dessa platser samspelar med barn. 

Vår studie kommer handla om att låta barnen på en avdelning märka ut platser på sin förskola som de 

upplever som särskilt konfliktfyllda för att sedan analysera miljön. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 19 

nov – 5 dec. Vid dessa tillfällen vill vi observera miljön tillsammans barnen med hjälp av 

anteckningar/digitalkamera.  Inga fotografier kommer att tas på barn utan endast på miljön. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om 

sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni 

tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare 

Christian Eidevald vid Stockholms universitet. 

 

 

 

Vänliga hälsningar Jonas & Gösta 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare (namn) innan den 

26 nov. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er………………………………………………………………………………………

……………. 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


