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”Tavla, tavla på väggen där…” 

En posthumanistisk studie om en whiteboardtavla i förskolan 

Olga Boksjö 

Sammanfattning 

Den här studien har sin utgångspunkt i ett posthumanistiskt perspektiv – ett perspektiv som försöker få 

syn på materialiteten och dess roll i pedagogiska praktiker. Syftet med studien var att undersöka hur 

whiteboardtavlan används i förskolan och vilka relationer den tycks producera. Som insamlingsmetod 

användes deltagande videoobservation, som analysmetod - Aktör-nätverksteori (ANT). 

Observationerna gjordes på en storbarnsavdelning på en kommunal förskola i nordvästra Stockholm. 

Utifrån Aktör-nätverksteorin kunde tavlan förstås som en materiell-diskursiv aktör som ihop med 

andra aktörer ingår i olika nätverk i ett ständigt flöde av kopplingar och översättningar. Men den kan 

också förstås som en ”effektskapare” bortom de effekterna som den var tänkt att bidra med – och där 

många överraskande effekter träder fram i den fria leken. Om whiteboardtavlan på samlingen 

begränsar barnens möjligheter att agera fritt och bidrar till att en maktrelation förskolläraren-barn 

skapas och upprätthålls, så är det helt andra roller som gäller i den fria leken: tavlan skapar möjligheter 

till lärande och kreativitet, inbjuder till lek och samarbete och blir en mötesplats för olika 

barnkonstellationer. Den framgångsrika relationen barn-tavlan skulle dock inte varit möjlig utan andra 

aktörer i nätverk: pennor, suddborsten, pennfacket och barnens fingrar/händer. Även kamrat- och 

mediakulturer i form av Angry Birds träder fram i den fria leken och kan ses som en diskursiv aktör 

som får allt mer inflytande i förskolans praktiker. Tavlan agens i den fria leken kan förstås som en 

viktig ”effekt” som inte är särskilt uppmärksammad av pedagogerna. Med whiteboardtavlan som aktör 

i rummet blir både barn och pedagoger något annorlunda. 

Nyckelord 

Whiteboardtavla, materialitet, posthumanism, Aktör-nätverksteori, materiell-diskursiv aktör, tingens 

effekter, samling, Angry Birds 
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Förord 

Idén till denna studie växte fram under min magisterutbildning i förskoledidaktik som jag gick i 

Stockholms stads regi under 2011-2013. Vi var ett gäng förskollärare med olika åldrar och olika 

bakgrund som en gång i veckan reste till Brunnsviken från olika kommunala förskolor i Stockholm för 

att sätta oss i skolbänken igen och ta del av både nya och gamla vetenskapliga teorier. Men även för att 

utbyta tankar kring våra arbeten som förskollärare, diskutera det som vi dagligen höll på med på våra 

arbetsplatser samt redovisa hur det gick med att pröva de nya insikterna ”på plats” med barnen. Våra 

lärorika möten har betytt mycket för mig och lämnat ett stort tomrum efter sig när programmet var 

avslutat. Särskilt tack till våra kursledare Anna Palmer, Ingela Elfström och Maria Bergman som med 

sina kunskaper och ett engagemang bidragit med inspiration till denna uppsats.   

Varmt tack till min fantastiska handledare Karin Hultman som under ganska lång tid gjorde sig möda 

att handleda mig, kritiskt granska mina texter och bidra med inspirerande idéer. Det var ett värdefullt 

samarbete där alla aktörerna i nätverket – Karin, jag, tavlan och våra spännande diskussioner – blev en 

aning annorlunda under arbetets gång och bidrog till att en annan aktör – studien – så småningom blev 

till. Whiteboardtavlan, utgångspunkten för uppsatsen, var som en bottenlös källa: ju mer vi diskuterade 

den, desto mer upptäckte vi och detta ledde till nya diskussioner och nya insikter – vilka kunde fortgå i 

all evighet!  

Jag vill varmt tacka alla pedagoger och barn som deltog i min studie samt deras föräldrar som gjorde 

det möjligt för mig att samla material för mitt arbete.  

Ett kärleksfullt tack till min kollega Daniela Muntean som har stöttat mig under arbetets gång och 

bidragit med värdefulla kommenarer. Särskilt tack även till min pappa samt Lennart och Eva som har 

uppmuntrat mig, det betydde väldigt mycket.  

 

Stockholm, mars 2015   
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Inledning  
 

Den här studien handlar om en whiteboardtavla i förskolan. I tider då skolan och även förskolan sveps 

med av den allmänna euforin över datorer, ”paddor” och smartboards så kan det tyckas rätt underligt 

att ägna en studie åt något så ordinärt. En sak liksom. Hänger på väggen. Nästan en möbleringsdetalj. 

Dessutom associeras whiteboardtavlan snarare med skolan, strikta klassmiljöer och 

”katederundervisningstraditioner” – allt det som förskolan inte är och inte vill bli. För mig blev dock 

studien en riktig upptäcksresa där tavlan hela tiden lyckades göra mig förundrad, inspirerad och 

uppslukad av dess händelser.  

Min nyfikenhet för whiteboardtavlor väcktes när jag i augusti 2012 började jobba på förskolan 

Trädgården i Akalla. Tidigare såg jag sådana tavlor i personalrummen med anteckningar om 

pedagogernas sjukfrånvaro eller påminnelser om möten. Här fanns de i barngruppen med en strategisk 

placering i samlingsrummen. Jag såg bokstäver, siffror, namn, blommor och gubbar utförda av båda 

barn och vuxna med pennor i olika färger. Den primära användningen var dock under samlingen. 

Barnen satt på en rund matta framför tavlan med blickarna riktade mot pedagogen. Dagens datum, 

veckodagen och namn på frånvarande barn skrevs. Sedan var det barnens tur att gå till tavlan och 

skriva sina namn och jag var imponerad av hur bra de kunde stava. Jag såg barnens lust – i att få 

komma fram till tavlan, ta pennan från pedagogernas hand, få hålla i den, sakta börja röra den mot 

tavlans yta, kunna radera någon bokstav om det blev fel, skriva om och nöjt betrakta resultatet. Tavlan 

fungerade som en magnet för barnen.  

Tillgången till tavlan visade sig dock vara begränsad. Trots att whiteboarden var placerad i barnens 

höjd fick barnen inte använda den när de ville. Pennorna fanns i en glasburk högt upp på en hylla och 

togs ner av pedagogerna endast vid samlingsstunderna. Ibland fick barnen använda tavlan på egen 

hand men bara om de frågade om det. Det som barnen höll på med vid tavlan diskuterades sällan av 

pedagogerna.  

Det var många frågor som väcktes i mötet med whiteboarden. När jag under min magisterutbildning 

kom i kontakt med poststrukturalistiska teorier
1
 kunde jag utveckla dessa frågor ytterligare och kom 

att se tavlan ur ett helt annat perspektiv. Teorierna ifrågasätter att människor skulle var avskilda från 

omgivningen och visar istället hur barn och pedagoger kan ses som effekter av särskilda arrangemang. 

I dessa deltar såväl människor som miljöer, material, leksaker, möbler och olika föreställningar. Det 

posthumanistiska perspektivet, som fortfarande i relativt låg grad använts i förskoleforskning, 

förstärker denna förståelse genom att hävda att både människor och materiella ting har agens
2
. De gör 

något med oss, får saker att hända, de ställer frågor, ger uppmaningar, erbjuder möjligheter. 

Whiteboardtavlan kan utifrån denna förståelse ses som ett ting som är med och bestämmer hur barn 

och vuxna, som använder den, ska vara. Tavlan blir en deltagare och medskapare till pedagogiska 

praktiker, relationer, aktiviteter, barnens och pedagogernas sätt att handla. Utifrån det 

                                                      
1 Teorier som på olika sätt förhåller sig till det materiella har fått olika namn i vetenskaplig forskning: 

posthumanistiska, poststrukturalistiska, anti-antropocentriska, agentisk realism (Karen Barad), Aktör-

nätverksteori (Bruno Latour och Michel Callon) etc. De överlappar varandra på många sätt men det finns 

även skillnader: de använder sig av olika begreppsapparat och förknippas med olika personer.   

2 Agens handlar om att får saker att hända, vilket i det posthumanistiska tänkandet inte bara gäller 

människan utan alla former av kroppar och materialiteter. 
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posthumanistiska perspektivet blir tavlan plötsligt något som är ytterst angeläget och i allra högsta 

grad värt att studera.   

Bakgrund 

Det postmoderna perspektivet
3
  inom barnpedagogisk forskning ifrågasätter de självklarheter om barns 

utveckling och lärande som i flera decennier behärskat förskolans kunskapsområde. Barns utveckling 

beskrivs inte längre som universell och oberoende av den omgivande sociala och kulturella miljön. 

Dahlberg, Moss och Pence (2009, s. 67) skriver att det postmoderna perspektivet de-centrerar barnet; 

det betraktar barnet som någon som existerar genom sina relationer till andra och alltid i en viss 

kontext. Enligt Nordin-Hultman (2005, s. 46) är det i denna mening som ett postmodernt perspektiv är 

konstruktionistiskt: hur ett barn bör vara, i förskola och skola, skapas enligt den postmoderna 

kunskapssynen i och genom teorier, begrepp, klassificeringar men även genom de konkreta 

pedagogiska inslagen och arrangemangen.  

Detta kapitel av min studie består av tre delar. De två första delarna ägnas åt frågor kring ställningen 

och betydelsen av ”det materiella” i forskning kring förskolans praktiker. Om barn idag konstrueras 

genom konkreta pedagogiska inslag och arrangemang, vilken roll tillskrivs då miljö och material i 

detta konstruerande? I vilket syfte används material och vad finns det för bevekelsegrunder för att 

studera ett visst föremål (en whiteboard tavla i mitt fall) i förskolan?      

Den sista, tredje delen av kapitlet, består av tidigare forskning, dels om pedagogisk miljö och material, 

dels om samlingen, eftersom whiteboarden i min studie används framförallt på samlingarna.  

”Det materiella” i förskolan negligeras 

Trots att barnen på förskolan kommer dagligen i kontakt med mängder av material och miljöer, har 

materialiteten
4
 i förskolan inte fått särskilt mycket uppmärksamheten i vetenskapliga sammanhang. 

Det finns fortfarande ett begränsat antal studier som undersöker hur enstaka ting och föremål deltar i 

pedagogiska praktiker och vilka effekter de tycks skapa i barngruppen. Materialitetens svaga ställning 

i utbildningsvetenskaplig forskning kan förstås som ett resultat av ett tankesätt som placerar 

människan i en självklar centralposition och därmed anser allt annat underordnad (material, djur, 

miljöer, tekniker) – ett tankesätt som är klart dominerande idag (Hultman 2011). Den ”osynliggjorda” 

materialiteten, ”biroller”, ”i bakgrunden”, ”negligerade” och ”underordnade” - så beskrivs tingens 

ställning i utbildningsvetenskapliga forskningsfältet (Hultman 2011, ss. 3-6). Estrid Sørensen (2009, 

s.1) anser att frågan om vilka effekter materialiteten har på pedagogiska praktiker negligeras trots de 

                                                      
3 Ett perspektiv/kunskapsparadigm som bl a utmanar och ifrågasätter modernismens idé om en ”sann” 

verklighet och en ”sann” identitet 

4 Ordet ”materialitet” används i denna studie som ett begrepp som egentligen betecknar icke-mänsklig 

materialitet (till skillnad från mänsklig materialitet, dvs människan). Det inkluderar allt som barnen är 

omringade av på förskolan: skapande material (papper, pennor, målarfärg), möbler (stolar, bord, 

hyllor), (whtieboard) tavlor, datorer, leksaker, mattor men även väggar, golv, dörrar etc. Ett annat ord 

som används i denna uppsats som en synonym till materialitet är (materiella) ting.     



4 

 

enorma investeringar skolor i västvärlden har gjort i olika slags material, framförallt informations- och 

kommunikationsteknik.  

Hultman (2011, s. 17) ger i sin avhandling ett bra exempel på hur tingen som barnen samarbetar och 

samtalar kring, glöms bort och negligeras av pedagogerna på förskolan. Forskaren observerar hur 

barnen tillsammans utforskar löv och hur deras dialog kretsar kring lövens färg. Förskolläraren 

poängterar att barnen samarbetar bra och lär av varandra. Som en självklarhet, skriver Hultman (2011), 

sätter man barnen i centrum och riktar uppmärksamheten mot deras egenskaper, deras sätt att fungera 

och deras mellanmänskliga relationer. Men kanske, påpekar forskaren, är det just löven och deras 

starka påtagliga färger som erbjuder och kanske till och med påbjuder barnen möjligheter att jämföra 

och diskutera med varandra. Kanske kan man tala om ett samarbete där såväl barn som löv ingår? 

Det vore dock orättvist att påstå att materialiteten i pedagogiska sammanhang inte haft någon 

betydelse. Enligt Hultman (2011, s. 4) kan tingen och de materiella arrangemangen med fog sägas har 

varit uppmärksammade inom pedagogiska praktiker och utbildningsvetenskaplig forskning. 

Stimulerande lekmaterial, läromedel, rummens inredning etc. har setts som en viktig aspekt av 

pedagogiken. Tongivande teoretiker och forskare såsom Arnold Gesell och Jean Piaget poängterade 

båda tingens betydelse för barns utveckling.  

Lev Vygotsky och John Dewey är andra exempel på teoretiker som tidigt uppmärksammade det 

materiellas betydelse för lärande, och som idag allt oftare refereras till i nya teoretiska inriktningar. 

Det sociokulturella perspektivet på lärande hävdar med bestämdhet att människors lärande inte sker 

exklusivt inuti individen, utan att lärande uppstår i konkreta praktiker och med hjälp av materiella 

artefakter (Lenz Taguchi 2012, s. 11).  

I och med att Reggio Emilia-inspiration kom till svenska förskolor har intresset för material och miljö 

i pedagogiska praktiker vuxit sig ännu starkare. Som Åberg och Lenz Taguchi (2005, s. 100) uttrycker 

det i Lyssnandets pedagogik: ”Det material vi pedagoger ger barnen tillgång till har stor betydelse. 

Materialet kan möjliggöra men också omöjliggöra för barnen att göra och pröva nya upptäcker”.  

En avgörande skillnad för de ovan nämnda utgångspunkterna är dock tingens instrumentella syfte i 

pedagogiska praktiker. Tingen och miljön betraktas som ett viktigt pedagogiskt verktyg som alltid, mer 

eller mindre, tjänar människans intentioner. Tingen ”reflekterar, symboliserar eller kommunicerar 

mänskliga idéer, föreställningar, kulturer, ordningar ” (Olsen 2010 i Hultman 2011, s. 5). Tingen är 

passiva objekt som kräver att aktivt mänskliga aktörer använder dem och ger dem mening            

(Lenz Taguchi 2012, s. 12).  

Sørensen (2009) skriver i sin avhandling att materialetet traditionellt betraktas som ett instrument för 

pedagogiska praktiker, som tas bort om det inte ”levererar” förväntat resultat: 

The concept of materials as instruments for humans distinguishes sharply between the human and the 

instrument the human is using. If the instrument does not deliver the expected result, it makes no sense to 

further scrutinize the educational practice into which it was introduced. (s. 2)  

När materialiteten betraktas som instrument, förblir många frågor om dess exakta roll och effekter 

obesvarade. På så sätt blir materialiteten det ”blinda fältet” för forskare som väljer att studera tingen i 

pedagogiska praktiker bara om de anses vara till nytta för pedagoger. Frågan om det kan vara till 

annan nytta eller om det kan vara till någon nytta som man inte tänkt på, ställs sällan. 
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Tingen är ”effektskapare” 

Kan det dock möjligen vara så att alla de ”instrument” som barnen på förskolan använder sig av, har 

en kraft i sig och påverkar pedagogiska praktiker mer än vi tror? Att de agerar på ett sätt som vi inte 

känner till och levererar resultat som vi inte alls räknar med? Det kanske är så att materiella ting i 

förskolan inte bara skapar effekter som vi förväntar oss utan även sådana som vi inte förväntar oss 

och inte tänker på?  

Kan det finnas en möjlighet att relationer och effekter som skapas mellan barnen, pedagogerna och 

tingen i olika pedagogiska miljöer är av en komplex art och värda att studeras närmare? Om vi 

erkänner att tingen skapar effekter och åstadkommer resultat som vi kanske inte vet så mycket om, 

som kan vara förväntade men även oväntade, så öppnar vi upp för ett nytt förhållningssätt där tingen 

kan förstås som aktiva och därför bör utforskas.  

När Nordin-Hultman (2005, ss. 174-175) tolkar en av sina observationer där en flicka målar, använder 

hon sig av John Deweys resonemang kring hur ett stimulus blir vad ett stimulus är. Den utrustning 

som finns för att måla kan betraktas som ett stimulus eller en oberoende variabel som utlöser ett visst 

beteende, dvs. respons hos flickan. Dewey, skriver forskaren, argumenterar mot en sådan mekanisk 

syn på relationen mellan stimulus (omgivning) och respons (handling). Han menar istället att 

förhållandet går i båda riktningarna: stimulus blir ett stimulus först genom responsen. 

Målningsmaterialet utvecklas till ett stimulus först när flickan förhåller sig till det och hanterar det. 

Handlingen väljer ut och skapar och bestämmer det stimulus på vilket det är ett svar. Med ett sådant 

perspektiv, fortsätter Nordin-Hultman (2005, s. 175), kan inte heller den fysiska miljön, lika lite som 

subjektet, ses som fixerad eller konstant, utan som ett temporalt flöde av processer. Såväl barnen som 

förskolerummen skapas således i en relation, om och om igen i de upprepade men varje gång nya 

händelserna. Med ett sådant tids- och förändringsperspektiv innebär ett klassrum eller förskolerum 

olika miljöer eller erbjudanden för de olika barn som är där.  

Det spelar roll hur stolar, prickar och golv känns och låter i vår intra-aktion
5
 med dem, skriver Lenz 

Taguchi (2012) när hon reflekterar över barndomsminnen från samlingen under sin första dag på 

förskolan. De har kraft och makt att förändra vårt tänkande och varande på en viss plats eller i världen 

i stort (s. 15).   

Hultman (2011) skriver om hur relationen mellan ting och människa bör ses som en symmetrisk 

relation, där det inte är a priori självklart vem eller vad som kontrollerar, initierar, skapar och är 

betydelsefull. Om vi erkänner, skriver hon, att tingen i förskolan är med och skapar pedagogiska 

praktiker, inbjuder till aktiviteter, påverkar barnens och pedagogernas sätt att handla, då måste en 

förståelse där tingen ses som förlängningar av människor, som ökar människors förmågor och 

kapaciteter, ersättas med en annan förståelse - där människor kan förstås som förlängningar av tingen. 

Den ickemänskliga materialiteten kan både fungera som ”ödmjuka tjänare” men även som en mer eller 

mindre sträng ”koreograf” som kommer med direktiv och som ställer krav på oss (s. 10).  

Sørensen (2009) argumenterar för vikten att förstå pedagogiska praktiker som en socio-materiell 

aktivitet snarare än en mänsklig eller sociokulturell aktivitet. Material kan användas av människan 

men kan även använda människan, kan påverka och förändra pedagogiska praktiker som under dessa 

                                                      
5 Intra-action är det viktigaste begreppet i agentisk realism, en teori skapad av den feministiska fysikern 

Karen Barad. Intra-action, till skillnad från interaction, refererar till relationer där alla agenter som ingår 

i relationen påverkar och/eller förändrar varandra och där det inte går att tydligt visa var gränsen mellan 

den ena agenten och den andra går (Lenz Taguchi 2012, s. 19). 
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villkor slutar bli uteslutande mänskliga. Med denna utgångspunkt blir frågan om ett material levererar 

förväntat resultat eller ej mindre viktig. Istället blir frågan följande: vilka praktiker skapas när ett visst 

arrangemang av sociala och materiella komponenter uppstår? Och vilket lärande, vilka elever och 

lärare genereras av just detta arrangemang? Lärandet kan således förstås som en effekt av samarbeten 

mellan människor och icke-mänsklig materialitet (s. 2).   

Tidigare forskning  

I den här delen av kapitlet har jag valt att presenterat några studier som har bidragit med inspiration till 

denna uppsats. En del studier lyfter fram frågor om makt och disciplinering i pedagogiska praktiker. 

Där har Foucaults
6
 idéer kring kroppen som nyckeln till disciplinering varit särskilt framträdande. I de 

andra tillskrivs materialiteten i förskolan och skolan en mer komplex, annorlunda roll. Dessa studier 

ifrågasätter och går bortom materialets traditionella användning som ett verktyg som ska leverera ett 

visst resultat. Två studier tar upp samlingen som ett inslag i förskolans rutiner eftersom 

whiteboardtavlan i mina observationer framförallt används på samlingarna. En studie, som kapitlet 

avslutas med, tillhör inte det utbildningsvetenskapliga forskningsfältet utan är en etnologisk studie. Jag 

ansåg dock den vara relevant för min uppsats eftersom den utgår från Aktör-nätverksteori som jag 

använder mig av för att analysera mitt material
7
. 

Den instrumentella synen på miljö och material i förskolan producerar studier som beskriver hur man 

med ett visst material (exempelvis leksaker, böcker, olika förskolemiljöer) kan uppnå ett visst resultat, 

till exempel, utveckla barnens sociala eller språkliga förmåga
8
. Det finns fortfarande ett begränsat 

antal studier som undersöker hur enstaka ting deltar i pedagogiska praktiker och vilka effekter de tycks 

skapa. På senare år har dock intresset för posthumanismen och andra perspektiv fått forskare att i allt 

större grad rikta blicken mot materialiteten som en aktiv deltagare i pedagogiska praktiker och bidra 

med inspirerande, överskridande undersökningar.  

I Övervakning och straff: fängelsets födelse (2004) använder sig den franska filosofen Michel 

Foucault av Panoptikon
9
-metaforen för att beskriva det moderna disciplinära samhället och dess 

                                                      
6 Michel Foucault (1926 - 1984), en fransk filosof och idéhistoriker. Räknas som en av 1900-talets mer 

inflytelserika tänkare som med sina barnbrytande idéer om bl a makt, kunskap, diskurser har förändrat 

många vetenskapsområden på djupet. 

7 Se senare i Teoretiskt perspektiv (Aktör-nätverksteori) 

8 Några exempel på uppsatser som jag hämtade från www.uppsatser.se där materialiteten används som 

ett verktyg för att åstadkomma ett visst resultat: Förskolepersonalens tankar om leksakers betydelse för 

barns konstruktion av könsidentitet (Mälardalens högskola); ”Vi måste laga mat och kastanjerna är våra 

köttbullar”: en studie om hur barn använder förskolegården i sin lek (Högskolan Kristianstad); Litteratur 

i förskolans verksamhet: en kvalitativ studie om hur pedagoger använder och förshåller sig till litteratur 

som ett pedagogiskt redskap (Södertörns Högskola); Musik och språkutveckling: musik som ett 

pedagogiskt redskap i förskola och förskoleklass (Karlstads universitet).  

9 Panoptikon (av grekiska pan "all" och optikos "som hör till synen") är en typ av fängelsebyggnad 

designad av den brittiska filosofen Jeremy Bentham i slutet av 1700-talet. Designen består av en rund 

byggnad som är indelad i tårtbitsliknande celler. Mitt i byggnaden står ett torn där en övervakare kan 

observera alla fångar utan att de kan avgöra om de blir övervakade eller inte. Därmed uppnår 

Panopticon sin huvudsakliga verkan, nämligen att göra fången ständigt medveten om att man kan se 

honom. Tack vare att han är medveten om det fungerar makten automatiskt. Övervakningen blir 

permanent till sin verkan, även om den i sin handling är diskontinuerlig, makten blir så fullkomlig att 

den inte behöver utövas, den arkitektoniska anordningen blir en maskin som skapar och underhåller ett 

maktförhållande.  

http://www.uppsatser.se/
http://sv.wikipedia.org/wiki/Grekiska
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ngelse
http://sv.wikipedia.org/wiki/F%C3%A4ngelse
http://sv.wikipedia.org/wiki/Design
http://sv.wikipedia.org/wiki/Filosof
http://sv.wikipedia.org/wiki/Jeremy_Bentham
http://sv.wikipedia.org/wiki/1700-talet
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ständiga strävan efter att övervaka och normalisera. Foucault anser att inte bara fängelser utan även 

andra “hierarkiska” samhällsinstitutioner (arme, skolor, sjukhus, fabriker) påminner om Benthams 

Panoptikon och symboliserar en ny modell för maktutövning där människor förväntas att övervaka och 

disciplinera sig själva.   

I sin omfattande studie, som nu mera betraktas som en klassiker bland förskolepedagoger, undersöker 

Nordin-Hultman (2005) vad pedagogiska miljöer i form av arkitektur, material och organisation av tid 

och rum betyder för vad barn gör och hur barn blir. Hon jämför olika pedagogiska rum i engelska och 

svenska förskolor och läser miljöerna och dess föremål som ”text”
10

. Det är en text som blivit ”laddad” 

av olika föreställningar, idéer och regimer om vad som borde ske i dessa miljöer och hur barn som 

vistas där, ska vara.  

Med hjälp av Michel Foucaults terminologi konstaterar Nordin-Hultman (2005, s. 92) att regleringarna 

av tid, rum och det pedagogiska materialet i de svenska förskolorna kan ses som jämförelsevis 

övervakande och disciplinerande. För att analysera hur regleringarna tar sig uttryck och hur starka de 

är tar forskaren hjälp av begreppet inrutning (av rum och tid) – något som Michel Foucault behandlar 

som en av de viktigaste styrningsformerna i sociala och pedagogiska praktiker.  

Det som också står i fokus är olika teoretiska möjligheter att tänka kring relationen mellan barn och 

deras omvärld och miljö. I kapitel Också rum och material kan ses som händelser använder sig 

Nordin-Hultman (2005) av John Deweys citat om att omgivningen (materialet) är ett temporalt flöde 

av processer. Hon skriver: 

Inom vår tanketradition ser vi vanligen miljön och omgivningen som något som finns där oberoende av oss. 

Den är pålitlig, statisk och objektiv. Med ett poststrukturellt tidsperspektiv förändras emellertid ett barns 

omedelbara omgivning hela tiden… Man kan inte skilja på tid och rum/material eftersom de hör ihop… När 

man studerar omgivningen är den alltid en process på väg att bli något annat. (2005, s. 174)   

Studien, enligt Hultman (2011 s. 11), bidrar med insikter i hur pedagogiska miljöer, barn och teorier 

måste förstås som ”oupplösligt sammanflätade”.   

I artikeln Children’s Encounters with Things: Schooling the Body
11

 undersöker den brittiska forskaren 

Liz Jones (2013) barnens relationer med olika ting i klassrummet. Med utgångspunkt i två 

klassrumobservationer betonar Jones (2013) tingens aktiva roll i vad Foucault kallar ”kroppens 

disciplinering” (”schooling the body”) och menar att barnens relationer med tingen är komplexa och 

måste ges mer uppmärksamhet i pedagogiska sammanhang. I den första observationen sitter barnen i 

en engelsk förskoleklass på en liten matta runt lärarens stol, med blickar på whiteboardtavla. Läraren 

ropar ut barnens namn och skickar dem vidare till olika aktiviteter i klassrummet. Läraren börjar med 

barn som ”sitter fint”. Med utgångspunkt i Foucaults citat om kroppen som nyckeln till disciplinering 

ser forskaren barnens och lärarens position som en diskursive praktik vars syfte är att ”skola och 

disciplinera kroppen”. Enligt Jones (2013) arbetar mattan och lärarens stol i unison, de både skapar 

                                                                                                                                                                      

 

10 Språk- och textbegreppet har under senare decennier vidgats till att omfatta nästan alla aspekter av 

livet, det vill säga kroppen och alla andra mänskliga uttrycksformer, som arkitektur, film, dans, konst. 

Man talar idag om ”ett vidgat språk- eller textbegrepp” så att även leksaker, ting och verktyg därför kan 

ses som tecken och avläsbara texter (Nordin-Hultman 2005, s. 40).    

11 Två observationer som beskrivs i artikel, är en del i ett större forskningsprojekt som omfattade 108 

barn i fyra grundskolor i nordvästra England. Projektets syfte var att undersöka hur 4-5 åriga barn 

skapar negativa uppfattningar om sig själva, t ex som ”stygga” barn (eng. naughty). 
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och upprätthåller en maktrelation. Det är den spatiala relationen
12

 som tillåter läraren att hela tiden se 

och övervaka barnen. Klassrummet blir enligt forskaren: 

…a part of a violent confrontation, a context of simultaneous space and event, where bodies violate spaces 

and spaces violate bodies in a series of complex relational politics within the space the classroom creates and 

the activities it embodies. (s. 6) 

I den andra episoden observerar Jones (2013) en pojke som sitter på lärarens stol. Han ler när han 

möter forskarens blick och flyttar sig tillbaka till mattan. Precis som i det första exemplet används 

stolen för att fysiskt lyfta upp läraren vilket markerar den dualistiska relationen barn-vuxen där 

lärarens närvaro och makt bekräftas. Men forskaren går ännu vidare och hävdar att stolen, snarare än 

ett passivt ting man bara sitter på, kan betraktas som något med egen historia, eget liv, egna 

egenskaper. Det är stolen själv som har kapacitet att omplacera pojken som tvingas anpassa sig till 

dess både tilldragande och avvisande kraft. Jones (2013) refererar till Grosz som hävdar att:  

…things are our way of dealing with a world in which we are enmeshed rather than over which we have 

domination. (Grosz 2009 i Jones 2013, s.7)      

I sin studie The Materiality of Learning: Tecknology and Knowledge in Educational Practice försöker 

Estrid Sørensen (2009) överskrida dominerande, ”människocentrerade” metodologier som används för 

att studera pedagogiska praktiker. Med utgångspunkt i ett socio-materiellt perspektiv
13

 utvecklar 

Sørensen (2009) en metodologi för att studera det hon kallar lärandets materialitet, en metodologi 

som inte utgår från människor, deras intressen och intentioner. Inspirerad av STS studier
14

  gör hon en 

jämförelse mellan ett projekt i årskurs 4 i en dansk skola som använder Internetbaserade 3D-miljöer, 

med en traditionell undervisning i klassrummet med vanligt undervisningsmaterial i bruk såsom 

blackboard, läroböcker, pennor, etc. Forskaren frågar vad olika material och särskilt teknologier som 

flitigt introducerats i olika skolmiljöer egentligen bidrar med och varför man sällan ställer en sådan 

fråga.  

Med hjälp av en posthumanistisk ansats hävdar Sørensen (2009) att olika material som människor 

använder i klassrummet i sin tur kan använda människor och påverka pedagogiska praktiker på ett sätt 

som vi varken har någon kunskap om eller kan kontrollera.  

I sin avhandling som tar avstamp i posthumanistiska teorier, undersöker Hultman (2011) hur man kan 

förstå relationen mellan människa och ickemänniska och hur ickemänniskor påverkar barns 

subjektskapande. Hon introducerar begreppet ickemänsklig materialitet och ifrågasätter iden om 

människan som den centrala aktören i världen. Människor, skriver Hultman (2011, s. 2), är alltid och i 

varje ögonblick genomkorsade av, sammanflätade med och ständigt beroende av icke-mänsklig 

materialitet. Med hjälp av i första hand Bruno Latour och Aktör-nätverksteorin
15

 försöker forskaren 

lyfta fram den roll som tingen i förskola och skola (material, leksaker, möbler) spelar för barns 

subjektskapande processer. Tingen är inte passiva utan de är med och ”koreograferar”. De bestämmer 

                                                      
12 Från engelska ”spacial” som i sin tur kommer från ”space” vilket kan översättas som ”utrymme” eller 

”rum”. Jag använder även uttrycket ”spatiala arrangemang” vidare i texten för att beteckna olika 

aktörers placeringar i rummet.  

13 Ett perspektiv som syftar till att undersöka lärande som en effekt av samarbeten mellan människor och 

icke-mänsklig materialitet 

14 Science and technology studies (STS), ett interdisciplinärt fält som studerar hur sociala, politiska och 

kulturella värden påverkar vetenskapen och den tekniska utvecklingen  

15 Se vidare i Teoretiskt perspektiv  
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vem vi kan bli i en viss situation, de kommer med erbjudanden och skapar de villkor under vilka barn 

förstår sig själva och förstås av andra som framgångsrika, sociala, misslyckade, självständiga, busiga, 

normala eller avvikande. 

I och med att whiteboardtavlan används på samlingen nämner jag även två studier som behandlar detta 

viktiga moment i förskolans pedagogiska praktiker. 

Enligt Rubinstein Reich (1996) kan samlingen i förskolan ses som en dagligen återkommande ritual 

eller ceremoni. Den äger oftast rum på en bestämd plats, en bestämd tid och enligt bestämda regler. 

Att samma ritual upprepas dagligen ger deltagarna en känsla av identitet och gemenskap. Samlingen 

som ritual syftar till att ge barnen trygghet och kontinuitet och ge dagen struktur. Men samlingen som 

ritual kan även ha en djupare mening: den hjälper att inordna individen i kollektivet och anpassa 

barnet till samhällets regler, den markerar sociala positioner och visar vem ledaren är. Rubinstein 

Reich (1996) listar några drag i samlingen som gör den till en ritual, bland annat: 

- alltid samma lokal och plats 

- samma tidpunkt på dagen 

- man sitter på ett bestämt sätt, i ring, på golvet, på prickar 

- samma delmoment ingår varje gång och ofta i samma ordning 

- alla, både barn och vuxna, bör ha kommit, och bör vara med. (s. 54) 

Enligt Rubinstein Reich (1996) är samlingen ett av de mest undervisande inslagen i förskolan. I några 

studier om förskolans arbetsformer framhålls samlingen även som motpol till barnens ”fria lek” i 

förskolepedagogiken.  

Granberg (1999) anser att samlingens utformning påminner om undervisning och ses därför som en 

del i skolförberedandet. Samtidigt kan förskolebarn inte ta till sig kunskaper på samma sätt som äldre 

barn eller vuxna. Därför kan förskolans samlingar inte ta efter skolans undervisningsmönster.  

Eva Knuts (2006) studie om bröllopsföreställningar kan ses som ett inspirerande exempel på hur 

Aktör-nätverksteori (ANT), som oftast används för att studera teknologier, kan tillämpas 

överskridande i en etnologisk studie. Studiens syfte är att se hur bröllopsföreställningar skapas i 

sammansättningar av mänskliga och icke-mänskliga aktörer i dagens konsumtionssamhälle. Bröllop, 

skriver Knuts (2006, s. 139), kan uppnås genom en lång räcka av skrivna listor, engagerade personer i 

bröllopsföljet, telefonsamtal, kläder, smeder, marknadsförare, papiljotter, digitalkameror för att nämna 

något – alltså en mängd teknologier, materialitet och sociala element. Trots det talas det om bröllop 

som något som finns av sig själv. Genom att ta hjälp av de ANT-inspirerande begreppen visar 

forskaren hur materialitet, teknologier och föreställningar samverkar och blir aktörer i den 

sammasättning som ”under lång tid och på vindlande stigar” genererar bröllopet.  
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att, utifrån ett posthumanistiskt perspektiv, undersöka hur whiteboardtavlan 

används i förskolan och vad den tycks producera. 

 

Frågeställningar: 

1. Hur kan man förstå/synliggöra användande av whiteboardtavlan utifrån ett posthumanistiskt 

perspektiv? 

2. Vilka nätverk och relationer uppstår kring whiteboardtavlan i olika exempel?   

Teoretiskt perspektiv 

Eftersom uppsatsen handlar om relationer som skapas mellan whiteboardtavlan och människor i 

förskolans miljö så väljer jag i det här kapitlet att behandla några frågor som, å ena sidan, berör 

förståelse av ”det sociala” i pedagogiska praktiker samt resonemang kring varför tingen i förskolan 

varit i skymundan, å andra sidan, om vilka teorier/perspektiv kan användas som utgångspunkt för en 

annan förståelse, en omtolkning av tidigare praktiker. Vilka förskjutningar i den 

samhällsvetenskapliga forskningen ledde till det att jag i min uppsats kan ställa tavlan i centrum och 

formulera frågor som utgår från tavlan som medskapare av relationer och praktiker? Vad är det som 

gjorde det möjligt att omdefiniera vår syn på det materiella och vilka konsekvenser kan detta möjligen 

ha för förskolans praktiker? Slutligen, kommer jag in på Aktör-nätverksteori (ANT) och de för studien 

centrala begrepp som jag använder som utgångspunkt för att analysera mitt material.  

Socialkonstruktionististiska och humanistiska 

idéer: människan i centrum 

Även om material och miljö självklart alltid har haft en betydelse i pedagogiska sammanhang så har 

det funnits en stark tendens att i första hand fokusera på det som säg och görs mellan människor 

(Skolverket 2012, s. 26). Enligt förskolans Läroplan Lpfö 98/10 (Skolverket 2010, s. 7) ska lärandet 

”baseras såväl på samspelet mellan vuxna och barn som på att barnen lär av varandra” och 

barngruppen ”ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande”.  Det står även att barnen i 

förskolan ska ”möta vuxna som ser varje barns möjligheter och som engagerar sig i samspelet med 

både det enskilda barnet och barngruppen” (s. 6). Trots att ordet ”samspel” inte betyder per automatik 

det mellanmänskliga samspelet är det endast relationer mellan människor som står i fokus i 

Läroplanen; man sätter ett självklart likhetstecken mellan det sociala och det mellanmänskliga. Det är i 
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denna mening som förskolans Läroplan med sitt starka intresse för sociala samspel och 

mellanmänskliga relationer kan betraktas som socialkonstruktionistisk
16

. 

Att barnens samspel med varandra anses ha högre värde än deras relationer med den materiella 

världen har sina rötter i humanistiska förställningar – och de är djupt rotade i vår historia och 

kunskapstraditionen. Humanismen betecknar ett filosofiskt tänkande med rötter i renässansen och 

upplysningstiden, som sätter människan i centrum och gör individen till verklighetens utgångspunkt
17

. 

Humanismen ”bidrar” även med att allt som finns i världen delas upp i åtskilda, ofta dikotoma 

kategorier där den ena polen är hierarkiskt priviligierad och överordnad den andra i ett assymmetriskt 

maktförhållande (manligt – kvinnligt, vuxen – barn, natur – kultur, teori – praktik, kropp - själ). Men 

den dominerade uppdelningen handlar om människan och omvärlden där människor betraktas som 

aktiva och materialiteten som en ”passiv bakgrund eller döda verktyg för mänskligt handlande”, som 

Lenz Taguchi (2012, s. 15) uttryckte det.  

Begreppet ”det sociala” vidgas 

Posthumanism är ett begrepp som i första hand betecknar ett tänkande efter humanismen. 

Posthumanitiska teorier ifrågasätter humanismens sätt att tänka om människan som ”alltings 

måttstock” och formulerar alternativa tolkningar, bland annat om relationerna mellan 

individen/kroppen och omvärlden samt om hur kunskap och identitet skapas relationellt (Skolverket 

2012, s. 10).  

Den franska sociologiprofessor Bruno Latour menar att den traditionella tudelningen mellan 

materialitet och det sociala bygger på ett antagande om att mänskliga relationer är tillräckliga för att 

hålla ihop samhället. Men antagandet håller inte, menar Latour. Om vi utgår från en betydelse av det 

sociala som endast en mellanmänsklig aktivitet, menar Latour att ”vi har aldrig varit sociala”. ”Det 

sociala” är så mycket mer än det mellanmänskliga och inbegriper en oändlig mängd materialiteter 

(platser, hus, rum, telefoner, datorer, kläder osv.) som måste förstås som absolut nödvändiga för vår 

sociala förmåga (Latour 2005 i Lenz Taguchi 2012, s. 10).  

Sørensen (2009, s. 2) argumenterar för vikten att förstå pedagogiska praktiker som en socio-materiell 

aktivitet snarare än en mänsklig eller sociokulturell aktivitet. Lärandet kan således förstås som en 

effekt av samarbeten mellan människor och icke-mänsklig materialitet.   

Poststrukturalism och posthumanism; ”den 

språkliga vändningen” och ”den materiella 

vändningen”   

Poststrukturalism kan förstås som en teoretisk och filosofisk process som försöker hantera ett 

postmodernt samhälle. Detta sker inte genom att försöka kasta ut alla tidigare teorier och ersätta det 

med något helt nytt utan snarare, som Ulla Lind (2001, s. 50) uttrycker det, genom ”strategisk 

                                                      
16 Social konstruktionism refererar till teorier som menar att det mänskliga samhället och våra 

föreställningar och praktiker är mänskligt konstruerade. 

17 Det är i denna mening som humanismen betraktas som antropocentrisk. 
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inneslutning” av tidigare empiriska och teoretiska diskurser
18

. Det gamla, det för-givet-tagna, kastas 

inte bort utan snarare omformuleras, omtolkas och vidareutvecklas.  

Posthumanistiska teorier både inkluderar och överskrider poststrukturalistiska insikter, bland annat 

genom ifrågasättande av socialkonstruktionismen som reducerar allt till en mänsklig socialitet. Den så 

kallade ”lingvistiska/språkliga vändningen” som sedan 1960-talet skapat högst relevant fokus på 

språkets inneboende värderingar och på hur språket formar oss och vår världsbild, ersätts i 

posthumanistiska perspektivet med ”den materiella vändningen” som ser det materiella inte bara som 

en passive resurs för diskursiva (språkliga) formuleringar, utan som medskapande och performativa. 

Språkets diskursiva förmåga bör tonas ner, menar Barad, till förmån för det materiellt-diskursivas 

performativa förmåga (Åsberg, Hultman & Lee 2012, s. 30). Lenz Taguchi (2012, s. 32) kallar denna 

tankefigur för ”sammanflätade tillblivanden” där diskursiva innebörder men även olika ting och 

kroppar i världen formar och omformar varandra ständigt.  

I min studie om en whiteboardtavla tar jag vara på ”den språkliga vändningen”, det vill säga jag ser 

språket som konstuitivt och performativt
19

. Genom diskurser och föreställningar, som 

whiteboardtavlan i mina observationer är ”laddad” med, skapas verkligheten på förskolan: barn, 

pedagoger och aktiviteter de deltar i. Det är dock inte bara språket som är konstuitivt och performativt 

utan allt annat också: tavlan och andra ting konstruerar också verkligheten bortom de traditionella 

förskolediskurserna och de förväntade effekterna/resultaten. Whiteboarden kan således förstås som en 

materiell-diskursiv aktör
20

: den iscensätts
21

 delvis av diskurser, men den är också med och iscensätter 

diskurser.                 

I mina analyser av barnens och vuxnas samspel med whiteboardtavla försöker jag, för att använda 

Lenz Taguchis (2012, s. 96) formuleringar, ”lägga ut alla aspekter av händelsen platt framför oss på 

bordet”. Jag gör det för att undvika att se det som pågår i ett hierarkiskt perspektiv, där det som barnen 

och vuxna säger och gör blir ett priviligierat perspektiv i förhållande till materialens betydelse. Om 

språket/diskurserna skapar och omskapar världen och människan tillsammans med materialitet, blir 

människan mer decentrerad, det vill säga förflyttad från centrum som utgångspunkt och grund (Lenz 

Taguchi 2012, s. 23). Som Estrid Sørensen (2009, s. 2) skriver om det: vi kan placera människan inte 

ovanför tingen (som dessas skapare eller användare) utan bland tingen. Ting och människor, utifrån 

detta, bör därför ses som en symmetrisk relation, där de påverkar och skapar varandra ömsesidigt.   

                                                      
18

 Begreppet ”diskurs” är förknippat med språket och innebär, ursprungligen, en specifik praktik som 

producerar en viss typ av uttalanden. Diskursen begränsar och bestämmer vilken kunskap – och även identitet 

– som är möjlig att skapa just där vi befinner oss (Skolverket 2012, s. 21). En annan definition av 

diskursbegreppet är ”historiskt skapade ramar vilka avgränsar vad som kan eller inte kan sägas, förstås, göras, 

visas, tänkas etc.” (Lind 2001, s. 54). 
19 Som Hultman försklarar det, är vårt tal performativa handlingar, inte ett autentiskt uttryck för vilka vi är 

som enskilda individer (Hultman 2011, s. 8). 

20 Se vidare i Aktör-nätverksteori 

21 Ordet ”iscensätts” används ofta i poststrukturalistisk forskning för att beteckna olika stukturers (sociala, 

språkliga och kulturella) föränderlighet och kontextkänslighet. Dessa strukturer, som Lind (2001, s. 50) 

skriver, måste studeras på det sätt de tillskapas och omskapas i sociala och kulturella praktiker, ”genom 

språk och kommunikation”. I min uppsats använder jag även synonymer ”skapas” och ”produceras”.   
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Allt är tillblivelser 

Posthumanistiska teorier erbjuder an annan syn på varande och kunskapsskapande än tidigare 

teoribildningar. Världen och våra processer att skapa kunskap om denna värld går inte att skilja åt, 

menar Karen Barad (Barad 2007 i Hultman 2011, s. 53). Med begreppet onto-epistemologi visar Barad 

på det ömsesidiga beroendet av och sammanflätningen mellan varat (ontologi) och kunskapsskapandet 

(epistemologi): ”knowing in being” (Barad 2007 i Lenz Taguchi 2012, s. 130).  

På samma sätt som det inte går att skilja varande och kunskapsskapande ifrån varandra, går det inte i 

posthumanistiska perspektivet att skilja mellan individ och omvärlden, inre och yttre, process och 

resultat, tid och rum. Allt i världen ses som processer, flöden, relationer, kopplingar och blivande, allt i 

världen sker i ”mellanrummen”. Det finns alltså inga självklara gränser och inga självklara sätt på 

vilka saker och ting ska vara, allt är pågående flöden utan början och slut.  

Världen, med Andrew Pickerings begrepp, förstås som ”a mangle”: ett ständigt pågående möte där 

olika delar av en värld full av agens trycker sig på andra delar (Pickerings 1995 i Hultman 2011, s. 

29). Relationer mellan olika delar av världen ses alltså som sammanflätade, icke-hierarkiska och 

ständigt pågående. Det är i dessa relationer, skriver Hultman (2011), vi uppstår: där vi positionerar oss 

själva och blir positionerade av andra. Människan, subjektet, finns inte utanför eller före sina relationer 

till resten av världen. Den blir till i relationer och kan förstås som en effekt snarare än en utgångspunkt 

(s. 28). 

Utifrån det sättet att tänka kan kunskap förstås som en distribuerad praktik
22

 där många olika 

materiella agenter
23

, och även mänskliga agenter och diskurser, ingår (Lenz Taguchi 2012, s. 90). 

Förskolan kan då ses som ett relationellt fält i vid bemärkelse, där det ständigt upprättas relationer, på 

nytt och på nytt, dels mellan barnen sinsemellan, dels mellan barnen, de vuxna och den omgivande 

miljön (Skolverket 2012, s. 27). 

Aktör-nätverksteori (ANT)  

Aktör-nätverksteori
24

 är en posthumanistisk teori som är etablerad i mitten av 1980-talet av Bruno 

Latour, Michel Callon och John Law. Teorin innebär ett nytt sätt att förstå hur tingen i världen 

förhåller sig till varandra: alla kroppar, såväl mänskliga som icke-mänskliga, är aktörer som ingår i 

nätverk där de påverkar varandra på olika sätt. Det som brukar förstås som ett passivt objekt, skriver 

Hultman (2011, s. 31), som exempelvis en penna, kan utifrån actor-network theory förstås som en 

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

inblandning. Stort som smått, levande som dött, komplext som enkelt, ”artificiellt” som ”naturligt”: 

om något påverkar något annat är det en aktör (Harman 2009 i Hultman 2011, s. 32).  

Istället för att tänka människor och ting som separerade öppnar ANT för nya sätt att tänka världen 

(Knuts 2006, s. 41). Världen ses då som en  

                                                      
22 Något som uppstår ”imellan” 

23 Agent-begreppet används av Karen Barad, medan aktör-begreppet används av Bruno Latour and andra 

ANT-teoretiker. 

24 Actor-networks theory (engelska). Kallas  även ”(aktör)-nätverksteori” i en svensk översättning. Jag 

kommer att använda växelvis Aktör-nätverksteori och ANT vidare i texten.  
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…ständig förhandling (eller en myriad av förhandlingar) där aktörer av olika slag så att säga pressar, 

manipulerar och manövrerar varandra i en komplicerad ständigt pågående och skiftande koreografi. 

(Pickering 1995 i Hultman 2011, s. 32)  

Dekonstruktion av skillnaden mellan aktiva människor och passiva icke-människor leder i ANT till 

förståelsen om människor som ”materiella kroppar bland andra materiella kroppar” (Pickering 1995 i 

Hultman 2011, s. 33). Vi är alltså kroppar som blir till tillsammans med andra kroppar. Kroppen är 

därmed aldrig riktigt närvarande i sig själv utan alltid distribuerad och inbegripen i konstituitiva och 

skiftande relationer (Grosz 1994; Latour 2005 i Hultman 2011, s. 34). Utifrån denna förståelse kan 

whiteboardtavlan i min studie ses som en materiell kropp som kopplar ihop sig med andra kroppar 

(exempelvis barnen eller pennor) och där gränserna mellan kropparna är svårfångade eftersom de ingår 

ständigt i relationer i ett pågående flöde av händelser (exempelvis när barnen står vid tavlan och 

ritar/suddar). Whiteboardtavlan påverkar kroppar (barnen eller pennor) på ett sätt som gör att de blir 

en aning annorlunda. Tavlan gör något med kroppar, den skapar, med varje händelse och varje 

relation, en ny verklighet (en ny ritning, ett skratt eller ett nytt uttalande).   

Utifrån ANT kan även pedagogiska praktiker, rutiner och aktiviteter barnen deltar i (samlingar, 

utevistelser, bokläsningar, blöjbyten, projektgrupper) ses som nätverk med många olika 

aktörer/”kroppar” inblandade. Så här skriver Karin Hultman (2011) om det: 

Barn (liksom alla andra aktörer) sicksackar sig fram bland heterogena aktörer i pedagogiska praktiker som 

kommer med förslag, som ”viskar” åt dem och föreslår vad de kan göra och hur de ska vara. Det är inte ett 

och samma barn som rör sig, utan ett barn som ständigt blir på nytt och på nytt i förhandlingar med 

överlappande aktörer som kommer med sina krav och förslag, erbjuder tjänster och begär anpassningar.  

(s. 38)  

Centrala begrepp inom ANT 

ANT är en omfattande och komplex teori som använder sig av en avancerad begreppsapparat som 

ständigt utvecklas. Inom ramar för mitt arbete har jag valt några begrepp som jag kommer att ta i bruk 

i mina analyser. Här finns en kort förklaring/definition av varje begrepp. 

Aktör. Det som nätverk
25

 består av. Aktörerna kan vara människor men också ickemänniskor såsom 

föremål, texter, musik och teknologier. Aktörer går inte in i ett nätverk med fasta och redan etablerade 

kvaliteter som sedan tas i anspråk utan deras kvaliteter uppstår i relationer med andra aktörer. Vissa 

aktörer kommer att få större inflytande än andra, men inflytande kommer sig inte av bestämda 

inneboende kvaliteter hos en aktör, utan från framgångsrika kopplingar till andra aktörer som en aktör 

kan dra nytta av och låna egenskaper av (Hultman 2011, s. 41).  

Nätverk. Latour definierar nätverk som en summa av effekter investerade i en infrastruktur av socio-

materiella objekt som är nära kopplade till varandra och som låter entiteter att cirkulera (Latour 1987 i 

Sørensen 2009, s. 53). Nätverk är alltså mer eller mindre tillfälliga samlingar eller grupper som alltid 

består av få eller många heterogena aktörer. Det är just i nätverk som agensen uppstår genom 

kopplingar
26

. Det är nätverk som gör något, som skapar, producerar och agerar; aldrig en ensam aktör. 

Ingen aktör kan sägas vara ett nätverks början eller slut eller absoluta centrum (Hultman 2011, s. 40).  

                                                      
25 Se vidare om ”nätverk”  

26 Se vidare om ”kopplingar”  
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Nätverk är inblandade i ständiga transformationer och är aldrig helt stabila. Alla aktörer är viktiga för 

nätverkets överlevnad. Ju mer materialitet som knyts till ett nätverk desto stabilare verkar det och 

desto svårare blir det att förändra.  

I min uppsats är det exempelvis aktörer whiteboardtavlan, barnen, pennor, suddborsten som 

tillsammans blir ett närverk. Alla dessa aktörer definierar varandra och lånar varandras egenskaper och 

förmågor (exempelvis rör sig suddborsten på samma sätt som barnets hand när han/hon raderar sin 

teckning). Det är nätverk som tillsammans gör något, inte de enskilda aktörer (ett barn skulle inte 

kunna rita på tavlan utan en penna, tavlan skulle förbli tom utan barnen som ritar på den etc.).  

Artikulation/förslag. Att vara en aktör innebär att komma med förslag. Även ickemänskliga aktörer 

kan artikulera förslag. Människors tal och handlingar kan således förstås som översättningar av de 

förslag och artikulationer som vi stöter på i våra kopplingar till andra aktörer.      

Koppling. Nätverk finns inte och växer inte av sig själv utan någon form av kommunikation är 

nödvändig. När en aktör kommer i kontakt med en annan aktör, sker en koppling. Varje koppling 

mellan aktörer medför en översättning. Nätverk kan då förstås som ett slags flöden där kopplingarna 

som skapas av nödvändighet förändrar berörda aktörer.  

Översättning. Översättning ska tolkas som rörelse. När något översätts övergår det till att bli något 

annat genom att det sätts över i en annan kontext och därmed förstås på ett annat sätt. Varje koppling 

mellan aktörer medför en översättning som alltid, av nödvändighet, innebär en förändring eller 

förskjutning av det som föreslås och artikuleras (Hultman 2011, s. 39). En idé kan översättas till text, 

ting eller handling men även det omvända gäller: tinget, handlingen eller texten kan bli till en idé. 

Översättningsarbete sker av många aktörer samtidigt och det sker hela tiden kompromisser och 

förhandlingar mellan aktörerna. 

Varje översättning innebär en slags korruption eller ett slags ”svek” mot den föregående aktörens 

artikulation (Law 2002 i Hultman 2011, s. 39). Ibland är sveket eller korruptionen så allvarig att ett 

samarbete faller sönder och måste omskapas radikalt (Hultman 2011, s. 39).  

Transformation. Det är omöjligt att förmedla något utan att lägga till eller modifiera. Ingenting kan 

gå från en aktör till en annan utan att förändras. Att översätta är således att ”förråda en smula”, som 

Åsberg et alt. (2012, s. 15) uttryckte det. Därför innebär varje översättning en förändring, en 

transformation. Nätverk är inbegripna i ständiga transformationer, de är aldrig helt stabila och de rör 

på sig i olika hastigheter.   

Metod  

Val av metod 

För att genomföra min studie och samla in data har jag valt en kvalitativ metod i form av deltagande 

observation som inkluderar både skriftliga anteckningar, stillbilder och videoobservation
27

. Det är 

                                                      
27 Det används olika namn för denna insamlingsmetod i metodlitteratur: videofilmning, videografi, 

filmdokumentation, visuell metodik, videobaserad observation. Jag kommer att använda mig av namnet 

”videoobservation” vidare i texten.  
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dock videoobservation som jag anser vara den viktigaste insamlingsmetod. För att analysera mitt 

material använder jag mig av Aktör-nätverksteori som enligt Hultman är både ”metod” och ”teori”
28

 

(2011, s. 49). 

Enligt Ahrne och Svensson (2012, s. 19) kan de metodval som fattas av forskaren ses som ett försök 

att finna eller skapa en väg som tar oss från brist på kunskap till kunskap, från en obesvarad fråga till 

ett svar, från ett problem till en lösning. Å andra sidan, kan inte metod frikopplas från teori, då 

antaganden och begrepp i någon mening bestämmer hur förmålet för studien skall tolkas och gestaltas 

(Alvesson & Sköldberg 2008, s. 22). I mitt fall behövde jag välja en metod som skulle hjälpa mig att 

”fånga” allt som sker runtomkring whiteboardtavlan, att se hur den används i olika sammanhang och 

vilka relationer den skapar. Åsberg (2001) betonar att genom olika metoder upprättas data som speglar 

egenskaper hos fenomenet. Jag behövde alltså hitta en metod som skulle på bästa möjliga sätt spegla 

whiteboardtavlans egenskaper i mötet med barnen, pedagoger och tingen. Videoobservation passade 

bäst för det ändamålet.  

Det var även mitt val av teori (ANT) som påverkade valet av metod. Tavlan utgjorde en utgångspunkt 

för mina observationer men även andra ”aktörer” som bildade nätverk ihop med tavlan, behövde 

fångas i pågående flöden av ”kopplingar” och ”transformationer”. Eftersom barnens och vuxnas 

uttalanden i ANT betraktas som översättningar av de förslag som olika aktörer kommer med, så var 

det även viktigt att fånga ”uttalanden” SAMTIDIGT med ”göranden”. Det behövdes alltså en visuell 

metod som skulle göra de här svårfångade processerna synliga. Enligt Skolverket (2012, s. 51) innebär 

filmande ett särskilt slags seende där det blir möjligt att fånga sekvenser och flöden, rörelser, ljud och 

kroppspråk. I detta avseende visade sig en videoobservation vara ett ovärderligt verktyg som hade 

oslagbara fördelar jämfört med en vanlig observation med papper och penna.    

Shrum, Duque och Brown (2005) beskriver videografis etnografiska rötter och betonar, genom att 

referera till några exempel, metodens stora fördelar jämfört med fältanteckningar, bland annat 

möjligheten att göra repetitiva analyser:  

In each case, the video recording provided the raw input for later rating or coding by observers, which has 

crucial advantages over note-making in the field. First, audiovisual inscriptions of events may be reviewed by 

multiple observers that were not present when the events transpired. Second, the inscriptions may be stored. 

Through these means, event records may be re-analyzed, examined for inter-coder reliability and retrieved by 

future generations of researchers. (s. 5) 

Marita Lindahl (1998, s. 81) som har gjort en omfattande studie om småbarns lärande i förskolan, 

skriver i samma anda om att ”videoobservationer är en framkomlig väg för datainsamling på så sätt att 

handlingar kan fasthållas och möjliggör upprepade analyser som lämnar rum för forskaren att tolka 

handlingens innebörd”.  Genom att titta på mina videoobservationer gång på gång kunde jag se varje 

händelse vid tavlan ”på nytt”, hitta nya infallsvinklar, fördjupa mina tolkningar. En vanlig observation 

(med papper och penna) skulle inte ge den möjligheten. Det urvalet man gör som observatör när man 

antecknar utesluter möjligheter till alternativa ”läsningar”.   

                                                      
28 Se avsnittet ”Teori är metod och metod är teori” i Kapitel 4 av Hultmans avhandling (2011, ss. 49-55). 

Bland annat skriver hon om att det inom den postpositivistiska diskussionen mer eller mindre vedertaget 

att anse att alla typer av metoder alltid vilar på explicita eller implicita antaganden om världen. Såväl 

metod som teori ska förstås som performativa och har på så sätt en verklighetsskapande roll. Men även 

forskaren ses som någon som intervenerar och deltar i ett verklighetsbyggande när hon/han tar 

teoretiska verktyg i bruk i arbete med empirin.        
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Till nackdelar med videoobservation tillhör materialets ofta stora omfattning som gör analysarbetet 

ganska tidskrävande. Som Lindahl (1998) beskriver det: ”Filmdokumentation representerar ett 

omfattande arbete och såväl under insamling som under bearbetning av data, kan observatören blir 

uttröttad av filmmaterialet” (s. 85). I mitt fall blev det sammanlagt 1 timme 35 minuter av 

videomaterial, 66 stillbilder och 13 sidor skrivanteckningar.  

Forskarens roll i videoobservation och i kvalitativ 

forskning 

Enligt Skolverket (2012, s. 51) är den som filmar eller fotograferar aldrig avskild från händelsen utan 

delaktig och aktiv i det som händer. Ofta vänder sig barnen både till kameran och till den som filmar 

för att ställa frågor. Man kan alltså inte bli helt ”osynlig” eller helt ”stum” och det upplevde jag tydligt 

när jag samlade material för mitt arbete. Barnen var intresserade av kameran och ville gärna titta på 

vad jag hade fotograferat eller filmat. När de lekte vid tavlan tittade de ofta på mig, eftersom jag 

filmade på nära håll, och sökte ”vuxen” bekräftelse, oftast med ögonkontakt. Och trots att jag försökte, 

så gott jag bara kunde, att behålla ”neutralitet”, inte störa för mycket, inte uttala mig, inte ställa för 

många frågor, var det ändå några gånger som jag hamnade i den så vanlig för mig ”frökenroll”, till 

exempel när jag gjorde några tillsägelser till pojkar som brottades alltför häftigt vid tavlan. Vid flera 

tillfällen skapade mitt ”deltagande” även intressanta händelser vid tavlan som visade sig vara riktigt 

nyttiga för mitt material: en flicka som stod ensam vid tavlan, bad mig att skriva ordet KÄRLEK 

bredvid sin teckning och jag gick med på det. Det visade sig att flickan sedan skulle gå till den andra 

tavlan och prova skriva ordet igen, nu på egen hand, för att sedan komma tillbaka och kolla om hon 

hade gjort rätt. Denna händelse använde jag senare i mina analyser.  

Utifrån ANT kan man betrakta mig och min kamera som ”aktörer” som ingick i nätverk som skapades 

runt tavlan. Jag och min kamera var på så sätt agentiska och påverkade oundvikligen händelseförlopp. 

Med mig som aktör blev händelserna som jag filmade och observerade en aning annorlunda.  

Min observation var ”deltagande”. Detta innebär, enligt Olsson och Sörensen (2011, s. 169), att man 

deltar i den studerade gruppens vardagliga liv, att lära genom att leva som den och göra som den. Jag 

var med på samlingarna, närvarande i barngruppen, på avdelningen, lärde känna barn och vuxna och 

skapade relation till dem.  

Forskningsetiska dilemma i kvalitativa studier 

I den kvalitativa ansatsen kommer forskaren ofta förhållandevis nära de miljöer och människor som 

forskningen handlar om och får en mer direkt kännedom om själva föremålet för forskningen, vilket 

ofta är en stor fördel men även något som kan ställa till problem (Ahrne & Svensson 2011, s. 17). 

Ohlsson och Sörensen (2011, s. 18) kallar detta ”tillnärmelseperspektiv” och betonar kvalitativa 

studiers ”närhet” till undersökningsproblemet eller ett ”inifrånperspektiv”, där det finns en öppen 

interaktion mellan informant och forskare. 

Lind (2001, s. 13) skriver att de som forskar i barnomsorgen ofta är förskollärare som tycks i 

positionen som ”insiderforskare” ha ett” stort intresse för att komma nära den praktik de tidigare 

arbetat i”. Vidare i sin kunskapsöversikt beskriver Lind (2001) en fallstudie av sociologen Karen 

Davies som ett exempel på etnografiskt inspirerad forskning (pedagogisk etnografi) som vill förstå den 

sociala världen. Davies skriver hur hon under fältarbete som forskare gick in i de sociala relationerna 
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och rollen som extrapersonal till den grad, att hon alltmer förlorade sin forskaridentitet, för att i 

slutfasen av fältarbete känna sig som en dagisfröken (Davies 1996 i Lind 2001, ss. 35-36).  

Detta kan dock utifrån ett onto-epistemologiskt perspektiv betraktas som ett påhittat problem. Om vi 

tänker om världen i termer av pågående flöde utan början och slut, finns det ingen utsida i förhållande 

till en insida (Lenz Taguchi 2012, s. 51). Detta innebär att när vi tillfälligt låtsas att vi går på distans 

från något för att objektivt studera detta, så är denna subjekts-/objektsuppdelning en imaginär 

konstruktion, eftersom vi alltid på ett eller annat sätt är sammanflätade och förbundna med det vi 

studerar och med de instrument och apparater vi själva konstruerat för att studera ett visst fenomen (s. 

52). Steier (1991 i Alvesson och Sköldberg 2008, s. 545) ser samhällvetenskaplig forskning som 

”medkonstruktion” (”co-construction”), vilket innebär att forskaren konstruerar forskningsobjektet i 

interaktion med de studerande subjekten.  

I min studie kom jag oundvikligen nära både barnen och personalen på avdelningen där jag utförde 

mina observationer. Jag och min kamera var delaktiga i det som hände och kan utifrån ANT betraktas 

som aktörer i nätverk som skapades under inspelningarna. Detta gjorde att samlingarna och fria leken 

vid tavlan blev en aning annorlunda. Utifrån det onto-epistemologiska perspektivet kan mina försök att 

”skapa distans” och ”vara neutral” i förhållande till det jag observerade tolkas som en imaginär 

konstruktion eftersom jag som forskare alltid är sammanflätad med det jag studerar och med de 

instrument jag själva konstruerar för att utföra min studie.  

Material, urval och avgränsning 

För mitt arbete valde jag en avdelning på en kommunal förskola i nordvästra Stockholm med 21 barn 

från 4 till 6 år. Eftersom det är whiteboardtavlan som står i fokus för min undersökning, var det just 

tillgång till en eller några whiteboardtavlor som var avgörande för mitt val av förskolan (avdelning). 

Det skulle även vara bra om tavlan hade använts under en längre tid, gärna i olika aktiviteter. På 

avdelningen jag valde fanns det två tavlor (en större och en mindre) i två olika rum och båda hade 

använts under längre tid
29

.     

Eftersom jag från början, utifrån mitt eget arbete som förskollärare, var intresserad av maktfrågor som 

whiteboardtavlan tycktes skapa, ville jag gärna göra en studie där både vuxenstyrda och barninitierade 

aktiviteter skulle vara i fokus. För att skapa en viss balans i mitt material hade jag från början tänkt 

filma 3 vuxenstyrda samlingar och 3 tillfällen då barnen fick använda tavlan på egen hand
30

.      

Svårigheter med att göra observationer vid planerade tillfällen visade sig när jag skulle observera hur 

barnen använde tavlan. Ibland fick jag vänta länge på att barnen skulle komma och börja rita medan 

vid andra tillfällen blev det plötsligt många barn vid tavlan som stod och ritade samtidigt som de 

pratade med varandra (och ibland även med mig!), skrattade, suddade bort och ritade igen, öppnade 

och satte lock på pennor, lämnade tavlan och kom tillbaka, ropade på varandra, svarade på vuxnas 

tilltal, och allt detta skulle fångas med min kamera! Som pedagogerna uttryckte det: ”Det går i 

                                                      
29 Så här uttryckte sig pedagogerna på avdelningen om hur de använder tavlan: ”Den är inte det 

viktigaste hos oss, men den är bra att ha… Vi har inte bestämt oss för om whiteboard är till det eller det. 

Man kan rita diagram, ibland använder vi den för att introducera ett litet projekt”. 

30 Jag använder begreppet ”fri lek” i studien för att beskriva stunder då barnen använde tavlan på egen 

hand. Fri lek används inte här i någon strikt bemärkelse: ibland var det vuxna, inte barnen, som 

initierade lek med tavlan. Vissa stunder var även vuxna med vid tavlan; de ställde frågor eller 

kommenterade barnens teckningar.     



19 

 

perioder. Ibland ritar de jättemycket men sedan kan det gå veckor utan att de använder tavlan”. Min tid 

för att samla det empiriska materialet var dock begränsad. Även verksamhetens ramar, visade det sig, 

utgjorde vissa begränsningar (utflykter, personalbrist vissa dagar). Helst skulle jag göra observationer 

när barnen själv initierade samarbete med tavlan men så blev det inte alla gånger. Vid två tillfällen gav 

Birgit, förskolläraren på avdelningen, barnen i uppgift att visa ”hur man använder tavlan” och 

tilldelade pennor för att sedan lämna rummet. Man så att säga satt igång barnens samspel med tavlan 

så att jag kunde genomföra mina observationer. Med andra ord, styrdes verkligheten upp, den 

manipulerades en aning, av både mig som forskare och pedagogerna på avdelningen som deltog i min 

studie. Detta påstående innebär dock att det måste finnas en ”sann” verklighet som går att fånga utan 

att förvränga.     

Alvesson och Sköldberg (2008) skriver i sin bok Tolkning och reflektion att forskning traditionellt har 

uppfattats syssla med att skapa mer eller mindre objektiv, sann kunskap genom följande av 

vetenskaplig metod. Genom vad som framstår och framställs som data, fakta, relativt otvetydliga 

avtryck av ”verkligheten” kan man få en habil grund för empiriskt baserade slutsatser (s. 13). Boken 

syftar dock på att visa att data/fakta är konstruktioner eller tolkningsresultat och argumenterar för 

vikten av reflekterande forskning. Empirisk forskning präglad av reflektion utgår, enligt författarna, 

från en skepsis mot vad som vid ytlig anblick framstår som oproblematiska avspeglingar av hur 

verkligheten fungerar, samtidigt som man vidmakthåller tron på att studiet av lämpliga (genomtänkta) 

utsnitt av denna verklighet kan ge viktigt underlag till en kunskapsbildning som öppnar snarare än 

sluter, som ger möjligheter till förståelse snarare än fastställer ”sanningar” (s. 20). 

I min studie betraktar jag det insamlade materialet och de efterföljande analyser som 

konstruktioner/tolkningsresultat utifrån den valda teorin (ANT), studiens syfte och frågeställningar 

och de instrument och apparat som jag själv i min roll som forskare konstruerar för att genomföra 

studien. Genom att koppla ihop teoretiska begrepp med empiriska exempel vill jag se vilken ny 

kunskap eller ny förståelse de tillsammans kan producera, snarare än hävda hur det egentligen är eller 

borde vara. 

Genomförande 

Observationerna gjordes på en storbarnsavdelning på en kommunal förskola i nordvästra Stockholm 

under tre veckors tid. Sammanlagt blev det fem tillfällen för datainsamling.  

Första kontakten med förskolläraren på avdelningen togs på telefon. Jag förklarade syfte med mitt 

arbete. Vi fastställde datum för sex tillfällen då jag kunde observera samlingar med olika 

användningsområden och även filma barnens fria lek vid tavlan. Av olika anledningar föll ett tillfälle 

bort.  

Avdelningen har två whiteboardtavlor i två olika rum men vid samlingarna används bara den stora 

tavlan. Den andra tavlan används endast av barnen och det blev bara vid ett tillfälle jag observerade 

den. Efter det första tillfället förstod jag att kamera placerades för högt och barnen som satt på mattan 

inte var med i bilden. Vid nästa tillfälle ändrade jag min placering och såg till att både barnen och 

pedagoger var med.  

När barnen själva använde tavlan, stod jag bakom dem och filmade på nära håll. Jag ville fånga vad de 

sa men framförallt hur de hanterar tingen som tillhör tavlan (pennor, suddborsten). Det var svårt att 

fånga allt som hände eftersom tavlan var så bredd. Det var även svårt att föra anteckningar eftersom 
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jag hade kameran i handen. Däremot kunde jag föra anteckningar när det var tomt vid tavlan och jag 

väntade på att en ny ”omgång”.  

Databearbetning och analysmetod  

Mina observationer på den valda förskolan resulterade i en timme och 35 minuter av videomaterial, 66 

stillbilder och 13 sidor skrivanteckningar. Det blev alltså mycket material som skulle överföras till 

dator, transkriberas, sorteras och ordnas för analys. Ganska tidigt under mitt arbete på förskolan 

förstod jag att jag inte skulle kunna filma allt, materialet skulle då bli helt ohanterligt. Jag valde istället 

att filma i relativt korta sekvenser (högst två minuter) som jag emellanåt kompletterade med 

anteckningar och stillbilder. På så sätt kunde jag lätt överskåda observationsmaterialet utan att ha 

”luckor” i händelseförloppet.  

Steg 1. Att arbeta på plats (förskolan).  

Sex observationstillfällen (förmiddagar) planerades på förhand med personalen på avdelningen, 

men ett tillfälle föll bort. Varje gång arbetade jag i ungefär två timmar (från kl 9 på morgonen 

framtill lunch kring kl 11.15). Observation inkluderade filmning, fotografering och skriftliga 

anteckningar.     

Steg 2. Att överföra materialet till dator efter varje tillfälle.  

Jag överförde det insamlade materialet till min dator (filmer och stillbilder) samma dag. Jag gick 

igenom materialet och anteckningar och gjorde ytterligare anteckningar: något jag undrade över eller 

något som var särskilt intressant. Detta arbete visade sig sedan vara av stort värde: det hjälpte mig 

senare att sortera mitt material i olika teman.   

Steg 3. Att formulera det insamlade materialet i text.  

Efter alla observationstillfällena tittade jag på filminspelningar igen och gjorde nya anteckningar. Nu 

kunde jag överskåda det insamlade materialet i sin helhet. Jag behövde transkribera utvalda delar av 

materialet för att få syn på dialogerna mellan pedagoger och barn på samlingarna och mellan barnen 

under den fria leken. Trots materialets stora omfattning kunde jag se vissa mönster: handlingar och 

uttalanden som upprepade sig och som senare kunde samlas under olika tankefigurer/teman 

(exempelvis såg jag tidigt att många teckningar barnen gjorde under fria leken handlade om Angry 

Birds). Det svåraste i transkriberingsarbetet var att göra urval i det omfattande materialet som jag hade 

samlat. Där fungerade syfte och frågeställningar som avgränsare: relationerna och nätverk som skapas 

kring tavlan stod i fokus. Även mina anteckningar från Steg 1 och Steg 2 var till stor hjälp.  

Steg 4. Att sortera upp materialet i olika tankefigurer/teman.  

Nu hade jag alla 5 tillfällen i transkriberad form samt anteckningarna framför mig på bordet. Det 

mödosamma analytiska arbetet, tolkning utifrån ANT, gjordes sedan för varje observationstillfälle. 

Under arbetets gång såg jag att vissa tankefigurer/tema berördes och upprepade sig på flera ställen i 

mina analyser. För att sortera materialet utifrån dessa teman numrerade jag olika tankefigurer (t ex, 

Angry Birds, Kreativitet, Makt eller Nätverk) och gick sedan igenom texten samtidigt som jag skrev 

siffror motsvarande respektive tankefigurer i marginalena. Sedan strukturerades texten om genom att 

alla textdelar som handlade om en tankefigur samlades under en rubrik. Redan från början hade jag på 

ett sätt delat upp mitt material genom att jag valde att observera tavlan på samlingarna och under den 

fria leken. I analysdelen försökte jag dock gå bortom den initiala indelningen och se tavlan snarare 

utifrån betydelsen av olika tankefigurer för studiens syfte och frågeställningar. Det visade sig dock att 
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skillnaden mellan hur tavlan användes på samlingen och i den fria leken var så slående och så viktig 

för studiens resultat att jag behövde ägna den fria leken ett särskilt avsnitt i min text (se Tavlan i den 

fria leken i Analys av resultat).  

För att analysera mitt material använde jag mig av Aktör-närverksteori (ANT) som enligt Hultman 

(2011, s. 49) beskrivs ”omväxlande som en teori och som en metod”. Enligt Alvesson och Sköldberg 

(2008) står forskningsfråga, teori och metod i ömsesidigt påverkansförhållande till varandra. De finner 

dock viktigt att notera att ”forskningsproblem inte kan bestämmas fritt från epistemologiska och 

teoretiska utgångspunkter. Vad som utgör ett intressant och hanterbart forskningsproblem är avhängigt 

forskarens grundläggande ställningstaganden i metodfrågor i vid mening” (s. 18). Det är således inte 

metodik utan ontologi och epistemologi som är avgörande: vilken värld och vilken kunskap om denna 

värld man kan producera. Enligt Hultman (2011) tänker sig ANT världen som ”stadd i ständiga 

förhandlingar mellan olika krafter och kroppar som möts, kopplar ihop sig och manipulerar varandra 

på sätt som kan betraktas som både möjliggörande och hindrande” (Pickering 1995 i Hultman 2011, s. 

50).  

Om metoder, som Hultman beskriver det (2011, s. 50), ”riktar vår uppmärksamhet och förstärker, 

förstorar och utvecklar vissa aspekter av den praktik vi riktar blicken mot”, då är det just ANT som 

gör det möjligt för mig som forskare att rikta blicken mot en viss materialitet i förskolan 

(whiteboardtavlan) och se den som aktiv, konstuitiv och performativ, alltså deltagande i konstruerande 

av verklighet, och i ständig förhandling med andra aktörer/”kroppar”
31

. ANT försöker alltså hantera en 

värld full av agens och erbjuder därmed en begreppsapparat, en terminologi, som i sin tur hjälper mig 

att hantera min forskningsfråga på ett begripligt och systematiskt sätt. Det är denna mening som ANT 

kan betraktas som ett verktyg med vars hjälp jag som forskare kan skapa ett nytt ”visuellt fält” som 

gör det möjligt att se något som utan dessa verktyg inte var möjligt att se (Hultman 2011, s. 50).   

Forskningsetiska aspekter  

I arbetet har jag följt råden i God Forskningssed (2011). Jag har även använt mig av de fyra 

huvudkraven i Forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning (2002): 

informationskrav, samtyckekrav, konfidentialitetskrav och nyttjandekrav. 

Under studiens gång har jag varit öppen med mitt syfte och haft ett bra samarbete med pedagogerna på 

avdelningen. Detta gällde även kontakt med föräldrar och barn kring informationskrav och 

samtyckekrav – två av de fyra huvudkraven i Forskningsetiska principer inom humanistisk – 

samhällsvetenskaplig forskning (2002). I samråd med pedagogerna bestämde jag att vi i god tid 

informerar föräldrarna om det planerade arbetet (i avdelningens Månadsbrev). Redan då kunde 

föräldrar ta kontakt med mig om de inte ville att deras barn skulle delta. Därefter har alla fått en 

tillståndsblankett (Bilaga 1) att skriva under. Jag har även berättat att det var helt i sin ordning om 

någon förälder skulle ångra sig och att deras barn skulle tas bort ur mitt material.  

På den första samlingen som jag observerade presenterade pedagogerna mig och bad mig att berätta 

mer om mitt arbete. Jag förklarade att jag skriver ett arbete på Stockholms universitet som handlar om 

en whiteboardtavla och om att jag kommer att vara på avdelningen under några veckors tid för att titta 

på vad som händer kring tavlan. Jag sa även att jag skulle behöva ta bilder och filma barnen och 

pedagoger på samlingen eller när de själva höll på med tavlan.  

                                                      
31 Se avsnittet Aktör-nätverksteori (ANT) 
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Jag har varit noga med att tala om att jag kommer att anonymisera förskolan och inte avslöja barnens 

och pedagogernas namn i mina texter (jag använder andra namn). Jag har sagt (och såg till att det 

skulle gå till på det sättet) att allt material jag samlat in kommer att förvaras inlåst och att de stillbilder 

och videofilmer jag tagit inte kommer att visas för andra än direkt berörda och min handledare på 

Stockholms universitet.    

Resultat 

I detta kapitel presenteras resultatet av min studie. Jag har valt att göra en beskrivning av varje 

observationstillfälle som jag sedan analyserar utifrån mina frågeställningar i Analys av resultat.    

Observation 1 (12 mars 2013) 

Det är samling och halva barngruppen (10 barn) och två pedagoger deltar. Birgit, förskolläraren som 

ska leda samlingen, sitter på en stol bredvid whiteboarden och väntar på att barnen ska sätta sig på den 

rektangulära mattan framför. För att fånga barnens uppmärksamhet knackar hon lätt på 

whiteboardtavlan med en penna. Den andra pedagogen visar barnen hur de ska sätta sig längs mattans 

kant så att de kan se tavlan. På samlingen ska Birgit presentera ett nytt ”mjölkprojekt” där barnen ska 

försöka mäta hur mycket mjölk de dricker på förskolan under en hel vecka. Hon börjar med att rita och 

presentera olika geometriska former.  

Birgit (ritar en triangel): Vad heter den? 

En flicka: Angry! 

Birgit: På grekiska? 

En flicka: Ja! 

Birgit: Ok, och på svenska brukar vi säga? Är det någon som kommer ihåg, den här som har tre hörn 

så… tre raka streck… tri… 

En pojke: Jag vet vad bomben heter! 

Birgit: Bomben? Hur tänkte du då? 

En flicka: Liten ”gula” angry… 

Birgit: Aha, ni tänker på Angry Bird! Jag kan inte det där med Angry Birds. 

Sedan ritar Birgit flera rektanglar i olika storlekar som tillsammans med andra former så småningom 

blir till en ko. Barnen gissar engagerat vad fröken ritar. En flicka ber Birgit att rita gräs ”åt kossan”. 

I den andra delen av samlingen förväntas barnen välja maträtter som de får till lunch nästkommande 

fredag. Birgit ritar en bild på tallriksmodellen och hänger sedan upp stora magnetbilder på olika rätter. 

Barnen får välja en rätt genom att markera sitt val med en post-it-lapp. Barnen köar glatt till Birgit för 

att få varsin lapp och sätter sedan sina lappar ovanför den valda bilden. 
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Observation 2 (13 mars 2013)  

Det ska visas en film på whiteboardtavlan som alla barn och pedagoger ska titta på. Det är andra 

gången barnen ser filmen som handlar om hur man lagar pannkakor. Några barn hämtar kuddar för att 

lägga sig på mattan framför tavlan, andra sätter sig bakom, några sitter längst bak på stolarna. Birgit 

suddar bort allt från tavlan. Det är mörkt i rummet och barnen tittar fascinerat på den lysande skärmen 

när en av pedagogerna loggar in på Mediatekets hemsida. Birgit skriver ingredienser på den lilla delen 

av whiteboarden som inte används för filmen.    

En pojke: Varför skriver du? 

Birgit: Jag skriver ”2 ägg”, så får vi se om vi kommer ihåg rätt hur mycket man skulle ha… 

Det är fri lek efter samlingen och två pojkar ritar på den lilla whiteboardtavlan i ett rum som ligger 

bredvid rummet med den stora tavlan. De delar upp tavlan med en linje i mitten och använder bara 

sina respektive delar av whiteboarden. Ena pojken har just ritat Angry Bird med siffror och bokstäver 

runtom på tavlan. Han skrattar till och börjar sudda bokstäver försiktigt med sitt finger. Sedan suddar 

han bort allt på sin del av tavlan med en suddborste och hämtar en stor rund pärlplatta som ligger på 

bordet bredvid. Han använder plattan som mall för att åstadkomma en perfekt cirkel och börjar sedan 

med vana skickliga rörelser att rita Angry Birds tuppkam och glasögon. Han skrattar till igen när han 

råkar använda fel sidan av suddborsten.     

Observation 3 (19 mars 2013) 

Det är morgon men samlingen är inställd eftersom några barn är upptagna med en TV-inspelning i ett 

annat rum. Birgit samlar barnen som är kvar i rummet där samlingarna brukar äga rum. 

Birgit (pekar på whiteboarden): Idag skulle ni faktiskt kunna använda den här och göra precis vad ni 

vill och kanske rita, skriva, ni vet, så… Och alldeles nya pennor har jag hittat!  

Det är fyra pojkar som sätter igång på varsin del av den stora whiteboardtavlan. De skriver något som 

ser ut som deras namn med stora bokstäver och börjar sedan sudda bort det genom att följa 

bokstävernas konturer med fingrarna. En av pojkarna börjar rita Angry Bird, blir inte nöjd, suddar bort 

den med en hand och strax efter det börjar en annan pojke rita en annan Angry Bird. En flicka håller 

sig bakom pojkarna och betraktar vad de gör. Hon väntar på den blåa pennan vilken verkar vara 

populär.     

En av pojkarna upptäcker att han genom att hoppa kan ”skicka” den magnetiska suddborsten upp mot 

tavlans övre kant.  

En pojke: Nu kan ingen nå den! 

Jag: Jag kan nå den! 

En annan pojke: Jag kan också, kolla! (hoppar upp och drar ner den). 

Pojkarna turas om att hoppa och sätta suddborsten upp på whiteboarden och sedan hoppa och dra ner 

den. En av pojkarna upptäcker att man kan använda ”fel” sida av borsten för att ta bort teckningar. 

Han ritar snabbt en Angry Bird, suddar den med fel sida, vänder sig mot mig och säger förvånat: ”En 

gång!” (han menar antagligen ”med en gång”). Han gör det om och om igen.     

Vissa barn stannar kvar, andra kommer och tar över pennorna. Barnkonstellationer och bilder på 

tavlan byter ut varandra. Ett barn står länge och betraktar vad de andra ritar innan han börjar rita själv. 
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Jag lägger märke till att det är mest pojkar som ritar och de ritar Batman, bilar, gubbar, legobitar, 

Angry Birds och någonting som de kallar ”Leonidas kalsong” (en av pojkarna i gänget heter Leonidas) 

vilket ger upphov till mycket skratt.  

Observation 4 (26 mars 2013) 

Det spelas musik av Vivaldi i samlingsrummet. Precis som under en tidigare observation, sätter 

pedagogerna igång barnens fria lek vid den stora whiteboarden genom att lägga fram pennorna i 

pennfacket. Birgit ber en annan pedagog att hämta fungerande pennor. Den här gången är även flickor 

med och ritar. En pojke (som var med under ett tidigare observationstillfälle) står vid tavlan och ritar 

en gubbe. Han arbetar under hög koncentration och lägger stor möda i att rita ögon, öron, näsa och hår. 

Han suddar försiktigt bort en liten prick vid gubbens näsa som han inte är nöjd med. En annan pojke 

kommer fram och suddar skrattande bort små prickar i gubbens öron. Den pojken som ritat gubben 

raderar snabbt bort hela sitt verk med sin hand och den andra pojken avslutar jobbet med hjälp av 

suddborsten. De skrattar tillsammans åt någonting. ”Vi ritar Leonidas kalsonger!” säger pojken.   

Under några minuter är det bara en flicka vid tavlan. I pennfacket ligger 12 pennor i olika färger. De 

har kontakt med varandra och bildar ett slags ”tåg”. Flickan står vid ena sidan av tavlan och puttar 

försiktigt den penna som ligger sist så att den får resten av pennor att sakta förflytta sig åt andra hållet. 

När den första pennan i ”tåget” ramlar ner på golvet på andra sidan, ler flickan nöjt, går och hämtar 

pennan och lägger tillbaka den i facket.    

En pojke står nu ensam vid tavlan. Han är intresserad av whiteboardpennor men ritar inte med dem. 

Han formar bokstäverna X, T och A med pennorna och använder pennfacket, själva tavlan och sina 

fingrar som stöd för sina konstruktioner. När han är klar med det, hittar han ett ihoprullat pappersark 

på mattan bredvid tavlan. Han placerar det på pennfacket och börjar stoppa i pennorna. Sedan sätter 

han rullen med pennorna mot munnen, tittar på mig och säger ”Som en cigarett!”. Sedan tittar han 

igenom rullen och säger ”Nej, som en kikare”!   

Efter en stund står en flicka ensam vid tavlan. Hon ritar prinsessor först och börjar sedan skriva sitt 

namn med stora och små bokstäver på olika platser på tavlan, där det finns plats. Sedan ställer hon sig 

upp på en stol och ritar ett rött hjärta och skriver sitt namn igen två gånger, på sidan av och under 

hjärtat.  Hon ber mig att skriva ordet ”hjärta” på andra sidan av det ritade hjärtat och skriver det själv 

en gång till under hjärtat. Sedan suddar hon bort det jag har skrivit med sitt finger. ”Jag har lärt mig att 

skriva… HJÄRTA!”, säger hon. Sedan tittar hon nöjt på hjärtat med sitt namn på ena sidan och ordet 

”hjärta” på andra sidan och frågar mig: ”Är det fint?” Hon försvinner en stund in i det andra rummet, 

kommer tillbaka, fortfarande med pennan i handen, tittar på ordet ”hjärta”, försvinner igen, ropar 

sedan på mig och visar stolt ordet ”hjärta” som hon har skrivit på den andra tavlan: ”Jag kan skriva 

det!”  

Observation 5 (27 mars 2013) 

Det är samling och alla barn och alla fyra pedagoger deltar. Det är snart påsk och barnen har samlat 

alla sina pyssel i påskpåsar som de kommer att ta med sig hem. Bland annat har alla barn målat 

träknappar, tre blåa och tre gröna, för att kunna spela kinaschack i äggkartonger. Birgit ritar sex små 

cirklar som barnen räknar, och markerar tre stycken bokstaven G och tre stycken med bokstaven B. 

Sedan ber hon två andra pedagoger att visa hur man spelar kinaschack. Som spelplan används ett 
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pappersark med markerade rutor som sätts upp på tavlan med hjälp av magneter. Barnen följer 

fascinerat varje drag pedagogerna gör. Spelets regler diskuteras. 

Samlingens andra del handlar om matematik. Birgit frågar hur många ben en katt, en bonde och en ko 

har tillsammans. Några barn svarar: ”Fyra!” Birgit ritar en katt, en bonde och en ko på tavlan, 

markerar deras ben med små prickar och skriver sedan respektive siffror under (4, 2, 4). En flicka 

kommer fram till tavlan och räknar prickar och säger: ”Tio”. ”Bra!”, säger Birgit.           

Analys av resultat 

Analys av resultat presenteras under olika teman/rubriker. När jag analyserade mitt material försökte 

jag se helheten i alla fem observationer och koppla materialet till ANT- begrepp som presenterades i 

kapitlet Teoretiska perspektiv
32

. Samtidigt hade jag hela tiden studiens syfte och frågeställningar i 

åtanke. Rubrikerna ”vinklar” och problematiserar tavlans användande på olika sätt.    

Tavlans osynliga makt 

Enligt Hultman (2011, s. 36) är saker är i ett posthumanistiskt synsätt inte att tänka på som ”bara” 

representanter eller som symboler, och inte bara som att de uttrycker eller reflekterar en redan 

existerande bakomliggande ordning, identitet eller verklighet. Snarare producerar de (tillsammans med 

andra nätverksaktörer) ordningar, identiteter, kulturer, diskurser och grupper (Bennett 2004; Latour 

2005 i Hultman 2011, s. 36). Att röra sig på en förskola eller i en skola är att bli ”ordnad” av såväl 

saker som diskurser (Hultman 2011, s. 36). Hur kan whiteboardtavlan förstås utifrån dessa 

utgångspunkter? 

Historiskt sett kan en whiteboardtavla betraktas som en viktig symbol för skolan. Bilden av en lärare 

som står vid en svart tavla eller en whiteboardtavla har präglat skolan under ett par århundranden och 

väcker starka associationer till skolans och lärarens roll som en förmedlare av kunskap. En 

whiteboardtavla kan alltså sägas bära på olika kulturella föreställningar om skolan: den både 

förmedlar och producerar en viss ordning, en viss verklighet ”som i skolan”. Barnen som rör sig i 

rummet med whiteboardtavlan på väggen blir ”ordnade” av såväl tavlan som föreställningar som så 

starkt förknippar den med skolan.   

Till skillnad från skolan, anses förskolan vara en plats som traditionellt värnar om barnens fria lek och 

eget lärande. Kunskap och värderingar överförs i det tysta. Förskolans samling liknar skolan mer än 

andra aktiviteter och understryker samlingens kunskapsförmedlande aspekt. Enligt Rubinstein Reich 

(1996) är samlingen ett av de mest undervisande inslagen i förskolan.  

Samlingar som jag observerat skiljer dock sig från traditionella samlingar i förskolan då såväl barn 

som vuxna oftast sitter i en ring, på mattan eller på golvet. Detta minskar den hierarkiska skillnaden 

mellan barn och vuxna även om barnen förväntas lyssna och titta på pedagogen som leder samlingen. 

Användande av en whiteboardtavla förstärker däremot samlingens undervisande roll och gör den ännu 

mer lik skolans.  

                                                      
32 Aktör, nätverk, transformation, förslag, översättning, koppling 
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Förskolläraren Birgit använder tavlan för att presentera ett visst kunskapsinnehåll för barnen 

(exempelvis ”möjlkprojektet”, som i Observation 1). Samling kan på så sätt betraktas som en form av 

maktutövning där förskolläraren får stå vid tavlan och tala, skriva och ställa frågor, medan barnen 

måste lyssna och svara på frågor. Barnen förväntas sitta på ett visst sätt, i en rad mittemot tavlan, och 

rikta blickarna mot förskolläraren och tavlan. Tavlan ”lyfter upp” förskolläraren och ”sänker ner” 

barnen, den markerar den hierarkiska skillnaden mellan dem (se Figur 1). Tavlan, så att säga, 

organiserar ”kroppar” på ett visst sätt, den ”koreograferar” både barnen och förskolläraren, hur de 

får/inte får placera sig och hur de får/inte får uppträda.  

Barnens tillgång till tavlan är ytterst begränsad. Att det bara är Birgit som får använda tavlan kan 

betraktas som ett slags maktallians gentemot barnen och andra aktörer i rummet. Men bakom 

förskollärarens makt står konkreta materiella aktörer: tavlan och pennorna. De har en stor 

dragningskraft i sig: att få skriva eller rita med pennan på tavlan verkar skapa en lust som är svår att 

slå och som både barnen och förskolläraren underkastar sig. Det tycks finnas en uppenbar förtjusning 

för Birgit i att få stå där vid tavlan, för henne tycks skrivandet vara lika lustfyllt som för barnen. 

Förskollärarens priviligierade plats vid tavlan förutsätter tavlans stora attraktion och makt över andra 

aktörer i rummet. Precis som stolen och mattan i Jones (2013) artikel
33

, arbetar förskolläraren och 

tavlan i unison, de både skapar och upprätthåller en maktrelation.   

Även andra aktörer i nätverken som uppstår i samlingar underordnar sig tavlan-förskollärarens 

maktallians. Mattan, pennor, post-it lappar, tavlans höjd: allt tjänar förskollärarens syfte (överföring av 

kunskap, makt och disciplinering). Barnen förväntas sätta sig längs kanten på den rektangulära mattan 

så att de kan se tavlan. När Birgit ber barnen att skriva något på tavlan, får de tillfälligt tillgång till 

tavlan, men de får bara komma fram en och en. På samma sätt får barnen tillgång till tavlan när de 

förväntas sätta upp post-it lappar ovanför bilder på olika maträtter. Tavlan kan i dessa exempel 

jämföras med altaret i en Ortodox kyrka där troende som ber får placera sig mittemot den men ingen 

får komma nära.  

I en annan jämförelse med utgångspunkt i Foucaults tankar kan tavlan ses som en Panoptikon-

fängelse
34

: den styr barnens positioner och hjälper förskolläraren att få överblick över alla i rummet. 

Barnen är medvetna om att de bara får titta och lyssna, de förväntas alltså disciplinera sig själva. 

Trots samlingens avslappnande stämning finns tavlans och förskollärarens osynliga makt ständigt 

närvarande i rummet. Så här skriver Nordin-Hultman (2005) om det i sin avhandling genom att citera 

Hultqvist och Petersson:  

Det paradoxala är emellertid att makten inte försvinner bara för att den är frånvarande… Ju mer makten är 

frånvarande, desto mer närvarande blir den. (Hultqvist och Petersson 1995 i Nordin-Hultman 2005, s.89) 

Eftersom barnen är medvetna om förskollärarens och tavlans makt, fungerar den automatiskt. Makten 

blir självklar och frågasätts inte av någon i rummet men vid närmare granskning ser man hur den 

skapas och upprätthålls, inte bara av förskolläraren och tavlan, utan även av andra materiella aktörer 

som är laddade med olika föreställningar/diskurser. Tavlan som inslag från skolans värld, Birgit som 

bankar på tavlan i väntan på tystnad, Läroplanens matematikdiskurser, stängda dörrar till andra rum på 

avdelningen, pedagogernas tillsägelser – alla dessa aktörer samarbetar i ett försök att skapa ett 

skolbarn, ett barn som förväntas sitta och lyssna och skaffa sig kunskap. Trots det är barnen på 

samlingarna ganska ofokuserade: de är vana vid den fria leken på förskolan och vill inte sitta still. De 

                                                      
33 Se kapitel Tidigare forskning  

34 Se kapitel Tidigare forskning 
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vill kanske bara umgås med varandra på morgonen. Processen av varandras skapande är därför 

ömsesidig: förskolläraren skapas också av barnen som inte riktigt vill bli behandlade som skolbarn. 

Tingen och idéer, det materiella och det diskursiva, hänger ihop och skapar både barn, förskollärare, 

samlingen och de maktrelationerna som finns i samlingen.  

Tavlans transformationer  

Varje koppling mellan aktörer medför en översättning och en transformation som alltid, av 

nödvändighet, innebär en förändring eller förskjutning av det som föreslås eller artikuleras (Hultman 

2011, s. 39). Vilka transformationer av tavlan kan man se i olika exempel och vilka kopplingar 

skapas?   

Tavlans stora attraktionskraft för både barn och vuxna kan möjligen förklaras med två grundläggande 

kopplingar: mellan tavlan och pennan och mellan tavlan och suddborsen.  Det är den första kopplingen 

som skapar bokstäver och bilder på tavlan medan den andra omedelbart tar bort dem. Att rita – sudda 

bort – rita igen – sudda bort igen: det är i denna blixtsnabba förvandling med hjälp av penna och 

suddborste som ett slags magi runt whiteboardtavlan uppstår och behålls. Pennan och suddborsten rör 

dock sig inte på egen hand utan de behöver människans hand. Det gör att ”människan och kroppen i 

detta perspektiv inte så lätt låter sig förstås som en enhet eller totalitet, utan som utspritt nätverk som i 

processer tillsammans med andra nätverk blir till genom olika kopplingar” (Grosz 1994 i Hultman 

2011, s. 41). En pojke som i den fria leken står på en stol vid tavlan med en penna i ena handen och 

suddborsten i den andra, ritar Angry Bird samtidigt som han pratar med sina kompisar och skrattar och 

kanske kastar en blick på min kamera - denna pojke kan betraktas som ett komplicerat nätverk där det 

hela tiden pågår kopplingar och transformationer, åt olika håll och i olika takt. Pojkens kropp 

”kopplar” ständigt ihop sig med andra aktörer vid tavlan i ett pågående flöde av händelser. Alla aktörer 

i nätverk ingår i en ömsesidig relation: handen rör suddborsten på ett sätt som gör att teckningen av 

Angry Birds raderas men också suddborsten rör och styr handen och resten av kroppen på ett sätt som 

gör pojken nyfiken så att han börjar utforska suddborstens raderande egenskaper. Efter några försök 

säger han förtjust: ”Med en gång!” (Observation 3). 

I första delen av Observation 2 används whiteboardtavlan på ett annorlunda sätt: det visas en film på 

den. Tavlan, som annars på samlingen används för att visa ett visst kunskapsinnehåll, förvandlas 

plötsligt till en filmduk. Tavlans ”skrivande” egenskaper lämnar plats åt tavlans ”vithet” som låter en 

annan aktör, den lysande skärmen, träda fram och skapa en ”filmdiskurs”. Som Hultman (2011, s. 41) 

uttryckte det, går aktörer inte in i ett nätverk med fasta och redan etablerade kvaliteter som sedan tas i 

anspråk, utan ”kvaliteter blir till i relationer där aktörerna fungerar som varandras förlängningar på sätt 

som gör att det är svårt att dra gränser mellan dem”.  

En annorlunda användning av whiteboardtavlan skapar andra handlingar och placeringar av barnen än 

vid den traditionella samlingen, som även är tillåtna av de vuxna. Barnen sitter i rader som på bio. 

Barnen på första raden ligger på mattan med soffkuddarna under sina huvud – någonting som vore helt 

otänkbart på en vanlig samling. Kroppen, så att säga, tar form på andra sätt och det spatiala 

arrangemanget ser annorlunda ut.  

Både barn och vuxna underordnar sig filmdiskursen men detta är en lustfull diskurs som barnen 

behärskar väl och som verkar mindre övervakande och mindre disciplinerande jämfört med 

skoldiskursen. Birgit pausar filmen med jämna mellanrum för att diskutera dess innehåll med barnen 

och skriver pannkaksingredienser på tavlan. Trots samlingens lustfulla atmosfär finns den hierarkiska 
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relationen barn – vuxen kvar: det är bara förskolläraren som kan pausa filmen eller ha fritt tillträde till 

tavlan. Om ett barn skulle göra så i denna situation, skulle han/hon med största sannolikhet få en 

tillsägelse. Det är dock ganska mörkt i rummet och det som skrivs på tavlan syns inte så bra. Barnen, i 

sin tur, verkar vara helt uppslukade av filmen och den lysande skärmen. Därför skapar Birgits 

skrivande en mindre förvirring hos barnen och väcker frågor (”Varför skriver du?”, frågar en pojke i 

Observation 2).  

Om transformationer och kopplingar mellan olika aktörer på samlingarna är många, då är de rent av 

otaliga när barnen själva får tillgång till tavlan. Det är bokstavligen ”myriader” av olika handlingar, 

möten och samtal, konstellationer, uttalanden, teckningar, suddkastande, skratt, hopp, 

stolförflyttningar, utforskande av pennor, etc. som äger rum vid tavlan. Nordin-Hultmans (2005, s. 

201) uttryck om att såväl barnen som de pedagogiska rummens miljöer och ting ”blir till, på nytt och 

på nytt, i de upprepade, men aldrig identiska händelserna”, får en helt ny innebörd när man jämför 

barnens egna stunder vid tavlan med vuxenstyrda samlingar. Om lärande, som Sørensen (2009 i 

Hultman 2011, s. 13) skriver, kan förstås som en effekt av samarbete mellan människor och 

ickemänskliga materialitet, då verkar barnens eget samarbete med tavlan erbjuda mycket fler 

möjligheter till lärande än samlingarna. Det kan därför tyckas rimligt att hävda att fler 

transformationer och kopplingar mellan aktörer vid tavlan öppnar upp för flera möjligheter för lärande.  

Skoldiskurser ”krockar” med kamratkulturer 

Om teoretiska idéer, som Hultman skriver (2011, s. 39), översätts enligt ANT till pedagogiska miljöer, 

då kan whiteboardtavlan ses som en översättning av iden om ”förskolan som skola” där 

kunskapsförmedlande och undervisande aspekter är starka. Detta tar sig uttryck i hierarkier där vissa 

av barnens handlingar vid tavlan har större värde än andra. Ett exempel från mina observationer är när 

en av avdelningens pedagoger säger till en pojke som just ska sätta igång vid tavlan: ”Vill du skriva 

ditt namn?” Barnets skrivande står alltså högre i hierarkin än ritande.  

Barnens bild- och kamratkulturer kan betraktas som viktiga aktörer i nätverk som uppstår vid tavlan. 

En återkommande bild som många barn ritar på tavlan är Angry Bird, en figur från ett populärt 

datorspel
35

. Mouritsen (1996 i Änggård 2006, s. 61) anser att medierna idag är en nödvändig grund för 

barnens utövande av sina lekkulturer. De bidrar med råmaterial som barnen tar över och omsätter i lek 

och berättelser. Fast (2008, s. 107) skriver att en aspekt på barnens engagemang i populärkulturen är 

den glädje som så tydligt är förenat med denna. Änggård (2006, s. 87) betonar att barn vet om att 

många vuxna inte är förtjusta i populärkultur för barn men det bekymrar dem inte. Tvärtom kan det 

vara ett sätt att skaffa sig en frizon, ett område där barnen är experter och vuxna är tvungna att fråga. 

Barns kamratkulturer kan ge dem möjlighet att skapa kontroll över sina liv och göra uppror mot 

vuxna.    

När förskolläraren i Observation 1 ritar en triangel och frågar barnen vad den heter börjar de prata om 

Angry Birds eftersom triangeln uppenbarligen ser ut som en av fåglarnas näbbar i datorspelet. 

Kamratkulturen ”stör” förskollärarens planer och krockar i redan existerande skoldiskurser där barnen 

förväntas svara ”triangel”. Barnen översätter dock triangel till någonting annat.  

                                                      
35 Angry Birds är ett finskt pusselspel för mobiler och spelkonsoler, där spelaren använder 

en slangbella för att skjuta iväg fåglar mot grisar som är utplacerade i varierande byggnader med syftet 

att förstöra alla grisar på spelplanen. Det finns för närvarande fjorton olika typer av fåglar, både 

spelbara och ospelbara, bland annat Red Bird, Blue Bird och Yellow Bird. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Finsk
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pusselspel
http://sv.wikipedia.org/wiki/Slangbella
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Aktörer kommer med förslag 

Att vara en aktör innebär, enligt Hultman (2011), att komma med förslag. Människors tal och 

handlingar kan således förstås som översättningar av de förslag och artikulationer som vi stöter på i 

våra kopplingar till andra aktörer (Hultman 2011, s. 37).  Vilka förslag kommer olika aktörer med och 

hur ser de ut i olika exempel?  

När Birgit i Observation 1 ritar en ko, bit för bit, försöker barnen, med stort engagemang, att gissa vad 

det är. När bilden av en ko är färdig frågar en flicka om ”fröken kan rita gräs”. Barnens gissningar och 

frågor kan förstås som översättningar av förslag som aktören ”kossan” (eller rättare sagt, bilden av 

kossan) kommer med. Tavlans höjd (som är avsedd för vuxna) tvingar barnen att gå och hämta stolar 

men sätter även igång en spännande lek där pojkar hoppar och flyttar magnetsuddborsten upp och ner 

på tavlan (Observation 3). Pennor som ligger i ett slags ”tåg” i pennfacket får flickan att börja 

experimentera och putta ner dem mot kanten (Observation 4). Antalet förslag som aktörer kommer 

med verkar, igen, vara större under barnens fria lek med tavlan.    

Ickemänskliga aktörer kommunicerar inte bara med människor utan även med varandra (Hultman 

2011, s. 38). Ett exempel på ett sådant framgångsrikt samarbete är när barnen som ritar på den lilla 

whiteboarden i ateljén går och hämtar pärlplattor från ett hyllplan i samma rum (Observation 1). 

Pärlplattorna används för att rita perfekta cirklar som barnen sedan gör om till Angry Birds. White 

board tavla och hyllan med pärlplattor, som råkar befinna sig bara någon meter ifrån varandra, bygger 

ett slags ”bro” sinsemellan. Detta kan tolkas som en artikulation eller förslag som barnen översätter 

med sina handlingar (går och hämtar plattor och sedan lägger tillbaka).    

Tavlan i den fria leken 

Om whiteboardtavlan i samlingen begränsar barnens möjligheter att agera fritt och bidrar till att en 

maktrelation barn-vuxen skapas och upprätthålls, då är det just den omvända rollen som gäller i den 

fria leken: tavlan skapar möjligheter, inbjuder till lek och skratt, blandar barn på olika sätt. Det är en 

helt annan stämning som råder i rummet jämfört med under samlingen: dörrarna till två rum som 

ligger intill rummet med tavlan är öppna och barnen kan lämna rummet och komma tillbaka när de vill 

(se Figur 1). Barn kommer och går, det skapas olika konstellationer, vissa barn stannar bara en kort 

stund för att titta på vad kompisarna ritar medan andra ritar själva och ”fastnar” vid tavlan en längre 

stund. De öppna dörrarna, många pennor och tavlans stora yta (som räcker till många barn) skapar en 

väldig dynamik och rörelse i rummet. Det är mycket som pågår vid tavlan samtidigt: ritande, 

skrivande, suddande, konversationer, skratt och bus.   

Dynamiken som skapas i rummet i den fria leken leder till att whiteboardtavlan blir en mötesplats för 

olika barnkonstellationer där kamratkulturer (Angry Birds, lego, Leonidas kalsonger, Batman, 

prinsessor och hjärtan) dominerar. Barnens skapande kännetecknas av lust, improvisation och 

kreativitet men även vänskap och respekt för varandras verk.  

En annan sak som visar sig tydligt i den fria leken är barnens noggrannhet och koncentration. När de 

skapar sina teckningar gör de det många gånger om, de strävar efter perfektion. Ofta blir de inte nöjda 

med sina kreationer och raderar dem utan ånger för att börja om igen. Barnen vill att det ska vara rätt: 

om något inte stämmer, raderas ofta hela teckningen. Tavlans egenskaper gör det möjligt att snabbt 

sudda bort det man har ritat för att börja rita igen (att till exempel teckna på papper erbjuder inte den 

möjligheten). Tavlan skapar en möjlighet för barnen att kunna öva om och om igen och på så sätt slipa 

sin förmåga att teckna. Det är även genom att observera hur andra barn ritar, genom att vara en 
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”betraktare”, som man kan lära sig. I avsnittet Strävan efter perfektion av sin avhandling skriver Eva 

Änggård (2006, s. 71) om att barnen använder olika strategier för att skapa bilder som ser ut som 

vuxnas bilder eftersom de anser att ”vuxna ritar finare”. Det handlar om att öva och att ta hjälp från 

barn som man tycker ritar finare än man själv samt att använda hjälpmedel som mallar och 

målarböcker. Mouritsen (1996 i Änggård 2006, s. 71) menar att det bakom de barnteckningar som till 

synes kommer till med lätthet och spontanitet ofta ligger timmar av övning. Duncum (1997 i Änggård 

2006, s. 71) anser att barn som är skickliga tecknare ofta ritar samma motiv gång på gång.   

Med hjälp av olika exempel kan man se att barnen i samarbete med tavlan skapar möjligheter till eget 

lärande.  En flicka i Observation 4 övar på att skriva ordet ”hjärta” på den stora tavlan och testar sig 

själv på den andra tavlan som finns i ett annat rum. En pojke i samma observation formar olika 

bokstäver med pennorna och använder pennfacket som stöd för sina ”pennbokstäver”. I Observation 3 

experimenterar en pojke med suddborstens andra sida och häpnar över dess förmåga att sudda snabbt 

och effektivt.         

Den framgångsrika och kreativa relationen barn-tavlan skulle dock inte vara möjlig utan andra 

aktörer: tavlan är helt beroende av sina ”medhjälpare”: pennor, suddborsten, pennfacket och barnens 

fingrar och händer. Pennor är något som är helt avgörande för tavlans överlevnad: det går inte att 

skriva eller rita på tavlan utan dem. Pennor är något som kan sätta igång barnens lek vid tavlan men 

även omöjliggöra den, till exempel när pennor inte fungerar. På samlingarna är det exempelvis bara 

Birgit som har pennor. För att locka barnen till tavlan (i den fria leken) lägger Birgit fram ”alldeles nya 

pennor” (Observation 3), vilket tyder på att även pedagogerna förstår betydelsen av denna aktör. Det 

är den blåa pennan som av någon anledning är särskilt efterfrågad. Ibland står barn och väntar vid 

tavlan på att just den blå pennan ska bli ledig. Dessa barn är också med i närverk: de observerar och 

betraktar vad de andra ritar eller skriver. Det finns nästan alltid ett barn eller några barn vid tavlan som 

är endast ”betraktare” (se Figur 1). De tycks vilja lära sig av andras ritningar.  

Suddborsten och barnens fingrar/händer är aktörer som raderar det som står på tavlan och ser på så 

sätt till att det skapas plats för nya ritningar, ord och bokstäver. Det finns dock bara en sudd som inte 

räcker till alla och då använder barnen sina fingrar/händer istället. För att radera något med stor 

precision används bara fingrarna (som i Observation 4 där en pojke använder sitt pekfinger för att 

radera en liten prick på sin gubbe).   

Pennfacket är en aktör som ser till att pennor ligger i ordning. I Observation 4 ser vi dock hur barnen 

kan använda facket på ett annorlunda sätt: flickan experimenterar med ”penntåget” och pojken 

konstruerar bokstäver av pennor och använder pennfacket som stöd.   

Alla dessa aktörer fungerar som förlängningar av tavlan och av barnen: ett barn som står och ”kopplar 

ihop” sig med tavlan med hjälp av en penna blir ett nätverk i sig. När pojken pratar med sin kompis 

som också står och ritar vid tavlan så sker det en koppling till ett annat barn/nätverk (som medför en 

översättning, exempelvis att det andra barnet börjar rätta till sin teckning). Tillsammans skapar de ett 

större nätverk där även andra barn och materiella aktörer deltar.  

Men det är ändå tavlan som håller ihop alla aktörer och fungerar som den gemensamma nämnaren. Det 

är genom tavlans ”medhjälpare” (pennor, suddborsten, fingrar etc.) som det skapas ett ständigt flöde 

av kopplingar och översättningar runt tavlan. Även rummets dynamik (öppna dörrar, vuxnas frånvaro, 

möjligheten för barnen att röra sig fritt) bidrar till detta. Tavlan håller barnen upptagna med och 

engagerade av dess händelser. Barnens kreativitet och lust uppstår i mötet med tavlan, i nätverk som 

skapas av tavlan och dess ”medhjälpare”. Tavlan erbjuder även möjligheter till lärande och 

kommunikation. Enligt Lenz Taguchi (2012, s. 56) omfattar lärandeprocesser och kunskap ofta 
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känslor, lust men också fantasier som vi vanligtvis inte brukar uppmärksamma som aktiva i lärandet. 

Kognitionsteoretiker menar att känslor är mycket centrala för vårt lärande, inte minst i att de är en 

aspekt av det vi kallar motivation (Gärdenfors 2010 i Lenz Taguchi 2012, s. 56). Barnens lust och 

kreativitet vid whiteboarden kan betraktas som en viktig effekt av tavlan som inte är särskilt 

uppmärksammad av vuxna.      



32 

 

Figur 1. Exempel på spatiala arrangemang/nätverk kring whiteboardtavlan 
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Diskussion 

I detta kapitel kommer jag först att diskutera olika aspekter av det metodval jag har gjort i relation till 

studiens syfte och frågeställningar. Sedan diskuteras studiens resultat i förhållande till syfte och 

frågeställningar samt det valda teoretiska perspektivet. Kapitlet avslutas med Didaktiska implikationer 

och vidare forskning.  

Metoddiskussion  

Som insamlingsmetod för min studie använde jag mig av en deltagande observation som inkluderade 

både skriftliga anteckningar, stillbilder och videoobservation. Det är dock videoobservation som jag 

anser var den viktigaste insamlingsmetoden.  

Tavlan utgjorde en utgångspunkt för mina observationer men även andra ”aktörer” som bildade 

nätverk ihop med tavlan, behövde fångas i pågående flöden av ”kopplingar”, ”översättningar” och 

”transformationer”. Det behövdes alltså en visuell metod som kunde göra de här svårfångade 

processerna synliga. Videoobservation passade bäst för det ändamålet. Den gjorde det även möjligt för 

mig att göra repetitiva analyser av det insamlade materialet vilket hade oslagbara fördelar jämfört med 

en vanlig observation med papper och penna: det urvalet man gör som observatör när man antecknar 

utesluter möjligheter till alternativa ”läsningar”.   

Under arbetets gång insåg jag dock att en kameras möjligheter inte räckte till för att fånga blixtsnabba 

förlopp, rörelser, uttalanden som alla pågick samtidigt. Jag insåg att det hade varit bättre med två 

kameror: en riktad mot tavlan och ”mellanrummen”, det vill säga fångar processer som pågår mellan 

tavlan och människor (till exempel fångar barnens händer, pennor, suddborstens rörelser), och en 

uteslutande riktad mot människor (barnen i den fria leken eller pedagogen vid samlingen) och spelar in 

uttalanden/dialoger.  

Till nackdelarna med videoobservation hör materialets ofta stora omfattning som gör analysarbetet 

ganska tidskrävande. I mitt fall blev det sammanlagt en timme och 35 minuter av videomaterial, 66 

stillbilder och 13 sidor skrivanteckningar. Att gå igenom allt detta material var ett stort och mödosamt 

arbete och jag behövde välja bort delar av materialet. Att jag filmade under så många tillfällen skapade 

dock en bredd i mitt arbete som förhoppningsvis berikade materialet och analyserna.   

För att analysera mitt material använde jag mig av Aktör-nätverksteori (ANT) som av Hultman (2011, 

s. 49) anses båda vara ”metod” och ”teori”. ANT ser en värld som är ”i flux”, där det inte finns klara 

gränser mellan människa och ickemänniska eller natur och kultur. Istället är det samexistenser, 

överlappande relationer och heterogena men ömsesidigt konstituerade tillblivelser som ställs i fokus 

(Pickering 2005 i Hultman 2011, s. 10). Nätverk som alla ting och människor ingår i, är inblandade i 

ständiga transformationer och är aldrig helt stabila. När jag filmade tavlan och barnens fria lek vid 

tavlan, var det just dessa ”ständiga transformationer”, ”överlappade relationer” och ”ömsesidiga 

tillblivelser” som jag ville fånga och sedan beskriva, för att kunna besvara studiens syfte och 

frågeställningar. Även jag och min kamera var ”aktörer” i nätverk och påverkade, på ett eller annat 

sätt, alla andra aktörer.    
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Åsberg et alt. (2012, s. 14) menar att det ur olika humanistiska perspektiv alltid är mycket mer som 

pågår än det vi känner till eller har ord för. För forskaren som använder sig av ANT kan detta skapa ett 

visst dilemma: för att göra analyser är man tvungen att åtskilja vissa fenomen (t ex skilja på olika 

aktörer kring tavlan eller avskilja det materiella från det diskursiva), fastän de utifrån ANT och det 

posthumanistiska sättet att tänka inte kan åtskiljas. Å andra sidan, skriver Hultman (2011, s.14), 

behövs åtskilda fenomen för att det hjälper oss att sätt ljus på och undersöka sådant som många gånger 

ställs i bakgrunden. För att kunna destabilisera åtskillnad, och därmed kunna undersöka heterogena 

och uppblandade tillblivelser och samexistenser, behöver vi först adressera denna åtskillnad, även om 

det innebär att åtskillnaden i en mening reproduceras (Sørensen 2009 i Hultman 2011, s. 14).  

Språket och avsaknaden av vissa begrepp är en annan sida av samma problem för en posthumanistisk 

forskare. Det mänskliga språket som är skapat av människan och för människan saknar oftast ord för 

att beskriva världen såsom ANT ser den: alla dessa komplexa processer, flöden, mellanrum och 

förlopp. Forskaren är alltså tvungen att använda det språk som finns så att studiens resultat kan 

formuleras på ett begripligt sätt. Språket utgör ett av forskarens viktigaste redskap men kan i detta fall 

vara ett visst hinder: det begränsar, på ett sätt, möjligheten till att applicera teorin fullt ut.  

Samtidigt som språket kan utgöra ett visst hinder för att kunna beskriva världen utifrån det 

posthumanistiska perspektivet, kan de posthumanistiska teorierna bidra med en avancerad 

begreppsapparat som underlättar och berikar analysarbetet. Detta kände jag i allra högsta grad när jag 

arbetade med mina analyser av tavlan: begreppen aktör, nätverk, transformation, koppling etc. 

öppnade upp en helt ny dimension och, på ett sätt, skapade en ny verklighet. ANT kan i denna mening 

betraktas som en teori med en performativ, eller en verklighetsskapande roll
36

.    

Bland svårigheter med att använda sig av ANT kan man nämna ett ganska begränsat antal studier i 

posthumanistisk anda som ägnas åt enstaka föremål i förskolan. Detta gjorde mitt arbete till en 

utmanande uppgift, både teoretiskt och praktiskt. På egen hand var jag tvungen att ”navigera” i en 

ganska komplex teori. Där var studierna av Sørensen (2009), Hultman (2011) och Knuts (2006) till 

stor hjälp.   

Resultatdiskussion  

Denna studie ägnas åt ett ting i förskolan, en whiteboardtavla. Syftet med uppsatsen var att, utifrån ett 

posthumanistiskt perspektiv, undersöka hur tavlan används på en förskola, vad den tycks producera 

och vilka nätverk och relationer uppstår kring den i olika exempel. Tavlan förstås i min studie som en 

aktiv aktör i ständigt samarbete med andra aktörer i olika nätverk, men även som en ”effektskapare”, 

där många överraskande effekter träder fram i den fria leken. 

Förståelsen om tingen som aktiva och agentiska i de poststrukturalistiska och posthumanistiska 

vetenskapsteorierna omdefinierar vår syn på det ”sociala” som inte längre endast handlar om 

mänskliga möten utan även inkluderar det materiella. Denna nya förståelse innebär, enligt Åsberg et 

alt. (2012, s. 9), en ”utmaning av humanioras analytiska räckvidd och grundläggande antaganden i en 

värld där det icke-mänskliga (djur, miljö, ting, teknik) är så fysiskt påtagligt och ändå så analytiskt 

frånvarande”. Pedagogiska praktiker kan utifrån detta förstås som särskilda ”relationella fält” eller 

”spatiala arrangemang” där både mänskliga och ickemänskliga aktörer (”kroppar”) ständigt samarbetar 

                                                      
36 Se Åsberg et alt. (2012, s. 15) 
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med varandra i ett pågående flöde av händelser. På så sätt kan pedagogiska praktiker ses som en socio-

materiell aktivitet snarare än en mänsklig eller sociokulturell aktivitet (Sørensen 2009).  

Tavlan blir utifrån denna förståelse inte bara ett resultat av hur barn och pedagoger tänker (diskurser), 

utan även ett resultat av olika samarbeten mellan barn, pedagoger och materialiteter som ingår i olika 

nätverk/spatiala arrangemang. Som Lenz Taguchi (2012) uttryckte det:  

Verkligheten konstrueras i ett samkonstruerande, där en mängd agentiska kroppar och mänskliga 

föreställningar och idéer samhandlar i komplexa nätverk. (s. 12) 

Utifrån det posthumanistiska perspektivet kan alltså tavlan ses som en materiell-diskursive aktör: den 

produceras av diskurser och andra aktörer i olika nätverk men producerar även diskurser och aktörer. 

Med tavlan som aktör i rummet blir barn, pedagoger och föreställningar något annorlunda. Tavlan 

används av barn och pedagoger men använder även dem: både i samlingen och i den fria leken vill 

såväl pedagoger som barn ha tillgång till den och ”leka” med den – så stor är tavlans dragningskraft. 

Frågan om hur whiteboardtavlan ”används” i förskolan i studiens syfte kan i denna mening tyckas 

ganska olämplig: den refererar till förståelsen om tavlan som ett passiv ting, en ”leverantör” av ett 

visst resultat, snarare än en ”effektskapare”. Processen av användande och skapande pågår däremot i 

båda riktningar (människor använder tavlan och tavlan använder människor).  

I mina analyser framträder tavlan som något föränderligt och kontextkänsligt. Tavlans agerande i varje 

ögonblick är beroende av de nätverk den befinner sig i och de aktörer den kommer i kontakt med. I 

samlingarna framträder tavlans disciplinerande roll i full kraft: den, så att säga, arbetar i unison med 

förskolläraren och hennes intentioner (kunskapsöverföring, skriv- och läsinlärning, 

matematikinlärning). Den hierarkiska relationen förskolläraren/tavlan, å ena sidan, och barnen, å 

andra sidan, visar sig tydligt när barnen placerar sig själva på ett visst sätt och övervakar sig själva 

under samlingen. Tavlan fungerar som ett slags mini-Panoptikon som hjälper Birgit att samla barnen 

och disciplinera dem under samlingen. Tillgång till tavlan och andra aktörer (pennor, suddborsten) för 

barnen under samlingen är ytterst begränsad. Förskollärarens maktposition sätts emellertid i gungning 

när barnens röst om Angry Birds plötsligt hörs under samlingens gång
37

. Man kan säga att tavlan som 

inslag från skolans värld, å ena sidan, skolifierar samlingen, å andra sidan, introducerar kamrat- och 

mediakulturer som underminerar förskollärarens makt. Tavlan blir en agent som har kraft att i sig 

ersätta en makt (skoldiskurs) med en annan (mediakulturer).  

Det är dock i den fria leken som Angry Birds visar sin genomslagskraft i min studie. Kamrat- och 

mediakulturer kan utifrån den posthumanistiska förståelsen ses som en diskursiv aktör som får allt mer 

inflytande/agens i olika nätverk som uppstår i förskolans praktiker. De tycks ha en kraft i sig att kunna 

stå emot de traditionella maktproducerande diskurserna på förskolan, kanske även att kunna bli de nya 

maktproducerande diskurserna. Men det behövs mer forskning i posthumanistisk anda där kamrat- och 

mediakulturer i förskolan tas på allvar och utforskas som en maktfaktor.  

En viktig fråga som studien lyfter fram är makt och styrning i förskolans miljö. Eftersom 

materialitetens agens är viktig för människans sätt att skapa mening i världen, så har materialitet också 

en aktiv roll i all form av maktproduktion (Barad 2003 i Lenz Taguchi 2012, s. 32). Vilka föremål 

används av pedagoger i övervakande och disciplinerande syfte (vare sig detta görs på ett medvetet 

eller omedvetet sätt) och exakt vilka spatiala arrangemang, aktiviteter och miljöer ligger bakom? 

Dörrar, grindar, handtag, mattor, tavlor, höga hyllor – vilka ”maktallianser” skapar alla dessa föremål 

                                                      
37 När Birgit ritar en triangel på tavlan och frågar vad det är, svarar barnen att det är ”bomben” eller ”den 

gula Angry” (Observation 1). 
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med pedagoger och hur hanterar barnen detta? Nordin-Hultman (2005, s. 92) anser att styrningsformer 

och krav på barns anpassning riskerar att bli osynliga och otillgängliga för reflektion, eftersom den 

öppet auktoritära typen av styrning knappast förekommer inom pedagogiken idag. Att analysera 

nätverk som inkluderar både barnen, pedagogerna och ”maktladdade” föremål skulle kunna öppna för 

en ny diskussion och nya insikter om effekterna av tingen i förskolan.  

I den fria leken framträder tavlan som en mötesplats för olika barnkonstellationer. Med hjälp av 

medhjälpande aktörer som pennor, suddborsten, pennfacket och barnens fingrar/händer lyckas tavlan 

skapa utrymme för samarbete, lek, skratt, hoppande, bråk, skämt, skriv- och ritövningar, Angry Birds 

och Leonidas kalsonger. Whiteboarden blir en källa för inspiration och kreativitet, den producerar ett 

kreativt, spontant och en aning busigt barn som njuter av att vara på förskolan med sina kompisar.  

I sin avhandling Blickens ordning definierar Ulla Lind (2010) ett skapande material som material som 

ska kunna förändra: det måste kunna omformas och ”om-formuleras”. Att skapa innebär alltså att 

förändra (s. 227). Tavlans förmåga att aktivera barnen, göra dem upptagna, uppslukade av dess 

händelser, gör den till ett skapande material med ett ytterst högt värde.  

Barnen vid tavlan pratar med varandra och skapar relationer genom det som sker på whiteboarden. 

Deras blickar riktar sig inte mot varandra utan mot det som händer på tavlan, skrivande, ritande, 

suddande. Tavlan skapar möten och dialoger mellan barnen, barnen möts genom det materiella. Att 

tavlan producerar kommunikation och samarbete mellan barn-tavla-barn kan förstås som ett viktigt 

resultat av denna studie. Man kan säga att tavlan omdefinierar vår syn på vänskap och samarbete som 

utifrån denna studie kan förstås som något annat än vi är vana vid: något som också kan initieras, 

upprätthållas, uppmuntras och möjliggörs av tingen. Whiteboardtavlan kan utifrån min studie således 

förstås som social eller, rättare sagt, den blir social i mötet med barnen.  

Ett annat förslag eller ”effekt” som tavlan kommer med i den fria leken är att barnen kan öva på att rita 

och skriva. Whiteboardens unika egenskaper erbjuder möjligheten för barnen att slipa sina konster, 

genom att snabbt sudda bort det de har skrivit eller ritat och göra om det, många gånger om. Under 

mina observationer blev jag imponerad över hur snabbt och skickligt barnen kunde rita Angry Birds 

och andra figurer. Förmodligen var det ett resultat av upprepade övningar under en längre tid. I 

samarbete med tavlan har barnen kunnat skapa möjligheter till eget lärande. Sørensen (2009, s. 2) talar 

om lärandet som en effekt av samarbeten mellan människor och icke-mänsklig materialitet.       

Tavlan visar sig som en aktör som är bra att ha just i den fria leken och detta kan betraktas som en av 

tavlans okända effekter
38

. Sørensen (2009) refererar i sin studie till barndomsforskaren Kim 

Rasmussen som skiljer mellan ”platser för barn” och ”barnens platser”: 

Childhood researcher Kim Rasmusssen (2004) compares ”places for children” created by adults with 

”children’s places” that are ”created out of children’s symbolic work and creativity. (Rasmussen 2004 i 

Sørensen 2009, s. 74) 

Tavlan i den fria leken kan med all rätt vara exempel på en sådan ”barnens plats” där barnens 

kreativitet, kamratkulturer och frånvaro av vuxna skapar lustfyllda möten barnen emellan. Möten vid 

tavlan skulle dock inte varit möjliga utan själva tavlan och dess medhjälpare (pennor, suddborsten 

etc.). Sørensen (2009) skriver att i studier som ägnas åt ”barnens platser” spelar materialiteten en stor 

roll: 

                                                      
38 Fri lek nämns inte av pedagogerna när de listar tavlans eventuella användningsområden   
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In these studies, places are described as created by human creativity and interaction, and the materials play 

the role of resources for or resistances to these human endeavors. (s. 74)  

Men hur mycket vet pedagogerna om det som händer kring whiteboarden när den inte används på 

samlingen? Att Birgit ritar en ko på samlingen och att barnen ritar Angry Bird under den fria leken är 

rätt symboliskt. Det primära syftet med tavlan är att introducera ett visst kunskapsinnehåll på 

samlingarna (projekt, matematiska spel, film) så att ALLA barn kan se det samtidigt. Det spatiala 

arrangemanget där alla barn placerar sig på mattan med blickarna riktade mot tavlan tycks passa bäst 

för detta ändamål (se Figur 1). Tavlan kan sägas öka effektiviteten av ”undervisningen” även om en 

sådan användning av tavlan är mer förknippad med skolan. I en analys av en liknande 

klassrumsituation, där förskolläraren skriver bokstäver på svarta tavlan samtidigt som barnen sjunger 

en sång, kallar Sørensen (2009) denna relation för ”one-to-many relationship” (”en-mot-många 

relation”), d.v.s. en lärare mittemot många elever: 

The teacher and the emerging visual materiality of the letters she was writing on the blackboard co-

constituted one single and central geographic place to which the pupils’ attention was drawn. (s. 141)  

Tavlans instrumentella syfte är alltså att upprätthålla denna ”one-to-many relationship” mellan 

förskolläraren och barnen vilket skulle göra presentationen av ett visst kunskapsinnehåll mer effektivt 

och smidigare för alla. Eftersom tavlans nytta förknippas endast med ”one-to-many relationship” och 

samlingarna, utesluts den fria leken ur pedagogernas synfält. Tavlan i den fria leken och dess 

eventuella effekter förblir på så sätt det blinda fältet för vuxna. Sørensen (2009) betonar att om vi 

endast studerar tingen utifrån ett instrumentellt perspektiv, som ”leverantörer” av ett visst resultat och 

inte som ”effektskapare”, går vi miste om viktig kunskap som kan förändra pedagogiska praktiker. 

Hon skriver: 

Taking the materiality of learning seriously changes the form of our thinking and the forms of our practice, 

and it makes it possible to reimagine and rearrange educational practice, that is, to reimagine and rearrange 

technology, knowledge, presence, and learning. (s. 192)  

Skillnaden mellan hur tavlan används på samlingarna och i den fria leken och vilka relationer den 

skapar är så slående att den måste ägnas ett särskilt resonemang. Trots att samlingen och den fria leken 

ofta äger rum under en och samma dag, en och samma morgon, tycks det handla om två parallella 

världar som inte har någonting gemensamt. Tavlan, så att säga, väljer vuxnas sida på samlingen och 

barnens sida i den fria leken. På samlingen hjälper den Birgit att upprätthålla ordningen ”som i skolan” 

och den hierarkiska relationen förskolläraren-barn (”one-to-many relationship”). I den fria leken är 

den en igångsättare av lek, skapande och kompisrelation i vuxnas frånvaro men även en 

”effektskapare” – den skapar möjligheter till lärande och kamratskap på ett roligt, kreativt sätt.  

I boken Förskola och skola – om två skilda traditioner skriver Dahlberg och Lenz Taguchi (2009) att 

synen på barnet i en viss tid också är ett resultat av de val som görs när man organiserar och 

förverkligar de institutioner som barnen skall leva i. De menar att det är två sätt att se på barn – två 

sociala konstruktioner av barnet – som finns mer eller mindre förankrade i förskola och skola och som 

får direkta konsekvenser för den pedagogiska verksamhetens innehåll och kunskapsskapande. Synen 

på barnet som de kallar Barnet som natur i större utsträckning finns förkroppsligad/företrädd i 

förskolan. Med detta menas en genuin strävan efter att förskolan, med hjälp av den fria leken och det 

fria skapandet, ska utveckla fria och självständiga människor. Allt finns naturligt nedlagt i barnet – 

”allt finns i barnet”, och måste få frihet att uttryckas, bearbetas och utvecklas. Det handlar också om 

barnens lust och att det skall vara roligt i stunden, i en här-och-nu-förankring, som kan ses i motsats 
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till skolans framtidsinriktning. Värnandet av barnet som natur kan ses som ett sätt att markera olikhet 

– att skapa en barriär – gentemot skolan och dess prestationskrav och kunskapsmål (s. 18).     

I synen Barnet som kultur- och kunskapsåterskapare, som i större utsträckning är 

förkroppsligad/företrädd i skolan, märks framtidsinriktningen tydligt.  Skolan skall vara till nytta för 

samhället och återskapa den rådande kulturen och det kunskapsstoff som samtiden anser som 

väsentligt för att samhällets produktion ska fungera och utvecklas. Utmärkande för skolverksamheten 

är att den är ämnescentrerad och att ämnena till stor del bestämts och delats in av andra än barnen 

själva. Detta måste ställas i kontrast till förskolans tradition av barncentrering där idealet är att barnet i 

stor utsträckning bör välja innehåll och uttrycksform själv (Dahlberg et alt. 2009, ss. 18-19).     

Utifrån Boel Henckels studie
39

 skriver Dahlberg och Lenz Taguchi (2003, s. 21) om att det finns en 

uppenbar konflikt hos förskolepersonalen mellan å ena sidan kraven på barncentrering, och det man 

menar att detta innebär av fria aktiviteter, och å andra sidan ett system för att hålla ordning på barnen 

i denna frihet. Det sker en disciplinering genom regler och utlovade sanktioner som gäller för varje 

aktivitet. Samtidigt som barnet skall vara ett ”naturligt” och ”fritt” barn skall det också vara ett 

anpassat barn som klarar av vuxenstyrda och kontrollerade gruppaktiviteter av olika slag.   

Samma konflikt uppenbarar sig i pedagogernas agerande i min studie. Trots att samlingen i sig har 

element både från förskolan och från skolan, väcks tydliga associationer till skolan när man observerar 

samlingarna som i ganska hög grad är vuxenstyrda. Däremot respekteras den fria leken fullständigt av 

pedagogerna. På så sätt värnas det om barnets rätt att ”uttrycka sig fritt” även om tiden och 

möjligheterna för leken vid tavlan kan ses som relativt begränsade
40

.  

Lind (2001) presenterar andra bilder (konstruktioner) av barnet i dagens förskola. Enligt forskaren 

befinner vi oss idag i en slags passage från en dominerande diskurs om det disciplinerade barnet till 

diskursen om det (själv)-kontrollerade barnet. Det uttrycks i praktiken exempelvis med att barnen 

själva skall kunna se vilka material som finns tillgängliga i rummet, titta runt och välja det de vill 

arbeta med för stunden (s. 67). Även dessa två konstruktioner kan man finna i min studie. Båda det 

disciplinerade och det (själv)-kontrollerade barnet finns med i samlingen men i den fria leken är det 

just själv-kontrollerade barnet som träder fram: på egen hand väljer barnen vad de vill arbeta med vid 

tavlan, de övar och lär sig rita, skriva och läsa utan att vuxna är med. Men situationen kan även tolkas 

helt omvänt, utifrån Foucaults tankar om Panoptikons makt: med hjälp av tavlan förväntas barnen 

styra sig själva. Blicken ska ”ordnas, styras och kontrolleras”.
41

 

Vilken roll spelar då materialiteten i olika bilder (konstruktioner) av barnet i dagens förskola?
42

 Om 

tingen utifrån det posthumanistiska perspektivet betraktas som aktiva och performativa, hur förhåller 

de sig till de konstruktionerna? Whiteboardtavlan i min studie är ”lånad” från skolans värld och är på 

så sätt laddad med pedagogernas föreställningar om ”förskolan som skola” (eller om Barnet som 

kultur- och kunskapsåterskapare, enligt Dahlberg och Lenz Taguchi 2003). Tavlan tycks agera i 

unison med dem som använder den: en maktfaktor i samlingen (vilket upprätthåller synen Barnet som 

                                                      
39 ”Förskollärare i tanke och handling” (1990) 

40 Till exempel, ligger pennorna inte framme vid tavlan utan pedagogerna tar fram dem när det anses 

passande 

41 Uttrycket används av Davies 1996 i Lind (2001, s. 67) 

42 Hultman (2011, s. 9) refererar till Latour i detta sammanhang och skriver om att posthumanistisk teori 

ställer sig kritiskt till iden om att världen skulle vara en konstruktion: förvisso ses världen som en 

konstruktion men till skillnad från poststrukturalistiska och socialkonstruktionistiska teoribildningar 

inkluderar posthumanismen även ickemänniskor i konstruktion av världen.    
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kunskapsåterskapare) och en igångsättare av lek och skapande i den fria leken (vilket upprätthåller 

synen Barnet som natur).  

Antagandet håller dock inte i längden. Tavlans agerande utifrån det posthumanistiska perspektivet och 

ANT är inte något stabilt, som konstruktionerna kan tyckas vara, utan är helt beroende av de nätverk 

och de aktörer den kommer i kontakt med. Det är just i nätverk som tavlans agens uppstår i ett ständigt 

flöde av kopplingar och översättningar, ”på nytt och på nytt, i de upprepade, men aldrig identiska 

händelserna”, som Hultman (2011, s. 13) uttryckte det. Både under samlingarna och i den fria leken 

skapas det olika nätverk som både kan stödja men även helt gå emot olika bilder av barnet eller 

diskurser som anses vara traditionella för skolan och förskolan. Ett exempel kan vara två olika nätverk 

som skapas på samlingen: barnen är ofokuserade tills Birgit börja skriva på tavlan. Nätverket Birgit-

tavlan-pennan blir något helt annorlunda än Birgit-som-pratar, det blir mer framgångsrikt. Tavlans 

agens som uppstår i Birgit-tavlan-pennan och som gör barnen mer fokuserade, äger rum i just detta 

unika ögonblick och med just detta unika arrangemang av aktörerna. I nästa stund kan detta 

framgångsrika samarbete eventuellt fallera och nätverket blir något helt annat. En pojke som i en av 

mina observationer hittar ett ihoprullat pappersark och stoppar pennorna i den, använder pennorna till 

något annan än att skriva: tavlan utesluts ur samarbetet eftersom pennornas koppling till pappersarket 

anses vara mer framgångsrik av pojken. Olika barnkonstellationer som byter ut varandra vid tavlan i 

den fria leken – alla bildar de olika nätverk som är mer eller mindre tillfälliga, mer eller mindre 

stabila. I denna mening skriver Nordin-Hultman (2005), med inspiration från Deweys tankar, om rum 

och material som händelser: ”Man kan inte skilja på tid och rum/material eftersom de hör ihop… När 

man studerar omgivningen är den alltid en process på väg att bli något annat” (s. 174). Tavlan är inte 

något stabilt material utan en del i en komplex process på väg att bli något annat. I och med det har 

tavlan en enorm potential, kapacitet och makt att antingen stödja eller utmana olika diskurser och 

konstruktioner.  

Lenz Taguchi (2012) skriver i detta sammanhang om komplexitet och oförutsägbarhet av ”kroppar” i 

världen
43

: att allt befinner sig i ett ömsesidigt beroende till något annat betyder inte att det hänger 

samman enligt ett förutsägbart system. Hon skriver:   

Tvärtom kan vi inte veta exakt vad något kommer att bli, eftersom vi inte kan förutsäga exakt vilka nya/andra 

relationer till olika materialiteter som kan komma till stånd. Det finns ingen plan eller specifik riktning där 

något transformeras till något kvalitativt ”bättre”. Det enda vi vet är att vi är del i ett flöde riktat mot det vi 

har för vana att kalla ”framtiden”. (s. 53) 

Vår framtid avgörs med andra ord även av tingen, hur kontroversiell och utmanande den tanken än är. 

Av tavlan som hänger på väggen, av whiteboardpennor som inte fungerar, av Leonidas kalsonger och 

den triangelformade Angry Birds-näbben – av allt som barnen på förskolan dagligen kommer i kontakt 

med. Det är dock framförallt pedagogiska praktiker och dess viktigaste ”effekt” – lärande – som vi vill 

titta närmare på när vi är på väg mot framtiden.    

                                                      
43 Denna del av kapitel 2 i boken heter ”Att tänka annorlunda i en onto-epistemologi och/eller en 

immanensontologi”  
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Didaktiska implikationer och 

vidare forskning  

Sørensen (2009) vill se lärande som en socio-materiell aktivitet snarare än en mänsklig aktivitet, en 

effekt av samarbeten mellan människor och ickemänskliga materialitet. Lenz Taguchi (2012) ser 

kunskap som en distribuerad praktik där många olika materiella agenter, och även mänskliga agenter 

och diskurser, ingår och gör sig begripliga för varandra. Förståelsen om lärande som en komplex 

process med många inblandade aktörer kräver nya begreppsliga och teoretiska verktyg som kan göra 

dessa aktörer synliga. Enligt Sørensen (2009) behöver utbildningsvetenskap metodologier som inte 

använder människors intressen och intentioner som utgångspunkt. Aktör-nätverksteorin kan betraktas 

som ett exempel på en sådan metodologi.  

Detta innebär även en förståelse av ANT som en teori och en pedagogisk praktik. Det betyder att ANT 

kan, å ena sidan, ses som ett filosofiskt perspektiv som försöker beskriva världen som ett pågående 

flöde av händelser och relationer. Å andra sidan, kan pedagoger genom att använda ANT pragmatiskt 

och utforskande i sitt eget arbete
44

 beskriva de många parallella och samtida processer som pågår i en 

viss förskolemiljö. Elfström (2013) skriver om att allt fler forskare under de senaste åren har vänt sig 

till teorier som kan ”liera sig direkt med vad som är på gång i en praktik, som i en förskolepraktik, och 

i mötet med en forskningspraktik” (s. 122).  

Med hjälp av ANT kan pedagogerna analysera nätverk som uppstår kring olika ting i förskolan. Vad är 

det barnen leker med, vilka föremål, leksaker, apparater och rum håller dem engagerade eller, med 

andra ord, skapar mer framgångsrika kopplingar? Vilka sviker hela tiden så att samarbete fallerar? 

Varför ligger vissa material på hyllor oanvänt i månader medan andra ting, som pedagoger kanske inte 

lägger märke till fungerar som ”magneter” för barnen? Vilka förslag kommer olika ting och miljöer 

med på varje förskola? Posthumanistiska teorier och ANT kan bidra med insikter och förståelser om 

tingen och de potentialer tingen har i termer av lärande och samarbete.  

Sørensen (2009, s. 2) skriver i sin avhandling om att materialiteten traditionellt betraktas som 

instrument för pedagogiska praktiker som tas bort om den inte levererar förväntat resultat. Tingens 

andra effekter, än de man förväntar sig, förblir oftast okända för pedagoger. Den posthumanistiska 

insikten om tingen som ”effektskapare” och inte bara ”leverantörer” av ett visst resultat leder, enligt 

forskaren, till följande frågor: Vilka praktiker skapas när ett visst arrangemang av sociala och 

materiella komponenter uppstår? Och vilket lärande, vilka elever och lärare genereras av just detta 

arrangemang? Alla dessa frågor behöver besvaras i förhållande till förskolan.  

Den viktigaste didaktiska implikationen av min studie är utifrån denna förståelse just det att 

whiteboardtavlan tycks skapa fler effekter när den används i en annan roll än på samlingen. Tavlan 

visar sig vara särskilt bra i den fria leken: den producerar samarbete, kommunikation och vänskap och 

lyfter fram det som barnen intresserar sig för i stunden - att rita den röda Angry Birds eller att stå och 

vänta på den eftertraktade blåa pennan eller att lära sig skriva ordet ”hjärta”.   

Att analysera olika spatiala arrangemang och nätverk som olika ting på förskolan tillsammans med 

barn och vuxna ingår i, skulle även hjälpa att få syn på olika maktaspekter i relation till materialiteten i 

                                                      
44 Ett bra exempel på det är aktionsforskning där förskolärare forskar i eget arbete   
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pedagogiska praktiker. Många av maktaspekter i en svensk förskolemiljö blev uppmärksammade av 

Nordin-Hultman (2005). Frågor hon ställer i sin avhandling tycks fortfarande vara angelägna: Hur ser 

inrutning av rum och inrutning av tid i en svensk förskola? Hur legitimeras krav på anpassning i en 

pedagogik med barns intresse, inflytande och egna initiativ som ideal? Hur sker styrning utan öppen 

auktoritetsutövning? På vilket sätt är materialiteten deltagare i alla former av 

inrutning/styrning/anpassning? (s. 92). Även forskning kring relationerna mellan maktproducerande 

diskurser och materialitet skulle vara intressant och aktuell.   

Ett annat intressant forskningsområde utifrån Aktör-nätverksteorin är olika nätverks 

stabilitet/flyktighet.  I min studie har jag endast ”skrapat på ytan” i ett försök att hitta orsaken till 

tavlans starka agens i den fria leken
45

. Enligt ANT verkar nätverk bli stabilare och svårare att förändra 

ju mer materialitet som knyts till det. Med många ”medhjälpare” vid tavlan som barnen har fri tillgång 

till (pennor, suddborsten, pennfacket, pärlplattor) skapas det fler kopplingar, översättningar och 

transformationer och detta kan vara avgörande för nätverkets överlevnad. Det gör att barnen stannar 

länge vid tavlan: de sysselsätts av en mängd olika materiella aktörer, de håller på. Frågor om barns 

uppmärksamhet och koncentration kan alltså analyseras i ljuset av ANT och materialiteten.     

Att praktisera ett posthumanistiskt sätt att tänka innebär att ”man behöver öppna sig för de risker och 

möjligheter som ligger i förändringen”, som Lenz Taguchi (2009, s. 9) uttryckte det. Det behövs ett 

slags ”posthumanistisk” kompetens i förskolan, bland annat i hur man tolkar pedagogiska händelser 

utifrån ANT
46

 och andra posthumanistiska teorier. Med framförallt krävs det visst mod av 

förskolepersonal: att erkänna att en whiteboardtavla eller en stol är med och skapar makt i 

barngruppen är ingen lätt uppgift. Dock blir fördelarna stora: man kan få syn på och därmed mer 

medvetet reflektera över alla de aktörer som är med och skapar pedagogiska praktiker. Gough (2008 i 

Hultman 2012, s. 11) skriver att posthumanistiska teorier kan inspirera till att bedriva undervisning 

som håller öppet för en multipel och heterogen verklighet bortom dikotoma uppdelningar och begär 

efter en enda sanning.  

Även i forskarvärlden kan de nya insikterna om tingens makt och agens orsaka oro och uppfattas som 

hot mot säkerheten. ”Vetenskapsfilosofiska konjunkturer svänger”- så uttrycker Alvesson och 

Sköldberg (2008, s. 397) sig i kapitel om poststrukturalism. Visserligen är det så men detta kan även 

erbjuda nya insikter, överskrida gränser, öppna upp för nya dimensioner, vilket är ovärderligt om man 

i rollen som ”insiderforskare” vill förändra pedagogiska praktiker. 

 

                                                      
45 I Analys av resultat (Tavlans transformationer) har jag försiktigt hävdat att fler transformationer och 

kopplingar mellan aktörer vid tavlan öppnar upp för flera möjligheter för lärande. 

46 Till exempel hur man kan tolka pedagogiska händelser med hjälp av ANT- begrepp koppling, 

översättning, förslag, artikulation etc. 



42 

 

 

Slutord  

I denna undersökning ville jag använda whiteboardtavlan som utgångspunkt och inspiration. Ett ting i 

förskolan som både skapar lust, kunskap, berättelser, händelser, möten men även producerar makt. En 

sak bland många andra som bara ”finns där” men som vid närmandet visar sig vara komplex, 

mångfacetterad. Som döljer många dimensioner. Som både avspeglar hur vuxna och barn tänker men 

även har kraft i sig och kan agera på egen hand. Ett ting som kan med all rätt betraktas som universum.
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Bilaga 1  

       TILLSTÅND för studien                       2013-03-11 

 

Användande av whiteboardtavlan i förskolan utifrån det posthumanistiska perspektivet 

 

Jag heter Olga Boksjö och är en förskollärare på förskolan Trädgården i Stockholms stad. Jag 

går magisterutbildning i förskoledidaktik på Stockholms universitet och skriver just nu en 

magisteruppsats som är ett mindre forskningsarbete. Ni har redan fått information om det i 

månadsbrevet. 

 

Under 3-4 veckor framöver kommer jag att genomföra en studie om hur whiteboardtavlan 

används i förskolan. På senare år har det kommit teorier om betydelsen av saker som barnen 

möter i sin vardag på förskola/skola. Det finns dock fortfarande ganska lite forskning om det. 

 

Min studie handlar om att observera vad som händer i mötet mellan barnen och tavlan, mellan 

pedagoger och tavlan och mellan barnen och pedagoger, när man använder tavlan. Mitt fokus 

riktar alltså sig mot tavlan men jag måste fånga alla andra ”aktörer”, vad de gör och säger. 

Som verktyg i datainsamlingen kommer jag att använda papper och penna, stillbilds- och 

videokamera. 

 

Jag kommer att följa de regler som finns kring forskning med barn och vuxna i Sverige och 

som sammanfattas av veteskapsrådet i skriften Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. 

 

Reglerna innebär i korthet att barnen och förskolan kommer att vara anonyma i min studie. 

Jag ger dem andra namn i mina texter. All material som jag samlar in kommer att förvaras 

inlåst och bara användas för denna studie. Jag kommer inte att visa bilder för andra än Er, som 

är direkt berörda, samt min handledare på Stockholms universitet. 

 

Medverkan i studien kan avbrytas närsomhelst under studiens gång om Ni skulle ändra Er. Då 

får inte heller redan gjorda observationer av Ert barn användas. 

 

 

Har ni frågor kan Ni ringa eller maila till mig. 

Hälsningar 

Olga Boksjö 

Mobil: 0734433696 

E-post: olga.boksjö@stockholm.se  
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