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Sammanfattning 

Syftet med studien är att utifrån ett agentiskt realistiskt perspektiv (Barad 

2007, 2008) undersöka barns relationer och samhandlingar med ljud i ett 

ljudutforskande arbete på en förskola (med barn 1-2 år) och dess didaktiska 

konsekvenser. Studien har en transdisciplinär och tvärvetenskaplig karaktär 

och tar sin utgångspunkt i ämnena förskoledidaktik och naturvetenskap, 

främst fysik och biologi. Forskningsdata består av pedagogisk dokumentat-

ion i form av en kort videosekvens som genererats i ett ljudprojekt på en 

förskola. En agentisk realistisk analys innebär i denna studie en undersök-

ning av hur ljud produceras intra-aktivt i barns lek och utforskande i försko-

lan. Barads agentiska realism innebär också specifika etiska ställningstagan-

den som gäller såväl forskarens egen delaktighet i kunskapsproduktionen 

som de etiska implikationerna av den kunskap som produceras, det vill säga 

vilken verklighet som forskningen synliggör (Barad 2007, 2008). Resultaten 

visar att och hur det är möjligt att arbeta med de yngsta barnen i förskolan 

kring ljud och hur ljud kan förstås som betydelsefulla samarbetspartners i 

barns lek och utforskande. Arbetets transdisciplinära målsättning, som inne-

bär att arbeta över gränserna mellan förskolepraktik och naturvetenskaplig 

teori, bidrar med ny kunskap om hur ljudvibrationer, frekvens, ljudstyrka 

och akustik intra-agerar med barns kroppar, känslor och tankar och de peda-

gogiska miljöer och diskurser som barn möter i förskolan. Studiens konkreta 

effekter för förskolepraktiker är att förskolepersonal kan få större förståelse 

för betydelsen av vilka konsekvenser möblering, arkitektur och organise-

ringen av tid och rum kan få för hur barn uttrycker sig och utforskar med 

ljud som materiellt-diskursivt fenomen. 

 

Nyckelord: förskola, förskoledidaktik, ljud, agentisk realism, Karen Barad, 

intra-aktion, performativa agenter, materiellt-diskursivt, kunskapsapparat, 

etik, ljud som fysikaliskt och biologiskt fenomen  



 

Abstract  

The purpose of this study is to examine children's intra-active relations with 

sounds in an explorative work at a preschool (1- to 2-year old children) ana-

lyzed through the lens of agential realism (Barad 2007, 2008), and to exam-

ine its didactical effects. This study has a transdisciplinary and cross-

disciplinary design based on preschool didactics and the natural sciences, 

mainly physics and biology. Research data consist of pedagogical documen-

tation in the form of a short video sequence generated in a preschool sound 

project. An agential realistic approach in this study means an analysis of how 

sound is produced intra-actively in children's play and exploration in a pre-

school. Barad’s agential realism also defines specific ethical stances for both 

the researcher’s involvement in the production of knowledge and the ethical 

implications of what that new knowledge and reality reveals (Barad 2007, 

2008). The results of this study demonstrate the possibility to work with 

young preschool children around sound and how sound can be understood as 

a significant partner in children's play and exploration. This work´s transdis-

ciplinary goal, which is to work across the boundaries of preschool practice 

and scientific theory, contributes new knowledge about how sound vibration, 

frequency, loudness, hearing and acoustics intra-acts with children´s bodies, 

feelings and thoughts and the educational environments and discourses that 

children face in preschool. This study's specific impact on practice is that 

preschool staff can gain a greater understanding on the significance and im-

pact of furnishings, architecture and organization according to time and 

place on how children express themselves and explore sound as a material-

discursive phenomenon. 

 

Keywords: preschool, preschool didactics, audio, Karen Barad, intra-action, 

performative agents, material-discursive, ethics, sound as physical and bio-

logical phenomena. 
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Inledning 

 

Hur låter det i en förskola? Vilken betydelse har ljud för yngre barns relat-

ioner och lekar? Vad är det för slags ljud som barn intresserar sig för och 

förundras över? Det här är tankar och frågor jag burit på en längre tid och 

som fascinerat mig mycket i mitt möte med förskolebarn och pedagogisk 

verksamhet. I mitt tidigare arbete som förskollärare har jag mött många barn 

som intresserat sig för ljud på olika sätt, vilket har hjälpt mig att få upp ögo-

nen, eller snarare öronen, för att ljud har stor betydelse för barns lek, utfors-

kande, lärande och omsorg.  

 

Ljud fascinerar oss människor. Barn stannar ofta upp och undersöker olika 

elements ljudande och klangfullhet, de utforskar bland annat vilka typer av 

ljud som uppstår1 då en pinne dras genom en grushög och påpekar hur det 

låter då stenar kastas ner i metalliska kärl. Likaså har barn i min närhet stan-

nat upp och lyssnat uppmärksamt på ljud, så som gnissel från tunnelbanans 

bromsar, prasslandet från tunt silkespapper och brummande ljud från fordon 

som passerat utanför fönstret. Vissa hörbara ljud är dova och klangfulla och 

upplevs som ljuvlig musik medan andra är gälla och skarpa och rent av out-

härdliga att lyssna på. Det finns också ljud vi människor inte ens kan upp-

fatta, så kallade ultraljud med för hög frekvens respektive infraljud med för 

låg frekvens.  

 

Under mina år som verksam förskollärare har jag ihop med personal2 i olika 

pedagogiska förskoleverksamheter engagerat mig i förskolebarns intresse för 

ljud. I olika projekt och med stöd av arbetsverktyget pedagogisk doku-

mentation3 har vi många gånger synliggjort, och reflekterat kring, hur barn 

samspelar med ljud. På många förskolor integreras lekar och andra moment 

                                                      
1 Begreppet uppstår kommer genomgående att användas i licentiatuppsatsen för att studera 

hur skeenden och företeelser blir till.  
2 I uppsatsen används genomgående ordet personal. I detta ord inräknas alla vuxna som arbe-

tar med barn inom förskolans verksamhet, det vill säga både förskollärare och barnskötare. 
3 Pedagogisk dokumentation kan förstås som ett arbetssätt, en pedagogisk filosofi, ett förhåll-

ningssätt och en metod för utvärdering, uppföljning och utveckling i förskolan (Alnervik 

2013; Barsotti 2007; Dahlberg, Moss & Pence 2001; Lenz Taguchi 2010, 2012, 1997/2013; 

Reggio Children 2001, 2008; Rinaldi 2006; Skolverket 2012; Wehner-Godée 2010, 2011; 

Åberg & Lenz Taguchi 2005). 
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som på olika sätt gör barn uppmärksamma på vad som låter och hur det låter 

samt hur olika material kan ge upphov till ljud. Jag har sett iordningställda 

”ljudhörnor” både inne på förskolor och ute på förskolegårdar som varit 

spännande för barnen att undersöka och ta med i sina lekar. Med innehåll 

som till exempel bjällror fastsatta på gummistövlar, diskborstar ihop med 

olika typer av underlag, inköpta instrument, ljudmobiler och korgar med 

natur- och återvinningsmaterial har barn kunnat uppleva och undersöka ljud 

av olika slag. Att utforska ljud ihop med barn är ganska enkelt, relativt van-

ligt förekommande och ofta väldigt spännande. På senare tid, och under min 

tid i Forskarskola för förskollärare – Globalisering, literacy och utforskande 

lärprocesser: förskolebarns språk, läsande, skrivande och matematiserande 

har det här med ljud kommit att intressera mig även på ett teoretiskt och 

forskningsmässigt plan.  

 

Licentiatarbetet är skrivet inom ramen för ämnet Förskoledidaktik. Det inne-

bär att studien intresserar sig för och inriktar sig på att studera barns utfors-

kande processer i mötet med förskolan och samtidigt en social, kulturell och 

materiell omvärld. Det blir möjligt genom att jag med utgångspunkt i data − 

dokumentation4 av ett aktivt utforskande av ljud i förskolans praktik − teore-

tiskt undersöker barns relationer och samhandlingar5 med ljud. Karen Barads 

teori, ett agentiskt realistiskt perspektiv, är utgångspunkten för dessa teore-

tiska undersökningar och genom en intra-aktiv metod sätts specifika tanken-

heter6 i rörelse med data och mig som forskare. Då studien är genomförd 

inom forskningsämnet förskoledidaktik, som i sig är ett transdisciplinärt 

ämne som härbärgerar många olika ämnesdiscipliner, ska även den här stu-

dien förstås som en transdisciplinär och tvärvetenskaplig studie. Längre fram 

kommer jag att beskriva hur jag också undersöker data med hjälp av teori 

från naturvetenskapen.7 Eftersom detta är ett vetenskapligt arbete inom äm-

net förskoledidaktik, där forskning om förskollärarprofessionen och organi-

sationen av förskolans verksamhet också ingår, syftar licentiatuppsatsen 

även till att diskutera vilka didaktiska konsekvenser dessa nya kunskaper om 

barns relationer och samhandlingar med ljud kan få för förskolepraktiken.  

                                                      
4 Studiens data består av filmdokumentation som är genererad från en förskola i Sverige.  
5 Samhandling är ett begrepp som ursprungligen används inom datavärlden för att förstå hur 

något uppstår i gränssnittet mellan människa och maskin (Lenz Taguchi 2012:22). I pedago-

giska sammanhang, menar Hillevi Lenz Taguchi (2012:54), att begreppet kan användas för att 

illustrera hur människor och icke-människor (agenter) i en gemensam händelse skapar något 

nytt eller annat ihop. Begreppet förklaras mer utförligt längre fram. 
6 Tankeenhet kan här förstås som synonym till ordet begrepp och kan beskrivas som ett feno-

men vars uppgift är att hjälpa forskaren att sätta teori i rörelse med data (MacLure 2013).  
7 Begrepp inom områdena fysik och biologi tas i bruk i uppsatsen.  
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Bakgrund till studiens teoretiska utgångspunkt 

I denna licentiatuppsats kommer yngre förskolebarns relationer och sam-

handlingar med ljud att undersökas. För att kunna göra det kommer jag in-

ledningsvis redovisa hur ljud har förståtts inom tidigare forskning samt inom 

ramen för förskolans och skolans pedagogiska arbete. I den historiska över-

sikt som jag gör i Kapitel ett – Bakgrund och tidigare forskning redogör jag 

för hur ljud, ofta ihop med fysisk miljö, musikinstrument, verktyg och andra 

redskap länge har framhävts som centrala och viktiga för barns utveckling, 

lek och lärande och till exempel använts för att stärka barns sinnesutveckl-

ing. Den pragmatiska filosofen och reformpedagogen John Dewey, för att ta 

ett exempel, betonade redan 1915 hur fysisk miljö – allt som inbegriper fy-

sisk förändring – kan betraktas som en ”mellanhand” i barns och vuxnas 

interaktion med varandra och hur därmed också ljud kan få människor att 

handla på specifika sätt (Dewey 1915/1997). Redan då, för 100 år sedan, 

lyftes alltså betydelsen av ljud och annat material i utbildningssammanhang 

upp, vilket vi nu år 2015 fortfarande kan ha nytta av. På liknande sätt be-

skrev läkaren och pedagogen Maria Montessori ljud som en möjlighet till 

variation och sinnesträning (Signert 2012) liksom Lev Vygotskij, psykolog 

och pedagog, förklarade ljud som ett kulturellt tecken som blir till mening 

för barn (Strandberg 2006). De kunskaper vi har idag och de teoretiska per-

spektiv vi på olika sätt tar i bruk i förskolans verksamhet har alltså sitt ur-

sprung i tidigare framtagna pedagogiska teorier.  

 

Att uppmärksamma ljud i vetenskapliga studier inom utbildningsvetenskap 

har länge varit i fokus och är därmed inget nytt. I den här licentiatuppsatsen 

kommer dock yngre förskolebarns möten med ljud att undersökas utifrån 

delvis andra teoretiska utgångspunkter än vad som tidigare gjorts. För att 

undersöka ljud på nya sätt vänder jag mig till det som på senare tid kommit 

att kallas neomateriell teori (Åsberg, Hultman & Lee 2012) som agentisk 

realism kan ses som en del av. Neomaterialism har etablerat sig som ett väx-

ande teoretiskt perspektiv inom nationell förskole-/skolforskning8 de senaste 

åren (Bodén 2014, 2015; de Freitas & Palmer 2014; Hultman 2011; Hultman 

& Lenz Taguchi 2010; Lenz Taguchi 2010, 2012, 2015; Olsson 2008, 2014; 

Palmer 2010, 2011; Änggård 2015). Kortfattat handlar det för den här stu-

dien om att genom neomateriell teori förstå barns utforskande av ljud som 

sammanflätade9 företeelser som involverar såväl människor som saker och 

ting, naturvetenskapliga begrepp och fenomen samt diskurser.10 Detta per-

                                                      
8 På sidan 19 redogör jag även kort för internationell neomateriell utbildningsforskning.  
9 Barads begrepp ”entangled” kommer i uppsatsen att översättas med ordet sammanflätade 

och handlar om det starka och nära samarbete som olika performativa agenter kan förväntas 

ha med varandra. 
10 Michel Foucault (1993) beskriver i boken Diskursens ordning termen diskurs som en be-

nämning av en specifik praktik som frambringar en viss typ av yttranden. Han menar att 
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spektiv frånskiljer inte människan från omgivningen utan ser människan som 

sammanflätad med det materiella och med miljön, samt med tänkande och 

språk. Här betraktas ljud som materiellt och diskursivt och något som deltar 

aktivt i barns lek och utforskande (vilket förklaras mer utförligt längre fram). 

 

Dessutom har jag valt att ta stöd av naturvetenskapliga teorier – som beskri-

ver ljud som fysikaliskt och biologiskt fenomen (Anderberg et. al 2012; Are-

skoug et al. 2013; Asplind & Olsson 2014; Cash & Taylor 1989; Challoner 

1987; Dawkins 2011; Gustafsson 2009; Hallberg 2010; Horowitz 2012; 

Kropp 2009; Nilsson 2010; Ringström & Selin 1994; Scholz & Winroth 

2008, 2011; Karlsson & Undvall 2013). Kortfattat redogör dessa teorier för 

hur tryckförändringar och vibrationer i luften producerar energi som gör att 

ljud uppstår. De klargör för hur ljud som företeelse kan förstås i förhållande 

till material, plats och människa. På så sätt hjälper de mig att förstå och 

uppmärksamma hur ljud i filmsekvensen uppstår och pågår samt bidrar med 

förståelse kring hur ljud ger effekter för omgivningen. Klickande ljud och 

tystnad, för att nämna några ljud som uppkommer i studien, kan på så sätt 

förstås som påtagliga och märkvärdiga i mötet med andra materialiteter11, 

barn och diskurser. Ljuden deltar exempelvis i barnens kroppsrörelser, i 

skrattet12 som frambringas och i de tankar och känslor som produceras.  

 

De ljud som uppkommer i studiens empiri samhandlar även med mig som 

forskare; i mötet med min kropp och mina tankar får de mig till exempel att 

lyssna extra noga och uppmärksamma hur barn rör sina kroppar i förhållande 

till ljuden. Detta intima förhållningssätt till data kräver inte bara att jag noga 

studerar vad som sker i filmen jag undersöker, utan även att jag som forskare 

uppmärksammar de etiska frågor som uppstår, både i data och i mina analys-

resultat (jmf Lenz Taguchi & Palmer 2014). I relation till det agentiskt real-

istiska perspektiv jag väljer för den här studien innebär det att etik inte kan 

ses som något som appliceras på en studie, eller som ett tillägg till mina 

analyser, utan bör snarare förstås som sammanvävt med varje del i genomfö-

randet av studien. Barads (2007) teoretiska utgångspunkt erbjuder ett omtän-

                                                                                                                             
diskurser framträder som kraftfulla, effektiva, maktproducerade och ofta osynliga eller förgi-

vet tagna. Enligt Foucault producerar varje diskurs en egen definition av vad som kan betrak-

tas som sant, rätt eller riktigt i en viss tid och miljö (Palmer 2010). Diskurser beskrivs i den 

här studien som: ”rådande föreställningar”, ”synsätt”, ”tankar”, ”känslor”, ”förståelser av sig 

själv/själva”, ”idéer”, ”fantasi”, ”språk”, ”uppfattningar”, ”förgivet taganden”, ”förväntning-

ar”, ”betydelse”, ”innebörd” och ”mening”.  
11 I ett agentiskt realistiskt perspektiv används orden matter och nonhuman, i den här studien 

kommer de att översättas till materialitet, ickemänniska och ickemänskligt. Begreppet materi-

alitet kommer att användas frekvent i uppsatsen för att undersöka hur intra-aktioner (som är 

ett ytterligare Baradbegrepp) uppstår. 
12 Skratt ska i den här studien förstås som både materiellt ljud men även som diskurs; det vill 

säga ett materiellt-diskursivt uttryck för något som anses vara roligt.  
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kande av etik och ser det som sammanflätat med varje konkret situation och 

allt som sker i världen (393). I den här studien blir det därmed viktigt att 

uppmärksamma hur, när och var etik och etiska dilemman uppstår när 

forskning görs och kunskap produceras. 

 

Att uppmärksamma det materiella i vetenskapliga studier har varit i fokus 

länge men min studie gör detta, vilket jag redan nämnt, på delvis nya sätt. 

Avsikten med att sammanföra teorier från olika fält, neomateriella och na-

turvetenskapliga, är således att skapa ny kunskap om förskolebarns relation-

ella samspel med ljud. Det är en möjlig väg för att kunna skapa mer kunskap 

om hur och på vilka sätt barn ihop med ljud, andra materialiteter och diskur-

ser leker, lär och utforskar. På så sätt kan den här studien bidra med ny 

forskning om hur händelser, skeenden och relationer i en förskola där ljud 

och barn ingår, kan förstås i enlighet med de för studien valda teorierna. 

Eftersom en sådan studie inte tidigare har gjorts i förskolan är det min för-

hoppning att den kan bidra med ny kunskap om hur yngre barn laborerar 

med ljud och vad som uppstår i dessa händelser. Kanske kan studien också 

bidra med nya avgörande insikter om hur det didaktiska arbetet på en för-

skola kan organiseras och planeras.  

 

I följande avsnitt motiverar jag kortfattat mitt val av neomateriell teori ge-

nom att på ett översiktligt sätt redogöra för den forskning som genomförts 

inom detta område på förskolefältet, och därefter beskriva hur jag närmat 

mig naturvetenskaplig teori om ljud från fysiken och biologin (audiologi och 

neurovetenskap) och de studier som jag hämtat kunskap från inom denna 

vetenskapliga disciplin. I denna redogörelse kommer jag också presentera ett 

par centrala begrepp, från både neomateriell teori och grundläggande teori 

om ljud från fysiken och biologin, som jag senare använder som verktyg i 

min analys. Detta kommer sedan att fördjupas i teori- och metodkapitlen och 

sättas i rörelse i analyskapitlet i relation till de data jag har i form av pedago-

gisk dokumentation av ett ljudutforskande på en förskola. Genomgående 

använder jag mig av ett tillvägagångssätt som innebär en sammanflätad 

forskningsprocess; där flera olika delar förväntas arbeta ihop. Syftet med den 

korta introduktionen som kommer härnäst är alltså att visa hur tidigare 

forskning inom det neomateriella fältet inspirerat mig att genomföra denna 

studie, samt att visa hur min studie skiljer sig från andras, främst genom det 

tillägg jag gör med hjälp av teori om ljud från naturvetenskap.   

Neomateriell teori på förskole-/skolfältet – min ingång till 

studien 

Inledning 
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Sedan drygt tjugofem år tillbaka har det neomateriella perspektivet vuxit 

fram som ett viktigt tillägg inom samhällsvetenskaplig forskning. Den fe-

ministiska biologen Donna Haraway (1997) kan förstås som en pionjär inom 

det neomaterialistiska forskningsfältet med hennes texter om cyborgen.13 

Feministiska vetenskapsteoretiker och filosofer såsom Elizabeth Grosz 

(2008), Claire Colebrook (2008) och Karen Barad (2003, 2007, 2008) blir 

viktiga att nämna här. Barad är dessutom upphovskvinna till den agentiska 

realismen som är den specifika teori inom neomaterialismen som jag har valt 

att arbeta med för denna uppsats. Även Actor Network Theory (ANT) med 

bland andra Bruno Latour i spetsen är en viktig fåra inom det neomaterialist-

iska fältet. För drygt tio år sedan eskalerade intresset för teorierna i samband 

med utgivningen av ett par böcker – Barads Meeting the Universe Halfway 

(2007) och en volym med flera essäer under titeln Material Feminisms ut-

givna av Stacy Alaimo och Susan Hekman (2008).  

 

Barad och en rad andra neomateriella teoretiker introducerades i svensk ut-

bildningsforskning av Hillevi Lenz Taguchi och Anna Palmer vid Stock-

holms universitet med feministiskt grundade studier inom det som kommit 

att kallas för den ”materiella vändningen”. Andra utbildnings- och förskole-

forskare som intresserat sig för neomaterialistisk teori med inriktning mer 

uteslutande mot Gilles Deleuzes och Felix Guattaris filosofi är Gunilla 

Dahlberg (1999/2001; Dahlberg et.al 2005) och Liselott Mariett Olsson 

(2008, 2014). Viktiga för den neomaterialistiska forskningens utveckling 

inom utbildnings- och förskolefältet i Sverige är även Karin Hultman (2011), 

Linnea Bodén (2014, 2015), Eva Änggård (2015) och Karin Gunnarsson 

(2015). Under de senaste åren har flera LIC uppsatser och doktorsavhand-

lingar inspirerade av neomaterialistiska teoribildningar skrivits inom det 

utbildningsvetenskapliga fältet. Dessa har dock inte haft betydelse för mitt 

arbete, varför jag inte kommer att redovisa dessa här. De neomateriella teori-

erna har förstås även internationellt kommit att bli betydelsefulla inom ut-

bildnings- och förskolefältet. Bara för att nämna några av de forskare som 

jag blivit inspirerad av och som haft betydelse för mitt arbete: i Storbritan-

nien är Maggie MacLure 2013) och Liz Jones (2013) verksamma, i Austra-

lien Mindy Blaise (2005) och i Nederländerna Estrid Sørensen (2009). I 

Norge har neomaterialistiska studier gjorts inom förskolefältet av bland an-

nat Camilla Eline Andersen (2015), Nina Rossholt (2012), Ragnhild Olsen 

(2014) och Beate Leirpoll (2014), och i Danmark främst inom skolforskning, 

exempelvis av Dorthe Staunæs, Jette Kofoed (2014) och Malou Juelskjær 

(2009).  

 

Ovan nämnda neomaterialistiska forskare deltar i ett internationellt samman-

hang och bidrar med sin forskning till att utmana vedertagna teorier och syn-

                                                      
13 Läs mer i Haraway (2010) och Lenz Taguchi (2012). 
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sätt. Vad är det då för tillägg som de gör till den etablerade utbildningsforsk-

ningen? Genom att förskjuta en så kallad antropocentrisk syn14 − där männi-

skan ses som central för det som sker i världen − utmanar och visar tidigare 

nämnda forskare att det går att tänka om människan och hennes relation till 

världen på delvis andra sätt. Genom neomateriell teoribildning blir det möj-

ligt att fokusera olika typer av relationer − där materialitet, men också idéer, 

uppfattningar och tankar (diskurser) − alltid antas ingå i en ömsesidigt kon-

stituerande relation. På så sätt utmanas idén om att människan med sitt 

språk, sina föreställningar och idéer är utgångspunkten för alla kunskaps-

skapande processer (Alaimo & Hekman 2008).  

 

Teoribildningen innebär också ett antagande om att ontologi (varandeteori) 

och epistemologi (kunskapsteori) ses som sammanflätade, vilket Barad be-

skriver på följande sätt:  

Onto-epistem-ology – the study of practices of knowing in being – is probably 
a better way to think about the kind of understandings that we need to come to 
terms with how specific intra-actions matter. (Barad 2007:185) 

 

Av den anledningen använder Barad begreppet onto-epistemologiska skeen-

deprocesser15, vilket beskriver hur allt lärande alltid ses som sammanflätat 

med tillblivelse; vi ”blir till” som subjekt samtidigt som kunskap uppstår.16 I 

relation till den här licentiatuppsatsen innebär det att jag som forskare blir 

tvungen att ta ett onto-epistemologiskt grepp om studien. Det betyder att  jag 

under hela processen behöver försätta mig i en förståelse av att de skeenden 

som uppkommer i data och under forskningsprocessen handlar lika mycket 

om en berättelse om kunskapande som varande. På samma sätt behöver jag 

även studera det som sker i mina samhandlingar med data och den kunskap 

och tillblivelse som uppstår under analysarbetet. Mitt metodologiska tillvä-

gagångssätt och jag som forskare är därmed deltagare i både forskningspro-

cessen och i de resultat studien producerar.  

 

                                                      
14 En antropocentrisk syn innebär ett människocentrerat seende där människan som subjekt 

och mänskliga samspel sätts i fokus. Neomaterialism kritiserar en antropocentrisk förståelse 

av världen och människans relation till världen. ”While new materialists´conceptualization of 

materialization is not anthropocentric, it does not even privilege human bodies”, skriver fors-

karna Diana Coole och Samantha Frost (2010:20).  
15 Barads uttryck the study of practices of knowing in being (2007:185) översätts i den här 

uppsatsen som onto-epistemologiska skeendeprocesser.  
16 Som teoretisk fysiker tar Barad i bruk Nils Bohrs kvantfysik i sitt arbete genom att intress-

era sig för och undersöka hur ”the epistemological and ontological issues that quantum phys-

ics forces us to confront, such as the conditions for the possibility of objectivity, the nature of 

measurement, the nature of nature and meaning making, and the relationship between discur-

sive practices and the material world” (2007:24).  
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Med utgångspunkt tagen i agentisk realism behöver jag, vilket jag redan 

berört, även anta en etisk hållning under hela forskningsprocessen. Även här 

vänder jag mig till Barad (2007:396) som resonerar kring hur etiken, föru-

tom lärande och tillblivelse, inte går att skilja från allt det som pågår i värl-

den. Det räcker alltså inte att endast tänka att ontologi och epistemologi ar-

betar ihop, utan även etik måste förstås som deltagare i denna ömsesidiga 

relation. Vad jag teoretiskt och metodologiskt då gör är att ta ett etisk-onto-

epistemologiskt17 grepp om studien (Barad 2007:185). Det vill säga, att jag 

försöker förhålla mig till hur etik uppstår i hela den här studiens olika delar 

och genomförande, även i skrivandet av själva uppsatsen. För att ta i bruk 

denna förståelse kommer jag att ta hjälp av den senaste forskningen inom 

detta fält och med hjälp av dessa studier pröva att fortlöpande identifiera 

etiska dilemman på det sätt som även andra neomaterialistiska forskare har 

visat tidigare (Bodén 2014; 2015; de Freitas & Palmer 2015; Gunnarsson 

2015; Lenz Taguchi 2012a; Lenz Taguchi & Palmer 2014; Palmer kom-

mande). Först behöver jag dock säga något om det omtänkande en neomate-

riell förskjutning gör av en vedertagen världssyn. 

 

En neomateriell vändning - som snarare kan liknas vid en förskjutning  

En neomateriell teoribildning utgår från en materiell och ontologisk vänd-

ning, som egentligen inte är en vändning utan snarare en förskjutning från 

det poststrukturella tänkandet om världen som språkligt konstituerad (dis-

kursiv) till ett tänkande om världen som både språklig och på samma gång 

materiell, det vill säga som materiellt-diskursiv (Barad 2007, 2008). Det 

betyder att tänkande, språk, föreställningar och det vi kallar diskurser ses 

som ömsesidigt sammanflätade och samhandlande med en fysisk värld. 

Detta synsätt beskrivs ibland med andra termer såsom neomaterialism 

(Coole & Frost 2010), science technology studies (Haraway 1997), agentisk 

realism (Barad 2003, 2007, 2008), feministisk materialism (Alaimo & Hek-

man 2008; Lenz Taguchi 2010/2012; Palmer 2010) postkonstruktionism 

(Lykke 2010), posthumanism18 (Braidotti 2002; Hultman 2011; Lee 2001; 

Pedersen 2010; Verran 2001, Åsberg et al. 2011) och socio-materiellt per-

spektiv (Åsberg et al. 2011; Sørensen 2009). Idag betraktas posthumanism 

som det paraplybegrepp under vilket de övriga teoretiska inriktningarna och 

termerna kan infogas. Detta innebär att de alla har gemensamt att de flyttar 

fokus från (decentrerar) det mänskliga subjektet, även om inte alla dessa 

inriktningar kan förstås som helt icke-antropocentriska (se vidare Lenz 

Taguchi 2013). I denna licentiatuppsats har jag valt att fokusera på Barads 

agentiska realism och vissa utvalda teoretiska begrepp som hör ihop med 

                                                      
17 Begreppet är översatt från Barads term ethico-onto-epistem-ology (2007:185). 
18 Posthumanism härstammar bland annat från idéer och tankar från Foucault (se Lenz 

Taguchi 2012:23). 
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denna inriktning inom neomaterialismen, vilket jag återkommer till i nästa 

avsnitt.   

 

Vilken betydelse får den materiella vändningen för förskoleforskning och för 

förståelsen av förskolebarns tillblivelser som subjekt? Vad får dessa teorier 

för relevans för min studie om yngre barns (1-2 år) utforskande av ljud? Med 

utgångspunkt i tidigare forskning inom förskole-/skolfältet möjliggör den 

materiella ontologiska vändningen ett omtänkande av barns tillvaro i peda-

gogisk verksamhet. Den ontologiska vändningen mot det materiellt-

diskursiva innebär att materialitet antas ha lika betydande roll som männi-

skan i de relationer som uppstår i världen (Lenz Taguchi 2010, 2012, Palmer 

2010, 2010a med referens till Barad 2003, 2007, 2008). ”Det sociala” blir 

därmed så mycket mer än det mellanmänskliga och omfattar en oändlig 

mängd materialiteter (platser, hus, rum, leksaker, datorer, matvaror osv.) 

som måste förstås som absolut nödvändiga för ett socialt liv (Hultman 2011). 

Den ontologiska vändningen kan därmed förstås ”platta ut” världsbilden på 

så sätt att den värdesätter alla typer av relationer, både de som uppstår inter-

personellt (interaktioner mellan individer) och de som uppstår när människor 

samverkar med materialitet (intra-aktioner) (Lenz Taguchi 2010/2012; 

Hultman 2011; Palmer 2010). Därmed förändras det hierarkiska synsätt som 

vi är vana vid där det som människan gör och säger alltid ges ett högre 

värde. Genom att betona betydelsen av materialitet, och dess potentiella 

agens i mötet med andra agenter, hamnar inte längre människan i händel-

sernas centrum, eller i en överordnad position när det gäller de processer 

som pågår i världen, utan allt och alla förstås som viktiga och betydelsefulla. 

Materialitet, liksom människor och diskurser, har ömsesidig kraft och möj-

lighet att sätta igång agentiska händelseförlopp. Däremot har människan, 

som de facto satt en extremt stark prägel på sin omvärld i interaktionen med 

den, ett större etiskt ansvar i sina relationer med omvärlden. Detta är en cen-

tral aspekt av Barads onto-ethico-epistemology (Barad 2007). I samman-

hanget för denna studie kan ljud som tidigare påpekat ses som materiella och 

diskursiva på samma gång, och som något som får saker att hända ihop med 

andra materialiteter, förskolebarn och diskurser. 

Ljud som naturvetenskapligt fenomen – aktiva deltagare i 

barns vardag  

Överallt finns ljud, även om vi människor inte alltid uppfattar dem. För att 

förstå ljud som ett naturvetenskapligt fenomen i relation till studiens data blir 

det viktigt att ta hjälp av naturvetenskaplig teori om ljud från fysiken och 

biologin (audiologi och neurovetenskap) (Anderberg et. al 2012; Areskoug 

et al. 2013; Asplind & Olsson 2014; Cash & Taylor 1989; Challoner 1987; 
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Dawkins 2011; Gustafsson 2009; Hallberg 2010; Horowitz 2012; Kropp 

2009; Nilsson 2010; Ringström & Selin 1994; Scholz & Winroth 2008, 

2011; Karlsson & Undvall 2013). Ljud handlar både om ljudlära (akustik)19 

och hörselvetenskap (audiologi). I den här uppsatsen kommer vissa specifika 

fysikaliska begrepp att behövas, vilka kan förklara vad ljud är (luftmolekyler, 

tryckförändringar, vibrationer), vilka egenskaper ett ljudfenomen har (fre-

kvens, ljudstyrka) och hur ljud förändras (rumsliga förhållanden, dämpning). 

Från biologin behöver jag låna in begrepp som används för att förstå männi-

skors upplevelseaspekter av ljud (ljuduppfångare, nervceller, nervsignaler). 

Begreppen förklarar de vardagliga ord som vi ofta använder då vi talar om 

vad vi hör och när vi skildrar våra tolkningar av ljud. I uppsatsens analys 

sätts dessa valda begrepp – genom en intra-aktiv metod – i rörelse med data 

och mig forskare.  

 

Forskare inom det samhällsvetenskapliga fältet har också intresserat sig för 

ljud som fenomen, men på delvis andra sätt och med andra utgångspunkter 

än vad den här licentiatuppsatsen avser att göra. Tomas Saar (2012) har stu-

derat förhållandet mellan ljud, barn och personal i pedagogiska skolprakti-

ker. Han skildrar hur ljud i skolmiljöer kan förväntas ”göra något” med dem 

som vistas där. Ljud kan reglera sociala skolsammanhang och därmed pro-

ducera ”akustiska territorier” i klassrum och ute på skolgårdar, menar Saar 

(2012:3). Med inspiration från Saars (2010) artikel, som utgår ifrån Barads 

teori, blir det möjligt att tänka på ljud som aktiv deltagare och performativ 

agent i barns vardag. En performativ agent (såväl materiell som diskursiv) 

har potentiell förmåga att få saker att ske (Barad 2008:126). På motsvarande 

sätt som Lenz Taguchi, Palmer och Hultman visat hur skol-ryggsäckar, lerfi-

gurer, siffror, hinkar och spadar i en sandlåda – det vill säga materialiteter 

som tillhör förskole-/skolmiljöer och barns vardag – har betydelse för barns 

tillblivelse och lärande, kan även jag laborera med idén om att ljud på otaliga 

sätt samhandlar med diskurser av olika slag (materiellt-diskursivt) och deltar 

i barns utforskande processer i en förskola. Genom att förstå ljud som förete-

elser och som potentiellt kraftfulla performativa agenter, kan jag liksom 

tidigare forskning gjort, experimentera med tanken om att när saker, ting, 

miljö, arkitektur och diskurser i pedagogisk praktik samhandlar med männi-

skor ”så händer det saker och ting”. Ömsesidiga relationer uppstår i deras 

möte, vilket gör det möjligt att i den här studien anta att ljud som materiell 

agent har potentiell förmåga att intra-agera.20 

 

Agentisk realism – min teoretiska positionering 

                                                      
19 Akustikbegreppet används inte endast inom de naturvetenskapliga områdena fysik och 

biologi utan även inom audiologi och teknik, samt musikvetenskap och psykologi.  
20 Intra-aktion, intra-aktiv och intra-agera är alla centrala begrepp och tankeenheter i Barads 

(2003, 2007, 2008) agentiska realism.  
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Inom det perspektiv jag valt för denna uppsats, det agentiskt realistiska (Ba-

rad 2003, 2007, 2008), har begreppet intra-aktion en särskild betydelse. Be-

greppet innebär kortfattat att olika typer av agenter, såsom materialiteter, 

människor och diskurser, deltar i relationer där de med nödvändighet gör 

saker ihop. Tillsammans, som aktiva deltagare, producerar de så kallade 

intra-aktiva relationer (vilket vidareutvecklas i Teoriavsnitt ett – Agentisk 

realism). Begreppet samhandling, liksom samverka, vilka används i Lenz 

Taguchis texter (2012), ska i den här uppsatsen förstås som synonymer till 

nämnda Baradbegrepp.21 Dessa kommer att användas genomgående i uppsat-

sen för att illustrera hur processer, relationer och händelser kan förstås upp-

stå då olika deltagare – materiella liksom icke-materiella och diskurser – gör 

saker ihop (intra-agerar). Som analytiska verktyg kommer begreppen i den 

här studien att sättas i arbete med empiriskt material (i form av film) för att 

också undersöka hur de företeelser som uppstår gör så att specifika effekter 

uppträder. Istället för att endast se till interaktion, det vill säga mellanmänsk-

liga relationer, uppmärksammar alltså den här studien intra-aktiva relationer 

och samhandlingar där ljud ses som aktiva och framträdande (performativa 

agenter) (Barad 2007, 2008). I uppsatsens analys uppstår det exempelvis 

förståelse kring hur performativa agenter såsom klickande ljud, metallock, 1-

2-åringar och vissa specifika idéer och förställningar (diskurser) på en för-

skoleavdelning tillsammans producerar kroppsrörelser och tempon som har 

betydelse för händelsen (se Kapitel 4: Analys - Ljud som del av en kunskaps-

apparat).  

 

Materiellt-diskursiva relationer  

I ett agentiskt realistiskt perspektiv samverkar materialitet och diskurs. Det 

betyder att deras förhållande bör förstås som ömsesidigt konstituerande – 

som en materiellt-diskursiv relation – i vilken de skapar och omskapar 

varandra (Barad (2007:152). Med utgångspunkt i tidigare forskning och med 

hjälp av Barads teoribildning blir det i den här licentiatuppsatsen möjligt att 

förutsätta att ljud och andra materialiteter – underlag, rum och arkitektur – 

intra-agerar med vissa specifika normer, tankesätt och förgivet taganden i en 

förskola (förskolediskurser).22 Tidigare forskningsstudier (de Freitas & Pal-

mer 2015; Lenz Taguchi 2010, 2012, 2012a, 2015; Palmer 2010, 2010a, 

kommande; Lenz Taguchi & Palmer 2014; Rossholt 2012; Änggård 2015), 

utgör en teoretisk plattform för denna studie som fokuserar på att skapa ny 

förståelse för barns utforskande av ljud i förskolan. Med hjälp av valda Ba-

radbegrepp och ett intra-aktivt tillvägagångssätt som förståelseverktyg tillika 

forskningsmetod går det att förstå förskolepraktiker som materiellt-

diskursiva praktiker (Lenz Taguchi 2012). Den intra-aktiva analysmetoden, 

                                                      
21 Se tidigare fotnot  
22 Förskolediskurs används genomgående i uppsatsen som ett uttryck för de diskurser i försko-

lan som har med lek, utforskande, omsorg och lärande att göra. 
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vilken kommer att beskrivas närmare längre fram, har stor betydelse för hur 

den här studien har genomförts samt för de forskningsresultat som produce-

rats. Exempelvis har specifika etiska frågor och aspekter uppstått i mitt möte 

med data (Lenz Taguchi 2012a; Lenz Taguchi & Palmer 2014), vilka blir 

viktiga att genomgående uppmärksamma i analysen (se Kapitel 4: Analys - 

Ljud som del av en kunskapsapparat) samt i den avslutande diskussionen (se 

Kapitel 5: Avslutande diskussion). 

Forskningsfrågan tar form 

Genom att använda teoretiska begrepp som intra-aktiva analytiska verktyg 

(jmf Hultman & Lenz Taguchi 2010; Jackson & Mazzei 2011; Lenz Taguchi 

2012, 2013; Lenz Taguchi & Palmer 2014, Palmer 2010a) ämnar jag under-

söka barns relationer och samhandlingar med ljud i ett ljudutforskande ar-

bete på en förskola (med barn 1-2 år) och vilka didaktiska effekter det får. 

En intra-aktiv analys kan här förstås som ett tillvägagångssätt där begrepp 

agerar som teoretiska tankeverktyg, eller som performativa agenter/aktiva 

igångsättare. Teoretiska begrepp kan därmed betraktas som verb – som gö-

rare – vilka sätts i rörelse ihop med en specifik filmsekvens från datamateri-

alet (MacLure 2013). Ett intra-aktivt tillvägagångssätt synliggör också hur 

jag som forskare samverkar med data och därmed blir en del av den forsk-

ningsprocess som framställs under arbetets gång. En process som med hjälp 

av Barads begrepp ethico-onto-epistem-ology bör förstås som sammanflätad 

och vilken vidareutvecklas och beskrivs ingående i metodkapitlet. Genom att 

använda pedagogisk dokumentation genererad från en förskola som forsk-

ningsdata, på ett liknande sätt som andra forskare gjort (Alnervik 2013; 

Bjervås 2011; de Freitas & Palmer 2015; Elfström 2013; Lenz Taguchi 

2008, 2011a, Olsson 2008; Palmer 2010, 2013, kommande; Unga 2013) blir 

det möjligt att komma nära det som sker och uppstår på en förskoleavdelning 

utan att vara där fysiskt som deltagande forskare. Även andra teoretiker än 

Barad har använts i dessa studier, t.ex. Deleuze och Guattari (Elfström 2013; 

Lenz Taguchi 2008, 2011a; Olsson 2008, Unga 2013 osv.). Att transformera 

pedagogisk dokumentation till forskningsdata kräver flera etiska övervägan-

den (de Freitas & Palmer 2015:12; Hultman & Lenz Taguchi 2011; Lenz 

Taguchi & Palmer 2014; Palmer kommande), vilka jag kommer att beskriva 

närmare i metodkapitlet och återkomma till åtskilliga gånger i hela texten.  
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Syfte och frågeställningar 

Den här studien om barns utforskande av ljud har formats av såväl tidigare 

forskning inom neomateriell teoribildning som av forskning om ljud från det 

naturvetenskapliga fältet (fysik och biologi).23 Mina forskningsfrågor som 

presenteras nedan gör därmed ett tillägg till tidigare neomateriell forskning 

genom att den tar in ljud som företeelse och visar hur ljud kan förstås som 

materialitet. Studien bidrar också till kunskap om hur det valda metodolo-

giska tillvägagångssättet − en intra-aktiv metodologi − samhandlar med 

valda teoretiska perspektiv, empiri och med mig som forskare.  

Syfte 

Syftet med studien är att utifrån ett agentiskt realistiskt perspektiv undersöka 

barns relationer och samhandlingar med ljud i ett ljudutforskande arbete på 

en förskola (med barn 1-2 år) och vilka didaktiska effekter det får.  

Frågeställningar 

 

- Hur intra-agerar barn, ljud, diskurser och andra materialiteter, i ett 

utforskande arbete kring ljud i förskoledidaktiska händelser på en 

förskola?  

- Vilka är de didaktiska konsekvenserna av de kunskaper som uppstått 

i det utforskande arbetet med/om barns relationer och samhandlingar 

med ljud, diskurser och andra materialiteter?  

 

 

                                                      
23 I mina analyser kan jag även se hur begrepp inom musikvetenskap hade kunnat användas 

som tankeenheter i relation till data och hur denna vetenskap ligger nära, till och med intra-

agerar, med den naturvetenskapliga disciplinen. Detta är ett intressant resonemang som dock 

inte ryms inom den här studien.  
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Kapitel 1: Bakgrund och tidigare 
forskning 

Introduktion till kapitlet 

Det här kapitlet består av tre avsnitt i vilka inledningens sammanfattande 

överblick fördjupas. I detta kapitel kommer jag att göra nedslag i de studier 

som varit särskilt betydelsefulla för mig och visa hur de haft avgörande in-

flytande på just min studie.  

 

Kapitlet inleds med avsnittet: Tidigare forskning med utgångspunkt i en 

neomaterialistisk teoribildning i relation till förskola/skola där jag (mer in-

gående än i inledningen) redogör för den tidigare forskning som gjorts på 

förskolefältet i Sverige, och som på olika sätt tagit i bruk neomaterialistisk 

teori. Därefter vidgar jag perspektivet och presenterar forskning som gjorts 

utanför Sveriges gränser och i en bredare utbildningskontext.  

 

Avsnitt två: Kunskapsöversikt: ljud och andra materialiteter i förskola/skola 

kan ses som en kunskapsöversikt över hur ljud och andra materialiteter har 

förståtts genom åren i relation till förskola/skola. Avsnittet är uppdelat i tids-

perioder och är begränsat till perioden tidigt 1900-tal fram till idag. I avsnit-

tet målas en vy upp över hur ljud och annan materialitet genom teoretiska, 

filosofiska och pedagogiska perspektiv har förståtts som betydelsefulla mel-

lanhänder, artefakter och sinnesverktyg för barn och personal. 

 

Kapitlets tredje och sista avsnitt: Tidigare forskning på förskole-/skolfältet 

kring ljud är en viktig bakgrund till den här licentiatsavhandlingen då jag där 

beskriver det forskningsfält där ljud som fenomen har studerats i relation till 

förskola/skola. Studierna som presenteras här hör hemma i olika teoribild-

ningar. 
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Tidigare forskning med utgångspunkt i en neomaterialistisk 

teoribildning i relation till förskola/skola 

Den första studien jag vill ta upp är genomförd av Lenz Taguchi (2010) som 

med hjälp av agentisk realism (Barad 2007, 2008) och immanensfilosofi24 

(Deleuze & Guattari 1987/2004) utformar det hon benämner som en intra-

aktiv pedagogik och hur denna pedagogiska idé relaterar till arbetsverktyget 

pedagogisk dokumentation.25 I boken Going beyond the theory/practice and 

discourse/matter divides med utgångspunkt tagen i begreppet intra-aktivitet, 

vilket jag redan varit inne på och som förklaras mer i teoriavsnittet, introdu-

cerar Lenz Taguchi det hon kallar en intra-aktiv pedagogik. 26 Det kan besk-

rivas som en pedagogik där lärande och subjektsskapande27 förstås som 

sammanflätat; som en oupplöslig relation eller onto-epistemologi (Lenz 

Taguchi 2010:47-51), vilket jag tidigare beskrivit. I den svenska utgåvan av 

boken förtydligar Lenz Taguchi hur vi måste ”föreställa oss att det inte går 

att särskilja den som lär sig från det hon eller han lär sig” utan att studiet av 

kunskap sker i varandet (2012:42). En intra-aktiv pedagogik utgår ifrån en 

immanent och relationell ontologisk världsbild och innebär därmed ett er-

kännande av människans beroende av den materiella världen.28 Lenz 

Taguchis utgångspunkt om att materialiteter är betydelsefulla och aktiva 

deltagare av världen gör det också möjligt att förstå lärande och subjektivitet 

                                                      
24 Immanensfilosofi utgår från en utplattad världsbild där allt har ett ömsesidigt beroende till 

varandra.  
25 Lenz Taguchi (2010) har undersökt hur observations- och dokumentationstekniker, av olika 

typer, har använts som verktyg på förskolor och inom lärarutbildning för en yrkesmässig 

utveckling och förändring (17f).  
26 Den forskning Lenz Taguchi (2010) lanserar på förskolefältet bygger på praktiker som 

funnits inom svensk förskola och skola sedan tidigt 1990-tal som inspirerats från försko-

lepraktik i staden Reggio Emilia i norra Italien (Lenz Taguchi 2010:17 med referens till Colli-

ander et al. 2010; Dahlberg et.al 2001; Dahlberg & Moss 2005; Lenz Taguchi 2000; Reggio 

Children 2001, 2008; Rinaldi 2006). Lenz Taguchis (2010, 2012, 2013) djupgående historiska 

tillbakablickar kring utbildningsteori och forskningsdidaktik ger kunskap om teoriförskjut-

ningar och hur neomaterialism kan förstås i relation till pedagogik. 
27 Subjektsskapande, och subjektivitet som nämns på nästa sida, ska här förstås som konstitue-

randet av barnens förståelser av sig själva, sitt eget varande och förståelsen om sig själv, 

vilket uppstår i intra-aktion med materialitet (jmf Hultman 2011a). Intra-aktiva relationer 

konstituerar barn, påpekar Hultman (2011:15). På så vis ska subjektskapande och subjektivi-

tet, liksom den mänskliga kroppen, här förstås konstitueras med omgivningen, med naturen, 

tingen, materian och andra kroppar samt diskurser i ständigt föränderliga processer (Palmer 

2011:62f). 
28 Här skiljer sig den teori som brukar kallas för kroppens fenomenologi, med ursprung i 

filosofen och psykologen Maurice Merleau-Pontys tankar, från neomaterialism (Lenz Taguchi 

2013:76f med referens till Merleau-Ponty 1999). Kroppens fenomenologi utgår ifrån att krop-

par finns i världen och att ting/materialitet finns till för kroppen medan neomaterialistisk teori 

utgår ifrån att människor är av världen då handlingskraft/agens uppstår i mötet med materiali-

tet och eventuella människor. 
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på andra sätt än vad vi oftast är vana vid.29 Genom Lenz Taguchis forskning 

blir det för den här licentiatuppsatsen därmed möjligt att utgå ifrån att ljud 

som aktiv agent intra-agerar med andra materialiteter, barn och diskurser 

vilket får effekter för både barns kunskaps- och tillblivelseprocesser och mig 

som forskare. 

 

En studie som inspirerat mig både teoretiskt och metodologiskt är Palmers 

(2010a) artikel Rethinking Mathematical Subjectivity. A Theoretical Trans-

position. I studien studeras hur matematisk subjektivitet uppstår på olika sätt 

i data. Förståelsen av subjektivitet förändras då Palmer (2010a:9) teoretiskt 

och metodologiskt förflyttar sig från ett teoretiskt territorium till ett annat. 

Genom att först studera data med hjälp av Judith Butlers performativa teorier 

(1993, 1997, 1999/1990) och därefter undersöka samma data genom Barads 

agentiska realism (2007, 2008) illustreras hur förståelsen av matematisk 

subjektivitet ändras (Palmer 2010a:18). I artikeln beskrivs hur hennes forsk-

ning bidrar med nya och andra förståelser kring hur matematisk subjektivitet 

uppstår då hon utgår ifrån att materialitet så som exempelvis matematik-

böcker, scheman och matteklassrum samhandlar med vissa specifika före-

ställningar och förgivet taganden samt barns kroppar och tankar (Palmer 

2010a:12). Med hjälp av Palmers forskning blir det möjligt att förstå skillna-

den mellan att läsa av data och att intra-aktivt läsa med data (2010:89). På så 

sätt hjälper artikeln mig med metodologisk förståelse kring hur en intra-aktiv 

analys kan genomföras.  

 

Relationen mellan teori, metod, empiri och forskare utmanas av Hultman 

och Lenz Taguchi (2010) i artikeln Challenging anthropocentric analysis of 

visual data: a relational materialist Methodological Approach to Edu-

actional Research. Genom att bland annat ta i bruk Barads agentiska realism 

beskriver de hur det blir möjligt för dem att förstå data som agentisk (kraft-

full). Genom att se på data som en kraftfull performativ agent som intra-

agerar med dem som forskare visar Lenz Taguchi och Hultman hur förstå-

else/kunskap uppstår genom samhandling. Deras analytiska tillvägagångssätt 

synliggör vad som sker i mötet med data. Med hjälp av neomateriell teori 

förändras förståelsen av deras forskarroller och de ”blir till” på nya och 

andra sätt (Hultman & Lenz Taguchi 2010:534), vilket innebär nya metodo-

logiska och etiska effekter för förskoleforskning. Artikeln hjälper mig med 

insikt om hur den här studiens data har potentiell förmåga att agera och kan 

förstås intra-agera med mig som forskare; med min kropp och mina tankar. 

Ett tillvägagångssätt som jag, genom deras studie, inser får effekter för min 

studies resultat och därmed kräver ett särskilt etiskt förhållningssätt.  

                                                      
29 En vedertagen syn inom pedagogik är att vi förstår relationer som mellanmänskliga. Ett 

antropocentriskt synsätt har historiskt sett dominerat forskningen inom förskolefältet (Hult-

man 2011; Lenz Taguchi 2012, 2013). 
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I artikeln A more “livable” school? A diffractive analysis of the performative 

enactments of girls’ ill- and wellbeing with (in) school environments 

förskjuter Lenz Taguchi och Palmer (2014) tanken om att hälsotillstånd är 

individuella elevers ansvar. Genom att studera skolflickors skolrelaterade 

(o)hälsa med hjälp av Barads (2003, 2007, 2008) agentiska realism skapar de 

kunskap om hur flera olika materiellt-diskursiva agenter är delaktiga i pro-

duktionen av fenomenet (o)hälsa (Lenz Taguchi & Palmer 2014). De beskri-

ver hur en materiellt-diskursiv förståelse kan hjälpa till att beskriva hur 

materialiteter − som exempelvis media, skolmiljöer, kollektivtrafik och luft-

partiklar − samhandlar med diskurser och skolungdomars kroppar och intel-

lekt, vilket erbjuder förståelser kring hur unga människors (o)hälsa kan för-

stås som ett materiellt-diskursivt fenomen. I studien kommer de också fram 

till att även de som forskare är delaktiga i det fenomen som de ämnar under-

söka; vilket kräver sina specifika frågor (Lenz Taguchi & Palmer 2014). De 

beskriver exempelvis hur de i sina analyser av data − genom sina kroppar 

och sina intellekt − intra-agerar med forskningspersonernas påtagliga upple-

velser av (o)hälsa och de föreställningar och förgivet taganden som finns om 

unga människors välbefinnande (Lenz Taguchi & Palmer 2014:6). Med hjälp 

av denna artikel blir det möjligt i den här licentiatuppsatsen att förstå hur 

ljud, arkitektur och annan materialitet aktivt deltar i barns vardagliga tillvaro 

i förskolan. Jag kan exempelvis utgå ifrån att ljud samhandlar med förskole-

rummet samtidigt som det samverkar med vissa specifika förväntningar och 

föreställningar (diskurser) om ljud i förskolan, liksom med naturvetenskaplig 

förståelse av ljud. Lenz Taguchis och Palmers artikel bidrar även med för-

ståelse kring hur jag kan uppmärksamma vilka effekter mitt deltagande i 

analysarbetet får för studiens resultat samt vilka etiska dilemman och frågor 

som uppstår i just denna process.  

 

En annan forskningsartikel som inspirerat mig är skriven av Eva Änggård 

(2015). Med utgångspunkt i tidigare forskning inom förskolefältet och med 

hjälp av Barads (2003, 2007) agentiska realism har hon studerat barns erfa-

renheter av och relationer till utomhusmiljöer. I artikeln Digital cameras: 

agents in research with children undersöker hon hur ting och material i 

skogsmiljö intra-agerar med barn och diskurser. Änggård (2015) skriver 

också fram, med utgångspunkt från Palmers forskning (2010), hur de digi-

talkameror som barnen har med sig under naturpromenaderna kan förstås 

som potentiellt kraftfulla agenter ihop med barn. Hon beskriver exempelvis 

hur kamerorna, i mötet med barnen, får deras kroppar att agera och titta på 

vissa specifika sätt. Med utgångspunkt i hennes studie blir det möjligt att 

utgå ifrån att kameran (och personen bakom kameran) även i den här studien 

är delaktiga i barnens tillblivelseprocesser. Genom att sätta hennes artikel i 

relation till ovan nämnda forskares artiklar blir det här möjligt att begripa 

hur kameran kan förstås som en etisk performativ agent.  
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Genom att utgå ifrån den posthumanistiska teoribildningen ANT, Actor 

Network Theory (Latour 2005)30 studerar Hultman (2011) i doktorsavhand-

lingen Barn, linjaler och andra aktörer. Posthumanistiska perspektiv på 

subjektskapande och materialitet i förskolan hur materiella arrangemang i 

förskola och skola har inverkan på barns och elevers subjektsskapande. Uti-

från ANT ses icke-mänsklig materialitet som betydelsefulla aktörer i alla de 

nätverk som världen består av, skriver Hultman (2011:11). Hon skriver även 

att ”[b]arn (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” (2011:38). Studiens 

resultat visar hur vardagliga saker och ting i förskolemiljöer, så som klätter-

ställningar, sandlådor och prickar på ett golv, är med och konstruerar barns 

subjektsskapande. Hultmans avhandling gör det möjligt för min studie att 

utgå ifrån att metallock, mattor och två hörnor på en förskoleavdelning – 

saker som förekommer i filmsekvensen och som 1-2-åringarna kan förmodas 

möta i sin förskolevardag – är delaktiga i förskolebarnens tillblivelseproces-

ser. Hennes beskrivningar av hur icke-människor ”regisserar”, ”viskar”, 

”ropar” och ”säger” till människor hur de ska bete sig och hur de ska göra 

hjälper mig som forskare att anta att de saker som barnen utforskar ljud ihop 

med kan förstås som aktiva gångsättare (Hultman 2011:38ff). Även det 

etiska förhållningssättet i min studie får stöd i Hultmans avhandling och det 

nätverkstänkande hon utgår ifrån. Etik och etiskt ansvar i ett neomateriellt 

perspektiv diskuteras i hennes avhandling i relation till förskolan och de 

yngre barnen. Hultman betonar att det trots allt är barnen och deras bästa 

som är i fokus, även om blicken riktas mot den ickemänskliga materialiteten 

som barn i pedagogiska praktiker ”blir till” tillsammans med (2011:25). 

 

På ett liknande sätt undersöker Jones (2013) i artikeln Children’s Encounters 

with Things: Schooling the Body hur saker och ting i klassrummet har kraft 

att agera i skolans vardag. Hon skriver exempelvis fram hur materiellt-

diskursiva praktiker ”skolifierar” fyra- och femåringars kroppar och gör dem 

till (o)lydiga barn (Jones 2013:6–10). Detta blir möjligt för henne genom att 

hon utgår ifrån att materialiteter i skolan är potentiella performativa agenter 

som har förmåga att ”leka med” barn. Det neomaterialistiska perspektiv som 

Jones använder sig av bidrar just med kunskap om hur barn – ihop med 

materialiteter och diskurser – balanserar på gränsen mellan att vara lydiga till 

att bli överträdare av regler. Dessa kunskaper hjälper mig att förstå hur bar-

nen i data materiellt-diskursivt blir på olika sätt i förskolans praktik.  

                                                      
30 Bruno Latour är en fransk sociolog som under 1980-talet, tillsammans med Michel Callon 

och John Law, utvecklade det spår inom posthumanismen som kallas för Actor Network 

Theory, ANT (Latour 2005). ANT är i sin tur inspirerat av bland annat Michel Serres, 

Foucault och Deleuze. 
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Vad en kropp kan göra och hur barns kroppar skapar relationer med platser, 

material och tid undersöker Nina Rossholt (2012) i artikeln ”Children’s bo-

dies in time and place; an onto-epistemological approach”. Att analysera 

rörelse i data i relation till tid och plats ger materialitet en viktig position i 

forskning, menar hon (2012:23). I artikeln beskrivs hur hennes val av teori 

och metod gör det möjligt för henne att förstå hur barn skapar förkroppsli-

gade relationer i mötet med materialitet. Relationer som Rossholt med hjälp 

av Deleuze och Guattaris (1987/2004) immanensfilosofi kallar för event.31 

Rossholts sätt att beskriva barns kroppsmönster i relation till begreppen: 

materiellt-diskursiv, tid, tempo, energi, vila, rum och plats gör att det här blir 

möjligt att förstå hur 1-2 åringarnas rörelser och kroppspositioner är av bety-

delse och kan förväntas samverka med ljud, arkitektur, andra materialiteter 

och diskurser.  

 

Även om ovan nämnda forskningsstudier inte haft ljud som fokus har de på 

olika sätt gjort det möjligt för mig att förstå ljud i förskolan på andra sätt än 

vad vi vanligtvis gör. Då tidigare forskare har utgått ifrån att materialitet har 

förmåga att agera ihop med människor och diskurser blir det möjligt för den 

här studien att anta att ljud kan bli agentiskt i det empiriska materialet till-

sammans med barnen och ihop med mig som forskare. Eftersom tidigare 

forskningsstudier har studerat intra-aktioner som ett pågående samkonstitue-

rande kan också jag utgå ifrån att ljud − ihop med andra materialiteter, barn 

och diskurser − deltar i och producerar, ömsesidiga materiellt-diskursiva 

relationer som dels får effekter i form av transformation32 och dels i form av 

att nya etiska frågor framträder. Genom att ta del av och tänka ihop med de 

forskningsstudier som tidigare skrivits fram ser jag möjligheter att veten-

skapligt studera och metodologiskt ta i bruk Barads agentiska realism inom 

fältet för förskola/skola och specifikt i relation till barns intresse för ljud. I 

nästa avsnitt övergår jag till att beskriva hur ljud och andra materialiteter har 

förståtts genom åren inom fältet för förskola/skola. Den historiska genom-

gången som där görs blir viktig för att kunna begripa hur det kommer sig att 

vi tänker om ljud och annan materialitet på de sätt som vi gör idag.  

                                                      
31 Begreppet event kan beskrivas som händelser där man går bortom det förgivettagna. I ett 

event sker allting på en och samma gång, och det går inte att särskilja tanke, varseblivning, 

språk, seende, känsla och föreställning ifrån varandra, det är en illusion att det går att skilja 

dessa åt, som Johanna Unga (2013) beskriver det.   
32 Barad menar att tranformeringsprocesser − uppkomst av ny mening och ny innebörd − 

alltid uppstår i och genom intra-aktion (2007:177). Begreppet transformation beskrivs mer 

ingående i Kapitel 2: Teoriavsnitt 1 och sätts i rörelse i Kapitel 4: Analys. 
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Kunskapsöversikt: ljud och andra materialiteter i 

förskola/skola  

Inom många pedagogiska teorier har miljö, saker, ting och arkitektur länge 

lyfts fram som centrala komponenter för barns utveckling, lek och lärande 

(Lenz Taguchi 2015:190). I flera lärandeteorier har också olika akademiska 

begrepp utvecklats för att än tydligare beskriva ”livets rumsliga aspekter”, 

som Leif Strandberg (2006:21) uttrycker det. Inom vissa av dessa perspektiv 

och praktiker har det också beskrivits hur ljud och hörsel (samt övriga sin-

nen) framstår som betydelsefulla i relation till materialitet och förskole/-

skolbarn. Då den här licentiatavhandlingen utgår ifrån att ljud och annan 

materialitet kan förstås som potentiella performativa agenter blir det här 

viktigt att måla upp en kunskapsöversikt över hur just dessa studier tagit 

form genom åren. De som har intresserat sig för ljud och andra materialiteter 

i relation till pedagogisk praktik har dock gjort det på lite olika sätt. Med 

olika teoretiska och metodologiska utgångspunkter har de därför också 

kommit fram till olika sätt att se på deras betydelse. Många olika begrepp 

och definitioner av materialitet figurerar också i de olika perspektiven, vilket 

kommer att beskrivas i kommande avsnitt.  

 

Eftersom den här kunskapsöversikten rör sig över tid blir det viktigt att inse 

den betydelse som tiden har haft för den vetenskap som producerats. Det vill 

säga, på slutet av 1800-talet visste vi inte det vi vet på 2000-talet, vilket gör 

att de som intresserat sig för ljud och andra materialiteter har gjort det av-

hängigt det sammanhang och den praktik som de befunnit sig i. Det är också 

värt att förtydliga att det vi vet idag vet vi tack vare de tankar, idéer och teo-

rier som utvecklades under tidigare århundraden. ”Teorier förändras och 

relateras till varandra – vilket hänger ihop med vår tid”, som Lenz Taguchi 

(2014) uttrycker det.33 I det här avsnittet görs därmed en vördnadsfull och 

varsam historisk tillbakablick över hur ljud och andra materialiteter har för-

ståtts genom åren inom förskole- och skolfältet.  

Slutet av 1800-talet och början av 1900-talet 

Den fysiska miljön som en mellanhand i John Deweys tankesätt 

En människa kan inte direkt påverka en annan människa om inte den ”fy-

siska miljön” används som en mellanhand, menade Dewey (1915/1997:64). 

När en människa gör något med ett ting på ett intelligent sätt får man känne-

dom om tinget, man lär känna tinget och blir förtroget med det, skriver 

Dewey vidare (1915/1997:232). De ting som används ofta, som exempelvis 

kniv och gaffel, blir därför förtrogna med oss, medan de saker som vi inte 

                                                      
33 Hillevi Lenz Taguchi, Stockholms universitet, Att skriva akademiska texter, 2014. 
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möter så ofta kan bli underliga och främmande för oss. Ting och verktyg, 

förstådda som fysisk miljö, fungerar som förmedlare för människor. Det vill 

säga, saker och ting kan förstås som medel för att uppnå personlig kontakt 

eller resultat. Dewey förklarar (1915/1997:65) hur föremål kan antas ge upp-

hov till olika uttryck genom sin färg, form, storlek, hårdhet, lukt och smak 

etc. Det är alltså på grund av sina specifika egenskaper som tingen får me-

ning genom den karaktär som människor ger dem. Det innebär, skildrar 

Dewey (1915/1997:65), att då exempelvis ett ljud i ett visst sammanhang ges 

karaktär i form av en signal för att det brinner kan det få människor att för-

nuftigt springa efter vatten för att släcka elden. Å andra sidan menar han att 

om ett ljud inte ges någon karaktär eller någon mening av människor kan 

ljudet få en individ att omedvetet hoppa till då individens tankar inte antas 

vara inblandade.  

 

I Deweys tänkande bör inte objekt förstås som objekt i sig själva, ”utan ob-

jekt i relation till en kontext”, skriver Stensmo (1994:171). Relationen mel-

lan människors medvetande och omvärld bör därmed förstås som en oskilj-

bar helhet, dock inte som immanent (utplattad världsbild) på det sätt som 

neomateriell teori utgår ifrån. Dewey utgick ifrån att allt som människan 

hanterade hade betydelse för det lärande som uppstod i individen. Det vill 

säga, han menade att individen lär sig genom att använda objekt. Detta skil-

jer sig på så sätt från neomaterialismen som menar att lärande uppstår i mötet 

och genom samhandling med materialitet (se Kapitel två: Teoriavsnitt 1). 

Lärandet sker både medvetet och omedvetet enligt Dewey men är processer 

som sker i individens inre. Genom att använda uttrycket: ”miljöns omed-

vetna inflytande” (Dewey 1915/1997:53) skildrar han dock hur människans 

beteenden inte sätts i rörelse på egen hand, utan påverkas och formas mentalt 

och emotionellt av både den fysiska miljön och sociala omständigheter.34 I 

Deweys pedagogiska praktiker blir på så sätt föremål, specifika rum och 

verkstäder nödvändiga för individens lärande eftersom människan lär sig i 

interaktion eller transformation med sin fysiska och sociala omvärld, skriver 

Stensmo (1994:178). Vi människor, beskrivna som ”levande väsen”, försö-

ker utnyttja den omgivande energin till vår egen fördel, menade Dewey 

(1915/1997:35). Han skildrar i och med detta hur naturvetenskapen är ett 

organ för sociala framsteg och ger exempel på uppfinningar som tillämpas i 

levande livet, som exempelvis flygplan, telefoner och elektriska motorer 

(Dewey 1915/1997:279). Det är genom miljöns förmedling som utveckling 

sker, menade Dewey.  

                                                      
34 Den sociala miljön inbegriper där en individ bor, lever, vistas och rör sig, skriver Dewey 

(1915/1997:64). 
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Material ger sinnesträning i Montessoripedagogiken 

Maria Montessoris pedagogik har sedan början av 1900-talet varit känd över 

hela världen (Signert 2012:37). Hennes syn på människa och kunskap utgår 

från en stadieteori (som innefattar fyra separata utvecklingsfaser) där hon 

tänkte sig att barns lärande skulle stödjas genom att deras utvecklingsfaser 

uppmärksammades (Signert 2012:44). Montessori ansåg att material som 

erbjöds barn skulle anpassas till deras mognadsfaser och att mil-

jön/omgivningen borde förändras så att barnen kunde få vara ”sig själva” 

(Signert 2012:47 med referens till Montessori 1939/1987). Hon tänkte att 

föremålen som barnen mötte och handskades med; som de interagerade med 

och använde (på samma sätt som Dewey tänkte, se tidigare), förmedlade en 

särskild kultur och ett särskilt tankesätt som barnen skulle ta del av. Genom 

hennes medicinska kunskaper och intresse för barns sensitiva utveckling 

tillverkade Montessori speciella ”material” som barn kunde använda. Hon 

menade att dessa material på ytterligare sätt gav möjlighet till variation och 

sinnesträning, exempelvis för hörseln (Signert 2012:88). Ett av alla de 

material som Montessori utvecklade var en specifik klocka, där tanken var 

att ljud som enda källa skulle ge upphov till variation. Hennes utgångspunkt 

var att färdiga instrument kunde hjälpa barn att urskilja toner med både syn 

och hörsel och hon ville erbjuda barn ett material där de var tvungna att ut-

veckla sin hörsel utan att ta hjälp av sin syn. ”De måste koncentrera sig på 

ljudet och kan inte med hjälp av synen se hur klockorna låter”, menade Mon-

tessori (Signert 2012:88 med hänvisning till Montessori 1948/1998). Hon 

menade däremot att syftet bör riktas mot det som är intellektuellt snarare än 

det som är materiellt (Dahlberg et al. 2001 med referens till Montessori 

1967:4f) vilket skiljer sig från det neomateriella som ser detta som samman-

flätat. 

Teoretiskt, konstnärligt och praktiskt material i Waldorfpedagogiken 

År 1919 grundade filosofen Rudolf Steiner Waldorfpedagogiken. Hans pe-

dagogiska idé var att binda samman tanke, känsla och vilja samt att teori, 

praktik och det konstnärliga skulle samverka (Ritter 2008). Waldorfpedago-

giken kan beskrivas som en livs-världsåskådning som bygger på en antropo-

sofisk kunskapssyn (Liebendörfer 2013:15). Den pedagogiska idén handlar 

om att kunna utveckla en hel människa där saker, ting och natur förstås som 

bakgrund för sinnena och det estetiska samt där naturmaterial förstås som 

betydelsefulla i mötet med individen. Möjlighet att möta de olika elementen 

är därför viktigt inom Waldorfpedagogen, skriver Christine Liebendörfer 

(2013:39), och ger exempel på hur barnen bör få uppleva hur ”vinden tar tag 

i de prasslande löven”. Steiner önskade att ”det andliga i människan” skulle 

föras till ”det andliga i världsaltet” genom en kunskapsväg (Liebendörfer 

2013:19). De redskap som finns till för barnen har som syfte att dels stötta 

barnens fantasi och dels stimulera barnen till att använda sina egna för-
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mågor. På så sätt tänker man sig att barnen kan ge saker ”en roll” (Lieben-

dörfer 2013:44). Även inom Waldorfpedagogiken ses det materiella som 

betydelsefull bakgrund och viktigt för barnet, men inte som i det neomateri-

ella tänkandet som ömsesidigt samhandlande med individen och diskurserna. 

Mitten och slutet av 1900-talet  

Saker och ting som medierande artefakter i Vygotskijs tankesätt 

I ett sociokulturellt perspektiv35 menade Vygotskij att vi människor är bero-

ende av den miljö som finns runtomkring oss och att vi med hjälp av tidi-

gare, historisk erfarenhet bygger vidare på världen (Elfström et al. 2008:31). 

Roger Säljö (2000:17) beskriver hur människan som biologisk varelse i en 

sociokulturell verklighet tar hjälp av hjälpmedel och verktyg som gör att vi 

kan utvecklas långt bortom de gränser som våra biologiska förutsättningar 

sätter upp. Ordet kultur innebär här den uppsättning av idéer, värderingar, 

kunskaper och andra resurser som människan skaffar sig genom kommuni-

kation/interaktion med omvärlden (Säljö 2000:29). I ordet kultur ingår också 

fysiska redskap, så kallade artefakter; olika verktyg och instrument som 

människan använder i sin vardag. För att förstå och verka i världen tar män-

niskan hjälp av så kallade artefakter för att bygga vidare på de kunskaper de 

redan har från tidigare generationers erfarenheter och insikter (Säljö 

2000:22). Artefakter ska inte förstås som döda ting utan som något fysiskt 

som finns till för individer. Denna förståelse skiljer sig från Barads beskriv-

ning av performativa agenter. Hon menar inte att saker är till för människor 

eller att människor tar hjälp av saker utan att saker och människor är bero-

ende av varandra och i ständig ömsesidig transformation, vilket jag kommer 

att återkomma till (se Teoriavsnitt 1).  

 

I ett sociokulturellt perspektiv menar man att: ”[m]änniskan är i sanning 

verktygsanvändare” (Strandberg 2006:97). På ett liknande sätt menade 

Vygotskij att människans relation till världen är medierad och att människan 

inte möter världen direkt utan att saker och ting alltid finns mellan världen 

och individer (Strandberg 2006:11). Begreppet medierad innebär ett sorts 

mellanrum mellan världen och människan som kan ses som en slags interak-

tiv kommunikation där kulturella tecken; i form av exempelvis ord, begrepp, 

siffror, ikoner och kartor, ses som skapade av människor, som kulturella 

överenskommelser (Strandberg 2006:112). På så sätt kan miljön beskrivas 

som en medierande artefakt; i form av praktiska verktyg och kulturella teck-

                                                      
35 Det sociokulturella perspektivet uppmärksammades i västvärlden på 1960-talet inom både 

utvecklingspsykologin och pedagogiken med grund i Vygotskijs tankar om lärandet som 

socialt och kulturellt betingat (Elfström et.al 2008:31). En viktig del av förskoleforskningen 

utgår från Vygotskijs teorier och hans perspektiv influerar än idag såväl svenska pedagogiska 

verksamheter som utbildningsforskning. 
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en, som gör att människan kan möta världen. En aktivitet kan därför känne-

tecknas av att det som sker i samspel mellan människor alltid är i beroende 

av hjälpmedel.36  

 

Det är i form av en interaktiv aktivitet där människor tar hjälp av fy-

siska/praktiska redskap och kulturella tecken som lärande och utveckling 

sker, skriver Strandberg (2006:11). Han skriver: ”[l]ärande är med andra ord 

beroende av att det finns tillgång till verktyg och tecken som är intressanta, 

utmanande och relevanta för de områden som utforskas” (Strandberg 

2006:30) Barnets tänkande och görande sker exempelvis inte förrän verktyg 

och kulturella tecken används på ett medierat sätt. Interaktion är med andra 

ord en ”kulturellt medierad aktivitet” i Vygotskijs sätt att tänka, uttrycker 

(Strandberg 2006:30). De kulturella tecknen ska dock inte förstås som det-

samma som den sinnliga37 verkligheten, påpekar Strandberg (2006:112). De 

kulturella tecknen, till skillnad från den sinnliga världen, representerar värl-

den och både innehåller och ger mening. När ett barn lär sig att den fysika-

liska ljudfrekvensen som uppstår när någon till exempel uttrycker ”mamma” 

innebär mer än ett ljud, utvecklas barnets förståelse kring den sinnliga verk-

ligheten och kunskapen, och som kulturellt tecken blir detta till mening för 

barnet (Strandberg 2006:113). Vygotskij menade att denna process hos ett 

barn kan förstås som en kulturell process då tänkandet inte uppstår enbart i 

hjärnan, utan även i barnets interaktion med kulturen och med hjälp av olika 

artefakter (Strandberg 2006:30). ”När vi accepterar att tänkande inte är en 

isolerad mental företeelse utan aktiviteter integrerade i artefakter är det bara 

vår fantasi som sätter gränser för barnens lärandeaktiviteter”, skriver Strand-

berg (2006:84). Detta kan uppfattas som näraliggande det neomateriella per-

spektivet men det finns en avgörande skillnad. I ett neomaterialistiskt per-

spektiv sker företeelser oavsett barns (och vuxnas) inblandning medan 

Vygotskij menade att rum bör underlätta för barn och till och med existera 

för barn (Strandberg 2006:28f). I och med detta, menar Strandberg (2006) 

utifrån Vygotskijs tankar, blir då en viktig pedagogisk fråga: ”[v]ilka arte-

fakter, alltså verktyg, har barnen tillgång till i rummet?” (24). 

                                                      
36 Andra kännetecken för hur lärande och utveckling sker genom aktivitet är: sociala (i aktivi-

tet sker samspel och interaktion), situerade (aktiviteter är kontextuella) och kreativa (relation-

er, hjälpmedel och situationer kan omskapas av människor), skriver Strandberg (2006:11f). 
37 Här åsyftas ”sinnligt uppenbarade signaler: sådant som luktar, smakar, låter, lyser och 

känns” (Strandberg 2006:112). 
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2000-talet 

Material och omvärld som diskursiva praktiker i socialkonstruktionistisk 

kunskapsteori och i Reggio Emilias pedagogiska filosofi 

I ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, vilket hör hemma i det postmodern-

istiska paradigmet, utgår man bland annat ifrån Foucaults tankar kring makt 

och positionering i relation till människan och hennes omvärld (Nordin-

Hultman 2004:50f). Liksom många tidigare teoretiker inom utbildnings-

forskningen menar socialkonstruktionistiska forskare att miljön har betydelse 

för pedagogiken. Flera forskare inom detta perspektiv utgår ifrån Foucaults 

teorier om diskursernas makt och möjligheter att påverka och materialiseras 

till olika praktiker. Ett exempel på det är Elisabeth Nordin Hultman (2004) 

som skriver på följande sätt i sin avhandling: ”[n]är Michel Foucault skriver 

i ett av de inledande citaten att historien om rum är detsamma som historien 

om makt, så avser han rummens makt att tillskriva människor deras identite-

ter och att skapa deras subjektivitet” (51). Rum och platser bör alltså inte 

endast förstås som fysiska utan också som diskursiva praktiker.  

 

En förskolas ”pedagogiska miljöer” kan därmed förstås stå i ömsesidigt be-

roendeförhållande med människors tankar och föreställningar (diskurser). 

”Pedagogiska miljöer och inslag bär upp föreställningar om vad barnen skall 

klara av, vad som är normalt och avvikande i olika åldrar” (2004:41). I Reg-

gio Emilias pedagogiska filosofi38, ägnas stor uppmärksamhet åt rummets39 

betydelse, det vill säga den fysiska miljöns betydelse för lärande. Miljöerna; 

också förstått som ”det intelligenta materialvalet”, i Reggio Emilias försko-

lor är som landskap av möjligheter och uppslag, skriver Carlina Rinaldi 

(2006).40 Miljö, material och arkitektur, beskrivs därför som en aktiv delta-

gare; en så kallad ”tredje pedagog” (med utgångspunkten att det alltid är två 

pedagoger per barngrupp) (Rinaldi 2006:77). Nordin-Hultman (2004) ger 

exempel på hur konstruktionsmaterial ”uppmuntrar” till vissa typer av kon-

struktioner och hur tekniska, naturvetenskapliga och laborativa material blir 

just ”bärare” av föreställningar om skillnader och relationer. Material tänkta 

för experimenterande aktiviteter ”uppmärksammar” exempelvis barn på just 

skillnader och relationer. Därför menar hon att barn blir positionerade i ett 

pedagogiskt rum, vilket gör att vi förstår barn på vissa specifika sätt. ”Miljö 

och material kunde rentav ses som ett villkor för om ett barn framstår och 

uppfattas som kompetent, eller som ett barn i behov av extra stöd”, skriver 

                                                      
38 Reggio Emilias pedagogiska filosofi har inspirerats från bland annat tänkare som Dewey, 

Vygotskij, Celestin Freinet och Montessori (Rinaldi 2006).  
39 Rummet, eller engelskans ”space”, ska här även förstås innefatta tiden.  
40 Carlina Rinaldi är pedagog, utbildad pedagogista och lärare vid universitetet i Mo-

dena/Reggio Emilia. Hon är även president för organisationen Reggio Children och chef för 

Loris Malaguzzi International Center i Reggio Emilia, Italien. 
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Nordin Hultman (2004:13). Det vill säga, material blir förutsättningar för hur 

barnen förstår sig själva och hur de framstår i mötet med material. Med refe-

rens till Bronwyn Davies (2003) beskriver Nordin-Hultman 2004:171f) hur 

material, och dess möjligheter, handlar och ”för dialog” med barn så att barn 

skapas till specifika subjekt. Med hänvisning till Rinaldi (1999) blir ting 

subjekt i relation till barnen; de ”interagerar”, skriver Nordin-Hultman 

(2004:71). Detta skiljer sig från det perspektiv jag valt för denna uppsats 

såtillvida att material och miljö i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv an-

tas tas i bruk av barn och personal och förväntas påverka barns handlingar 

och tankar samt barns subjektsskapande snarare än att miljö och material 

förstås intra-agera med andra materialiteter, barn och diskurser.  

Multimodala och semiotiska resurser – ett designteoretiskt perspektiv  

Ett multimodalt och semiotiskt perspektiv, som vuxit fram under det senaste 

årtiondet, fokuserar den betydelse och innebörd som resurser; i form av 

verktyg, objekt och tecken, har för barns upplevelser, lek och lärande. Fokus 

ligger på hur semiotiska41 resurser används av oss människor för att dels 

tolka den värld vi lever i och dels skapa mening (Selander & Kress 2010:26). 

Med hänvisning till filosofen Ernst Cassirer skriver Staffan Selander och 

Gunter Kress (2010) att ”[m]änniskan kännetecknas av både sin förmåga att 

formge objekt och att skapa tecken och symboliska former” (19). Inom ra-

men för perspektivet tänker man sig att resurser; som till exempel ljud, ges-

ter, placering i rummet, kroppslig positionering, blickar, mimik, talat språk 

och bilder, får mening genom de sociala sammanhang (interaktioner) där de 

skapas och på de vis de används utifrån människors intressen (Wassrin 

2013:18). I Kress multimodala semiotik använder han begreppet ”material 

affordance”, vilket åsyftar att semiotiska resurser har handlingspotential 

(Selander & Kress 2010:41). Begreppet kan förklaras som att resurser – för-

stådda som objekt nyttjade av en användare – har olika egenskaper och olika 

potentialer för handling, vilka erbjuder vissa särskilda handlingspotentialer. 

”Den faktiska innebörd som till exempel ett objekt får avgörs här av relat-

ionen mellan objekt och användare i en social kontext”, skriver Selander och 

Kress (2010:42). En multimodal resurs blir på så vis i deras perspektiv en 

viktig faktor eftersom dess sätt att vara utformad på, eller konstruerad på, av 

människor och för människor påverkar individens möjlighet till handling 

(Selander & Kress 2010:69). En resurs inbjuder inte bara till vissa specifika 

aktiviteter utan hänger också ihop med, det vill säga är impregnerad av, so-

ciala normer och innebörder, menar Selander och Kress (2010:51). Även 

Maria Wassrin (2013:110 med utgångspunkt i Charles Goodwins förståelse 

av semiotiska resurser) diskuterar hur möjligheten till att röra sig fritt i ett 

förskolerum hänger samman med utnyttjandet av resurserna i rummet. ”Om 

någon annan bestämmer när man ska sjunga, när man ska spela, när man 

                                                      
41 Semiotik innefattar de teorier där tecken studeras på olika sätt. 
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ska dansa utesluts många av dessa kreativa bidrag”, skriver Wassrin 

(2013:110). Redskap, rum, digitala resurser, teckenvärldar och symboler har 

alltså meningspotential, men ses inte som samhandlande och agentiska på 

det sätt som inom neomaterialismen.  

Materialitet och diskurs som performativa agenter i neomaterialistisk teori 

De pedagogiska teorier som beskrivs ovan redogör för den betydelse som 

materialitet länge har haft i pedagogiska sammanhang; det blir tydligt att 

saker och ting har förståtts som meningsfulla hjälpmedel för människan i 

olika teoribildningar. Det som dock skiljer dessa antropocentriska förståelser 

från den förskoleforskning som gjorts under 2000-talets senaste decennium, 

inom den materiella vändningen, är att människor förmodas agera med 

materialitet som redskap, snarare än att materialitet och människor intra-

agerar. Det finns en viktig ontologisk skillnad mellan dessa tidigare teorier 

och de neomateriella teorierna. Till skillnad från en antropocentrisk ontologi 

inräknar en materiell ontologi världens och tingens varande och beskaffen-

het, skriver Lenz Taguchi (2012:23). Barad (2003:801) frågar sig hur det 

kommer sig att vi inom samhällsvetenskaplig forskning har tagit för givet att 

vi människor, med vårt språk, är mittpunkter i världen. Den materiella vänd-

ningen, eller som snarare bör förstås som en förskjutning eller ett omtän-

kande av den antropocentriska förståelsen, utmanar idén om att människan är 

världens mittpunkt. Den uppdelning som vi så ofta gör av subjekt och mate-

ria, där subjektet förstås som överordnat materia, ifrågasätts. Här framträder 

ett annat synsätt som också inräknar materialitetens betydelse och förmåga 

att agera som agentiskt kraftfullt (Barad 2007:32).  

 

En neomaterialistisk teoribildning utgår ifrån en immanent och relationell 

världsbild, vilket jag redan varit inne på (se sidorna 21 och 27). Utgångs-

punkten i detta synsätt och det erkännande som förståelsen innebär kan besk-

rivas som en kritik av ett allmänt sätt att tänka om världen, det vill säga en 

kritik mot det synsätt som sätter människan i centrum. När människan ses 

som den som har ”huvudrollen” får tingen ”biroller” eller ses som attribut till 

människan, vilket medför att det materiellas betydelse ibland bleknar och 

hamnar i skymundan, skriver Hultman (2011:3-8). Genom neomateriell te-

ori, där materialitet antas ha potentiell kraft att agera, lyfts materialitet fram 

som lika viktiga agenter som människor i relationsprocesser. Det medför att 

människan inte längre förstås som central i världen utan som en viktig del i 

världens tillblivelse. Detta blir möjligt att tänka eftersom det neomateriella 

perspektivet lägger till – eller snarare lyfter upp − betydelsen av materiali-

teter och diskurser, vilket jag även skrev om i inledningen. Det är just detta 

som skiljer det neomateriella från andra mer historiskt dominerande perspek-

tiv inom pedagogiken. Anledningen till att det neomateriella perspektivet har 

kunnat tas i bruk på förskolefältet, genom forskare som Lenz Taguchi, Pal-

mer och Hultman, bottnar i den kunskapsöversikt som ovan beskrivits. ”Att 
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den neomateriella diskursen får fäste i pedagogisk praktik kan förstås på det 

sätt den fysiska miljön redan sedan tidigare tillskrivits betydelse för barns 

meningsskapande”, skriver Therese Lindgren (2015:114). 

Tidigare forskning på förskole-/skolfältet kring ljud  

I en förskolas ljudlandskap ingår ljud av en särskild typ, det är ljud som pas-

sar in i verksamheten och består ofta av barnskratt, ibland skrik, slammer, 

rytmer från musikspelare, hamrande, plaskande vattenlek, gnisslande cykel-

hjul men också av tystnad. För att förstå hur ljud som fenomen kan få bety-

delse i relation till förskolebarn ska jag nu redogöra för vilken tidigare 

forskning som finns om ljud i relation till förskola/skola. De forskningsstu-

dier som fokuserat ljud har oftast beskrivit ljud i form av hörsel och hälsa 

(Folmer et al. 2002 & West 2011) eller i form av musik och representationer 

av vad som hörs (Pramling & Wallerstedt 2009; Riddersporre & Söderman 

red. 2012; Wallerstedt 2010; Wassrin 2013). Ljud som naturvetenskapligt 

fenomen i relation till förskolefältet har inte uppmärksammats nämnvärt 

(Larsson 2013 med hänvisning till Persson 2008). Några viktiga och betydel-

sefulla forskningsstudier inom förskola/skola har jag trots allt funnit, exem-

pelvis Saars (2012) och Johanna Larssons (2013) studier, vilka jag tar upp 

nedan. Dessa forskare har använt sig av och rört sig inom olika teoretiska 

perspektiv i sina studier av ljudets relation till barn i pedagogisk praktik. 

Skolans akustiska territorier – en studie av Saar 

Med utgångspunkt i Foucaults diskursbegrepp och Butlers förståelse av per-

formativitet menar Saar (2012:1f) att diskurser skapas i klassrummet och att 

performans, det vill säga performativa handlingar, också kan tillämpas på 

ljud. I artikeln Skolans akustiska territorier (Saar 2012) poängterar han hur 

märkligt det är att den akustiska världen, den del som går utöver det mänsk-

liga språket, är så outforskat. Det Saar (2012:2) undersöker är vad några 

specifika ljud i skolmiljö gör, vilka effekter de får, och vilka förändringar de 

har möjlighet att åstadkomma. Genom att utgå ifrån att ljud är performativa 

och dominerande blir det möjligt, menar han, att anta att ljud i skolan kan få 

saker att hända. ”Ett plötsligt ljud, liksom en plötslig tystnad kan dominera 

en plats, oavsett vad det kommer ifrån”, skriver Saar (2012:3). På så sätt 

liknar Saars studie min, med den skillnaden att min studie handlar om yngre 

barn och andra typer av ljud. Saars studie inspirerar mig att pröva hur olika 

ljud kan ses som diskursiva och i ständig samhandling med materialitet.  

 

Genom att beskriva ”ljudets ontologi”, det vill säga hur den akustiska värl-

den är beskaffad, som rörligt, obestämbart och med förmåga att uppta ett 

område skildrar Saar (med referens till den amerikanske konstnären Brandon 

LaBelle 2002) hur ljud kan förstås som igångsättare av flera parallella hän-
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delseförlopp. Ljudet driver omkring, ständigt sökandes efter nya relationer 

och kroppsliga upplevelser; vilka effektivt ordnar och reglerar sociala sam-

manhang (Saar 2012:3). Genom en minnesberättelse från tidigt 60-tal skild-

rar Saar bland annat hur en vissling, som ljudlig agent, bryter ett ljudland-

skap som förekommer i ett klassrum. I samband med en skolstart har läraren 

i klassrummet precis avslutat uppropet av elevernas namn, när plötsligt en 

vissling tränger igenom tystnaden. Det är eleven Leif som med förtjusning 

och förväntan producerar den muntra melodin, (Saar 2012:4). Den stabila 

akustiska ordningen som dessförinnan förekom förändras genom det över-

raskande ljudet, vilket kan förstås ur en etisk aspekt, påpekar Saar. Vissling-

en, förstådd som performativ agent och som en ny ”röst”, konfronterar ovän-

tat de villkor, gränser och meningssammanhang som är uppsatta i klassrum-

met vilket beskrivs på följande sätt:  

Leifs vissling skapade ett brott i det stabila och sammanfogade flöde av ljud-
händelser som koreograferades av läraren. Ur en etisk aspekt skapade viss-
lingen ett agentskap som krävde att bli lyssnat till. Den blev en ny ”röst” som 
konfronterade det ordnade ljudlandskapet. (Saar 2014:4) 

 

I det nya sammanhanget får det visslande ljudet en ny mening vilket upprät-

tar nya relationer, skriver Saar (2012:4). Effekten blir att Leif utvisas från 

klassrummet av läraren. En handling som Saar tolkar som en gest för att 

stänga ute ljudet och därmed hålla den akustiska ordningen på plats. Ljudets 

förmåga att agera är alltså sammankopplat med diskurser om vad som får 

ske respektive inte får ske i ett klassrum på 1960-talet. Från att ha varit för-

knippad med munterhet, förväntan och sång blir visslingen sammanförd med 

skoldiskurser om förbud och utvisning. Eftersom ljud effektivt kan ordna 

och reglera sociala sammanhang skapas alltså i sammanhanget akustiska 

territorier och diskursiva dilemman, skriver Saar (2012:3). I uppsatsens ana-

lyskapitel kommer jag att använda detta resonemang när jag möter den här 

studiens empiri.  

Fysik och ljud som lärområden i Larssons förskolestudie  

Med specifik inriktning på fysik i förskolan som ett lärområde undersöker 

Larsson (2013) i sin forskning hur ljud som fysiska element ihop med för-

skolepersonalens agerande, kan öka barns och personalens kunskap om ljud 

som fysikaliskt fenomen. På så sätt liknar denna studie min, med den skill-

naden att Larsson fokuserar interaktion och jag fokuserar intra-aktion. I 

artikeln Contextual and conceptual intersubjectivity and opportunities for 

emergent science knowledge about sound (2013:3) skriver Larsson fram dels 

hur förskolebarn skapar kunskap om ljud och dels hur personal kan stödjas 

och stärkas i specifika lärsituationer. ”One reason for this lack of a focus on 

science can be traced to teachers’ claims that they do not have sufficient 
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knowledge about science or how to teach it”, skriver Larsson (2013 med 

hänvisning till Kallery & Psillios 2004). 

 

I artikeln understryker Larsson (med hänvisning till Siraj-Blatchford 2001a) 

betydelsen av att uppmärksamma den omgivande världen för barn och att 

prata om vetenskapliga funktioner. Det har inte gjorts särskilt mycket forsk-

ning inom området ”kunskap om ljud i förskolan”, särskilt inte när det gäller 

stöd av de yngsta barnen och deras utveckling av kunskap om ljud, påpekar 

Larsson (2013:105 med hänvisning till Johnston 2008). Artikeln utgår från 

ett kulturhistoriskt perspektiv42, främst Vygotskijs teorier. Naturvetenskaplig 

kunskap förstås i ovan nämnda teoretiska perspektiv, enligt Larsson 

(2013a:12), som en brygga mellan vardagsspråk och vetenskaplig kunskap. I 

artikeln vänder hon sig till andra forskare som menar att det är viktigt för 

barn att bli exponerade för vetenskap då barn redan har kunskap om och är 

intresserade av världen runtomkring dem (Larsson 2013:7 med hänvisning 

till Eshach & Fried 2005). Med hänvisning till Driver et al. (1994) uppmärk-

sammar hon även en studie där författarna lyfter upp hur barn ofta ”connect 

sound to their own actions and how sound is more or less related to the 

object ‘causing’ the sound” (Larsson 2013:7). Larssons artikel är viktig för 

min uppsats då den lyfter betydelsen av ljud som fysikaliskt fenomen och 

pekar på vikten av att detta lärområde ingår i förskolans verksamhet. ”It is 

crucial that children be exposed to science”, skriver Larsson (2013a:107 med 

hänvisning till Eshach & Fried 2005). Larssons forskningsstudie, och den 

tidigare forskning som hon lutar sig mot, skiljer sig på så vis från min då 

fokus där ligger på interaktion som pågår förskolebarn och personal sinse-

mellan och vad förskolepersonal ska göra för att implementera lek och ut-

forskande kring ljud i förskolan.  

 

Det empiriska materialet som Larsson använder sig av, i form av videose-

kvenser inspelade i specifika aktiviteter på en förskola, visar att det är möj-

ligt att stödja den kunskap som uppstår hos barn genom att använda en lek-

baserad arbetsmetod ihop med fokus på naturvetenskapliga begrepp (Larsson 

2013:114 med hänvisning till Eshach & Fried 2005). Till exempel fokuseras 

den interaktion som äger rum när fenomenet ljud är centralt, menar Larsson 

(2012:9). Med hänvisning till Fleer (2010) beskriver hon bland annat hur det 

skapas utrymme för barn att tillsammans med andra reflektera och forma sin 

egen förståelse, det vill säga utveckla ett begynnande naturvetenskapligt 

kunnande kring ljud, då lärare medvetet utgår från barns tidigare erfarenhet-

er, lek och olika artefakter (exempelvis musikinstrument) (Larsson 2013:7). 

Återigen skiljer sig denna studie från min genom att dessa forskare är intres-

serade av att lära ut naturvetenskaplig kunskap om ljud och inte, som jag är 

                                                      
42 Ett kulturhistoriskt perspektiv betonar betydelsen av kulturella konstruktioner och idén om 

att barns utvecklande av vetenskapliga begrepp kan härledas till barns vardagsspråk.  
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intresserad av, undersöka hur ljud och barn samhandlar i pågående skeen-

den. Exempelvis skriver Larsson (2013:109) att ”[t]his was highlighted by 

how the teachers directed Rose´s attention to vibrations and movementes”, 

vilket visar på en insats och ett bidrag från personalens sida. I ovan nämnda 

studie är alltså syftet att skapa kunskap om hur naturvetenskap kan imple-

menteras i förskolan; där fokus ligger på personalens bidrag och de enskilda 

individernas möjligheter till ett förändrat kunnande. Min studie däremot 

syftar till att undersöka hur det som redan sker och uppstår i förskolan bland 

barn, personal, materialiteter och diskurser kan förstås som ett naturveten-

skapligt kunnande och ljudutforskande; där fokus ligger på de intra-aktiva 

skeendena.  
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Kapitel 2: Teori 

Introduktion till kapitlet 

I föregående kapitel, Bakgrund och tidigare forskning, målade jag upp det 

teoretiska fält i förskole- och skolforskningen som jag placerar in min studie 

i. Jag skrev också fram hur ljud och andra materialiteter har förståtts genom 

åren i pedagogiska teorier, som betydelsefulla attribut och verktyg för barn 

och personal. Jag visade även på vilken forskning som hittills har gjorts 

kring ljud som fenomen i förskola/skola, ett område som dessvärre inte är så 

välutforskat.  

 

Ett teoretiskt kapitel i uppsatsen krävs för att redovisa de teorier och begrepp 

jag behöver för att kunna genomföra mina analyser och därmed svara på 

mina frågeställningar och fullfölja syftet med uppsatsen. Kapitlet består av 

två avsnitt som sammantaget redogör för licentiatuppsatsens teoretiska ut-

gångspunkter. Det första avsnittet heter: Teoriavsnitt 1 – Agentisk realism 

och här beskrivs Barads teoretiska perspektiv. Avsnittet inleds med en bak-

grund till perspektivet där jag beskriver hur ett agentiskt realistiskt perspek-

tiv tar avstamp i, samtidigt som det innebär en förskjutning, från ett post-

strukturalistiskt teoretiskt perspektiv. Här ges också en överblick över det 

som kallats för ”den språkliga vändningen” (med fokus på språk, diskurs och 

människa). Syftet med detta är att visa vad det är ”den materiella vändning-

en” vänder sig mot eller, snarare, förskjuter sig från. I detta ingår även Ba-

rads utveckling av Butlers performativitetsbegrepp. Därefter görs en mer 

noggrann genomgång av den här studiens valda teoretiska begrepp än den 

som erbjöds i uppsatsens inledning.  

 

Kapitlets andra avsnitt heter: Teoriavsnitt 2 – Naturvetenskaplig teori om 

ljud från fysiken och biologin (audiologi och neurovetenskap). Här redogörs 

− med hjälp av specifika begrepp – hur ljud uppstår i vedertagen naturveten-

skaplig teori och vad som sker då ljud, fysiskt och materiellt, möter andra 

materialiteter och människor. I det här avsnittet skriver jag även kort fram 

hur den mänskliga kroppen, genom sin hörsel, sinnesförmåga och nervceller 

i hjärnan plockar upp vibrationer och förstår dem som ljud.  
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Teoriavsnitt 1 – Agentisk realism 

Teoretisk bakgrund  

Agentisk realism - en förskjutning från poststrukturalism  

Agentisk realism förstås i dag som en av flera posthumanistiska eller neo-

materiella teoribildningar. Det är Karen Barad (1998, 1999, 2007) som ut-

vecklat den agentiska realismen som en transdisciplinär teori där genusve-

tenskap, samhällsvetenskap, humaniora och fysik möts. En central utgångs-

punkt för Barads agentiska realism är Judith Butlers queerteoretiska och 

poststrukturalistiska begrepp som hon vidareutvecklar och förskjuter bety-

delserna av.  

 

Poststrukturalistisk teori kan förstås som en kritik av det dominerande sätt 

varvid världen förstods under mitten av 1900-talet. Butler, som alltså är den 

teoretiker som Barad i första hand utvecklar sin transdisciplinära teori med 

utgångspunkt från, utgår i sin tur från främst filosoferna Hegel och Foucault. 

Foucaults (2002:132f) teorier är helt grundläggande för den kritiska teore-

tiska rörelse som inom den anglosachsiska världen kommit att kallas för 

poststrukturalistisk teori och metod.43 De strukturer som samhällets olika 

institutioner är uppbyggda på, menar poststrukturalistisk teori, är skapade av 

specifika normer och dominerande diskurser. Det är diskurser som styr det vi 

uppfattar som möjligt och tillåtet i samhället (Nordin-Hultman 2004:169). 

Förståelser kring vad som anses ”rätt” och ”normalt” reglerar exempelvis 

människors språk och människors handlande (jmf Lenz Taguchi 2004:61 & 

Palmer 2010). I ett poststrukturalistiskt perspektiv föreställer man sig att 

diskurser är skapade av oss människor, det vill säga att vi själva har produce-

rat det som styr såväl våra beteenden som vår självuppfattning och det vi 

uppfattar som vår subjektivitet: vilka vi är och/eller bör vara.  

 

Det är genom vårt språk som diskurserna blir begripliga, det vill säga, män-

niskor producerar och förstår diskurser med hjälp av språket. Foucault har 

därför lekfullt och provocerande framhållit att ”allt är språk”, skriver Lenz 

Taguchi (2014:56 med hänvisning till Foucault 1980). Kunskapen om oss 

själva och om världen är det som går att uttrycka i vårt språk. Därför är tan-

ken om språket central i beskrivningen av hur subjektet blir till (Foucault 

2002:67). En människas identitetsskapande/subjektsskapande bestäms såle-

des, menar poststrukturalistiska teoretiker, av de diskurser som där och då 

fungerar som dominerande, självklara och naturliga (Foucault 2002). 

 

Agentisk realism - en kritik mot att ”allt är språk” 

                                                      
43 Se vidare Lenz Taguchi 2012.  
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”How did language come to be more trustworthy than matter?”, frågar sig 

Barad (2003:801). Det som den poststrukturalistiska förståelsen saknar, me-

nar hon, är möjligheten att förstå materialitet som en aktiv och produktiv 

medspelare i produktionen av samhället. Detta gör att materialiteterna indi-

rekt förnekas sin potentiella aktivitet som medproducent. ”In these and other 

important ways, agential realism diverges from feminist postmodern and 

postructuralist theories that acknowledge materiality solely as an effect or 

consequence of discursive practices”, skriver Barad (2007:225). Det hon 

menar, är att det inte räcker att endast se till de effekter44 och konsekvenser 

som materialitet har för diskursiva praktiker, utan att det snarare behövs ett 

omtänkande av materialitetens betydelse och förmåga till intra-aktion med 

diskurser, vilket jag kommer att återkomma till längre fram i kapitlet (se 

sidorna 53-55). Ett agentiskt realistiskt perspektiv förskjuter även de domi-

nerade språkliga dualismer/dikotomier som finns i språket och som polarise-

rar våra förståelser som binära ömsesidigt uteslutna egenskaper: 

språk/materialitet, manligt/kvinnligt, osv (Lenz Taguchi 2004). Istället er-

bjuder en agentisk realism ett tänkande som överskrider ett binärt tänkande 

och utgår ifrån förändringsflöden och en mångfald av olika aktiva (perfor-

mativa) agenter (en multiplicitet). Det vill säga, att utmana idén om åtskill-

nad. Vi har länge fokuserat på individen och på mellanmänskliga (interper-

sonella) relationer, föreställningar och diskurser. Via agentisk realism blir 

det också möjligt att undersöka de potentiella möjligheter som materialiteter 

har i sina sammanflätade relationer med diskurser och människor (Barad 

2008:121, 138f).  

 

Barads (2007, 2008) teoretiska begreppsapparat, det hon valt att kalla för 

agentisk realism, kan därför förstås som en förskjutning från poststruktural-

istisk teori och ”den språkliga vändningen”. Denna förskjutning från det 

språkliga till det socio-materiella har undersökts av flera internationella teo-

retiker förutom Barad, vilka har sina egna inriktningar i det som övergri-

pande brukar refereras till som posthumanistisk teorier, bland andra: 

Braidotti (2002), Haraway (1997), Latour (1993) och Mol (2002). Inom ut-

bildningsforskningen i Sverige, har som jag redan i inledningen redovisat, 

utbildningsforskare såsom Lenz Taguchi (2010, 2011, 2013), Palmer (2011) 

och Hultman (2011) gjort denna teoretiska förskjutning i sina arbeten.  

Performativitet – från Butlers tänkande till Barads  

En central tanke som Barad erbjuder är ett annat sätt att tänka kring begrep-

pet performativitet. Först måste jag dock säga något om hur performativitet 

har förståtts innan hon gjorde en förskjutning av det. Begreppet har bland 

annat utvecklats av Butler (1993:122) som i sin tur inspirerats av Foucault 

                                                      
44 Begreppen effekter och konsekvenser har i Barads tänkande ingen början eller slut utan bör 

förstås frambringas mitt i och genom samhandlingsprocesser.   
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(1993). Performativitet beskrivs av Butler som att människor ”blir till” som 

subjekt genom sina upprepade handlingar och sitt vanemässiga sätt att ut-

trycka sig och vara ihop med andra människor. Det vill säga, diskurser är 

performativa och därmed styr och informerar de människor och avgör vilka 

handlingar som blir möjliga just där och då. Subjektet kan alltså förstås 

handla och agera på kraftfulla sätt och genom upprepningar befästa en slags 

varaktig förståelse av vem man är/blir i olika diskursiva sammanhang (Pal-

mer 2010:52 med hänvisning till Butler 1990:179). Genom upprepade hand-

lingar och performativa talakter blir subjekt alltså förkroppsligade och be-

gripliga för omvärlden och för sig själva på specifika sätt. Det som förstås 

som diskursivt förgivettaget materialiseras således som våra kroppar och blir 

till norm för vårt tänkande och handlande (Palmer 2010:49). Föreställningar, 

idéer och teorier om världen formar med andra ord människors sätt att tala 

och göra och får subjekt att förstå sig själva på vissa specifika sätt. Vi män-

niskor kan på så sätt inte förstå något utanför de diskurser vi har tillgång till 

(Butler 1999:59).  

 

Barad förskjuter Butlers språkliga förståelse av performativitet  

Samtidigt som Barad (2008:145) utgår från Butler, så kritiserar hon också 

Butlers (1999, 2003) beskrivning av begreppet performativitet. Hon menar 

att Butler har det hon förstår som en människocentrerad förståelse av be-

greppet som inte inkluderar betydelsen och kraften i det materiella. Det är 

inte tillräckligt, menar hon, att utgå ifrån en världsbild där endast diskurser 

förkroppsligas i subjekt och materialiserar människors kroppar och tankar. 

”Responsibility is not ours alone”, skriver Barad (2007:394). Hon vill därför 

göra ett tillägg till förståelsen av performativitet. Det innebär en utvidgad 

förståelse av begreppet som erbjuder en tanke om att det diskursiva och det 

materiella ses som ömsesidigt konstituerande (skapade och skapande av 

varandra) (Barad 2003:803). Hennes förskjutning utmanar på så sätt den 

dominerande förståelse som finns i ett poststrukturalistiskt tänkande.  

 

Det är här Barads begrepp intra-aktivitet kommer in i bilden. Barad erbjuder 

en tanke om ett större spektrum av deltagande komponenter. ”Hence, accor-

ding to agential realism, materialization needs to be understood in terms of 

the dynamics of intra-activity”, skriver Barad (2007:208). 45 Det är alltså det 

som uppstår i samhandlingar mellan det materiella och icke-materiella (dis-

kursiva sociala föreställningar och praktiker) som bör vara fokus i agentiskt 

realistiska studier (Lenz Taguchi 2012). Palmer (2011:62f) ger exempel på 

hur subjektivitet, liksom den mänskliga kroppen, konstitueras performativt 

ihop med omgivningen, med naturen, tingen, materian och andra kroppar i 

                                                      
45 Materialisering är ett annat begrepp i Butlers teoretiska begreppsapparat och innebär att 

mänskliga kroppar genom upprepade handlingar och talakter formas och omformas (material-

iseras) till specifika subjekt (Palmer 2010:56).  
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ständigt föränderliga processer. Det hänger samman med Barads tanke om 

att det är viktigt att undersöka hur sådana dynamiska intra-aktioner kan för-

stås uppstå. Den förskjutning som hon gör av Butlers performativitetsbe-

grepp som i diskursteoretisk anda utgår från att det är diskurser som har kraft 

att förändra världen, gör det möjligt att i Barads anda förstå hur materiali-

teter kan förstås som aktiva faktorer, eller krafter, i performativitetsförlopp 

(Barad 2008:141). Till detta kommer jag att återkomma på sidan 50. 

Studiens centrala begrepp 

Materialitet i ett agentiskt realistiskt perspektiv 

För att kunna beskriva hur materialitet kan få kraft att agera behöver jag först 

beskriva Barads förståelse av det. Materialitet innebär inte någon typ av fast 

substans och bör heller inte förstås som en sluten produkt (Barad 2008:139). 

Materialitet är därmed aldrig beständigt, eller så som hon själv uttrycker det: 

”[m]atter is therefore not to be understood as a property of things but, like 

discursive practices, must be understood in more dynamic and productive 

terms – in terms of intra-activity.” (Barad 2007:150). Allt och alla – för-

stådda som ”kroppar i världen” − har tillfälliga kvaliteter och ett temporärt 

utseende och förändras i mötet med annat. Ljud, mattor, fantasier, barnkrop-

par och lock av metall – sådant som förekommer i filmsekvensen – är alltså i 

det här perspektivet inte något bestämt och definitivt. Snarare bör de förstås 

som processer av dynamisk tillblivelse som aldrig är stilla utan i ständig 

rörelse. ”In agential realism´s reconceptualization of materiality, matter is 

agentive and intra-active”, skriver Barad (2007:170).  

 

Vårt språk och våra föreställningar säger oss − beskriver för oss − att till 

exempel en matta med lång lugg (som deltar i filmen som analyseras längre 

fram) är just en långhårig matta. Men mattan är inte konstant och varaktig 

materia under hela sin livslängd; den deltar i olika företeelser och blir därför 

sliten, nött, släpper ifrån sig partiklar och damm och blir annorlunda över tid. 

Alla former av materialitet kan därmed förstås som att det inte har fixerade 

gränser mot sin omvärld utan är mer eller mindre porösa eller genomsläpp-

liga, och formbara i mötet med och relationerna med omvärlden (Barad 

2007:170). Av den anledningen skriver Barad (2008) att ”[o]n a agential 

realist account, matter does not refer to a fixed substance; rather, matter is 

substance in its intra-active becoming – not a thing, but a doing, a congeal-

ing of agency. Matter is stabilizing and destabilizing process of iterative 

intra-activity” (139). Det betyder att jag kan utgå ifrån att materialiteter, 

människor och diskurser i filmsekvensen bör förstås som ett praktiserande, 

görande eller just blivande som i olika processer blir lokalt fasta kontra lo-

kalt ombytliga. Det vill säga, i samma stund som en händelse eller ett gö-

rande uppstår och säger oss något – det vi kan förstå som ett fryst, stabilt 
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läge − så förändras händelsen eller görandet – det som nyss skedde kan vi nu 

förstå som instabilt och föränderligt.  

Materialitet är potentiellt kraftfullt 

Inte endast människor och diskurser utan också ljud och andra materialiteter 

kan förutsättas ha kraft att agera. Den tanken blir möjlig genom att en av 

huvudpoängerna i Barads (2008:141) teoretiska perspektiv är att hon har 

som utgångspunkt att allt materiellt (så som exempelvis luftmolekyler, arki-

tektur och temperatur) har potentiell förmåga att agera tillsammans med 

annan materialitet och diskurser. ”/…/nonhumans play an important role in 

naturalcultural practises, including everyday social practices, scientific 

practices, and practices that do not include humans”, skriver Barad 

(2007:32). Därför bör allt och alla enligt Barad förstås som potentiella per-

formativa agenter (2008:126), vilket blir möjligt genom den förskjutning 

som hon gör av Butlers performativitetsbegrepp. Barad (2007) skriver: 

”[b]odies (”human,” ”environmental”, or otherwise) are integral ”parts” of, 

or dynamic reconfigurings of, what is” (170). I relation till studiens data 

innebär det att jag kan förutsätta att klickande ljud, lock, underlag och hör-

nor på en förskoleavdelning har potentiell förmåga att agera, precis som att 

de 1-2-åringar och specifika förskolediskurser (liksom diskurser om ljud-

hälsa och naturvetenskapliga diskurser) som förekommer där kan det (se 

Kapitel 4: Analys). Det räcker alltså inte att bara se till hur barnen och/eller 

personalen kroppsligt, språkligt och diskursivt formas och omformas, det vill 

säga hur diskurser performativt får dem att tänka och handla på specifika sätt 

utifrån normer och förgivet taganden. För analysen i mitt arbete behöver jag 

också beakta vad metallock, mattor, arkitektur och ljudvågor kan åstad-

komma ihop med barnens kroppar och intellekt. Det blir genom Barads ”om-

tänkande” därför svårt att urskilja vem eller vad som får skeenden att uppstå, 

vilket jag visar flera exempel på i analysen. Orsak och verkan, och intention, 

blir begrepp vars innebörder inte är på förhand givna i det här perspektivet, 

utan produceras och uppstår då performativa agenter möts och samhandlar 

(Barad 2007:176).  

 

Det Barad (2007:178) beskriver som en performativ agent påminner om det 

som Latour (2005) kallar aktör. Materialiteter, eller aktörer i termer av ”icke-

människor” för att använda det ordval som Hultman (2011:31) tar hjälp av i 

sin avhandling, är allt som har förmåga att få saker att hända och göra skill-

nad. Barad menar att agensbegreppet är en fråga om intra-aktion: ”it is an 

enactment, not something that someone or something has”, skriver hon 

(2007:235). Med detta avses att performativa agenter inte har någon innebo-

ende förmåga med fasta gränser att agera och handla och därför inte heller 

kan sägas påverka varandra (som om vi förstod dem som avskilda). Det 

handlar snarare om att intra-aktion uppstår där saker och ting flätas samman 

och förändrar sig själva och varandra i mötet.  
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För att jag överhuvudtaget ska kunna förstå den ömsesidiga relation som 

Barad (2003:803) menar att människa, materialitet, diskurs, natur och kultur 

har, behöver jag förstå de olika performativa agenterna i data som intra-

agerande med varandra. Det är dock inte möjligt att förstå exakt hur agenter 

performativt gör sig begripliga för varandra, och träder i och ur varandras 

existens. Däremot kan vi observera att de flätas samman och producerar 

något tillsammans om vi tänker på detta sätt om intra-aktivitet och performa-

tiva agenters relation till varandra (se tidigare avsnitt). I analyskapitlet blir 

det i och med detta möjligt att skriva fram hur de ljud som uppstår och låter i 

empirin – tystnad, klickande, bankande, rytmiska ljud och verbalt uttryckta 

ljud – blir till samarbetspartners som på olika sätt integreras i barnen Alva 

och Nancys handlingar (och kanske också i deras tankar även om vi bara kan 

gissa det). Ljuden kan därmed sägas ha effekt även på andra materialiteter i 

förskolerummet men även mig som forskare, vilket är en ytterligare dimens-

ion av en intra-aktiv analys inom förskoledidaktiken som samhällsvetenskap 

(se Kapitel 3: Metod). Detta kommer i analysarbetet även att förstås i relat-

ion till etik, vilket som tidigare nämnt är ett viktigt begrepp i agentisk real-

ism.  

Agens – en typ av ”görande” eller ”blivande” 

Här ska jag nu, med hjälp av Barads sätt att tänka, beskriva vad agensbe-

greppet innebär och hur jag genom en intra-aktiv metod förväntas sätta be-

greppet i rörelse med forskningsdata och mig som forskare (se Kapitel 3: 

Metod). ”Crucially, agency is a matter of intra-acting/…/”, skriver Barad 

(2007:178). Det betyder att agens inte uppstår på egen hand − då det inte är 

ett attribut som kan tillskrivas ett subjekt eller objekt − utan snarare bör för-

stås som en sorts intra-aktivt samhandlande ”enactment”.46 Därmed menar 

Barad (2007:178) att agensbegreppet beskriver ett sorts intra-agerande som 

uppstår mitt i skeenden. Det vill säga, när olika performativa agenter möts 

och gör något ihop uppstår en sorts kraft eller energi, vilken Barad benämner 

som just agens. Detta återfinner jag hos Åsberg (2012:82) som påpekar att 

agensbegreppet till och med förklarar hur ett visst göromål kan bli möjligt. I 

analysarbetet med filmsekvensen blir då Barads agensbegrepp ett verktyg för 

att undersöka hur det bränner till och uppstår energi (såväl teoretiskt med 

utgångspunkt i Barad som naturvetenskapligt utifrån teorier om ljud som 

fysikalisk kraft). Detta sker exempelvis när 1-2 åringars kroppars bankande 

framkallar ljud med metallock, och tillsammans med en matta med kort lugg 

och gör saker ihop och när jag som forskare i nästa skede av det som kallas 

forskning intra-agerar med dessa händelser som de utspelar sig framför mig 

på dataskärmen. Även detta blir viktigt att sätta i rörelse med Barads förstå-

                                                      
46 Det engelska begreppet ”enactment” som Barad använder sig av kommer i den här licenti-

atsuppsatsen att översättas med ord som uppförande, samhandling och samverkan eftersom 

termen innebär en process där ett sorts agerande pågår. 
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else av etik i analyskapitlet, eftersom hon menar att det krävs etisk medve-

tenhet när vi studerar olika agenters delaktighet i intra-aktioner (Barad 

2007:235).  

Intra-aktioner kräver flera olika potentiella performativa agenter  

Här blir det nu viktigt att beskriva dels hur jag förstår Barads intra-

aktionsbegrepp, dels varför jag anser att det lämpar sig väl för den här stu-

dien och dels hur jag tar hjälp av begreppet – eller snarare sätter det i rörelse 

i analyskapitlet. Intra-aktionsbegreppet, förstått som verb, sätter igång olika 

händelseförlopp vilket gör att det blir möjligt att föreställa sig hur olika typer 

av performativa agenter ”gör” något ihop och får göromål och tankar att 

uppstå/produceras. Genom att olika agenter möts och gör saker med 

varandra blir de i ständig ömsesidig transformation. Transformation kan 

översättas ungefär till förändring utan intention (Lenz Taguchi 2010, 2011, 

2012). Det går exempelvis att föreställa sig hur bankande ljud fysiskt sam-

verkar med barnens hud, muskler, tankar och fantasier i filmsekvensen, men 

även med min kropp och mina tankar. Eftersom Barad menar att allt och alla 

bör förstås som delaktiga i det som sker i världen förskjuts tanken om att 

separata, individuella agenter kan producera sin egen interaktion; då begrep-

pet intra-aktion utgår ifrån att relationer kräver flera olika agenters delak-

tighet (Barad 2007:33, 132ff). Barad (2007:139) framhåller att det inte räck-

er att endast se till interaktion – samspelet mellan människor – utan att vi 

också måste se till intra-aktion – samhandlingsprocesser där allt och alla 

antas vara potentiellt aktiva. Begreppet intra-aktion förskjuter alltså ett ve-

dertaget interaktionsbegrepp.47 Omtänkandet av begreppet syftar därmed till 

att förstå det ömsesidiga beroende som agenter har till varandra. Människan 

kan inte, menar Barad (2007:132ff), producera kraft utan att ta hjälp av ma-

teriella agenter (och diskurser). Det går alltså inte att skilja eller separera 

materialitet (eller diskurs) från människan och människans agerande, påpe-

kar Lenz Taguchi (2012:15). Däremot behöver inte alltid intra-aktioner in-

volvera människor (Barad 2007:171) utan materialitet kan få skeenden att 

uppstå utan vår delaktighet. I relation till studien föreställer jag mig exem-

pelvis hur de olika underlagen (som annan materialitet) i filmsekvensen över 

tid blir blekta av solens strålar som skiner in genom fönstren i förskolerum-

met. 

 

Det blir då, med Barads tänkande, språkligt omöjligt för mig att skriva att 

agenter påverkar varandra eller att den ena agenten gör något med den 

andra och vice versa. Jag behöver snarare försätta mig i en förståelse av att 

ljud, barnkroppar, lock, underlag, och specifika förskolediskurser intra-

agerar, samhandlar och samverkar. Agenterna i filmsekvensen och de skeen-

                                                      
47 Interaktionsbegreppet återfinns i flertalet teorier om lärande (se sidorna 33-34 i Kapitel 1: 

Kunskapsöversikt).  
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den som uppstår – till exempel ljudliga uttryck, rörelser och stilla kroppspo-

sitioner − blir då mycket svåra att skilja från varandra. Det blir då viktigt när 

jag analyserar data att förutsätta och försöka begripa hur olika performativa 

agenter ömsesidigt sammanflätas och ”arbetar ihop” (Barad 2007:25) för att 

vissa specifika ljudföreteelser ska uppstå.  

Materiellt-diskursiva relationer 

I samma ögonblick som en intra-aktiv process i en pedagogisk praktik upp-

står är alltid diskurser närvarande. Materalitet och diskurs ses inte som sepa-

rata element, vilket jag tidigare nämnt, utan ”[t]hey are inextricably fused 

together, and no event, no matter how energitic, can tear them asunder”, 

skriver Barad i introduktionen till boken Meeting the universe halfway – 

quantum physics and the entanglement of matter and meaning (2007:3). Det 

blir då viktigt, menar hon, att förstå den förbindelse som de har till varandra 

(Barad 2007:235). Deras förhållande bör inte endast förstås som att de stöd-

jer eller hjälper varandra utan det är snarare genom intra-aktion, genom 

materialiseringsprocesser, som de ihop skapar mening. Diskurser arbetar 

som starka konstitutiva krafter ihop med ting, människokroppar och intellekt 

(Barad 2007:244). Gränsen mellan materialitet och diskurs bör alltså förstås 

som utsuddad. En process som Barad uttrycker på följande sätt: ”[d]iscursive 

practices and material phenomena do not stand in a relationship of externali-

ty to each other; rather, the material and the discursive are mutually impli-

cated in the dynamics of intra-activity” (Barad 2007:152). Av den anled-

ningen, menar hon, bör deras relation förstås som materiellt-diskursiv (Barad 

2007:178). Materialitet laddas, så att säga, med föreställningar och normer 

som hör ihop med vissa specifika pedagogiska tankar. I linje med Barads 

tänkande, kan jag på så sätt i analyskapitlet utgå ifrån att exempelvis ban-

kande ljud hör samman med specifika förgivet taganden och föreställningar. 

Det går alltså inte att ta ljud som materialitet ifrån den diskursiva betydelse 

som det får i exempelvis en ”samlingshörna” ihop med 1-2-åringar. Det går 

heller inte att studera barnen Alvas och Nancys (i filmsekvensen jag analyse-

rar längre fram) rörelser, stilla kroppspositioner, blickar och verbala uttryck 

utan att förstå dessa som både materiellt och diskursivt informerade.48 Det 

kan liknas vid ett intra-aktivt maskineri (Barad 2007), eller som maskiniskt 

sammanflätade relationer (Gunnarsson 2015 med hänvisning till Barad 2007, 

se även nästa sida). Genom att sätta Barads materiellt-diskursiva tänkande i 

rörelse med data, och mig som forskare, kan jag alltså förstå minsta händelse 

eller skeende som delaktigt i de materiellt-diskursiva processer som jag äm-

nar skapa kunskap om. 

 

                                                      
48 Vilket givetvis hade varit möjligt utifrån ett annat teoretiskt perspektiv än det jag valt för 

denna studie. Sådana studier har gjorts, se avsnitt om tidigare forskning om ljud/förskola.  
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Uttrycket: ”ongoing intra-activity” (”pågående intra-aktivitet”), som Barad 

använder sig av, förklarar hur intra-aktioner kan förstås som just ett maski-

neri av samhandlingar. En så kallad ”apparatus of knowing” (”kunskapsap-

parat”), för att använda Barads eget uttryck (2007:136). En kunskapsapparat 

kan beskrivas som en sorts metaforisk motor som består av flera olika poten-

tiella delar som förväntas samverka och göra saker ihop. För att motorn ska 

fungera krävs alltså ett sam-existerande; en kooperativ process där flera 

olika agenter förväntas gå i och ur varandras kroppssammansättning. Be-

greppet intra-aktion − som maskineri − hjälper mig således att förstå hur 

göranden och blivanden kan förstås som ”open-ended practices” (Barad 

2007:170). I relation till filmsekvensen betyder det att ljud blir till samar-

betspartners genom att de ihop med de barn, lock, underlag, hörnor och dis-

kurser som förekommer där och då gör något ihop och får samkonstituerade 

företeelser49 att uppstå. Deras ömsesidiga och sammanflätade process av att 

göra sig begripliga för varandra producerar mening för de inblandade. Ett 

maskineri som återfinns bland annat hos Lenz Taguchi (2012) då hon be-

skriver intra-aktioner som ”ett transformativt flöde” (s.44f). Hennes uttryck 

skildrar just hur relationer och processer innebär sammanflätningsprocesser 

där agenter rör sig och möts på oförutsedda och föränderliga sätt. Ett ömse-

sidigt förhållande som handlar om att materialitet, barn och diskurser inte 

endast arbetar ihop, utan också blir på speciella sätt genom sina möten med 

varandra.50 Det betyder att agenter förändrar och förändras i de ömsesidiga 

mötena (Barad 2007:335), en process som bör förstås som en sorts trans-

formation (förändring utan intention). Jag återkommer till detta begrepp på 

nästa sida.  

 

Därför bör en intra-aktion inte förstås som något förbestämt eller definitivt 

utan snarare som något som uppstår just tillfälligt, oplanerat och lokalt. Det 

vill säga, som ett ömsesidigt hänsynstagande eller förhandlande, vilket Barad 

(2007) beskriver på följande sätt: ”[a]pparatuses are constituted through 

particular practices that are perpetually open to rearrangements, rearticulat-

ions, and other reworkings” (170). En kunskapsapparat förändras ständigt 

och är därmed öppen för olika typer av omarbetningar och korrigeringar. Jag 

bör alltså utgå ifrån att de skeenden som uppstår i data inte är statiska utan 

unika (Barad 2008:122). Det innebär att sammanhang inte kan förstås som 

jämlika utan måste förstås från relation till relation eftersom både materia 

och barn ständigt ingår i en mängd olika kontexter. Kanske barnen Alva och 

Nancy (i filmen) inte alls förknippar metallocken med utforskande av ljud 

när de befinner sig i förskolans hall bland galonbyxor och barn från andra 

                                                      
49 Vilket Barad skulle beskriva som fenomen. I denna uppsats har jag valt att uttrycka det som 

företeelser och skeenden istället.  
50 Emelie, Bernemyr, Lovisa Gustafsson & Anna Palmer. Reggio Emilia Institutet och Stock-

holms universitet, Höstsymposiet - En rosa pedagogik, 2012. 
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förskoleavdelningar, som de kan förmodas göra när locken ligger i en korg 

placerad i ”samlingshörnan” eller ”ljudhörnan”. Det tänkbara scenariot i 

hallen kan på så sätt tränga undan de diskurser som locken kan förstås vara 

laddade med i de båda hörnorna, vilket gör att händelserna i hallen kan före-

ställas bli något helt annat än vad diskurserna i filmsekvensen berättar om.  

Intra-aktioner producerar transformation 

Genom de materiellt-diskursiva relationer som uppstår produceras trans-

formation. En intra-aktionsprocess har till och med som främsta fokus att få 

till förändring men utan intentioner, menar Barad (2007, 2008). Tranforme-

ringsprocesser innebär att ny mening och ny innebörd uppstår mitt i intra-

aktionen (Barad 2007:177). ”We don´t obtain knowledge by standing outside 

the world; we know because we are of the world”, som Barad (2007:185) 

uttrycker det. Mänskliga och materiella kroppar gör avlagringar på/i 

varandra, de lämnar spår, och förändrar både sin egen struktur och den an-

dres i de ömsesidiga mötena. Det är alltså mitt i själva samhandlingen som 

möjligheterna finns. Effekterna produceras/framställs/uppträder alltså genom 

intra-aktionerna. Lenz Taguchi (2011) beskriver denna företeelse som att 

”[d]et är i detta flöde mellan olika händelser som skillnaden – i sig själv – 

uppstår” (188). Det som sker i och genom samhandlingar bör därför inte 

förstås som orsak och verkan, utan snarare som effekter som uppstår utan en 

början eller slut och utan intention. Vad betyder det? Det innebär att det i 

Barads teori inte går att tänka att intention tillhör en enskild agent eftersom 

intra-aktion kräver att flera olika agenter samverkar och heller inte att en 

skild agent kan producera orsak eller skillnad. ”There are no singular causes. 

And there are no individual agents of change”, skriver hon (Barad 2007:394. 

En transformationsprocess är därför alltid beroende av ömsesidighet (Barad 

2007:392).   

 

I relation till data innebär det att materialet i sekvensen inte har ett syfte av 

att vilja bli utforskat och inte heller barnen kanske har som avsikt att ut-

forska ljud med materialet utan en viss typ av utforskande uppstår genom 

deras ömsesidiga möte. Personalen som arbetar i verksamheten kan ha haft 

en intention och en önskan om att ett visst utforskande ska ske där och då 

men det som avgör händelsen och förändringsmöjligheten är det som sker i 

det ömsesidiga mötet då agenterna samhandlar. Det går med andra ord inte 

att förutse vilka materiellt-diskursiva förhållanden som kommer att produce-

ras eller att på förhand säga vad de kommer att göra för skillnad. Det blir 

således av betydelse att försöka begripa hur förändringar produceras, var 

själva effekten av föränderligheten uppkommer samt hur förändring uttryck-

er sig på olika sätt. Det handlar enligt Barad (2007) om att undersöka: 

”/…/the entangled nature of differences that matter” (s.36). Det vill säga, att 

och hur förändringsprocesser producerar mening.  
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Precis som Barad erbjuder även Deleuze (1994) ett tänkande om ”differenti-

ation”, skriver Lenz Taguchi och Hultman (2010:529 med hänvisning till 

Colebrook 2002). Ett tankesätt som innebär en förändring/en skillnad i varje 

ny händelse som förekommer. Med andra ord, att allt och alla potentiellt 

differentieras från hur de nyss var. ”Either way, what is important about 

causal intra-actions is that ”marks are left on bodies: bodies differentially 

materialize as particular patterns of the world as a result of the specific cuts 

and reconfigurings that are enacted”, skriver Barad (2007:176). Hennes re-

sonemang innebär här att intra-aktioner alltid medför något nytt och lämnar 

olika typer av spår hos de olika performativa agenterna. En transformations-

process innefattar även ”responsibility” (”ansvar”, min översättning), påpe-

kar Barad (2007:394). Det vill säga, etik är alltid sammanflätat med en trans-

formationsprocess. I relation till den här studien blir det då viktigt att under-

söka var och hur etiska dilemman uppträder i exempelvis en ”samlings-

hörna” eller en ”ljudhörna” då Alva och Nancy (i filmen) rör sig ihop med 

två par av metallock på specifika sätt. Jag kan med andra ord utgå ifrån att 

barnens skratt, pågående samhandlingar med lock av metall och etiska di-

lemman inte är skilda från det uppkomna ljudlandskapet, vilket tar mig till-

baka till Barads förståelse av en kunskapsapparat.  

Genom materiellt-diskursiva förändringsprocesser uppstår verbala 

ljuduttryck  

Med hjälp av Barads förskjutning av performativitet, hennes förståelse av 

intra-aktionsbegreppet och innebörden av en kunskapsapparat, kan jag utgå 

ifrån att när barn uttrycker sig verbalt eller med någon form av ljuduttryck 

(så som de gör i den videosekvens jag analyserar längre fram) är det inte 

skilt från ljudföreteelsen utan det verbala och ljudliga uttrycket är snarare 

uppkommet genom intra-aktionerna. Således har inte det mänskliga talet 

någon egen agens, det är först då språket51 möter andra agenter som denna 

kraft uppstår och producerar skillnad (Barad 2008:135). Det mänskliga språ-

ket gör dock människan till en särskilt kraftfull agent i det specifika skeen-

det, just på grund av språket, vilket ju är unikt för människan (Lenz Taguchi 

2012).  

Teoriavsnitt 2 – Naturvetenskaplig teori om ljud från 

fysiken och biologin (audiologi och neurovetenskap) 

Då jag har för avsikt att undersöka barns relationer och samhandlingar med 

ljud i ett ljudutforskande arbete på en förskola behövs ett teoriavsnitt som 

                                                      
51 I den här studien kommer jag inte att fokusera implicit på språk, då det är ett alltför stort 

forskningsområde samt att forskningspersonerna i studiens data är i den ringa ålder (1-2 år) att 

det blir svårt att tala om språk i den bemärkelsen som begreppet antas kräva. 



 56 

fokuserar ljud i ett naturvetenskapligt perspektiv hämtat från fysiken och 

biologin (audiologi och neurovetenskap).  Här ska jag redogöra för vad ljud 

är, hur ljud kan förstås uppstå, hur ljud potentiellt kan få saker att ske ihop 

med annan materialitet och mänskliga kroppar, samt hur människokroppen 

uppfattar ljud genom sin hörsel och nervceller i hjärnan. Avsnittet avslutas 

med en beskrivning av hur dessa naturvetenskapliga teorier kan antas intra-

agera med Barads agentiska realism och vad detta får för konsekvenser för 

det här projektet.  

Ljud som forskningsområde inom biologin  

Många svar finns att finna kring vad ljud är för och tillsammans med den 

mänskliga kroppen men fortfarande existerar det många frågetecken, menar 

amerikanen Seth Horowitz (2012).52 Vad är det då som gör att ljud är så svårt 

att förstå sig på? Horowitz (2012) förklarar problematiken kring ljud på 

följande sätt i förordet till boken The Universal Sense – How Hearing 

Shapes The Mind: ”[w]riting about things heard is particularly difficult be-

cause so much of the inner life of sound dwells below conscious thought” 

(ix). Han menar alltså att ljud tillhör vårt inre omedvetna liv, vilket gör det 

svårt att förstå dess processer. Dock försöker forskare inom det neuroveten-

skapliga fältet att ständigt utveckla ny kunskap om ljud som fysikaliskt fe-

nomen i relation till kroppen. Svenska forskare53 försöker till exempel 

komma fram till hur ljud påverkar människans upplevelser, hörsel och hjärna 

genom att utveckla vetenskapliga underlag, metoder och modeller för att 

förstå hur akustiska ljudlandskap skapar effekter för människors hälsa och 

välbefinnande. Det är ett dynamiskt forskningsområde med många olika 

inriktningar. Trots det tenderar de flesta att studera ljud genom att använda 

sig av ett matematiskt, fysikbaserat eller psykologiskt-neurovetenskapligt 

(kognitionspsykologiskt) tillvägagångssätt (Horowitz 2012:133). Det finns 

än så länge väldigt få studier att finna kring vilken betydelse ljud har för 

barn i pedagogisk praktik. 

Vad är ljud och hur uppstår ljud?- ljud som fysikaliskt fenomen 

Hur går det att förstå de ljud som uppkommer på en förskoleavdelning med 

teori och begrepp hämtade från fysiken; klickande och bankande ljud, barns-

                                                      
52 Seth Horowitz (2013) är neurolog och assisterande forskningsprofessor vid Brown Univer-

sity, Rhode Island, USA. Han är också skapare av NeuroPop, det första ljuddesign- och kon-

sultföretaget att använda neurosensoriska och psykoalgoritmer i musik och ljuddesign.   
53 Kunskapsportalen ”Ljudlandskap för bättre ljudhälsa”, som publiceras och underhålls av 

projektgruppen med samma namn, har som syfte att bidra till att på olika nivåer skapa kun-

skap, intresse och engagemang för en bättre ljudmiljö för alla Sveriges medborgare genom att 

bland annat förmedla kunskaper om trafikbullrets hälsoeffekter och om åtgärder för att skapa 

goda ljudlandskap. Forskningsteamet som ligger bakom ”Ljudlandskap för bättre ljudhälsa” 

består av forskare från Chalmers, Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet, Karo-

linska Institutet och Stockholms universitet.  
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kratt, skrik och slammer? Ljud brukar inte räknas som en självständig ener-

giform utan brukar snarare förstås som ”rörelse och rörelseenergi mellan 

partiklar” (Areskoug et al. 2013:69). Det går alltså inte att förstå ljud som en 

process som uppstår på egen hand utan som vågor som uppstår som en effekt 

av något som händer. Fenomenet uppstår på tre olika sätt, menar forskarna 

Matthias Scholz och Julia Winroth (2008). För det första kan ljud genereras 

genom att en viss rörelse uppstår upprepade gånger, såsom en pendel i en 

klocka. För det andra, att ljud blir till genom andra typer av rörelser som 

exempelvis vattenrörelser. För det tredje, att något förändras under en väl-

digt kort tid som exempelvis vid en explosion. I förskolans ljudlandskap 

skulle ett exempel på det kunna vara när bestick faller till golvet under en 

måltid; vilket för ett kort ögonblick förändrar det befintliga ljudlandskapet i 

rummet. För att ljud överhuvudtaget ska kunna uppstå måste någonting sät-

tas i vibration (Karlsson & Undvall 2013:82). Ljud är ”vibrationer i luften”, 

skriver Richard Dawkins (2011:156). Dessa vibrationer kan förklaras som 

transporter av energi, vilket är karakteristiskt för ett så kallat ljudvågsfeno-

men. För att förstå de karaktärer ljudvågor kan ha liknar man dem ofta vid 

havsvågor (Anderberg et. al 2012:176) då de vibrationer som orsakar ljudut-

bredning rör sig åt alla håll likt vågor (Challoner 2004:6,10). Jag som fors-

kare, med min kropp och mina tankar, föreställer mig här alla de gånger jag 

har stått och blickat ut över havet på Ölands västkuts. Havsvågor möts, bryts 

mot varandra, skvätter och sammanblandas med nya och andra vågor.54 

Ljudvågor kan beskrivas som skillnader i täthet i det som gör att ljudet upp-

kommer. 

 

Ljud kan också beskrivas som tryckvågor i luften (Macaulay 1989:50). En 

tryckvåg orsakas av något som rör sig fort och pressar luften framåt. Den 

naturvetenskapliga teorin beskriver hur ljud som vibrationer kan förflytta sig 

i form av luftmolekyler (Anderberg, Johansson & Östklint 2012:185). Det 

som sker är att små partiklar (molekyler) först trycks ihop för att sedan återfå 

sin form; vilket gör att molekylerna krockar i luften. Detta beskriver hur en 

luftmolekyl överför sin energi till en grannmolekyl, vilket skildrar hur rörel-

ser bringar energi i svängning, skriver Cash och Taylor (1989:6). När vibrat-

ionerna sprids i luften förtätas och förtunnas den, vilket Areskoug et al. 

(2013:69) förklarar som att det bildas tryckvågor ungefär som ringar på vatt-

net. Den reflekterande energin som uppstår är viktig (Ringström & Selin 

1994:64). Liksom vågor på havet har ljudvågor egenskapen att flytta energi 

från källan till den punkt där vi registrerar vågen och dess effekter (Ander-

berg et. al 2012:176). Terry Cash och Barbara Taylor (1989:17) ger exempel 

på hur höga ljudvibrationer, som rörelser, i närheten av en stor snösamling 

kan starta en lavin. Förstådda som ljudvibrationer kan alltså ljudvågor få 

                                                      
54 Vågor som metafor använder även Barad, se kommande avsnitt där jag med hjälp av natur-

vetenskaplig teori utvecklar det.  
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materia att förflytta sig. Ett väldigt starkt ljud kan med andra ord få saker att 

röra på sig, utan människors inblandning. På så sätt har ljud vissa egenskaper 

och en viss karaktär som blir viktig att förstå här för att kunna begripa vad 

ljud är och vad ljud kan göra i relation till data.  

 

Vibrationer, ljudutbredning och ljudvågor i relation till frekvens och 

ljudstyrka – ljud som fysikaliskt fenomen 

De rörelser och vibrationer som uppstår då ljud skapas sker, som tidigare 

påpekat, väldigt fort. De vibrationer som uppstår upprättar på så vis en sorts 

banbrytande resa som sprider ut sig bort från källan där de uppstod. Ljud går 

alltså att uppmärksamma utan att behöva befinna sig exakt på samma ställe 

som där ljudet uppstod. Eftersom ljud sprider ut sig innebär det att en männi-

ska kan höra ljudet utan att behöva placera örat mot själva ljudkällan. ”Ljud 

tröttnar inte heller, utan rör sig med samma fart långt från ljudkällan och 

nära den”, skriver Elsie Anderberg et al. (2012:183). Det vill säga, en män-

niskas öra måste inte placeras direkt i linje med källan för att den uppkomna 

ljudfrekvensen ska kunna uppfattas på samma sätt som vid den punkt där det 

producerats. Fortplantningshastighet handlar om hur fort ljudet kommer till 

en källa (Scholz & Winroth 2008). Ett par metallock som förekommer i stu-

diens data behöver med andra ord inte placeras mot barnens öron för att de 

med sin hörsel ska kunna uppfatta det tempo/den hastighet av klickande ljud 

som frambringas i händelsen.  

 

Frekvens och ljudstyrka55 blir viktiga begrepp att använda då vi önskar förstå 

hur ljud uppstår och hur ljud uppfattas (Scholz & Winroth 2011). Frekven-

sen avgör om ett ljud uppfattas som mörkt (dovt) eller ljust (högt). Högfre-

kventa ljudvibrationer beskriver ljud med kort våglängd och lågfrekventa 

vibrationer beskriver ljud med lång våglängd (Dawkins 2011:15). Det är 

vibrationernas hastighet som avgör om ett ljud är högfrekvent (alstras av 

snabba vibrationer/vibrerar snabbt, ljust) eller lågfrekvent (alstras av lång-

samma vibrationer/vibrerar långsamt, mörkt) (Challoner 1987:14). Vi män-

niskor har svårt att uppfatta de hastigheter som ljud rör sig i (Cash & Taylor 

1989:16) men de svängningar i luften som vi med vår hörsel kan registrera 

ligger generellt med en frekvens på 20 till 20 000 svängningar per sekund 

(frekvensen 1 Hertz betyder att något har hänt en gång per sekund), förklarar 

Scholz och Winroth (2011). Även om vi inte uppfattar ljudets bana så upp-

märksammar vi ändå genom vår hörsel det ljudlandskap som förekommer. 

Det går alltså att anta att de ljud som uppkommer på förskoleavdelningen i 

data blir uppmärksammade av de barn som vistas där. De ljud, tryckföränd-

                                                      
55 Vårt vardagliga språk gör det ibland svårt när vi ska beskriva ljud. Orden lågt och högt är 

ord som ger missförstånd, då de kan förvilla oss när vi talar om frekvens respektive ljud-

styrka. 
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ringar, som frambringas i data får alltså betydelse i mötet med annat och 

andra, vilket jag återkommer till under nästa rubrik.  

 

Det finns inget som kan betraktas som tystnad, påpekar Horowitz (2012:2). 

Överallt där det finns materia och energi, finns vibrationer, och varje vibrat-

ion kan transportera energi och information till en mottagare som lyssnar 

(Horowitz 2012:5, 277). En miljö saknar med andra ord aldrig ljud (utom i 

rymden då ljud inte kan röra sig i vakuum) (Anderberg et al. 2012:183).  

Även där vi människor uppfattar det som tyst finns ljud, så kallade ultraljud 

med för hög/ljus frekvens (över 20 000 Hertz) respektive infraljud (under 20 

Hertz) med för låg/dov frekvens. Ultraljud är alltså ljud med en frekvens 

högre än den översta gränsen för vad en människans hörsel kan höra och 

infraljud är ljud med en frekvens lägre än den nedersta gränsen för vad en 

människa kan höra. Även om en människas hörsel inte kan uppfatta alla 

vibrationer/frekvenser, då hon inte kan uppfatta ljud med alltför hög eller låg 

ljudfrekvens, så finns den ändå där, påpekar Cash och Taylor (1989:16). 

Vissa djur uppfattar dessa frekvenser, vilket kan förklara hur djuren som 

känsliga varelser uppfattar vissa faror med hjälp av sin hörsel långt tidigare 

än människor. Det går alltså att anta att ljud − oavsett om de är hörbara eller 

inte − är påtagliga, konkreta och betydelsefulla. Cash och Taylor (1989:17) 

skriver att ”ljud tar plats”. Ett exempel på det skulle kunna vara ett basljud 

från en högtalare; dessa vibrationer kan kännas i kroppen eller få ett par 

tunna byxor att fladdra utan att ljudet tas upp av människans ytteröron. Det 

som sker är en ljudutbredning, det vill säga en impuls (beståendes av ljud-

vibrationer), som förflyttas genom luften i omkring 340m/s (Ringström & 

Selin 1994). Står vi nära ljudkällaren kan vi oftast inte uppfatta den ljudför-

dröjning som sker men om vi står på långt avstånd kan vi uppleva den för-

dröjning som sker från att ljudet uppstår tills då vi uppfattar ljudet. Vi kan 

också ta hjälp av vår hörsel eller någon typ av beräkning eller mätning för att 

undersöka hur starkt respektive svagt ljudet är. ”Hur långt trumhinnan dras 

ut eller trycks in beror på hur stort ljudtrycket är, det vill säga hur starkt lju-

det är”, skriver Scholz & Winroth (2011), vilket också leder oss in på hör-

selvetenskap (audiologi) som jag beskriver närmare längre ned. Ljudstyrkan 

(amplituden) berättar för oss hur stora svängningarna är, till skillnad från 

frekvensen som informerar oss om hur ofta svängningarna sker (Gustafsson). 

Det vill säga, om amplituden är hög är ljudet starkt, hög ljudstyrka (mäts i 

decibel). Det är alltså möjligt att utgå ifrån att ljud alltid förekommer på en 

förskoleavdelning och därmed också i det empiriska materialet, även om vi 

inte alltid kan registrera dess uppkomst.  

Hur kan man förstå förändringar som sker i de rumsliga förhållandena?  

Ljud transporteras på olika sätt beroende på densiteten hos mediet, menar 

neurologen Horowitz (2012:29). Det betyder att desto tätare molekylerna är i 

exempelvis luft, vatten och metall är avgörande för hur hög eller låg densite-
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ten blir. Luftmolekyler, till skillnad från vattenmolekyler, har låg densitet 

vilket gör dem till bättre ljudbärare. Med andra ord förändras ljud i olika 

utrymmen och på olika sätt i mötet med materia och materialitet. Ljudland-

skap varierar i tid och rum (Kropp 2009). Här blir begreppet akustik viktigt 

då det hjälper till att förklara läran om ljudet: hur det uppkommer och hur 

det sprider sig (Karlsson & Undvall 2013). Ljud är beroende av ett rums 

utformning och det material som ett rum är uppbyggt av (Cash & Taylor 

1989:14). Underlag, väggar och tak i en ”samlingshörna”, för att ta några 

exempel från studiens data, har alltså stor betydelse för de ljudvibrationer 

som uppstår. Det betyder att ljudets bana blir krökt – stöter på hinder − och 

till viss del absorberas upp av olika material, vilket skulle kunna förstås som 

ett rum med bra ljudegenskaper.56 Detta förklarar Gustafsson (2009) på föl-

jande sätt: ”betydelsen av ordet dämpning syftar på en minskning eller redu-

cering av någonting” (13). Ett exempel på det skulle kunna vara när ljud 

studsar och reflekteras mot ett visst föremål.  

 

I teorin kan ljud nästan sprida ut sig i all oändlighet (Horowitz 2012:25f), 

men då saker och ting kommer emellan och absorberar ljudet gör det så att 

ljudvågorna förlorar energi. Det betyder att ljudet dämpas, vilket anspelar på 

en försvagning eller reducering av något, förklarar Gustafsson (2009:13). Ett 

exempel på det från empirin skulle kunna vara då ett par metallock möter en 

matta med lång lugg. Fransarna på mattan i mötet med de metalliska locken 

dämpar det uppkomna ljudet. ”För att ett material ska absorbera ljud effek-

tivt behöver det ha mycket yta på en liten volym”, skriver Scholz och Win-

roth (2011). En del ljud lyckas resa sig ovanför, ”smita” undan hindren, och 

kan på så vis förstås som obehindrade av omgivningen (Horowitz 2012:25f). 

Eko skulle kunna vara ett exempel på det. De ljud som uppstår i data studsar 

alltså mot andra materialiteter som finns i ”samlingshörnan” och ”ljudhör-

nan”, så som väggar, tak och underlag. Människans upplevelser av ljud (som 

jag återkommer till under nästa rubrik) är också påverkade av den lokal och 

miljö som upplevelsen sker i, menar Töres Theorell (2009). Trots att ljud är 

osynligt för blotta ögat har det stor betydelse för människors upplevelser. 

Detta kan också förklaras med att luftens molekyler är så små att vi med vår 

syn inte kan uppfatta deras rörelser. Fysikaliskt innebär det att för få luftpar-

tiklar inte klarar av att överföra märkbara mängder ljud (Anderberg et al. 

2012:183). 

Hur går det att förstå ljudets relation till människor?  

Alla mekaniska vibrationer, i luft och andra ämnen, som har en sådan sväng-

ningstid att vårt öra kan uppfatta dem kallas ljud (Anderberg et al. 

                                                      
56 Inom exempelvis ramen för forskningsprojektet Ljud för en bättre ljudhälsa (där Teknisk 

Akustik vid Chalmers tekniska högskola bl.a. deltagit) görs olika studier kring ljudhälsa och 

om hur man kan designa rum och miljöer med bra ljudegenskaper.  
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(2012:190). Somliga ljud går rakt in i örat utan att stoppas och andra dämpas 

av örats ludd och andra barriärer. En del människor har mycket känsliga 

hörselnerver och andra nedsatt hörsel, vilket skapar olika förutsättningar att 

uppfatta ljud. ”Skillnaden är mycket stor mellan det ljudtryck som vi nätt 

och jämt kan uppfatta (d.v.s. det allra svagaste) och det som orsakar obe-

hag/smärta”, förklarar Gustafsson (2009:10). Begreppet psykoakustik är 

läran om hur människans öra, hjärna och sinnen uppfattar ljud (perception) 

och beskriver skillnaden mellan hur ett ljud upplevs och hur det låter 

(Asplind & Olsson 2014). Det har alltså betydelse att lyssna och hur vi lyss-

nar på ljudlandskap. Det mätinstrument som registrerar ljud kan ge ett annat 

resultat än en människas upplevelse av det. Perceptionen skiljer sig också 

mellan olika människor, vissa ljud upplevs som behagliga och hälsosamma 

medan andra som störande eller påträngande.57  

 

Olika upplevelseaspekter av ljud får också olika (diskursiva) innebörder för 

olika individer och kan ibland vara svåra att översätta till ord. ”The way 

sounds are made and heard (or not), the effects sounds have on your mind, 

your emotion, your attention, your memories, your moods, are so vast as to 

be almost beyond description”, skriver Horowitz (2012:förord:ix). Vårt var-

dagliga språk har dock många ord som skildrar hur ljud låter och hur de upp-

levs (hörselupplevelsen). Exempel på sådana ord är: ”rent”, ”starkt/svagt” 

och ”mullrande” etc. Dessa ord förklarar även de naturvetenskapliga termer 

som används för att beskriva hur ljud uppstår som fysikaliskt fenomen och 

de akustiska egenskaper som de har (Gustafsson 2009:9).  Människors up-

plevelseaspekter av ljud står också i relation något, vilket Horowitz (2012) 

skildrar på följande sätt: ”[y]et at the heart of all sound, its perception and 

effects on living things, lies in mathematical heart that ties together the most 

basic interactions of matter, energy and the mind” (förord:ix).  

 

Människor upplever ett regelbundet mönster av tryckförändringar som en 

ton, skriver Gustafsson (2009:12). Denna ton befinner sig inom ett spektrum 

av toner som de flesta människor anser vara tilltalande och som våra käns-

liga öron kan behandla som just behagliga ljud då de befinner sig över vår 

”hörtröskel” men under vår smärtgräns (Gustafsson 2009:11). ”Av alla ljud 

vi hör är det bara få som ger så regelbundna svängningar hos trumhinnan 

som musikens toner” skriver Anderberg et al. (2012:190). Musikbegreppet 

har rört sig mot definitioner som ”tonande rörliga former” eller ”organiserat 

ljud”, skriver Wassrin (2013:13). Det går att förstå innehållet i musiken som 

”en komplex väv av förbindelser mellan ljuden i eventet” (Wassrin 2013:15 

med hänvisning till Small 1998). Människans upplevelser och biologi blir på 

olika sätt påverkat av ljud och musik, exempelvis förändras människans puls 

                                                      
57 Begreppet tonstyrka används inom fysikalisk teori för att beskriva en människas ljudupple-

velse. 
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av tempo. Om tempot är högre än människans kroppspuls går pulsen upp och 

om tempot är lägre går pulsen ner, förklarar Theorell (2009). Då jag analyse-

rar studiens data kan jag på så sätt ta för givet att olika toner och tempon 

samhandlar med barnens kroppar, känslor och tankar, liksom med mig som 

forskare. Ett snabbt respektive långsamt klickande ljud har betydelse för hur 

barnen i filmen, liksom jag som forskare, upplever de ljud och tempon som 

frambringas i data.  

Biologi och hörselvetenskap (audiologi) – örats konstruktion och 

ljudupptagning 

Vad händer inne i örat och hur registreras ljud i hjärnan? Detta är stora ve-

tenskapliga frågor (tillhörande biologin) som jag inte kan reda ut fullständigt 

i denna uppsats. Dock vill jag ändå närma mig dessa frågor och översiktligt 

beskriva vad som sker inne i den mänskliga kroppen då den möter ljudvågor 

av olika slag för att på så sätt bättre förstå det som sker i barnens möte, lik-

som mitt eget, med ljud i filmsekvensen. Ljudet leds via hörselgången in till 

mitt inneröra där en komplex apparat av örats anatomi gör så att nervsignaler 

skickas till hjärnan (Gustafsson 2009:17f). Lite mer konkret beskrivet hand-

lar det om att våra ytteröron beskrivna som ”ljuduppfångare” fångar upp de 

tryckförändringar som uppstår i vår omgivning. Via hörselgången (där ljudet 

förstärks) når de sedan mellanörat, där trumhinnan finns, och därefter vidare 

in till innerörat där nervcellerna (neuronerna) finns. När ljuden når trumhin-

nan sätts den i vibration och sensorer i innerörat reagerar, det vill säga skick-

ar nervsignaler till hjärnan som tolkar vibrationerna som ljud (Challoner 

2004:22). Våra öron och vår hörsel är alltså en mycket komplex apparat och 

Gustafsson (2009:18) skildrar därför innerörat som en ”mycket sofistikerad 

frekvensanalysator”, eftersom det är där som de inkommande vibrationerna 

och dess egenskaper registreras. Dessa ljudprocesser går, som jag tidigare 

varit inne på, blixtsnabbt. Hjärnan registrerar ljuden och sänder signaler till 

kroppen som får den att reagera också innan hjärnan blir medveten om det. 

Kanske lyfta en arm, sträcka ut tungan eller ta ett danssteg? Horowitz (2012) 

utmanar mig genom sina teorier att föreställa mig hjärnan som en sorts hel-

het, komponerad av billioner av neuroner, där ljud upptas och förändras ihop 

med varandra i en dynamisk process. Han skriver: ”[i]f you dare to think of 

the century of the brain as a whole, composed of billions of neurons, each 

with its own dynamic sound changing along with its function, the function of 

the brain as a whole is reflected in a metasound – a neuronal orchestra” 

(Horowitz 2012:277). I relation till filmsekvensen betyder det att jag behöver 

försöka urskilja de olika ljud som barnen möter i data, samtidigt som jag 

också måste förstå hur exempelvis klickande, bankande ljud och tystnad 

hänger samman med och producerar en sorts helhet i hjärnan (såväl min som 

barnens).  
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Naturvetenskapliga teorier i mötet med agentisk realism 

Hur samhandlar naturvetenskaplig teori om ljud från fysiken och biologin 

(audiologi och neurovetenskap) och ett agentiskt realistiskt perspektiv på 

världen? Den frågan är relativt lätt att besvara, eftersom Barad har använt 

teori om olika former av vågrörelser från fysiken för att konstruera sin trans-

disciplinära teori för samhällsvetenskapen och humaniora. Hon har lånat in 

begrepp från naturvetenskapens fysik för att förklara fenomen i samhället, 

tex. diffraktion (Barad 2007). Det betyder inte att naturvetenskaplig teori och 

Barads agentiska realism är ”samma sak”, utan snarare att Barad lånat meta-

foriska bilder från fysiken.  

 

Medan den naturvetenskapliga teorin syftar till att söka orsakssamband som 

svarar på frågor om tex. ljud för att exempelvis konstruera hörapparater som 

vi kan lita på alltid kommer att fungera på samma sätt givet vissa omstän-

digheter, är syftet med Barads agentiska realism att få oss att betrakta vår 

delvis mänskligt konstruerade omvärld på ett nytt sätt rent samhällsveten-

skapligt. Barads (2007, 2008) agentiska realism använder metaforer och 

begrepp från fysiken för att hjälpa oss att förskjuta vår förståelse av vår egen 

delaktighet i världen och därmed förstå hur vi själva och våra relationer är 

produkter av världen. Det vill säga, försöka förstå hur världen och naturen 

uppstår genom ömsesidiga skeenden. Den naturvetenskapliga teorin har ex-

empelvis som utgångspunkt att ljud påverkar omvärlden, eller hur vi kan 

förändra världen med ett visst ljud, medan den agentiska realismen snarare 

handlar om att ha som utgångsläge att materia intra-agerar med allt runtom-

kring (Barad 2007:25). Genom ett agentiskt realistiskt perspektiv går det på 

så vis att utgå ifrån att ljud, som materialitet, frambringas och framträder i 

ömsesidiga relationer som även inbegriper mänskligt konstruerade diskurser.  

 

Genom att ta del av vedertagen naturvetenskaplig teori blir det möjligt att 

begripa hur ljud uppstår och kan förstås förflyttas rent fysikaliskt. Ihop med 

agentisk realistisk teori, blir det i analyskapitlet möjligt att se, höra och för-

stå hur ljud som fysikaliskt fenomen intra-agerar ihop med barnen i de empi-

riska exemplen. Med hjälp av exempelvis naturvetenskapliga kunskaper om 

att ljudvågors hastighet är beroende av de ämnen de färdas genom (Cash & 

Taylor 1989:20) blir det i analysen möjligt att begripa hur locken av metall 

ihop med barnen, med sina olika kvaliteter, strukturer och karaktärer är del-

aktigt i processen av hur klickande ljud uppstår. Klickandet uppstår exem-

pelvis i samma ögonblick som ljudet samhandlar med två lock med metallisk 

yta och barns kroppar, känslor och tankar. Den naturvetenskapliga teorin i 

mötet med agentisk realism blir till teoretiska analysverktyg i relation till 

studiens frågeställningar. Begrepp som ljudvågor, vibration, frekvens, ljud-

styrka, tystnad och akustik blir ihop med Barads begrepp till samarbetspart-

ners i licentiatuppsatsens analyskapitel. Förstådda som performativa agenter, 
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potentiellt aktiva och kraftfulla, går det därför att förstå hur den naturveten-

skapliga teorin och dess begrepp intra-agerar med Barads agentiska realism, 

som i sin tur är konstruerad från naturvetenskaplig teori. 
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Kapitel 3: Metod 

Introduktion till kapitlet 

Det här kapitlet består av sex avsnitt:  

 

Metodkapitlet inleds med ett avsnitt där jag förklarar hur hela den här licen-

tiatuppsatsen metodologiska genomförande ska förstås som en helhet där 

flera olika delar är ömsesidigt sammanflätade; teori och metod kan antas 

intra-agera. Jag har därför valt att kalla detta första avsnitt för: Allt hänger 

samman - forskningsproblem, teori, metoder, etik, data och forskare.  

 

I och med att empirin består av pedagogisk dokumentation genererad av 

personal på en förskola inleder jag kapitlets andra avsnitt: Metod för genere-

ring av data med att berätta hur pedagogisk dokumentation vanligtvis brukar 

beskrivas i förskolans praktik för att därefter redogöra för hur pedagogisk 

dokumentation kan förstås i relation till ett agentiskt realistiskt teoretiskt 

perspektiv. 

 

I kapitlets tredje avsnitt: Pedagogisk dokumentation som forskningsdata 

redogör jag för hur andra forskare har gått tillväga för att använda pedago-

gisk dokumentation som forskningsdata. Dessa tidigare forskningsmetoder 

blir viktiga för att jag ska kunna ta reda på hur jag ska genomföra just den 

här studiens insamling och bearbetning av data.  

 

Därefter följer kapitlets fjärde avsnitt: Studiens tillgång till ett pedagogiskt 

dokumentationsmaterial där jag beskriver hur studiens empiriska material 

har genererats från en förskoleavdelning i form av pedagogisk dokumentat-

ion. Jag skildrar här hur förskoleavdelningen har arbetat fram detta material 

och vilken teknik de använt. Här beskriver jag även de etiska överväganden 

som behövts göras i relation till potentiella risker och möjligheter.  

 

Kapitlets femte avsnitt: Urval och bearbetning beskriver hur förskoleavdel-

ningens dokumentationsmaterial transformerats av mig som forskare till 

forskningsdata. Här beskrivs även hur jag gick tillväga för att välja ut den 

filmsekvens som empirin består av. Här beskrivs hur valet av forskningsdata 

kan förstås som ett ”agentiskt snitt” samt hur jag har studerat detta specifika 

”snitt”.  
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Det sjätte och sista avsnittet: Intra-aktiv metod som analytiskt tillvägagångs-

sätt, är ett gediget avsnitt som handlar om hur jag har gått tillväga för att 

handskas med den pedagogiska dokumentationen som forskningsdata samt 

intra-aktivt analysera den. I avsnittet beskriver jag hur jag har satt Barads 

(2003, 2007, 2008) agentiska realism i rörelse med fysikalisk teori om ljud 

och hur jag som forskare med hjälp av de utvalda teoretiska tankeenheterna 

konkret intra-agerar med data.  

Allt hänger samman - forskningsproblem, tidigare 

forskning, teori, metoder, etik, data och forskare  

En intra-aktiv metod förskjuter en vedertagen syn på akademiskt 

skrivande 

Sedan länge har det ifrågasatts varför vi oftast inom forskning delar upp teori 

och metod, liksom forskaren från det hon studerar (Barad 2007; Bodén 2014, 

2015; Hultman 2011; Jackson & Mazzei 2011; Hultman & Lenz Taguchi 

2010; Hultman & Lenz Taguchi 2010; Lenz Taguchi 2011, 2012, 2012a, 

2013; Lenz Taguchi & Palmer 2014; Palmer 2011). Doktorander uppmuntras 

ofta att separera teori och analys i sina akademiska texter, påpekar Alicia 

Jackson och Lisa Mazzei (2011:138). De mer traditionella sätt som en forsk-

ningstext förväntas att skrivas på sätter gränser (jmf Bodén (2014, 2015). I 

den här licentiatuppsatsen behöver jag exempelvis förhålla mig till den upp-

delning som görs mellan ett teoriavsnitt och ett metodavsnitt. Den svåraste 

uppgiften med att tänka ihop med teori, vilket krävs i en intra-aktiv forsk-

ningsprocess, är att skriva linjärt om något som sker simultant (Jackson & 

Mazzei 2011:139). Ett ifrågasättande av att särskilja en texts olika delar ifrån 

varandra synliggör komplexiteten i att separera metod från teori, tänkande 

från görande och forskaren från forskningsprocessen.  

 

En intra-aktiv teori och ett intra-aktivt metodologiskt tillvägagångssätt ska 

förstås som sammansatt. Det vill säga, allt hänger samman: forskningspro-

blem, teori, metoder, etik, data och forskare. En forskningsprocess består 

alltså av flera olika agenter, relationer och sammanflätningar; eller ”material 

engagement” (”materiella förbindelser”, min översättning) som Barad 

(2007:49) uttrycker det. Det blir alltså nödvändigt för mig att utgå ifrån att 

varje del i texten och varje ny kunskap som uppstår i forskningsprocessen 

produceras mitt i och genom mötet av empiri, forskare, etik, teori och metod 

(Palmer 2010:65). Relationen mellan teori och metod kan på så vis förstås 

som icke-hierarkisk och intra-aktiv (Palmer 2010). Därför blir det omöjligt 
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för mig i den här forskningsprocessen att tänka och skriva om teoretiska 

begrepp utan att också undersöka och göra mig medveten om en intra-aktiv 

forskningsmetod. Ett agentiskt realistiskt perspektiv medför på så vis både 

teoretiska och metodologiska processer där flera olika agenter är delaktiga 

samtidigt och där de är ömsesidigt inflytelserika över olika skeenden (Lenz 

Taguchi 2011a). 

Olika sätt för att förstå ett intra-aktivt tillvägagångssätt 

Det finns olika sätt att förstå en sådan sammanflätad forskningsprocess. 

Jackson och Mazzei (2011:1) skriver att det inte är någon skillnad mellan 

vad en bok berättar och hur den är skriven. De menar att det inte går att 

skilja på vad en forskare säger (teori) och hur en forskare väljer att skriva 

fram sin berättelse (metod). Det betyder att de teoretiska begrepp som jag 

som forskare försöker att skapa kunskap om och sätta i rörelse också får 

effekter för det tillvägagångssätt som jag väljer samtidigt som tillvägagångs-

sättet ”säger” något om den teori jag har valt. Bodén (2014, 2015) beskriver 

även hon hur forskarens skriftliga förfarande är starkt sammanflätat med 

forskningsprocessen och hur teori och metod därför måste förstås som tätt 

samarbetande med forskaren själv. På så vis blir forskaren tvungen att etiskt 

och ansvarsfullt förstå sin egen involvering i produktionen av ny kunskap 

(Lenz Taguchi 2014:19).  

 

Ett annat sätt att försöka förstå en intra-aktiv forskningsprocess är att som 

forskare försöka befinna sig ”in the threshold” (”på tröskeln/i passagen”), 

som Jackson och Mazzei (2011:138) uttrycker det. Det betyder att forskaren 

föreställer sig att hon/han utgår ifrån att ny kunskap inte kan uppstå om inte 

olika delar tillåts att mötas, sammanflätas och förändras i passagen emellan. 

Att iscensätta för förändring innebär alltså att försöka förändra det man re-

dan vet genom att låta gammal kunskap möta ny kunskap. Ett exempel på 

hur forskaren kan förskjuta den förståelse som hon redan har är genom att 

låta ett teoretiskt begrepp möta data på nya och olika sätt för att på så sätt 

försöka förstå empirin på oanade sätt. Barad (2007:148) skulle förmodligen 

använda metaforen ”apparatus of knowing” (se Kapitel 2: Teoriavsnitt 1) för 

att beskriva den kunskapsapparat som forskaren undersöker och själv ingår i 

(jmf Lenz Taguchi 2012:63). I ett intra-aktivt projekt går det, som tidigare 

påpekat, att förutsätta att forskaren själv är sammanflätad med kunskapsap-

paraten. Det vill säga, att forskaren försätter sig i ett sammanhang där 

hon/han på olika oförutsedda sätt sammandrabbar med begrepp och data 

vilket gör att hennes tänkande, observerande och teoretiserande blir en sam-

manflätad praktik (Barad 2007:133). Lite längre ned beskriver jag hur denna 

process hänger samman med Barads tanke om hur etik, kunskapande och 

varande är sammanflätat, det vill säga det hon kallar ethico-onto-epistem-

ology (2007:185).  
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Syftet med en intra-aktiv metod 

Genom att utgå ifrån att minsta enhet, och därmed även minsta förändring, i 

analysarbetet kan medföra nya resultat blir det också möjligt att studera ”re-

lations of difference and how they matter”, menar Barad (2007:71–74). Syf-

tet med en intra-aktiv analys är därför att mejsla fram nya förståelser, tänka 

nya tankar och handla på nya sätt genom att studera olika agenters delaktig-

het och inflytande (Lenz Taguchi 2012:87). Ett intra-aktivt tillvägagångssätt 

handlar alltså om att ansvarfullt (etiskt) undersöka hur olika agenter intra-

agerar och därmed bemöta de effekter av skillnad och transformation som 

uppstår i dessa intra-aktioner. På så vis går det att skapa kunskap om hur nya 

innebörder uppstår samt vilka transformationer som dessa ”nya” producerar. 

Genom att studera transformeringsprocesser blir det möjligt att belysa ”relat-

ions of difference” just i det skede som de uppstår (Barad 2007:71–74).  

Ett intra-aktivt tillvägagångssätt kräver etisk medvetenhet 

I forskningsarbetet har Vetenskapsrådets etiska riktlinjer – God Forsknings-

sed (2011) − tagits i beaktning. Saar och Annika Löfdahl (2014) förklarar att 

”[f]orskningsetiska frågor handlar om hela forskningsprocessen, från valet 

av forskningsuppgift, urval, metod, genomförande och presentation till till-

lämpning av forskningens resultat (32). Barads perspektiv påpekar att etik 

alltid är sammanflätat med kunskapsproduktion (2007:396). Att ta detta i 

beaktande och göra det i relation till agentisk realism och en intra-aktiv me-

tod innebär även att forskaren på ett ansvarsfullt sätt behöver förstå sin egen 

(och andra agenters) delaktighet i det som hon/han studerar. Forskarens del-

aktighet innebär en etisk skyldighet (Lenz Taguchi 2014:17). Jag som fors-

kare behöver försöka peka på, lyfta upp och försöka förstå de etiska aspekter 

som framträder på ett intra-aktivt sätt i data och i mitt eget möte med data då 

varje val av metod producerar sina specifika etiska frågor som kräver sär-

skilda etiska överväganden. Vetenskapsrådet påpekar just vikten av etisk 

medvetenhet då de skriver att (2011): ”[n]ya etiska problem aktualiseras när 

nya vetenskapliga frågor ställs, när nya metoder används och när nya materi-

al analyseras” (10). Det går alltså inte att tro att samma etik uppstår i olika 

forskningsstudier utan varje studie är unik och ställer sina egna frågor. Ef-

tersom etiken, med Barads sätt att tänka, uppstår i intra-aktion uppstår frå-

gan; hur kan detta förstås?  

 

”This post-human ethic ‘worlding’ is not a matter of choice, will or intent 

but a matter of our ”incarnate relation” that precedes consciousness and in-

dividualism, borne of our being in and of the world”, skriver Carol Taylor 

och Gabrielle Ivinson (2013:667). Det är alltså inte människors egna intent-

ioner eller val som frambringar ny kunskap och etik utan det är mitt i den 

intra-aktiva processen som nya, praktiska etiska frågor och handlingar upp-
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står. Det betyder att etiken liksom ”hovrar” över hela arbetet; ställer frågor 

och tvingar forskaren och barnen i data att tänka och gå tillväga på vissa sätt. 

Det vill säga, det kommer att produceras nya frågor och nya tillvägagångs-

sätt som inte ens fanns när jag påbörjade arbetet. De data som studeras blir 

sammanflätade med mina egna minnen, idéer, förgivettaganden och före-

ställningar. Det vill säga, hur jag tänker om det jag ser och hör i filmsekven-

sen får effekter för hur detta studeras. Det innebär att jag behöver bli etiskt 

medveten och ta ansvar för de resultat som frambringas samtidigt som kun-

skapandet sker; ”[k]nowing is a matter of intra-acting” skriver Barad 

(2007:149). Med utgångspunkt i detta blir varje liten del i data och i forsk-

ningsprocessen en viktig del av hela arbetet och arbetets resultat. Med hjälp 

av Barads begrepp ethico-onto-epistem-ology och tidigare forskning på fältet 

behöver jag utgå ifrån att etik och etiska dilemman som uppstår i data och i 

forskningsprocessen inte kan skiljas från någon del av uppsatsen. De neo-

materialistiska teorierna handlar på så sätt inte bara om att omarbeta förståel-

ser utan också just om att arbeta fram nya, praktiska och etiska handlingar.  

 

Med hjälp av Karin Gunnarssons (2015:75f) doktorsavhandling och annan 

tidigare forskning (Lenz Taguchi 2011a, 2012a; Lenz Taguchi & Palmer 

2014) blir det då möjligt att tänka att etik, som en del av en kunskapsprocess, 

inte kan ses som ett isolerat eller ensamt ansvar som går att placera på en 

enskild person utan snarare som en process där många delar står ansvariga 

för de effekter som framkallas. På liknande sätt behöver också jag undersöka 

vilka forskningsetiska aspekter som formas i just den här specifika studien. 

Det vill säga, vilka frågor uppstår när jag sätter ett agentiskt realistiskt per-

spektiv och en intra-aktiv metod i rörelse med data och mig som forskare? 

Vad innebär det i form av etik att jag som forskare intra-agerar med data? 

Vilka etiska dilemman uppstår i filmsekvensen och hur hänger det samman 

med de materialiteter och diskurser som förekommer där? Hur går det att 

förstå de etiska ställningstaganden som ofta produceras blixtsnabbt i de 

intra-aktiva processerna? Dessa frågor kommer att ”hovra” över analys-

kapitlet.  

Metod för generering av data 

I den här studien har pedagogisk dokumentation använts som forskningsdata. 

Längre fram i detta avsnitt ska jag redogöra för hur pedagogisk dokumentat-

ion kan förstås i relation till agentisk realism, men först ska jag beskriva 

relationen mellan pedagogisk dokumentation och förskolan.  
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Pedagogisk dokumentation i relation till förskolans praktik 

Pedagogisk dokumentation går att förstå som ett arbetsverktyg som synlig-

gör barns och vuxnas lärandeprocesser i pedagogiska praktiker (Dahlberg, 

Moss & Pence 2001; Elfström 2013, 2015; Lenz Taguchi 2010, 2012, 

1997/2013; Olsson 2009; Palmer 2011; Reggio Children 2001, 2008; Unga 

2013; Wehner Godée 2010, 2011; Åberg & Lenz Taguchi 2005). Det kan 

också beskrivas som ett verktyg för utvärdering, uppföljning och utveckling 

av pedagogiska verksamheter (Skolverket 2012). En rad olika praktiska me-

toder ingår i ett arbete med pedagogisk dokumentation såsom att fotografera, 

filma och anteckna (Wehner Godée 2010). De olika metoderna, eller red-

skapen, genererar materiella dokumentationer, i form av exempelvis fotogra-

fier, filmsekvenser, anteckningar och alster. Elfström (2013:146) benämner 

ett sådant material som ett fysiskt material. Genom reflektion blir det möjligt 

för barn, personal och andra delaktiga parter att ”återbesöka” dokumentat-

ionen och på så vis skapa förståelser kring det man varit med om så att det 

kan skapas förutsättningar för utveckling och förändring (Dahlberg, Moss & 

pence 2001; Elfström 2013; Lenz Taguchi & Åberg 2005; Skolverket 2012). 

Dokumentationen blir alltså prospektiv (framåtsyftande), det vill säga ett 

underlag för kommande händelser (Lenz Taguchi 1997/2013). Pedagogisk 

dokumentation kan på så vis driva ett pedagogiskt arbete framåt, likt en mo-

tor vidare mot nya och andra händelser. Det är dock ingen linjär rörelse som 

motorn driver, utan en rörelse med många riktningar och spår att följa. Att 

följa barnens olika spår och intresseområden är en process som också kräver 

ett etiskt förhållningssätt eftersom barn och personal, med sina kroppar, 

känslor och tankar är centrala i arbetet med pedagogisk dokumentation 

(Lenz Taguchi 2012:59–62).  

 

Pedagogisk dokumentation kan ses som en utgångspunkt för kommunikation 

och samspel, men den kan också bidra till att uppmärksamma de starka stra-

tifieringar och diskursiva koder som kan antas gälla i ett pedagogiskt rum 

(Lenz Taguchi 2012:113). I ett arbete med exempelvis pedagogisk doku-

mentation måste fokus i arbetet ligga på förändring (transformation) och 

reflektion, påpekar Lenz Taguchi (2012:86). Det vill säga, fortsätter hon, 

fokus måste ligga på att försöka förstå dokumentationen på ett flertal olika 

sätt för att verksamheten överhuvudtaget ska kunna bli förändrad och ut-

vecklad.  

Pedagogisk dokumentation i relation till agentisk realism 

Ett arbete med pedagogisk dokumentation har skrivits fram direkt i relation 

till och med hjälp av Barads agentiska realism av Lenz Taguchi (2010, 2012, 

2013). I sin bok Going Beyond the Theory/Practice Divide in Early Child-

hood Education: Introducing an intra-active pedagogy (2010) beskriver hon 
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hur man kan förstå pedagogisk dokumentation som en kunskapsapparat i det 

hon kallar en intra-aktiv pedagogik. De materiella produkterna: filmerna, 

bilderna, observationerna etc., som produceras genom ett digitalt verktyg 

(exempelvis en kamera eller en lärplatta) kan förstås som konkreta och hand-

fasta, då de kan återupplevas och reflekteras över ihop med barn och perso-

nal. Detta handfasta material blir på så vis delaktiga i de tillfällen där intra-

aktiva företeelser mellan barn, begrepp och material kan uppstå, menar Lenz 

Taguchi (2010:66). På så vis kan också foton och filmer förstås som perfor-

mativa agenter (Barad 2007:136; Lenz Taguchi 2012:74).  

 

Vad betyder detta i termer av etik?  Barad (2007:185) menar att etik uppstår 

mitt i händelsen, i mötet mellan olika agenter. När pedagogisk dokumentat-

ion och en forskare intra-agerar produceras ständigt etiska frågeställningar ur 

och genom denna specifika samhandling. Det är alltså inte en etik som fors-

karen lägger på forskningsmaterialet utan etiska överväganden framträ-

der/uppstår genomgående i det intra-aktiva mötet. Med ett agentiskt realist-

iskt tänkande kan den pedagogiska dokumentationen på så sätt inte förstås 

som representation av något som ”är” och heller inte producera någon san-

ning. Utan varje samhandling bör förstås som tillfälligt uppkommen och 

under ständig tranformation (Barad 2008:137). Med ett exempel om pedago-

gisk dokumentation som performativ agent från förskolans verksamhet skild-

rar Lenz Taguchi (2012:74) hur ett observationsprotokoll ”aktivt tvingar sina 

kategorier på pedagogens tänkande och på barnets förståelse av sig själv som 

iakttagen och tilltalad på detta specifika sätt”. Det är alltså i mötet av proto-

kollet, personalen och barnet som vissa specifika etiska förståelser framträ-

der.  

Pedagogisk dokumentation som forskningsdata 

Pedagogisk dokumentation är av stort intresse för forskning, påpekar Ingela 

Elfström (2013:146), och har använts som data i ett flertal studier (se exem-

pelvis Alnervik 2013; Bjervås 2011; Elfström 2013; Lenz Taguchi 2008, 

2011a; Palmer 2010, 2013, kommande; Olsson 2008; Unga 2013). Genom 

att ta del av redan genererade videoinspelningar från pedagogiska praktiker 

blir det möjligt för en forskare att tillfälligt ”fånga” och beskriva de samtal 

och ljudande sociala handlingar som barn deltar i” (Heikkilä & Sahlström 

2003:31). För att en forskare ska kunna använda pedagogisk dokumentation 

från pedagogisk praktik behöver hon/han transformera58 materialet till forsk-

ningsdata.  

                                                      
58 Transformera material betyder att som forskare transkribera och textualisera film och foto-

grafier så att det blir möjligt att analysera data så att materialet även kan förstås av en utom-

stående läsare. 
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Forskaren behandlar filmsekvenser och fotografier på ett sådant sätt att de 

blir visuellt läsbara, exempelvis i form av transkriberingar av vad som sägs 

och med beskrivningar av vad som händer/görs. Så snart forskaren fått till-

stånd att använda materialet som forskningsmaterial, transformeras det från 

att vara en pedagogisk dokumentation till att bli forskningsdata (se nedan 

kring etiska procedurer i arbetet med pedagogisk dokumentation). Händel-

serna då den pedagogiska dokumentationen uppkom flyttas med andra ord 

till ett nytt sammanhang där andra typer av frågor ställs. Den pedagogiska 

verksamheten flyttar in i en vetenskaplig och akademisk kontext. I det nya 

sammanhanget möter datamaterialet tidigare forskning, teoretiska perspektiv 

och forskningsmetodologiska tillvägagångssätt som producerar ny och annan 

typ av kunskap än den kunskap som kan uppstå kring pedagogisk doku-

mentation i förskolans praktik. Innebörden av fotografier och filmsekvenser 

kan därför bli en annan än den som produceras av verksam personal, vars 

syfte med dokumentationen är att utveckla barnens lärandeprocesser i det 

vardagliga arbetet tillsammans med barnen.   

 

En transformation av pedagogisk dokumentation till forskningsdata kräver 

flera etiska ställningstaganden som jag skall beskriva nedan under en sär-

skild rubrik om etik. Genom ett agentiskt realistiskt perspektiv blir det möj-

ligt att förstå hur en forskare ihop med forskningsdata, driver forskningspro-

cessen tillsammans – jag, data och teoretiska begrepp – i intra-aktiva proces-

ser. Det betyder att det valda tillvägagångssättet gör det möjligt att producera 

en verklighet, en förståelse, av data som skiljer sig från den verklighet som 

utspelade sig då filmen spelades in. Transformationen av data innebär alltså 

en förflyttning från förskolans verklighet till en forskningsarena där jag som 

forskare, ihop med data och begrepp, står ansvarig för den verklighet som 

produceras. Det innebär också att analysen i uppsatsen förmodligen hade 

producerat en annan verklighet om en annan forskare hade använt den här 

filmsekvensen som data.  

Studiens tillgång till ett pedagogiskt 

dokumentationsmaterial  

Det här projektet har genomförts som en praxisnära forskningsstudie på så 

sätt att jag som forskare haft möjlighet att komma nära praktiken genom att 

använda redan genererad pedagogisk dokumentation som forskningsdata 

från ett utforskande projekt kring ljud med barn i åldern 1-2 år. Genom det 

material som jag har fått tillgång till har jag kunnat studera händelser från 

nära håll. Jag följde Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer och tog kontakt med 

en förskolas förskolechef och förskolepersonal och bad om tillgång till deras 
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dokumentationsmaterial bestående av filmsekvenser och digitala foton. Till 

skillnad från andra forskare som har använt pedagogisk dokumentation som 

forskningsdata har det material som jag använder för den här studien upp-

kommit endast med syfte av en förskoleavdelnings egen praktik kring ett 

specifikt ljudprojekt. Data är alltså inte producerat i forskningssyfte. På så 

vis går det att förstå hur det är ur de utforskande ljudprocesserna som empiri 

genererats och alltså inte till förmån för mig som forskare. I forskningsetiska 

termer har detta inneburit att jag först i efterhand kunnat införskaffa informe-

rat samtycke från vårdnadshavare till vars barn figurerat i materialet ef-

tersom filmen inte spelades in med syfte av att vara till för forskning. Om 

detta etiska dilemma reflekterar jag kring i kommande avsnitt. 

Etiska överväganden och etiska dilemman i relation till 

forskningspersonerna 

Som forskare inom ett samhällsvetenskapligt område har jag ett generellt 

ansvar att förhålla mig till Vetenskapsrådets skrift God forskningssed och 

forskningsetiska kodexar (2011). Jag har även studerat de punkter som Etik-

prövningslagen (SFS 2003, Utbildningsdepartementet) anser viktiga gällande 

information till forskningspersoner (16 §) och granskat vad som gäller då 

barn är involverade i forskning (Vetenskapsrådet 2011). Nedan följer en 

beskrivning av hur jag har förhållit mig till de nationella etiska regleringarna 

i relation till mitt valda tillvägagångssätt. Inför processen har ett flertal po-

tentiella risker dykt upp vilka jag har blivit tvungen att ta i beaktande, samti-

digt har jag genom att studera lagar och regler insett att varje dilemma haft 

flera olika möjligheter och lösningar. Under hela processens gång har jag 

kommit till insikt om att varje metodologiskt val jag gör får effekter för stu-

diens forskningsprocess och etiken. Jag har alltså behövt vara lyhörd för att 

varje moment i studien har producerat specifika etiska frågor och etiska di-

lemman. De risker och möjligheter som framträtt redovisar jag för under 

nästa rubrik. 

Information till forskningspersonerna och potentiella risker och 

möjligheter 

Eftersom den här studien önskar använda pedagogisk dokumentation från en 

förskoleverksamhet riktade jag mig till den aktuella förskoleenhetens försko-

lechef och till personalgruppen på den förskola där den pedagogiska doku-

mentationen genererats och informerade om mitt forskningsprojekt. De tre 

berörda personerna i personalgruppen visade positivt intresse till att lämna ut 

sitt material. Därefter skrev jag ett brev till personalen med information om 

studien och där syftet med Forskarskola för förskollärare beskrevs samt 

syftet med licentiatsuppsatsen. Jag berättade, muntligt och skriftligt, att det 

var frivilligt för dem att medverka, det vill säga de hade rätten att avslå min 
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idé om att använda pedagogisk dokumentation genererat från det pågående 

projektet som forskningsdata. Jag förklarade också för personalen att de 

själva inte skulle fokuseras explicit i mitt projekt utan att studiens fokus låg 

på intra-aktiva relationer. I brevet bifogade jag också ett samtyckesformulär 

(se bilaga 1). Samtlig personal skrev under en försäkran om att de ville delta 

i forskningsstudien, och ingen av de tre har avbrutit sitt godkännande.  

 

I samband med att jag valde att använda pedagogisk dokumentation från en 

förskola som data, informerades vårdnadshavarna till de barn som skulle 

kunna komma att figurera i materialet om avsikten med min forskningsstudie 

i anknytning till en föräldraträff. Därefter informerades barnens vårdnadsha-

vare skriftligen om studiens övergripande plan om att använda pedagogisk 

dokumentation från deras barns verksamhet för att kunna studera intra-

aktioner i förskolan. I brevet ingick ett samtyckesformulär där vårdnadsha-

varna fick fylla i om de samtyckte eller inte till detta (se bilaga 2). Där stod 

det även att vårdnadshavarna hade ”rätt att återkalla sitt barns medverkan 

och påskrift fram tills avhandlingen är i tryck”.  

 

De berörda barnen som figurerar på de foton (totalt 88stycken) och i de film-

sekvenser (totalt 9stycken) som jag har fått tillgång till är under 15 år, vilket 

alltid är en risk i forskning (Vetenskapsrådet 2011). Det gjorde att jag var 

tvungen att överväga huruvida jag kunde använda materialet som forsk-

ningsdata eller inte. I och med att licentiatuppsatsen inte syftar till att studera 

barnen utan barns samhandlingar med ljud och vilka didaktiska effekter det 

får, samt undersöka hur en intra-aktiv metod samhandlar med vald teori, 

forskningsdata och mig som forskare, minimerades riskerna. Det är alltså 

inte barnen i sig utan görandet som står i centrum; där metallock, ljud som 

fenomen, förskoleavdelningens arkitektur, förskolediskurser, min kropp och 

mina tankar i relation till de 1-2 åriga barnen som studeras. Riskerna för att 

utsätta de minderåriga barnen var alltså väldigt små. Jag var dock extra noga 

med att se till att barnens båda vårdnadshavare beviljat sina barns medver-

kan och skrivit under en försäkran om att deras barn får vara med i data för 

min studie (se bilaga 3), vilket också Vetenskapsrådet lägger stor vikt vid 

(2011:43). Eftersom den här studien ger relevant kunskap om barns relation-

er till ljud − vilket kan ses som viktigt för det förskoledidaktiska fältet − kan 

därmed nyttan för samhället anses överväga riskerna med att utsätta barn 

under 15 år för en forskningsstudie.  

 

Att fråga förskolebarnen om de ville vara delaktiga i min forskningsstudie 

var svårt med tanke på barnens ringa ålder – 1 till 2 år gamla. Detta är en 

risk jag ser med mitt tillvägagångssätt eftersom det i God Forskningssed står 

att den information som lämnas till forskningspersonerna inför studien bör 

vara skriven på ett sådant sätt så att berörda parter förstår dess innebörd (Ve-

tenskapsrådet 2011:43). Jag valde att inte begära barnens medgivande. Där-
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emot försäkrade jag mig om att personalen var medvetna om förskolans 

etiska risklinjer vilka skiljer sig från mina som forskare, vilket de bekräftade 

att de var. Det är alltid etiskt känsligt att genomföra forskning där barn är 

inblandade. Vetenskapsrådet (2011:43) menar att med tanke på att barn inte 

är myndiga varken kan de eller ska de behöva ta ansvar för deltagande i 

forskning. Svenning (2011:59) frågar sig däremot om vi vuxna betraktar 

förskolebarn som ”för små” för att ha berättigade åsikter om sitt deltagande i 

dokumentationsprocessen. Det är en fråga som är högst relevant men som 

det inte finns ett enkelt svar på. Tidigare forskning har visat hur viktigt det är 

att forskning som involverar barn inte ignoreras ur etiska aspekter (Skånfors 

2009:18), detta då barnen annars riskerar att bli till objekt och inte till delta-

gande agenter. Kanske hade jag kunnat hantera detta etiska dilemma på 

andra sätt och därmed gjort barnen mer delaktiga? Det är en fråga som inte 

har ett entydigt svar men som kräver etisk reflektion. Ingen data som samlats 

in kan bedömas som känsligt material, men trots det har jag i studien valt att 

använda fingerade namn och inte visa barnens ansikten eller redogöra för på 

vilken förskola studien utspelar sig (Vetenskapsrådet 2011). Det blir då väl-

digt liten risk att barnens identitet röjs. 

Förskoleavdelningens arbetsmetod och teknik  

Förskolan Y, där studiens data har samlats in, ligger i en förort till en av 

Sveriges storstäder. Det är på avdelningen Z, en av förskolan Y:s tre avdel-

ningar, som insamlingen har skett. På förskoleavdelningen arbetade under 

insamlingstillfället tre personal och barngruppen bestod av 15 barn i åldern 

1-2 år. Förskolan har sedan många år tillbaka arbetat med arbetsverktyget 

pedagogisk dokumentation och därför är fotograferande, filmande, anteck-

nande och reflektion kring barns och vuxnas processer vardagliga inslag 

också på den berörda förskoleavdelningen. De processer som ligger till 

grund för det genererade materialet hade som syfte att synliggöra barns ut-

forskande av ljud och ljudproduktion, detta då ett projekt kring ljud pågått 

som en röd tråd i barngruppen sedan år 2011.  

 

I dokumentationen av ljudutforskandet använde sig förskoleavdelningen av 

två digitalkameror med filmfunktion. Allt tekniskt material som producerats 

genom ljudprojektet, videosekvenser och digitala fotografier, har under pro-

jektets gång sparats på förskolans hårddisk enligt förskoleenhetens säker-

hetsbestämmelser samt rättigheter och skyldigheter. Filmandet har gått till på 

så vis att personal, och ibland även i samarbete med barn, har filmat aktivite-

ter genom att hålla kamerorna i sina händer. Ibland har den ena kameran 

fungerat som fotokamera och den andra som filmkamera för att personalen 

på så vis både skulle få tillgång till frysta positioner och mer levande se-

kvenser. Vissa delar av dokumentationen har under den pågående perioden 

utgjort underlag för reflektion där personal och barn deltagit.  



 76 

Film som forskningsdata i relation till etik 

Film som media kräver särskilda etiska överväganden. I God Forskningssed 

finns beskrivet hur film/filmande kan inkräkta på människors privatliv och 

integritet eftersom att forskningspersonerna kan identifieras (Vetenskapsrå-

det 2011:43). Studiens empiri är som nämnt inte inspelad av mig som fors-

kare men hanteringen av data kräver ändå etisk medvetenhet. Med videose-

kvenser som data kommer jag som forskare väldigt nära individer. Film som 

data har för denna studie fungerat som en väl användbar metod för att under-

söka hur ljud samhandlar med andra materialiteter, diskurser och barn, detta 

då den samtidiga upptagningsförmågan av ljud och bild har underlättat min 

analysprocess. Andra metoder hade därmed troligtvis inte kunnat ge samma 

resultat. Jag har förvarat data på en extern hårddisk och hanterat filmsekven-

ser och fotografier på ett sådant sätt så att inga obehöriga fått tillgång till 

materialet. Vid de tidpunkter då jag inte använt materialet har den förvarats i 

ett låst skåp vid Stockholms universitet.  

 

Samtliga vårdnadshavare till de berörda barnen och samtlig personal har gett 

sitt godkännande och samtycke till att faktiska namn och fotografier får 

komma att visas i min licentiatuppsats. För att ta hänsyn till forskningsper-

sonerna har jag dock ändå valt att vidta åtgärder för att skydda försöksperso-

ners integritet i den mån jag kan. Filmsekvensen som jag valt ut till studiens 

data har därför transkriberats och skärmbilden59 på bokens framsida har ge-

nom manipulering avidentifierat forskningspersonerna. Skärmbilden an-

vänds endast i syfte av att belysa att det är samhandlingar som står i fokus 

för uppsatsen. Enskilda individer har alltså inte ställts i centrum. Ingen käns-

lig information om berörda parter har heller samlats in eller tagits del av mig 

som forskare, allt i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).  

Urval och bearbetning 

Urval 

I en forskningsstudie behöver avgränsningar och urval göras. I det material 

som jag fick tillgång till fanns 9 stycken filmsekvenser och 88 digitala foto-

grafier inom området för ljud. Jag började med att dela upp fotografierna i 

olika mappar utifrån kategorin om vilket material och vilket görande som 

verkade pågå, exempelvis: ”en bjällra och lyssna”, ”rytmiska toner och rö-

relser” och ”metallock och klappa”. Då fotografierna gjorde det omöjligt för 

mig att faktiskt höra de ljud som producerades valde jag tidigt i processen 

                                                      
59 En skärmbild (snap shot) är en digital bild som föreställer en hel, eller delar av en bild-

skärm, tagit vid ett givet ögonblick ur en filmsekvens. 
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bort att använda mig av dem. Istället fokuserade jag endast på det material 

som bestod av filmsekvenser. Jag sorterade och kategoriserade filmmateralet 

utifrån de material och miljöer som dominerade i filmerna. För var och en av 

de nio videosekvenserna gjorde jag ett Worddokument. Överst i dokumentet 

skrev jag det namn som jag döpte filmen till och därefter inom parentes de 

väsentligaste agenterna jag kunde se. Jag försökte att urskilja, upptäcka och 

lägga märke till potentiella agenter både i form av materialiteter och männi-

skor. Därefter klippte jag in syfte och frågeställningar och punktade ned hur 

det skulle kunna bli möjligt att besvara mitt forskningsproblem utifrån mina 

möten med filmen. Med tanke på att det är en licentiatuppsats jag skulle 

skriva, och närgångna analyser av data skulle göras, blev det rimligt att välja 

ut en filmsekvens och använda som forskningsdata. Av de nio filmsekven-

serna var det fem filmer där ljudkällan mestadels bestod av toner från en 

musikspelare, dessa plockade jag bort från mitt urval då jag var mer nyfiken 

på att studera andra typer av ljud.60 Av de fyra sekvenser som kvarstod inne-

höll tre filmer material i form av inköpta instrument medan endast en film 

innehöll återvinningsmaterial i form av metallock. Anledningen till att jag 

valde filmen med metallock till den här studiens empiri är för att jag är nyfi-

ken på de ljud som produceras i mötet mellan återvunnet material, underlag 

och yngre barn.61 

Bearbetning 

Den valda Filmen döptes av mig till ”Ljud uppstår i mötet av metallock, 

underlag och barn i ljud- och samlingshörnorna”. Sekvensen är filmad av en 

av avdelningen Z:s personal. Den videosekvens som jag valt att lyfta ut kan 

förstås som ett agentiskt snitt ur en större kunskapsapparat (jmf Barad 

2007:148). Filmen blev visuellt läsbar genom att jag skrev den i textform. 

Dels genom transkription i form av spalter och dels genom en typ av berät-

telse (jmf Wehner Godée 2011). Jag skrev vad som skedde, hördes och ytt-

rades. Jag försökte att lägga lika mycket vikt vid intra-aktiva göranden som 

vid de ord och yttranden som uppstod hos barn. Texten gav mig mycket in-

formation och berikade filmen men jag lade märke till hur de verbala ljuden 

(även om de är få i filmen) tog över mitt seende och även min möjlighet att 

höra annat än talljud. Det räckte med andra ord inte att endast skriva ner det 

jag såg. Jag prövade därför att ta skärmbilder ur sekvensen och skapade på 

så vis även en visuell berättelse. Denna ”fotokarta” hjälpte mig att upptäcka 

mer än endast det som yttrades av barn. Jag kunde specifikt upptäcka de 

saker och ting som fanns i miljön. På så vis gick det även att återgå till tidi-

                                                      
60 I Kapitel 1; Tidigare forskning på förskole-/skolfältet kring ljud, skriver jag fram hur de 

flesta studier på fältet studerar ljud i form av musik.  
61 Det finns däremot inte utrymme i studien för att undersöka vilken betydelse återvinnings-

material har i förskolan. Exempel på läsning är Odegard (2010). 
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gare nedskriven berättelse och fylla på, förändra och förtydliga det jag såg, 

hörde och lade märke till i filmen.  

 

I bearbetning av empiri har jag valt att studera sekvensen på följande olika 

sätt: 

- titta och lyssna på filmen upprepade gånger i ett svep 

- välja ut kortare avsnitt för att studera upprepade gånger 

- studera filmen med ljudet avstängt  

- studera filmen med ljudet uppvridet på högsta volym 

- studera filmen med endast hörseln (och samtidigt blunda) 

- välja ut vissa ljud, material och barn och pröva att endast följa dessa  

- studera filmen genom att följa kamerans vinkel  

 

De skärmbilder jag tog gjorde det också möjligt för mig att laborera med 

delar av filmsekvensen, med hjälp av Words funktion konstnärliga effekter.62 

Med hjälp av funktionen kunde jag experimentera, förändra och ”leka” med 

skärmbilderna, genom att exempelvis göra ett foto svart-vitt, i pastellfärg, i 

konturer eller i oskärpa. Datafunktionen var ett tillvägagångssätt jag prövade 

för att på så vis se, uppleva och förstå det jag såg på nya sätt. De olika 

konstnärliga effekterna gjorde så att olika materialiteter, barn och diskurser 

framträdde på olika sätt. Detta gav nya effekter för hur jag förstod filmse-

kvensen då jag återigen tittade på den.  

Metod för analys 

Forskningsdata och teoretiska begrepp som analytiska verktyg  

Ett intra-aktivt metodologiskt tillvägagångssätt hjälper forskaren att förstå 

och överväga den agens som data producerar, både när det kommer till in-

samling av data och genomförande av analyser. ”The challenge for the new 

materialist researcher, is how to consider the agency of the material in the 

production of knowledge in the methodological practices of collecting data 

and doing analysis”, skriver Lenz Taguchi (2014:10). De fotografier och 

filmsekvenser som produceras bör därför förstås som agentiska ihop med 

forskare och teoretiska begrepp. Jag behöver alltså utgå ifrån att data ibland 

kan vara så stark och kraftfull att den mer eller mindre tvingar forskaren att 

förstå studiens empiri på specifika sätt; ett förhållande som därför behöver 

studeras (Lenz Taguchi & Palmer 2014:13). Genom att utgå ifrån att agens 

                                                      
62 Konstnärliga effekter är en av Microsoft Words datafunktioner som kan användas så att det 

blir möjligt att laborera med ett fotografi eller som i detta fall en skärmbild från den valda 

filmsekvensen.  
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kommer att uppstå i mitt möte med data blir det möjligt för mig att studera 

hur data intra-agerar med min kropp och mina tankar (Lenz Taguchi 

2012a:267), vilket kommer att beskrivas tydligare på sidorna 80-82 under 

rubriken Beskrivning av det intra-aktiva förfarandet.  

 

I relation till ett agentiskt realistiskt perspektiv är det möjligt att förstå hur 

pedagogisk dokumentation kan utgöra forskningsdata och skapa mening 

ihop med en forskare. För att metodologiskt kunna handskas med pedago-

gisk dokumentation som forskningsdata behöver forskaren förstå att det ald-

rig går att studera all empiri eller tro sig kunna undersöka någon typ av hel-

het. Istället behöver urval göras; tillfälliga ”frysningar” ur ett större sam-

manhang. Agentiska snitt (agential cut) är därmed att förstås som olika kraft-

fulla delar ur en större apparat. De objekt som en forskare observerar är dock 

aldrig skilda från den företeelse som det uppstått ur (Bodén kommande). De 

snitt som görs måste förstås som tillfälligt uppkomna och som producenter 

av olika händelser beroende på vem/vilka de möter. ”Different agential cuts 

produce different phenomena”, skriver Barad (2007:175). I ett agentiskt 

realistiskt perspektiv kan forskningsdata aldrig helt och hållet ”fångas” eller 

låsas fast.  

 

Frysningarna i den här studien ska därför förstås som lokalt konstruerade, 

eller snarare framkallade, där och då ihop med mig som forskare och andra 

performativa agenter, genom vald teori och metod. Barad (2007) påpekar att 

minsta enhet i en process är av betydelse och delaktig i produktionen av 

mening, eller så som hon själv väljer att uttrycka det: ”Phenomena – the 

smallest material units (relational ”atoms”) – come to matter through this 

process of onging intra-activity” (151). De konstruerade snitt som görs möj-

liggör därför för mig att studera ett par mikrohändelser och skapa kunskap 

om just dessa (jmf Lenz Taguchi 2011:186). Att ”göra” dessa snitt innebär, 

som tidigare påpekats, ett etiskt förhållningssätt som kräver sina specifika 

frågor. Av den anledningen går det att förstå hur etiska aspekter framträder 

och blir aktiva mitt i processen eftersom en sådan process kräver medveten-

het kring min egen och andra agenters delaktighet (Gunnarsson 2015:77). 

Hur och vem/vad producerar snitten? För vems skull ska snitten göras? Vad 

kan dessa tillfälliga frysningar ”berätta” om? Jag tar hjälp av Barads (2007) 

begrepp ”apparatus of knowing” och tidigare forskning (Bodén kommande; 

de Freitas & Palmer 2015; Gunnarsson 2015; Lenz Taguchi 2012a; Lenz 

Taguchi kommande; Lenz Taguchi & Palmer 2014; Palmer kommande) för 

att förstå bättre hur agentiska snitt och etik är sammantrasslade i en intra-

aktionsprocess.  

 

Barads (2007:148–151) tankeenhet ”apparatus of knowing” förklarar hur 

varje liten del i en kunskapsapparat har potentiell kraft att agera ihop med 

andra enheters existens. Varje enskild dataenhet och varenda agent i data är 
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därför på sitt eget sätt delaktig i att producera kunskap och kan därför aldrig 

särskiljas från den innebörd som en helhet skapar. Lenz Taguchi och Palmer 

(2013:3) skriver i sin artikel att ”our apparatus of knowing”, det vill säga just 

den kunskapsapparat som just dessa forskare sätter i bruk med hjälp av just 

dessa teoretiska begrepp och just detta datamaterial, ”will make” (”kommer 

att producera”, min översättning) specifika och tillfälliga frysningar fram-

bringade av ett större sammanhang. Den apparat som de sätter i rörelse är 

alltså att förstås som, menar Lenz Taguchi och Palmer (2014), endast en 

begränsad och intrasslad del av en större kunskapsapparat. Jag behöver på så 

sätt utgå ifrån att snitten och den apparat som sätts i arbete i den här studien 

dels har potentialitet att intra-agera och dels är en ytterst liten, men viktig del 

i en större kunskapsapparat. Därför blir det också viktigt att förstå att de 

kunskaper och innebörder som uppstår är temporära. Det vill säga, resultaten 

av analyserna är effekter av data, teoretiska begrepp, forskaren och de dis-

kurser jag har att förhålla mig till just nu - i samhandling (Barad 2007:175). 

Allt i en forskningsprocess hänger på så vis samman, som beskrivits i tidi-

gare avsnitt, och bildar därför en meningsfull, ömsesidig helhet.  

 

De valda teoretiska begreppen bör också förstås som mina främsta analytiska 

verktyg – som tankeenheter (MacLure 2013). De kan fungera som kompo-

nenter som kan sättas i rörelse ihop med data, diskurser och mig som fors-

kare (Barad 2007:139ff). Genom att sätta begreppen i arbete kan de rentav 

förstås fungera maskinellt (Lenz Taguchi & Palmer 2014:10) och därmed 

hjälpa mig att reducera och förenkla det kaos av relationer som pågår och på 

så sätt bli till verktyg för tänkande och kunskapsproduktion.63 Begreppen kan 

till och med förstås som performativa då de ihop med mig producerar nya 

tankar och förändrar tidigare förståelser av data (jmf Hultman 2011:50). En 

performative förståelse “takes account of the fact that knowing does not 

come from standing at a distance and representing but rather from a direct 

material engagement with the world”, skriver Barad (2007:49).  

 

Ett sätt att arbeta med begreppen har varit att skriva dem på var sitt A4-

papper och ha framför mig då jag spelar upp filmen. På så sätt hjälper be-

greppen mig att navigera min blick och rikta min uppmärksamhet och min 

hörsel mot materiellt-diskursiva agenter och mot vissa samhandlingar. Be-

greppen blir alltså inte bara något som läggs vid sidan om sekvensen, som ett 

raster över data eller klistras på data. Utan de hjälper mig snarare att gå i 

närkamp med videosekvenserna och själva begreppen och på så sätt skapa 

relationer med det jag ser, hör och upplever (jmf Jackson & Mazzei 2011:5). 

A4-pappret med de nedskrivna orden, som performativa agenter, samhandlar 

alltså med mig som forskare, agenterna i empirin och med de materiellt-

diskursiva ting som finns i min omgivning under processens gång – tangent-

                                                      
63 Hillevi Lenz Taguchi, Stockholms universitet, Att skriva akademiska texter, 2014. 
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bordet, skärmen, böckerna, ljudlandskapet runtikring mig och orden som 

frambringas i uppsatsen.  

Beskrivning av det intra-aktiva förfarandet 

Genom att tänka ihop med tidigare forskares beskrivningar av intra-aktiva 

samspel med materialitet (Hultman & Lenz Taguchi 2010; Jackson & Maz-

zei 2011; Lenz Taguchi 2012, 2012a, 2013; Lenz Taguchi & Palmer 2014) 

blir det möjligt för mig att förstå hur jag metodologiskt kan gå tillväga i mö-

tet med teori och data. Hultman och Lenz Taguchi (2010:537) beskriver hur 

det är önskvärt att aktivera alla sina kroppsliga och emotionella uppfatt-

ningsförmågor då man som forskare möter de data som man har framför sig. 

Handlingsmässigt har detta medfört att jag som forskare har aktiverat mig 

själv i data och samtidigt försökt att begripa hur också data, mentalt och 

handlingskraftigt, angripit mig. Det blev tydligt, hörbart och kännbart hur 

mina möten med data, med hjälp av valda tankenheter, kunde förstås passera 

genom min kropp och hur vi på så vis ömsesidigt transformerade varandra. 

Redan under mitt första intra-aktiva möte med data blev det märkbart för 

mig hur jag som forskare blev annorlunda i mig själv (jmf Lenz Taguchi 

2012; Lenz Taguchi 2012a, Lenz Taguchi, Bodén & Ohrlander 2011). Be-

greppen uppmuntrade, tvingade och förförde mig att pröva olika handlings-

förfaranden vilket genom min kropps- och tankeförmåga resulterade i olika 

förståelser och upplevelser av data. Filmen nästan krävde av mig att jag tit-

tade och lyssnade på den om och om igen, fram och tillbaka och utifrån olika 

vinklar. Jag upplevde det som att jag nästan förflyttades från min stol och 

mitt skrivbord till platsen i filmen, och fiktivt hamnade mitt bland klickande 

och bankande ljud, 1-2åriga barn och lock av metall. Att inte ställa mig utan-

för den undersökningsprocess som pågår utan istället låta mig själv bli del-

aktig i den gör att jag blivit tvungen att bli lyhörd för alla de olika samhand-

lingar som uppstår och pågår samtidigt. Det innebär att de analyser som upp-

står i en forskningsprocess är en effekt av forskarens egen upplevelse av 

data, vilket måste tas i beaktande och med försiktighet (Lenz Taguchi & 

Palmer 2014).  

 

Genom att jag kunde återgå till sekvenserna upprepade gånger blev mina 

upplevelser av filmen ständigt förstärkta men också ständigt annorlunda. 

Mina tankar, min kropp och mina förståelser av det jag såg och hörde blev 

förändrade. Då jag exempelvis prövade att stänga av ljudet medan jag tittade 

på filmsekvensen förändrades mina förståelser av det jag då såg. Jag lade 

exempelvis märke till hur min hörsel sökte upp en annan typ av ljud; tystnad. 

Ljud som fenomen gavs på så vis andra egenskaper i detta lokala möte. Detta 

analytiska prövande gav effekter av nya upplevelser av samma data. Det 

gjorde så att vissa agenter plötsligt blev mer framträdande och så att tystnad 

också kunde förstås som performativ agent. Mitt samhandlande med data 
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gav alltså nya förståelser av ljud, i detta fall tystnad, som fysikaliskt feno-

men. Jag blev också genom mötet med den så kallade tystnaden medveten 

om de konventioner och diskurser som jag hade att förhålla mig till, då tyst-

nad ofta hänger ihop med andra diskurser än vad hörbara ljud gör. Förgivet-

taganden och förståelser kring ljud samhandlade med mig i mina olika möten 

med empirin vilket hela tiden påminde mig om att agenter och intra-aktioner 

är materiellt-diskursiva. Förnimmelserna av ljud förföljde mig även i allt jag 

tog mig för. Jag började exempelvis lyssna efter ljud i andra sammanhang 

och lägga märke till hur jag blev mer uppmärksam på ljud i min närhet samt 

hur jag noterade olika tonlägen och ljudvariationer. Jag blev varse hur min 1-

åriga son liksom stannar i en stilla position då han uppmärksammar ljudet 

från en flygplansmotor långt borta, börjar ”dansa” med hela kroppen då han 

hör de regelbundna tonerna av sina favorittraktorer och gapskrattar med hela 

kroppen då någon i hans omgivning eller han själv plötsligt nyser. På alla 

dessa olika sätt förändrar dessa vardagliga, men unika och tillfälliga ljud, det 

ljudlandskap som vi befinner oss i och är delaktiga av.   
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Kapitel 4: Analys - Ljud som del av 
en kunskapsapparat 

Introduktion till kapitlet 

I det här kapitlet analyserar jag forskningsdata med hjälp av teoretiska be-

grepp från Barads (2003, 2007, 2008) agentiska realism och naturvetenskap-

lig teori om ljud från fysiken och biologin (audiologi och neurovetenskap) 

(Anderberg et. al 2012; Areskoug et al. 2013; Asplind & Olsson 2014; Cash 

& Taylor 1989; Challoner 1987; Dawkins 2011; Gustafsson 2009; Hallberg 

2010; Horowitz 2012; Kropp 2009; Nilsson 2010; Ringström & Selin 1994; 

Scholz & Winroth 2008, 2011; Karlsson & Undvall 2013).  

 

Analysen relaterar till studiens syfte att utifrån ett agentiskt realistiskt per-

spektiv undersöka barns relationer och samhandlingar med ljud i ett ljudut-

forskande arbete på en förskola (med barn 1-2 år) och vilka didaktiska effek-

ter det får. Genom att sätta teoretiska begrepp i rörelse med mig som fors-

kare samtidigt som jag studerar den valda filmsekvensen kommer jag att 

kunna studera vad en intra-aktiv metod kan göra.  

 

Avsnittet inleds med en beskrivning av den miljö där filmsekvensen utspelar 

sig och en berättande beskrivning av filmen. Därefter följer den intra-aktiva 

analysen som består av två fördjupade episoder.  

 

Beskrivning av miljön  
Den miljö där data utspelar sig består av en ”samlingshörna” och en ”ljud-

hörna” i ett större rum.  

 

Den hörna som här kallas för ”samlingshörnan” består av en rund, stor matta 

med kort lugg. Där finn rockringar och väggförvaring med tyger samt en 

högt, uppsatt hylla med en cd-spelare, cd-skivor och en korg med sångkort. 

Bakom mattan, längs väggen, är tre garderober uppställda, på garderobsdör-

rarna sitter det dokumentation uppsatt i form av fotografier. Dokumentation-

en visar barn i rörelse samt barn med rockringar i händerna. Plastgolv sepa-

rerar samlingshörnan från den hörna som här kallas för ”ljudhörnan”; ett 

mellanrum på cirka en meter.  
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Den så kallade ”ljudhörnan” består av en rektangulär, liten matta med lång 

lugg samt en möbel utan bakstycke där flera petflaskor med olika innehåll 

(fjädrar, sand, bomull och ris) står utplacerade. På golvet bredvid möbeln 

finns korgar med både inköpt material − maracas, tamburiner, kaplastavar 

och klaves − och material tillverkat av återvinningsmaterial − korta och 

långa maracasser av toapappersrullar och plaströr, ett flertal likadana metal-

lock (återvunnet från små glasburkar) samt naturmaterial i form av pinnar, 

stenar och kottar. Bredvid dessa korgar på golvet står även två par barnstöv-

lar försedda med bjällror. En hög möbel med ett bakstycke av tyg finns pla-

cerad bakom den mindre möbeln bortvänd från ”ljudhörnan” och på ryggen 

av möbeln hänger snören med dokumentation i form av fotografier. Det 

finns ett par altandörrar bakom mattan som vettar ut mot förskolegården, på 

dessa sitter det uppsatta papper i olika färger där det står ”ljud” på olika 

språk (bland annat på svenska, finska, arabiska och spanska). Bredvid altan-

dörrarna sitter en fotoram64 på väggen i låg höjd, där det spelas upp doku-

mentation i form av filmsekvenser och fotografier. Uppsatt på väggen bred-

vid fotoramen sitter krokar där det hänger (disk)borstar samt en dokumentat-

ion från ett barns möte med en (disk)borste i ”ljudhörnan”.  

 

Beskrivning av filmsekvensen: ”Ljud uppstår i mötet av me-
tallock, underlag och barn i ljud- och samlingshörnorna” 
Det hörs ett bankande ljud och i bild syns det hur ett par metallock återvun-

net från glasburkar omslutna i barnet Alvas65 händer, rör sig upp och ner på 

en matta med kort lugg. Andra ljud tar också plats i rummet, toner från en 

musikspelare och barnröster. Med hukad kropp sitter Alva på plastgolvet 

med locken i sina händer, hennes blick är fäst på den kamera som filmar 

händelsen. Metallocken och händerna är nästan i samma storlek, locken 

med sin runda, hårda men släta form och med storleken som av en barn-

hand. Ett annat par av metallock, omslutna av barnet Nancys händer, rör sig 

i riktning mot mattan. Mitt på mattan stannar de och ett regelbundet klick-

ande ljud uppstår då metallocken i Nancys händer möts. De klickande och 

bankande ljuden breder ut sig, fyller hela rummet och blandas med barnrös-

ter och toner från en cd-spelare. Alvas blick vänds mot det som sker på mat-

tan då lock möts i hennes egna och Nancys händer. Ett tredje barn, Carl, går 

förbi och passerar ut ur bild.  

                                                      
64 Många förskolor i Sverige använder teknologi som inslag i den pedagogiska verksamheten. 

Här möjliggör fotoramens placering att flera barn kan få plats att stå nära fotoramen och på 

sätt med både bild, ljud och den egna kroppen återuppleva skeenden. Då fotoramen är place-

rad i den hörna som i den här studien genomgående kallas för ”ljudhörnan” möjliggör den 

också för att återkoppling till tidigare skeenden kan ske samtidigt som barnen fortskrider 

utforskandet av ljud. På detta sätt går det att förstå hur förskolans teknologi samhandlar med 

verksamhetens pedagogiska förhållningssätt och innehåll. 
65 Alla fyra barn som förekommer i filmsekvensen har fingerade namn i uppsatsen. Här har 

jag döpt dem till: Alva, Nancy, Carl och Nouria.  
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Nancy böjer sig ner och sätter sig hukad bredvid Alva, fortfarande med me-

tallocken omslutna i sina händer. Nu rör sig båda barnens armar och båda 

paren av lock upp och ner på mattan, de bankande ljuden låter kraftigare 

och barnen tittar mot varandra och Nancy börjar skratta. Alva ställer sig 

upp och med locken i sina händer går hon bort mot den långhåriga mattan 

och placerar fötterna på mattans långa lugg. På en annan del av mattan 

sitter ett fjärde barn, Nouria, och fingrar på ett par skedar i olika storlek. 

Nancy förflyttar sig även hon till den långhåriga mattan, med locken i sina 

händer, och placerar sig mitt emot Alva. Locken i Alvas respektive Nancys 

händer slås mot varandra och klickande ljud produceras genom samhand-

lingen. Alva ställer sig på alla fyra och går sedan ner på knä så att huvud 

och lock möter mattan. Nouria och Alva utbyter blickar. Nancy lägger sig 

ner, knäna på plastgolvet och hennes huvud och lock på mattans långa lugg. 

Då Nancy och Alva med locken i sina händer återigen hamnar på fötter upp-

står skratt och tyst fnitter medan barnen gungar sina kroppar i sidled.  

 

Barnen ställer sig upp på mattan, fortfarande med locken i sina händer och 

Nancy börjar skratta. Locken möts så att det klickande ljudet åter igen hörs 

och barnen rör sina kroppar varpå de placerar sig liggandes på golvet igen. 

Därefter drar Alva händerna och locken genom sitt hår. Nancy skrattar 

högt. Ett rytmiskt, skallrande ljud från en maracas hörs och återigen syns 

Carl med en maracas i sin hand i bild. På nytt hörs också de klickande lju-

den från mötet mellan två par av metallock. Ljudet från maracasen och det 

klickande ljudet sammanblandas med tonerna från musikspelaren, barnrös-

ter och de mumlande ljud som hörs från Nourias mun. Alva går återigen ner 

på alla fyra på den långhåriga mattan med locken i sina händer. Nancy, med 

locken i sina händer, lägger sig också sakta ned på golvet. Nancy och 

Nouria utbyter blickar. Alva reser sig och drar händer och lock genom hå-

ret. Ännu en gång passerar Carl, maracasen och det rytmiska, skallrande 

ljudet framför kameran. Alva drar återigen händerna genom håret och rö-

relsen upprepas även av Nancy. Ljudet från maracasen hörs inte längre. 

Carl går förbi kameran igen, men utan något i händerna denna gång. Alva 

börjar le, skratta lågt och gunga med kroppen. Även Nancy börjar gunga 

och le.  

 

Återigen hörs det klickande ljudet då metallocken slås mot varandra. Det 

klickande som uppstår mellan locken i Nancys händer låter plötsligt snabb-

bare och Nancy utropar: ”boooouuoow” och börjar stampa snabbt med 

fötterna i golvet. Alva utbrister: ”neeej”. Återigen möts locken så att det 

klickande ljudet hörs och Alva säger: ”nej, inte såhär”. Ännu en gång går 

Carl förbi, han ställer sig bredvid och tittar vad som pågår en kort stund och 

går sedan därifrån. Alva lutar sig framåt i riktning mot Nancy, locken i hän-

derna möts och det klickande ljudet hörs. Nancy, med locken i sina händer, 
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ser ut att studera det som pågår mellan locken i Alvas händer. Åter igen 

produceras ett regelbundet klickande ljud och Alvas kropp ser ut att gunga 

med. 

Introduktion till analysen 

Den här analysen består av två fördjupade episoder vilka besvarar studiens 

två frågeställningar: Hur intra-agerar barn, ljud, diskurser och andra 

materialiteter, i ett utforskande arbete kring ljud i förskoledidaktiska hän-

delser på en förskola? och Vilka är de didaktiska konsekvenserna av de kun-

skaper som uppstått i det utforskande arbetet med/om barns relationer och 

samhandlingar med ljud, diskurser och andra materialiteter? Episoderna 

fokuserar på olika samhandlingar i filmsekvensen och presenteras nedan. 

Genomgående, men framförallt i episod 1, sammanflätar jag analysen av 

data med min egen roll som forskare. I kapitlet besvaras studiens två fråge-

ställningar:  

 

Den första episoden, som jag har döpt till Lock möter lock, fokuserar hur 

uppkomna klickande ljud, metallock, barn och diskurser intra-agerar samt 

samhandlar med mig som forskare.  

 

Den andra episoden, Möten med mattor, hörnor och arkitektur, koncentrerar 

sig på hur ljud samverkar med en korthårig respektive en långhårig matta, 

arkitektur och barnens rörelser och stilla kroppspositioner. Episoden fokuse-

rar även hur bankande ljud och tystnad framträder som performativa agenter.  

Analys av episod 1: Lock möter lock 

Företeelsen lock möter lock producerar ljud 

Gång på gång slås lock av metall mot varandra och ett klickande ljud upp-

står. När jag undersöker studiens första undersökningsfråga (frågeställning 

ett) blir det påtagligt hur företeelsen lock möter lock tycks kräva flera olika 

deltagare. Metallocken ser ut att passa fint i händerna på Alva och Nancy, de 

mindre locken är nästan i samma storlek som barnens mjuka handflator. 

Barnfingrarna sluter sig tätt om lockens hårda kanter och huden vitnar precis 

där det klämmer åt som hårdast. Det går att föreställa sig hur de runda och 

släta locken – som små metalliska föremål − pressas mot insidan av Alvas 

och Nancys händer; kanske till och med skaver mot huden. Eftersom locken 

är just släta, till skillnad från lock från konserverburkar som är vassa, behö-
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ver jag dock inte oroa mig för att barnen ska skada sig utan lockens utseende 

och struktur ”berättar” för mig att de är hyggliga och pålitliga föremål.  

 

Genom barnens fysiska förmågor att kunna röra sina kroppar på olika sätt 

blir det potentiellt möjligt för locken i Alvas respektive Nancys händer att 

mötas. På ett kraftfullt sätt svänger barnen sina armar så att när locken möts 

pressar de undan luften med hög hastighet. Den rörelse som uppkommer – 

att något i hög hastighet kolliderar och pressar luften framåt – orsakar vibrat-

ioner i form av ljud (Challoner 2004:6ff) som kan förstås delta som perfor-

mativa agenter i den lek som utspelar sig på mattan (Palmer 2010a). Kraft 

uppstår då de olika agenterna samhandlar, eller intra-agerar, och leken tar 

form efter hand, nästan som en ömsesidigt utformad koreografi. Med hjälp 

av Barads uttryck ”agency is a matter of intra-acting” (2007:235) blir det 

möjligt att förstå att det är i intra-aktionerna som koreografin lock-möter-

lock uppstår. Det vill säga när de olika agenterna koreograferar varandra och 

blir koreograferade av varandra uppstår en kraft eller energi som kan förstås 

som agens – något händer. Det blir omöjligt att säga vem eller vad som le-

der, händelsen sker snarare ömsesidigt (Lenz Taguchi 2015:191). Detta åter-

finner jag även hos Olsen (2014) som skriver att ”[p]lutselig blir jeg usikker 

på hvem som danser, hvem som samler og samles, hvem som flyr, og på 

hva/-em som kaster og kastes” (75). I det här avsnittet ska jag undersöka hur 

ljud, andra materialiteter och diskurser intra-agerar och därmed blir det vik-

tigt att begripa hur de olika agenterna i filmen gör något med varandra.  

 

Ljudvågorna går inte att se med blotta ögat, men barnen känner dem förmod-

ligen i rummet. De får barnens händer att fortsätta slå samman locken, fötter 

att stampa, fnitter och skratt att uppstå, golvet att vibrera66 och andra rörelser 

att uppstå. I denna gemensamma händelse transformeras alla inblandade 

agenter, somliga mer och andra mindre och i olika takt. En tanke som hand-

lar om att agenter “blir till på nytt” i varje intra-aktiv händelse (Barad 

2007:176). Det går exempelvis att föreställa sig hur metallfärgen skavs av 

här och där då barnen håller hårt i locken, men även hur locken formar bar-

nens händer och ger tillfälliga märken i huden (jmf Hultman 2011:68). Ljud-

vågorna förändrar också barnens kroppar när de tar sig in i barnens hörsel-

gångar och registreras som ljud i hjärnans hörselcentrum.  

 

Vi kan föreställa oss den process som äger rum när hörselgångarna vidgas av 

ljudvågorna och ljudet via örat når hjärnan (bland annat i kärnor i förlängda 

märgen, hjärnstammen och hjärnans djupare system) som bearbetar och tol-

kar ljudet som ett klickande, eller något annat som barnet associerar till. 

Upplevelsen och tolkningen av ljudet skiljer sig då vi har olika attityder till 

ljudkällor och är olika ljudkänsliga (Nilsson 2010). Den händelse som pågår: 

                                                      
66 Golvytan ser ut att bestå av en linoleummatta.  
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att metallock möts och att ljud uppstår, gör också att ett koncentrerat tillstånd 

uppstår i rummet. Ett tillstånd som blir tydligt genom några av de uttryck 

som kan observeras. Dels då barnens kroppar tycks stanna upp och blickarna 

dras åt ett bestämt håll, mot ljudet, och dels genom att händerna gång på 

gång för locken mot varandra för att på så sätt producera nya klickande ljud. 

Jag, forskaren, lägger också märke till hur Nancys blick inte bara är fäst på 

locken i hennes egna händer utan även på locken i Alvas händer.  

 

Även mina ögon på skärmen, när jag studerar filmen långt senare på mitt 

kontor, söker sig till det som Nancys blick riktas mot. Också jag som fors-

kare blir delaktig i ett koncentrerat tillstånd tillsammans med agenterna i 

filmen. På sidan 96-99 skriver jag fram hur ljuden i filmsekvensen samhand-

lar med mig som forskare. Denna metod överensstämmer med det Lenz 

Taguchi (2012a:276) skildrar då hon som forskare installerar sig i data ge-

nom att involvera sin kropp och sina tankar i mötet med intervjudata. Hon 

beskriver detta tillvägagångssätt som att hon blir positionerad som deltagare 

vilket producerar en annan verklighet än den som utspelade sig under inter-

vjun. ”Verkligheten existerar inte i singular utan är multipel, ständigt i rö-

relse och förändras” (Gunnarsson 2015:47). När jag installerar mig i den här 

uppsatsens filmdata och försöker att tänka ihop med Nancy, på liknande sätt 

som Lenz Taguchi (2012a:275), uppstår specifika frågor. Vart söker sig 

blicken? Vad tittar Nancy på? Vad uppmärksammas? När jag noggrant stu-

derar det Nancy tycks bli intresserad av – genom att dels pröva att stänga av 

ljudet och dels testa att höja upp volymen på min dators högtalare – och 

samtidigt tar utgångspunkt i Barads (2007) beskrivning av hur minsta detalj 

har potentiell förmåga att agera blir det uppenbart att det har betydelse inte 

bara att utan också hur locken möts.  

Ljudproduktionen kräver flera olika samarbetspartners 

Genom att ta i bruk Barads intra-aktionsbegrepp (2007:132) är det möjligt att 

förstå företeelsen lock-möter-lock på nya sätt. Ljud uppstår då barnen håller 

sina armar lätt böjda i en nittiograders vinkel, lockens metalliska ytor möts 

och luft pressas undan. Inom det naturvetenskapliga fältet bör inte ljud för-

stås som en självständig energiform utan som ”rörelse och rörelseenergi” 

samt ”lägesenergi mellan partiklar”, menar Anderberg et. al (2012:69). 

Ljudvågor uppstår således genom att luftmolekyler krockar mot varandra, en 

process där flera molekyler är aktivt deltagande (Anderberg et al. 2012:185 

och se Kapitel 2: Teoriavsnitt 2). Till skillnad från den naturvetenskapliga 

teorin skulle dock Barad (som också ursprungligen är fysiker) med sin ter-

minologi säga att företeelser sker intra-aktivt snarare än mellan (2007:33, 

132ff). Hon menar att det inte finns något egentligt mellanrum utan att allt är 

relationellt och tätt samkonstituerat, på ett mycket komplext vis. När jag går 

mycket nära, pausar filmen och spelar upp den igen, och studerar just denna 
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specifika företeelse med och utan högtalarna påslagna förstår jag det som att 

det tycks angeläget att varje par av lock möts precis mot varandra − i exakt-

het − för att ett visst klickande ljud ska uppstå. Ett ljud som verkar ”kräva” 

att metallen möts utan att locken glider åt sidan. Jag förstår det som att det är 

en frågeställning som barn och lock gemensamt behöver ta ställning till och 

ihop svara på. Intresset för och kunskapen om precision och noggrannhet 

uppstår alltså mitt i skeendet; i mötet av barnens ihärdiga armrörelser och 

lockens särskilda utseende och struktur67. Detta relaterar jag till Barad (2007) 

då hon skriver att ”[k]nowing entails specific practices through which the 

world is differentially articulated and accounted for” (s.149). Det hon menar 

är att skeenden kräver, eller snarare hänger samman med, särskilda sätt att 

tänka och göra. Kunskap uppstår alltså ur omedelbara materiella engage-

mang och förbindelser med världen (Lenz Taguchi 2012:63). 

 

I en intra-aktiv process uppstår olika frågeställningar som agenter ömsesidigt 

blir tvungna att ta ställning till och handskas med som innebär att de, som 

tidigare påpekats, är under ständig transformation (Barad 2007:25). Ett ex-

empel på det är då locken vid ett tillfälle slinker undan varandra och mer 

eller mindre håller på att falla ur Alvas händer. Lockens släta, metalliska 

ytor tycks plötsligt bli hala och glider därmed förbi varandra istället för att 

mötas. Jag tolkar det som att barnens händer i mötet med locken blir varma 

och svettiga; en rörelse och ett utforskande som handlar om friktion (jmf 

Larsson 2013:384). Hur behöver lock och barn bete sig på nya sätt – eller 

snarare ”lära känna” varandra på nytt − för att på annat sätt kunna handskas 

med varandra?  Hur blir ”lockbarnen” nya tillfälliga samarbetspartners? Jag 

föreställer mig hur Alvas kropp och locken blixtsnabbt prövar nya strategier 

för att mötas som åter igen gör att ett klickande ljud kan uppstå. På liknande 

sätt resonerar Elisabeth de Freitas och Palmer (2014:20) om hur gravitation, 

som ett annat betydelsefullt naturvetenskapligt fenomen, deltar när barn 

bygger höga torn med uppochnedvända plastglas. Glasen faller gång på gång 

till golvet och barnen plockar upp dem med stor iver och entusiasm. Här kan 

gravitationskraften förstås som en aktiv deltagare i barnens lek som är med 

och producerar kunskap ihop med barn, material och diskurser. På samma 

sätt kan alltså kunskaper om ljudutforskande förstås som performativa agen-

ter som deltar som en slags samarbetspartner som ger förslag och ställer 

frågor (se även Hultman & Lenz Taguchi 2011 och deras exempel om sand 

som jag även refererar till på sidan 94). Det går med andra ord aldrig att veta 

på förhand vilka aspekter som dyker upp i mötet med ljud, eller andra före-

teelser, utan varje tillfälle är unikt. 

 

I ett agentiskt realistiskt perspektiv (Barad 2007, 2008) är ljuden och barnens 

upplevelser av företeelsen lock-möter-lock på så sätt en effekt av de intra-

                                                      
67 De olika agenternas tillfälliga kvaliteter kommer att undersökas närmare på sidan 99-101. 
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aktioner som uppstår. Det vill säga, en effekt av en koordinerad och gemen-

sam rörelse mellan bland annat lock, armar, händer och diskurser. Det går att 

relatera detta till Barad då hon skriver att ”/…/environments” and ”bodies” 

are intra-actively co-constituted” (2007:170). Den uppkomna ljudprodukt-

ionen kan med hjälp av hennes teoretiska resonemang förstås som multipel, 

ömsesidig och samkonstituerad. Ett skeende som Lenz Taguchi (2012:104) 

förmodligen skulle beskriva som en intra-aktiv, komplex relation. Det vill 

säga; en tajt sammanflätad och sammansatt apparat, som varken är enkel att 

förstå sig på, entydig eller statisk, utan som bör förstås som ett verb – som 

ett sorts pågående – ”något som blir till, görs och gör”, som Gunnarson 

(2015:54) uttrycker det. Med Barads (2007) terminologi går det just att för-

stå ljudskeendet som ett tillfälligt pågående och som del av en större sam-

mansatt kunskapsapparat (”apparatus of knowing”) (133). Apparaten, som 

kan beskrivas som en sorts imaginär motor, bestämmer vad som kan ske när 

de olika agenterna samhandlar. Likt en fiktiv apparat arbetar den ”maski-

nellt” (jmf Lenz Taguchi 2012:61 med hänvisning till Deleuze & Guattari 

1987/2004). Det innebär att allt och alla bör förstås som viktiga och sam-

manflätade delar, eller dynamiska upprepningar, av det tillfälliga ljudland-

skap som är och de lokala intra-aktiva skeenden som produceras. Barad 

(2008:126 med referens till Butlers performativitetsbegrepp 1990:112) på-

minner oss om att inga upprepningar är exakt lika de förra utan att varje ny 

händelse sker med en liten variation. Allt är i ständig transformation. 

 

De klickande ljuden som uppstår då metallocken i barnens händer möts ver-

kar, som tidigare nämnts, vara framträdande och av stort intresse för barnen. 

Det går exempelvis att lägga märke till hur Alva tittar från locken hon har i 

händerna till Nancy, hur deras blickar möts och hur Alva strax därefter bör-

jar småskratta och gunga sin kropp fram och tillbaka. Den intra-

aktionsprocess som jag studerar, där ljud som fenomen deltar aktivt, ser ut 

att roa barnen. Alvas och Nancys ansiktsuttryck får mig att anta att de upp-

fattar de uppkomna ljuden som uppstår i händelsen som tilltalande och triv-

samma. Naturvetenskapligt innebär det att deras öron fångar upp lufttrycks-

förändringarna och skickar signaler till neuronerna i deras hjärnor vilka be-

handlar vibrationerna som behagliga ljud (Horowitz 2012:277). De materi-

ella tingen och de diskursiva förväntningarna som uppkommer i 

”ljudhörnan” är så nära sammanflätade att det blir omöjligt att förstå det som 

händer som något annat än just ett ljudutforskande. Barnens uppvisade in-

tresse kring att lock möter lock − det vill säga de starka idéer, tankar och 

föreställningar de har kring lock och vad ett utforskande av ljud kan förstås 

vara – går alltså inte att skilja från de olika materialiteterna.  

 

Denna intra-aktiva relation kan liknas vid den kunskapsapparat som, även 

Bodén (2014, 2015) menar, hjälper oss att skapa kunskap om hur relationer 

produceras och transformeras. Eftersom företeelsen lock-möter-lock, som 
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del i en större apparat, hjälper oss att förstå hur materialiteter och diskurser 

hela tiden på ständigt nya sätt gör sig begripliga för varandra (Barad 2007, 

2008). Återigen blir jag påmind om hur materialiteter inte bör förstås som 

”stöd” till diskurser utan hur materialiteter och diskurser ständigt samverkar. 

Det går alltså att förutsätta att det är mitt i företeelsen lock-möter-lock som 

olika agenter ömsesidigt kommer att tvinga, administrera och koreografera 

det som sker. Detta relaterar jag till Lenz Taguchi (2012) som skriver att: 

”allt detta – hjärnan, generna, föreställningarna – utgör sammantaget miljöer 

eller nätverk av materiellt-diskursiva materialiteter (för att hålla oss till Ba-

rad), där alla ingående agenter (kropp, gener, hjärna – bodymind – diskurser, 

material, skolmiljöer osv.) ingår i en pågående rörelse av samhandlingar” 

(65). Med utgångspunkt i att relationer är både materiella och diskursiva, 

samtidigt, gestaltar hon hur ett möte mellan en pojke och en penna – som en 

komplex process – kan producera en mycket stark intensitet och en specifik 

berättelse. Hon skildrar hur det är ”i mötet” som den speciella berättelsen 

uppstår (Lenz Taguchi 2012:104). I relation till den här uppsatsens data är 

det alltså i mötet som hud, luftmolekyler, metall, frekvenser, fantasier och 

neuroner intra-agerar och ett specifikt ljudlandskap framträder.  

 

Under ett kort tillfälle i filmsekvensen börjar locken i Nancys händer mötas 

tätare och oftare. Jag föreställer mig hur många vibrationer uppstår i följd 

och därmed producerar ett högfrekvent ljud (Dawkins 2011:15). Det som 

sker i filmsekvensen kan beskrivas som att företeelsen lock-möter-lock 

plötsligt byter hastighet. Det nya tempot som uppstår är oregelbundet. Det 

nyuppkomna ljudet verkar inte stämma överrens med det tempo som tidigare 

producerats mellan locken, Nancys händer och som fortfarande produceras i 

mötet mellan locken i Alvas händer. De två olika tempona i mötet med 

varandra kan förstås som oregelbundna även om svängningarna på var sitt 

håll kan beskrivas som regelbundna. Samtidigt som denna oanade ljudföre-

teelse tillfälligt uppstår börjar Nancy le och stampa med fötterna i golvet i 

takt till det nya ljudet. Hon utropar även: ”boooouuoow”. Jag kan förmoda 

att ljudets tempo samverkar med Nancys puls då Theorell (2009) ger exem-

pel på hur människors upplevelser och biologi påverkas av ljud. Det ser ut 

som att Nancy roas och förtjusas av händelsen. Alva, till skillnad från 

Nancy, visar missnöje över den tempoförändring som skett. Hennes över-

kropp skjuts tillfälligt fram mot Nancy och ihop med locken går det att förstå 

hur hon demonstrativt visar hur och i vilken hastighet som metall bör möta 

metall. Det blir tydligt hur barnen använder sina kroppar på olika sätt i relat-

ion till tempo (Rossholt 2012:22). Alva uttrycker även: ”neeej” och ”nej, inte 

såhär”. Hennes talljud som ljudlig samarbetspartner ihop med hennes 

kroppsliga gester blir till aktiva agenter som där och då ihop med metallock-

en kan förstås ordna, kontrollera och ”regissera” den uppkomna situationen: 

ett skeende där hon verkar anse att Nancy och locken i hennes händer produ-

cerar ett alldeles för snabbt, klickande ljud.  
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Även Barad påpekar hur språket kan förstås i termer av materialitet (Lenz 

Taguchi 2012:39 med referens till Barad 2003). Barnens tal- och kroppsut-

tryck är således inte skilt från företeelsen lock-möter-lock utan bör snarare 

förstås vara samkonstituerade i den transformationsprocess som tillfälligt 

uppstått (jmf Barad 2007:392). Kanske Nancy med sin kropp och sin fantasi 

associerar ljudet till idéer om vad glädje är medan Alva mentalt och kropps-

ligt verkar förknippa det nya tempot med ett ljudlandskap som inte anses 

vara lika önskvärt på förskoleavdelningen? Det går att förstå hur barnens 

olika idéer om vad ljudutforskande är samverkar med olika föreställningar 

om vad det är att befinna sig i ett tryggt ljudlandskap med en god ljudhälsa 

(jmf Nilsson 2010). Här går det att tänka sig ett scenario där Alva tar hjälp 

av en personal för att få tyst på det olustiga ljudet eller att hon möjligtvis 

själv går till fysisk handling mot Nancy.  

 

Ljud som kraftfull agent, skulle här i så fall bli delaktig i att en potentiell 

konflikt uppstår mellan barnen. En konflikt som skulle kunna leda till att 

personalen plockar undan locken eller sätter upp ett tillfälligt förbud i ”ljud-

hörnan”. För lock och barn skulle det innebära att de plötsligt blir samman-

hängande med andra förskolediskurser än de som ljudutforskande hänger 

samman med. En diskurs som kanske ”talar om” vad det är att vara ett ”brå-

kigt” eller ”olydigt” barn (jmf Hultman 2011; Jones 2013). Denna förståelse 

av hur diskurser och materialiteter på varierande sätt samverkar återfinns hos 

Barad (2007:335) som menar att det är speciella materiella gestaltningar i 

världen som genom gränser, lokala egenskaper och betydelser intra-agerar 

med diskurser så att en viss typ av mening och innebörd frambringas. ”Note 

that since phenomena are material-discursive, no priority is given to either 

materiality or discursivity; neither one stands outside the other”, skriver hon 

(Barad 2007:177). Det går alltså inte att studera det som sker i data med 

fokus på enbart barn, materialitet eller diskurs utan Barads agentiskt realist-

iska perspektiv kräver av mig att förstå och uppmärksamma deras ömsesi-

diga förhållande. Både min och andras studier visar exempel på hur diskur-

ser bör förstås som ömsesidigt delaktiga i intra-aktioner (jmf Hultman 2011; 

Hultman & Lenz Taguchi 2010; Jones 2013; Lenz Taguchi 2012; Lenz 

Taguchi & Palmer 2014; Palmer 2010a; Rossholt 2012).  

 

Genom att ta i bruk ett intra-aktivt tillvägagångssätt framträder, som beskri-

vits, ett sorts ”görande/blivande” (Barad 2007:235, se även t.ex. Jones 

2013:16) med påtaglig energi. En sorts kraft som produceras genom de intra-

aktiva processer som sker då hud, muskler och tänkande (diskurser) kraftfullt 

samarbetar ihop med metall och luft i mötet med annan metall. Det går 

knappt att skilja yviga rörelser, fnissande, värme, fantasier, glada tillrop, 

klickande ljud och tillrättavisningar från lockens metalliska ytor och de 

klickande ljuden. På ett liknande sätt skildrar även Hultman och Lenz 
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Taguchi (2010:530) hur agenter som sand, hink och hand, ihop med diskur-

ser, synkroniserat gör något i relation till varandra.  

 

Alvas och Nancys förnimmelser av och föreställningar om de klickande lju-

den kan på så sätt förstås hänga samman med de idéer som kan antas finnas 

på förskoleavdelningen. Det betyder att den ljudproduktion som uppstår i 

mötet med Alva och Nancy i ljud- och samlingshörnorna blir förknippade 

med specifika föreställningar och fantasier om ljud. Även Saar (2012) skri-

ver fram hur ljud i skolmiljö kan förstås performativt. Det vill säga, hur ljud 

på ett kraftfullt sätta kan förstås hänga samman med olika associationer, 

förståelser och förgivet taganden. Saars resonemang gör att jag kan ta för 

givet att ljud i förskolan inte bara kan förstås som potentiellt kraftfullt utan 

också som både materialitet och diskurs. Denna relation har jag förstått ge-

nom min läsning av texter som presenterat Barads (2007) tänkande, som 

med hjälp av begreppet materiellt-diskursivt beskriver hur ”discursive 

practices are specific material configurings of the world through which de-

terminations of boundaries, properties, and meanings are differentially enac-

ted” (335). Lek och utforskande kan alltså antas uppstå i samma ögonblick 

som de materiella och utmärkande ljuden uppträder och sammanflätas med 

diskurser. Det vill säga, ljud är lika mycket en diskursiv som en materiell 

företeelse.  

 

Med hjälp av Horowitz (2012:277) beskrivningar av hur ljud i mötet med 

människor exempelvis kan förstås som ett ”acoustic terror weapon”, (akus-

tiskt terrorvapen, min översättning) blir det möjligt att förstå hur barnen i 

den valda sekvensen samhandlar med ljuden samtidigt som de förknippar 

dem med vissa specifika idéer, fantasier och lekar. ”A whistling arrow 

beyond the clouds, enough to shake the spirit even of the brave”, skriver han 

(2012:227). Med hjälp av Horowitz blir det då i relation till data möjligt att 

föreställa sig hur barnens hjärnor – likt en “orkester av neuron” − registrerar 

de producerade ljuden. En samverkansprocess som med Barads (2007:152) 

terminologi kan beskrivas som materiellt-diskursiv. Barnens mimik, Alvas 

småskratt och gungande rörelser − deras upplevelser och delaktighet av den 

koordinerade rörelsen och de uppkomna ljuden − går på så att förstås som ett 

roligt och spännande materiellt-diskursivt skeende (jmf Barad 2007), till 

skillnad från de mer fasansfulla upplevelser som Horowitz (2012) beskriver.  

 

Barnens glädjefulla uppsyn i mötet med de uppkomna ljuden gör också att 

specifika etiska aspekter och frågor framträder. Vilka ljud får lov att produ-

ceras? Hur kommer omgivningen att reagera då barnen och locken utforskar 

ljuden? Det går att förstå ljuden som ett godkänt och lustfyllt ljud på försko-

leavdelningen; det finns alltså inga tvivel om att det som låter inte går emot 

eller trotsar några regler. En tänkbar ljudmätare (som mäter ljudstyrka i 

decibel) uppsatt på en vägg (vilket ofta förekommer på förskolor i Sverige) 
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skulle alltså inte ge några röda utslag utan snarare gröna, vilket därmed 

skulle uppvisa att skonsamma ljud pågår för tillfället. Med hjälp av Barads 

teoretiska förskjutning från att sätta människan i centrum mot ett mer utplat-

tat synsätt där materialitet får större betydelse och antas ha potentiell kraft att 

agera blir det möjligt att förstå den trivsamma upplevelsen av ljudprodukt-

ionen på andra sätt än att det är barnens egna intentioner och val som styrt. 

Det vill säga, Alva och Nancy är inte ensamt ansvariga för varken den pro-

cess som producerar ljuden eller deras upplevelser av ljuden. Även andra 

materialiteter (och diskurser) intra-agerar och är ”medskyldiga” till att ljuden 

upplevs som behagliga att lyssna på. På så vis blir också etiska aspekter 

samarbetspartners i företeelsen kring att lock-möter-lock. 

 

Specifika föreställningar om locken gör sig även påminda. Frågor som: vad 

kan tänkas få ske ihop med lock av metall? var på förskoleavdelningen går 

möjligtvis gränsen för att få utforska ljud ihop med lock? blir påtagliga för 

mig som forskare när jag studerar data. Om metallocken skulle placeras i 

förskolans kök skulle de förmodligen få helt andra egenskaper och sam-

handla med helt andra idéer (diskurser). Kanske locken skulle paras ihop 

med en glasburk av något slag och på så sätt få förmågan att sluta tätt. Om 

locken skulle falla i golvet så att en snabb tryckförändring plötsligt sker, med 

en alldeles för stark ljudstyrka, skulle kanske locken bli förpassade till åter-

vinningen och ersättas av exempelvis plastlock, för att på så sätt störa om-

givningen mindre. Vissa material absorberar ljud bättre än andra, vilket 

dämed gör att de skapar lägre ljudstyrka och i förlängningen en bättre ljud-

miljö (Scholz & Winroth 2011). De idéer, tankar och föreställningar som 

verkar finnas i filmsekvensen om ljud och lock kan däremot tolkas som posi-

tiva till ett utforskande med lock av ljud. Där verkar de höra samman med 

just ljudutforskande. Jag förstår det på det viset då det går att observera hur 

metallocken, liksom andra återvinningsmaterial och inköpta instrument, är 

placerade i barnens höjd i den hörna där det står ”ljud” skrivet på uppsatta 

papper på väggen. Locken och andra material som förekommer där samt de 

uppkomna ljuden kan på så vis förväntas vara förknippade med någon typ av 

utforskande av ljud. Det vill säga, placeringen av materialen är regisserade 

av de diskurser som råder på den här förskolan. Det betyder att specifika 

idéer om eller associationer till vissa ljud uppmuntras och tillåts samt ses 

som önskvärda ljudföreteelser i just dessa utrymmen på förskoleavdelningen. 

Här kan vi på så vis anta att lekfulla fantasier (diskurser), som är förknip-

pade med utforskandet och den specifika ”ljudhörna” där barnen ofta är, är 

aktiva deltagare. 

 

En viss etik ”hovrar”, materiellt-diskursivt, över förskoleavdelningen (jmf de 

Freitas & Palmer 2015). Detta återfinner jag även hos Barad (2007) som 

skriver att: ”/…/[t]he becoming of the world is a deeply ethical matter” 

(185). Det hon uttrycker innebär just att det inte är någon enskild agent som 
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har eller bär etiskt ansvar, utan att det är ett ansvar som snarare produceras 

och framträder mitt i de samhandlingar som pågår (jmf Leirpoll 2014:116 

med hänvisning till Barad 2007:396). I den här filmsekvensen innebär det att 

ett visst förhållningssätt eller en viss syn på barn uppkommer vilken ”signa-

lerar” att: barn får göra, barn kan göra och barn har ”rätt” att göra. Snarare 

än att det finns förgivet taganden om att barnen skulle kasta runt med locken 

eller skada varandra med dem så förmedlar diskurserna att 1-2-åriga barn är 

kapabla att hantera en ”ljudhörna” med material såsom metallock, inköpta 

instrument och korgar med naturmaterial. Även om de förskolediskurser som 

jag identifierat i filmen verkar dominerande, är det dock inte säkert att de-

struktiva händelser aldrig utspelar sig där. Barnen kanske också gör andra 

saker med locken än vad som kan förstås som ljudutforskande. Exempelvis 

när locken föreställningsvis tranformeras till köttbullar och korv i förskole-

avdelningens ”hemvrå”/”lägenhet”/”rollspelshörna”. Andra diskurser kan 

alltså också tränga sig på. När metallocken råkar hamna inne på vilan och 

samhandlar med madrasser och sovande barn kanske andra diskurser om ljud 

och lock gör sig påminda. Där kanske ljuden saknar relation till ljudutfors-

kande, vilket gör att företeelsen lock-möter-lock förstås som oönskat i för-

hållande till diskurser om en god förskolemiljö. Eftersom förskolepersonal 

har ansvar för att barn inte kommer till skada eller blir störda under vilan 

producerar det andra diskurser och kräver det andra etiska aspekter än då 

locken och barnen möts i ljud- och samlingshörnorna.  

Ljud samhandlar med mig som forskare 

Ett flertal gånger har jag redan skrivit fram hur jag som forskare genom en 

intra-aktiv metod är del av den forskningsprocess som jag också iscensätter. 

Genom att ställa mig på ”tröskeln”, som Jackson och Mazzei (2011:138) 

uttrycker det, och intra-agera med data där jag sitter vid mitt skrivbord blir 

det möjligt att förstå hur denna samhandlingsprocess uppstår och vad den 

genererar. Detta återfinner jag hos Barad (2007:139ff) som skriver att ett 

intra-aktivt tillvägagångssätt innebär att sätta teoretiska tankeenheter i rö-

relse med data och forskare. Det innebär att jag som forskare registrerar hur, 

inte bara agenterna i data, utan även jag som forskare är en performativ 

agent och därmed också tillfälligt och lokalt transformeras i mötet med data 

(Lenz Taguchi & Palmer 2014:4). Det betyder att varje enskilt möte med 

filmsekvensen − varje gång jag slår på filmen och studerar hur lock möter 

lock − är unik. Genom att känslomässigt och imaginärt föreställa sig de 

intra-aktioner som uppstår i ett datamaterial blir det möjligt för forskaren att 

på olika sätt förstå hur data har inverkan på forskaren själv, beskriver Lenz 

Taguchi (2012a:275ff). Det går alltså varken att ta avstånd från processen 

eller förstå sin forskarroll som separerad från den film som spelas upp på 

dataskärmen eller från de ljud som strömmar ut ur datorns högtalare. Utan 

jag behöver försöka förstå det som uppstår med/i mig som forskare och hur 
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det påverkar och får effekter för den här specifika analysen (Lenz Taguchi 

2012a:274; Olsen 2014; Palmer 2010a).  

 

I en intra-aktiv metod är det eftersträvansvärt att aktivera hela sin kropp i 

mötet med data, påpekar Hultman och Lenz Taguchi (2010:534). Genom att 

lyfta upp betydelsen av barnens förmågor att höra, och deras potentiella möj-

ligheter att urskilja olika typer av ljud och frekvenser, blir det då viktigt att 

även jag som forskare lyssnar noga. Företeelsen lock möter lock uppfattar 

jag som ett enhetligt och regelbundet klickande. Det sker tätt och ofta, det 

vill säga frekvent. Jag lägger märke till hur min uppmärksamhet, genom min 

hörsel och syn, dras till och hamnar på metallocken i barnens händer. Det är 

dit jag härleder det uppkomna klickandet. Det är som att klickandet ”tar mig  

i hand” och ”visar mig” exakt var min uppmärksamhet ska fästas (jmf Hult-

man 2011). På samma sätt som Saar (2012:3) beskriver hur ljud kan domi-

nera en plats och antas få saker att hända, oavsett var ljud kommer ifrån, kan 

också jag förstå hur dominerande det klickande ljudet är. Klickandet liksom 

”pockar” på hela min kropps uppmärksamhet. Det vill säga, att jag som 

forskare registrerar ”what kinds of differences get made in our body-

mind/…/”, som Lenz Taguchi och Palmer uttrycker det (2014:4). Det blir här 

viktigt att inte bara bli medveten om hur min kropp och mina tankar aktive-

ras i mötet med data utan också hur detta transformerar mig och mina förstå-

elser av det jag möter. I samma veva som jag hör ljuden och lyssnar till det 

ljudlandskap som spelas upp på filmen får jag en behaglig känsla i min 

kropp; jag blir glad av och nyfiken på det jag hör.  

 

Jag upplever det som att klickandet producerar ett så kallat ”ljudvänligt” 

landskap. Med hjälp av Scholz och Winroth (2011) kan det som jag hör för-

klaras som ett ljud med låg ljudstyrka, det vill säga ett ljud som har låg amp-

litud, vilket kan förstås som skonsamt för mina öron. Mina inneröron har, 

liksom Gustafsson (2009) beskriver det mänskliga örats anatomi, förmågan 

att ”dela upp det inkommande vibrationsmönstret och registrera dess egen-

skaper” (18). Det innebär att jag både hör och tolkar ljuden som spelas upp 

genom datorns högtalare och att jag även kan föreställa mig hur klickandet 

uppstår genom att armar rör sig och metall möter metall. Hur låter det? Vad 

gör ljuden med mig? Vad associerar jag till? Hur kan det kännas i kroppen 

att föra två lock av metall mot varandra? Genom att föreställa mig hur metal-

lock, barnkroppar och ljudlandskap intra-agerar kan också jag imaginärt 

delta i händelsen och på sätt transformeras till deltagare i företeelsen lock-

möter-lock. Jag som forskare liksom ”är” klickandet (jmf Lenz Taguchi 

2012a:276) i denna stund. Ett intra-aktivt tillvägagångssätt innebär, som 

också Lenz Taguchi (2012:267) skildrar det, att jag som forskare är upp-

märksam på hur min kropp, mina tankar, sinnesstämning och sinnesförmågor 

ihop med temperatur och andra krafter blir delaktiga i mötet med data. Jag 

känner hur pulsen ökar och hur värmen sprids i min kropp då mina armar 
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fiktivt vevar i luften, imaginärt griper runt runda lock och metalliska ytor 

föreställningsvis slås mot varandra.  

 

Det blir påtagligt hur mitt tillvägagångssätt gör att jag förknippar det klick-

ande ljudet till andra typer av ljudvågor och andra platser av ljudproduktion. 

Jag föreställer mig den gitarr som min make dagligen spelar på. Strängar 

som i mötet med fingrar och plektrum sätts i snabba vibrationer. Jag vet hur 

det känns när jag lägger min hand mot gitarrens kropp, jag kan då ”känna” 

de snabba vibrationerna även om jag varken med synen eller med hörseln 

kan uppfatta den exakta hastighet som detta sker i. Bilden av gitarren i min 

mans famn hänger samman med trivsel och välbehag. Vad innebär mina 

egna upplevelser och associationer för förståelsen av den här filmsekvensen? 

De klickande ljuden i filmen, som också består av snabba vibrationer likt 

gitarren, associeras även de till trivsel. Mina föreställningar och idéer om 

klickandet innebär att situationen på förskoleavdelningen också värderas och 

bedöms av mig som studerar filmen.68 Jag blir medveten om den kraft och 

makt som min forskarroll innebär. Jag som forskare kan aktivt välja när jag 

vill försätta mig i intra-aktion med data men jag kan inte förutse eller på 

egen hand bestämma vad som kommer att ske när jag slår på eller av filmen. 

Så fort högtalarna stängs av gör sig andra typer av ljud performativt märk-

bara (jmf Saar 2012). Surrandet från en ventilationstrumma i väggen i mitt 

arbetsrum, mitt barns dova snarkningar från rummet bredvid och ljust fågel-

kvitter utanför fönstret är exempel på ljud som istället tränger sig på och 

ihop med min kropp och mitt intellekt producerar ett annat lokalt ljudland-

skap. 

 

I samma stund som jag hör och upplever det klickande ljuden uppstår även 

etiska aspekter kring ljuden, vilket Lenz Taguchi och Palmer (2013) påpekar 

att det alltid gör i en forskningsprocess. Jag uppfattar klickandet, som tidi-

gare påpekats, som ett trevligt och hälsosamt ljud; vilket genast får mig att 

associera till vad ohälsosamma och obehagliga ljud kan vara. Åter igen för-

knippar jag klickandet i data med mina möten med den gitarr som min man 

ofta spelar på. Jag minns ett tillfälle då gitarren kopplades in till en förstär-

kare och högtalarna oavsiktligt råkade vara på högsta volym. Genast handlar 

det om helt andra ljudstyrkor som i mötet med mig snabbt byts ut till att 

uppfattas som oljud. Ett ljud som tidigare uppfattats som hälsosamt och 

uppmuntransvärt kan alltså snabbt transformeras till ett obehagligt ljud som 

upplevs som påträngande och rent av brutalt. Likt Lenz Taguchi (2012a:267) 

föreställer jag mig hur andra möjliga verkligheter i data kan tänkas uppstå. 

Om barnen till exempel hade dragit med sina naglar över metallen på locken 

hade jag förmodligen uppfattat dessa ljud som otrevliga då det även hade 

påmint mig om känslan och ljudet av att dra naglar över skolans ”svarta 

                                                      
68 De klickande ljuden hade troligen associerats på andra sätt av andra forskare. 
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tavla”, vilket hade gett mig en helt annan upplevelse av barnens möte med 

locken och utforskandet av ljud. Kanske ett sådant ljud hade fått mig att 

backa från skärmen, stänga av ljudet på datorns högtalare eller rent av att 

stänga av filmen. Det är inte omöjligt att även läsaren av den här uppsatsen 

reagerar fysiskt och känslomässigt bara genom att läsa min beskrivning av 

obehagliga ljud. Åter igen blir jag med hjälp av Barads agentiska realism 

påmind om att företeelser är just tillfälliga och inte på förhand bestämda 

verkligheter som kan studeras. ”This” and ”that”, ”here” and ”now”, don´t 

preexist what happens but come alive with each meeting”, skriver Barad 

(2007:396). Med hjälp av Lenz Taguchi och Palmers (2013:3) beskrivningar 

av hur de som forskare blir delaktiga i att producera vissa förståelser av unga 

flickors (o)hälsa blir det också tydligt och påtagligt för mig hur jag som 

forskare dels är delaktig i att producera vissa specifika förståelser av barns 

möte med ljud och dels hur jag blir till en hörande, seende och kunskapande 

agent i ett ömsesidigt samhandlande med andra agenter.  

Olika agenters kvaliteter framträder  

När jag studerar filmsekvensen lägger jag märke till, förutom barnens blick-

ar, hur barnens tungor hänger utanför munnarna och hur deras hår faller 

framför ögonen. Det verkar varken finnas tid för eller möjlighet till att fästa 

håret bakom öronen då händerna är strängt upptagna med att dirigera − och 

dirigeras av − locken. Metallocken och barnen ser ut att vara uppfyllda av 

varandra; sina egna och varandras olika tillfälliga kvaliteter (egenskaper). 

Barnen och locken blir ljudutforskare genom intra-aktionerna. Förmågan att 

utforska ljud uppstår i skeendet, på liknande sätt som Lenz Taguchi 

(2012:110) skriver fram att neomaterialistiska teorier hjälper oss att förstå 

hur exempelvis lust och meningsfullhet uppstår i samhandlingar. Det går 

alltså inte att ta, eller snarare särskilja, förmågor och kvaliteter från de agen-

ter som intra-agerar. Det går heller inte, när jag tar i bruk ett agentiskt real-

istiskt perspektiv, att säga att barnen eller materialiteterna (eller för den de-

len diskurserna) besitter vissa kvaliteter utan de snarare framträder genom 

att olika agenter samverkar. Genom dessa resonemang förstår jag det som att 

förmåga till koncentration, behärskning och kontroll av försiktighet och 

noggrannhet, uppstår i mötet av lock och barn. Det är i själva företeelsen 

lock-möter-lock som noggrannhet krävs och uppstår. Detta tankesätt skiljer 

sig från de förståelser och idéer som vi är vana vid att möta i försko-

lan/skolan, vilket även Hultman (2011) påpekar i sin avhandling. I ett mer 

traditionellt tankesätt förväntas egenskaper och intuitioner finnas inuti barn, 

eller härleds till barnen själva och deras vilja eller instinkter. Med hjälp av 

Barads intra-aktionsbegrepp blir det språkligt omöjligt att skriva att barnen 

koncentrerar sig, då koncentrationen snarare uppstår i och genom samhand-

lingar.  
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När jag studerar filmsekvensen kan jag alltså utgå ifrån att det som pågår 

innefattar såväl metallock som luftmolekyler, barn och diskurser. Med ömse-

sidig och gemensam kraft får de förmåga att producera ljud ihop. Metallock-

en som småskaliga, lätthanterliga föremål gör sig performativt begripliga för 

barnen samtidigt som barnen med sin mjuka vävnad, sina kroppsliga för-

mågor och sina tankar gör sig performativt begripliga för locken (jmf Lenz 

Taguchi 2012:39 med referens till Barad 2007:140). När locken befinner sig 

i ”samlingshörnan” och ”ljudhörnan” har de specifika kvaliteter; de har för-

mågor att i intra-aktion med barnens kroppar producera ljud. I mötet med 

barnen i just denna stund framträder locken som samarbetspartners av ljud-

produktion. Lock och händer – som enheter − fungerar ihop och bildar för 

tillfället en enhet. I ett sammanflätat och samexisterande förhållande blir det 

därför omöjligt, påpekar Lenz Taguchi (2012:15ff), att tydligt visa var grän-

serna mellan det ena eller det andra går; gränsen mellan ting och människa 

blir svårdefinierad. Tillsammans utforskar ”lock-barnen” vad ljud är, hur, 

när och var ljud uppkommer, hur de låter och vilka variationer av ljud och 

tempon som finns. Med utgångspunkt i att locken och barnen är potentiella 

performativa agenter kan jag ta förgivet att de ”berättar” för varandra om sitt 

utseende och sina tillfälliga potentialer i samma veva som ljud uppträder på 

ett kraftfullt sätt och når barnens sinnesorgan.  

 

Jag lägger märke till hur lockens yta, dess ämnessammansättning och struk-

tur – så som locken under denna händelse tar sig uttryck – är av betydelse för 

hur de klickande ljuden uppstår. På samma sätt som Cash och Taylor 

(1989:20) skriver att ljudvågors hastighet är beroende av de ämnen de färdas 

genom kan också jag förstå hur de olika agenternas kvaliteter i data verkar 

vara delaktiga i den ljudproduktion som uppstår. Det är möjligt att föreställa 

sig hur locken under tid blir repade eller på annat sätt transformerade vilket 

gör att de potentiellt sätt tar sig uttryck på nya och andra sätt i nästa möte 

med barnen. På liknande sätt skildrar Lenz Taguchi (2012:112) hur ett 

materials yttre, struktur och karaktärsdrag kan ha betydelse för, och förmåga 

att samhandla med förskolebarn. Hon menar att ett stort pappersark kan för-

väntas ha andra förmågor att samhandla med barn än ett mindre anteck-

ningsblock (112). Det går alltså att anta att materialitet har potentialitet att 

intra-agera med barn på olika sätt. Ett förlopp som Barad (2008:135) för-

modligen skulle förklara som ett pågående flöde där olika lokala kvaliteter, 

strukturer och gränser gör sig begripliga för varandra. Eftersom locken är 

hårda, runda och har en yta av metall, närmare bestämt stål, blir Alva och 

Nancy mer eller mindre tvungna att hålla de runda locken i sina händer på 

särskilda sätt. Med hjälp av Barads redogörelser av hur agenter fungerar 

dynamiskt med varandra blir det begripligt för mig att förstå hur barnen till-

sammans med locken förnimmer hur de ska justera sina fingrar och händer 

för att locken ska mötas med exakthet och en viss hastighet ska framträda 

(170:170 & se Kapitel 2: Teoriavsnitt 1). I just denna stund blir barnen 
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”hålla-i-lock-barn” som både inbegriper nya förståelser av sig själva och 

locken samt nya kunskaper om vad det är att utforska metall, ljud och sina 

egna kroppar.  

 

Även barnens händer ”gör sig begripliga” för locken (jmf Lenz Taguchi 

2012: 38-39 med referens till Barad 2003, 2007). Fingrarna och insidan av 

händerna sluter tätt om locken. Angreppssättet utesluter att någon större 

mängd luft får plats mellan hud och stål. Därmed kan inga svängningar upp-

stå just där, ljudet behöver utrymme för att alstras. Det ligger nära det 

Macaulay (1989:50) skriver, nämligen att ljudvågsfenomen kan beskrivas 

som att svängningar alstras i någon typ av fast kropp eller i en luftpelare. 

Lockens kvaliteter och barnens händer bestående av en yta av hudceller, 

försöker tillfälligt komma underfund med hur de behöver forma sig runt 

varandra för att åstadkomma ett samarbete. Som agenter med potentiell kraft 

att agera kontrollerar och handskas lock och barn simultant med varandra i 

den uppkomna intra-aktiva händelsen. Det är en händelse som innebär att 

locken lämnar spår hos barnen som kommer att fortsätta att påminna dem; 

kroppsligt och känslomässigt, hur det känns att hålla i ett par lock och vad 

det är att utforska klickande ljud ihop med dessa specifika ting. Även diskur-

sivt lämnar de spår hos barnen, i form av tankar och fantasier, som följer 

med barnen i form av nya kunskaper. Även Palmer (2010a:15) uppmärk-

sammar att människor och materialiteter samhandlar på komplexa vis. Hon 

ger exempel på hur tunga skolböcker, skolryggsäckar och kvav luft sam-

handlar med skoldiskurser och skolelevers kroppar, känslor och tankar, vil-

ket får barnen att förstå sig själva på specifika sätt (Palmer 2010a:19). Lock-

ens kvaliteter kan på liknande sätt även antas intra-agera med personalens 

diskursiva föreställningar om att 1-2-åringar ska få möta lock av metall så 

länge locken är ofarliga; vilket synliggör hur en ytterligare etisk aspekt fram-

träder i analyserandet av händelsen.69 Lockens materia och dess partiklar kan 

alltså förstås ingå i ett materiellt-diskursivt samarbete med barnens kroppar. 

Analys av episod 2: Möten med mattor, hörnor och 

arkitektur 

Mattor, hörnor och arkitektur som deltagare i ljudproduktionen 

I det här avsnittet ska jag undersöka studiens första undersökningsfråga (frå-

geställning ett) genom att studera hur förskolerummets arkitektur, ljud- och 

                                                      
69 Här pågår en debatt om hur förskolor ska relatera till återvinningsmaterial och eventuella 

gifter som finns i dessa. Jag går inte in närmare på den debatten här men återkommer till 

personalens ansvar i den avslutande diskussionen.   
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samlingshörnorna samt mattornas kvaliteter och struktur – som består av 

annat material än stål – är delaktiga i produktionen av andra anmärknings-

värda ljud (bankande ljud, skallrande ljud, tystnad och barns verbala talljud) 

som uppstår i filmsekvensen. ”Att de rumsliga förhållandena påverkar lju-

dets egenskaper är välkänt”, påpekar Gustafsson (2009:13). Akustik är med 

andra ord beroende av ett rums utformning och det material som ett rum är 

uppbyggt av. På så sätt kan jag utgå ifrån att arkitekturen, hörnorna, mat-

torna och barnens egna kroppar, sådant som absorberar ljud i förskoleav-

deningens miljö, kan antas vara delaktiga i hur ljuden studsar och absorbe-

ras. Allt som finns i ”samlingshörnan” och ”ljudhörnan” kan antas vara del-

aktiga i ljudens uppkomst, de banor de tar, dess frekvens och ljudstyrka (jmf 

Scholz & Winroth 2011). Genom att studera filmsekvensen noga och nära; 

exempelvis genom att endast följa mattorna med min blick, kan det bli möj-

ligt för mig som forskare att skapa kunskap om mattornas olika ”språk” och 

hur de relaterar till andra kroppar (jmf Lenz Taguchi 2012:39). Genom att 

försöka förstå hur de olika underlagen samverkar med barnens kroppar och 

tankar så att specifika ljud och rörelser uppstår blir det möjligt för mig att 

förstå hur barnen, men också jag som forskare, är i ”tillblivelse-ihop-med-

mattorna” (jmf Lenz Taguchi 2012a:276). Den korta respektive långhåriga 

mattan berättar om olika kvaliteter och olika potentiella scenarior i mötet 

med barnen. Gång på gång bankas lock av metall mot den korta luggen av 

textil; vilket gör att en samordnad och ömsesidig rörelse uppstår. På det sätt 

som barnens händer är formade runt metallocken när locken möter mattan – 

tätt sammanhållna och med tryck på locken så att knappt någon luft får plats 

mellan de olika materialen – blir det möjligt att förstå hur också barnens 

handgrepp och hudens alla celler deltar i det dova bankande som uppstår. 

 

Den fysikaliska teorin hjälper till att förklara hur ljudvibrationerna som upp-

står blir som uppslukade av det mjuka underlaget (Ringström & Selin). 

Ljudvågorna kan alltså förstås studsa – reduceras − mot den täta, mjuka lug-

gen, vilket beskriver det som sker när dämpning uppstår (Gustafsson 

2009:13). Den samhandling som uppstår producerar därför ett ljud som jag 

uppfattar som ett bankande läte med låg frekvens (mörkt/dovt) och svag 

ljudstyrka (liten ljudvolym/svagt). Barads uttryck ”ongoing intra-activity” 

(2007:136) hjälper till att förklara hur barnens kroppar, locken av metall och 

den korthåriga mattans olika förmågor samverkar i samma veva som bank-

andet uppstår. Detta relaterar jag även till Hultman (2011) som skildrar hur 

”andra performativa aktörer lånar oss krafter, tillåter oss att agera, tvingar 

oss till anpassning” (29). Här får barnen i mötet med lock och en matta med 

kort lugg, igen men ändå på nya sätt, kunskaper och förståelser om vad ljud-

utforskande kan vara på den här förskoleavdelningen. Mattans tillfälliga 

kvaliteter är alltså viktigt för det som sker och för barnens förståelser av det 

uppkomna ljudet. Det har alltså betydelse att mattan är just korthårig och att 

lock av metall bankas mot textilen på det vis de gör. Här tar jag hjälp av Saar 
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(2012:3) som skildrar hur en grupp lekande barn i en klätterställning genom 

sina röster och kroppar skapar både ”ett lokalt akustiskt territorium” och 

”en lokal geografi” som placerar dem i tid och rum. Det är i denna produk-

tiva terminologi av det som Saar kallar ett akustiskt territorium i en lokal 

geografi som vi kan förstå hur en rörlig ljudvärld uppstår på en förskola. 

Med hjälp av dessa begrepp kan vi på nya och andra sätt förstå mer av hur de 

ljud och rörelser som uppstår när bankandet (upprepade armrörelser som för 

lock mot underlag), liksom klickandet i episod ett (upprepade armrörelser 

som för lock mot varandra), är lokalt sammanflätade med ting, akustik, barns 

kroppsliga förmågor, fantasier och tankar. 

 

Under tiden som bankandet produceras registrerar jag hur Alva till stor del 

tittar mot den filmkamera som filmar skeendet. Det blir påtagligt för mig 

som studerar filmen att det känns som att vi tittar på varandra. När jag möter 

Alvas blick blir jag påmind om att scenariot som utspelar sig framför mig är 

dokumenterat av en annan person (en vuxen) än de som förekommer i fil-

men. Det går här att förstå kameran (och personen bakom den) som en per-

formativ agent bland andra kraftfulla deltagare (Palmer 2010b; Änggård 

2015). Palmer (2010:2:12) skriver att den kraft som produceras i exempelvis 

barns möte med en kamera och koreografi kan förstås som ett dynamiskt 

intra-agerande mellan människor och materialitet, där kameran i mötet med 

barnen, andra materialiteter och koreografin blir en performativ agent. Ka-

meran har med andra ord potentialitet att exempelvis kartlägga barns rörelser 

och mimik (Änggård 2015). Kameran samhandlar med barn och får dem 

exempelvis att engagera sig i andra aktiviteter än vad som var syftet för 

stunden, skriver Änggård (2015:7). Kameran har alltså, i mötet med barnen, 

kraft att ge inviter vilket utan intention förändrar skeenden. På så sätt blir 

den en viktig deltagare agent då den ihop med andra materialiteter produce-

rar tranformation och därmed mening (jmf Barad:176-177).  

 

Jag föreställer mig hur kameran när den är påslagen blir som en producent i 

inspelningsstunden som kräver uppmärksamhet från de samhandlingar som 

pågår och på så vis “drar till sig” Alvas blick. Det är som att kameran ”kal-

lar” på henne samtidigt som hon också har förmåga att undvika kamerans 

lins genom att göra en enkel vridning på huvudet. Eftersom kameran filmar 

hela sekvensen kan varken ljud eller barn undkomma kameran helt och hållet 

utan den blir en maktutövande deltagare i sammanhanget oavsett om barnen 

önskar det eller inte. Vi vet inte hur Alva resonerar om kameran eller för den 

delen personalen bakom kameran, eller om hon tänker på dem alls. Oavsett 

så produceras etiska frågor här eftersom att kameran förekommer bland bar-

nen. Då den har förmåga att filma och foto och därmed kan lämna påtagliga 

och fysiska efterlämningar från händelsen går det inte att bortse från de 

etiska överväganden som uppstår i stunden. Frågor som ”hur upplever bar-

nen att bli dokumenterade?”, ”vem/vilka dokumenterar?”, ”vem/vilka får 



 103 

titta på materialet”, ”hur bör materialet tas om hand?”, och ”vilka typer av 

kunskaper kan detta material producera?” kan antas framträda i stunden. Den 

påslagna kameran, mattan, locken, det bankande ljudet, personalen bakom 

kameran kan här – intra-aktivt och etiskt − antas “koreografera” Alvas blick, 

hennes tankar, kropp och frågor (jmf Palmer 2010:2:12). Detta relaterar jag 

även till Palmer (kommande) som i en utav sina senare artiklar skildrar hur 

en dataskärm, passiv och livlös när datorn är avstängd, blir porös och som en 

vidöppen kanal mot en global värld då den aktiveras online. Hon menar att 

det är just där och då, i det ömsesidiga mötet mellan världen och förskolan, 

som etiska frågor och överväganden frambringas.  

 

Genom tidigare analytiska resonemang (se episod ett) kan jag anta att den 

stora korthåriga mattan, som är placerad i ”samlingshörnan”, i mötet med 

barn och lock tillsammans producerar en särskild och specifik materiellt-

diskursiv praktik (jmf Lenz Taguchi & Palmer 2014:8). Mattans storlek, 

placering och det utbud som finns i materialväg i närheten av den (se Be-

skrivning av miljön i början av kapitlet), kan förstås vara impregnerade med 

en viss typ av mening om vad som brukar ske i en samlingsstund på just den 

här förskolan. Ihop ”signalerar” de att det utforskas ljud där. Personalens sätt 

att materiellt-diskursivt intra-agera med rum och ting väver in barns kroppar 

i samma materiellt-diskursiva väv och assemblage av förväntningar och 

händelser som när barnens kroppar samhandlar med tingen, menar Lenz 

Taguchi (2012). På svenska betyder begreppet assemblage ungefär ”anhop-

ningar” eller ”ansamlingar” och enligt Olsson (2008) kan assemblage besk-

rivas som ett flöde där många olika agenter samlas och går i och ur varand-

ras existens; likt ett kluster av komponenter. Där och då, i filmsekvensen, är 

det som att Alva och Nancy blir en del av ett sådant assemblage70 eller nät-

verk71 (Hultman (2011:40).  

 

Här tar jag hjälp av Palmer (2010a:16) som ger exempel på hur materialitet 

tillsammans med specifika dominerande diskurser inte endast reglerar en 

lärare i ett klassrum att röra sig och tala på specifika sätt utan också ger ef-

fekter för hur läraren arrangerar lärsituationer och ordnar den fysiska mil-

jön i klassrummet. Jag prövar att framställa ett annat tänkbart scenario, då 

barn och personal placerar sig på mattan i ”samlingshörnan” för att äta frukt. 

Mattan hänger då samman med föreställningar som berättar om vad som bör 

ske kring en måltid i relation till tid och rum (jmf Leirpoll 2014:111f med 

hänvisning till Nordin-Hultman 2004). Dessa idéer om måltid i relation till 

                                                      
70 De olika begreppen får dock lite olika innebörd i de olika teorierna. Eftersom assemblage-

begreppet, som en del av Deleuze och Guattaris filosofi, ingår i samma ontologi som Barads 

apparatbegrepp kan det ändå sättas i rörelse med den här studiens data. 
71 På liknande sätt som begreppen apparat och assemblage fungerar också begreppet nätverk 

inom Actor Network Theory (Hultman 2011 med referens till Latour). 



 104 

en traditionell samlingsmatta kanske ”berättar” för barnen att de ska ”foku-

sera på att äta”, ”inte prata med mat i munnen”, ”sitta stilla” och ”låta maten 

tysta mun”. Dessa uttryck, som också kan förstås som performativa agenter, 

skulle i sådant fall hänga samman med förskolediskurser som innebär andra 

sätt att förhålla sin kropp i relation till tid, rum och ljud. Detta relaterar jag 

till Hultman (2011a:11) som skildrar hur prickar på ett golv tvingar fram ett 

specifikt sittande. När jag studerar data går det dock också att tänka sig ett 

annat scenario kring fruktstunden där barnen – utifrån en tanke om ljudut-

forskande – snarare uppmärksammas av personalen på hur det låter när tän-

der och käkar tuggar äppelbitar eller när någon plötsligt börjar nynna på 

tonerna av ”skala banan, klick, klick”72. Åter igen blir jag dock påmind om 

det ansvar som personal har i förskolan gällande måltid i relation till lugn, ro 

och förebyggande av olycksfall.   

 

Den långhåriga mattan kan förväntas ”tala” ett annat språk än den korthåriga 

mattan (jmf Lenz Taguchi 2012a:276). Det betyder, i relation till filmse-

kvensen, att ljud, lock, barn och diskurser kan förstås som temporära enheter 

i samexistens73. Tillsammans och ömsesidigt bildar de olika tillfälliga ljud-

producerande enheter, som i nästa stund upplöses för att bilda nya och andra 

tillfälliga assemblage (jmf Jones 2013:14). Den lek och det utforskande av 

ljud som pågår är alltså varken beständigt eller ett skeende som går att åter-

skapa på ett exakt likadant vis (se episod 1). Scenariot som tycks utspelas 

just här kan förstås som att de långa fransarna på mattan ljudlöst tyngs ner av 

Alvas och Nancys kroppar då de på olika sätt under sekvensen placerar sina 

fötter, knän och överkroppar på mattan. Med hjälp av Lenz Taguchis 

(2012:63) uttryck: ”blurred entanglements” (”suddiga/omedelbara samman-

flätningar/engagemang/förbindelser”) blir det möjligt att tänka sig hur mat-

tans långa lugg sammanflätas med barnens olika kroppsdelar. Tillfälligt blir 

de till en enhet (se episod 1). I och med barnens kroppspositioner på mattan 

hamnar locken på detta sätt mitt emellan händer och matta. Fysikaliskt blir 

det omöjligt för mig att höra de ljud som framträder här, då svängningarna i 

luften i mötet med mattan får en liten amplitud (Anderberg et al. 2012:180). 

Därför upplever jag det som att skeendet producerar tystnad, det vill säga en 

annan typ av anmärkningsvärt ljud (till skillnad från de hörbara ljuden som 

uppstår i filmen). Även vid tystnad är luften i rörelse, påpekar Horowitz 

(2012:5).  

 

Med hjälp av Saars (2012:3) resonemang om att: ”en plötslig tystnad kan 

dominera en plats” utgår jag ifrån att tystnaden på ett kraftfullt och perfor-

                                                      
72 Se Olle Widestrands verstext under titeln Skala banan i sångboken Sångskatten (Borgljung 

1994). 
73 Emelie, Bernemyr, Lovisa Gustafsson & Anna Palmer. Reggio Emilia Institutet och Stock-

holms universitet, Höstsymposiet - En rosa pedagogik, 2012. 
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mativt sätt får saker att hända ihop med barn, lock och matta. Mattans fy-

siska existens, utseende och form i mötet med barnen och metallocken pro-

ducerar vissa fantasier, idéer och antaganden om vad som skulle kunna ske i 

lock-barnens möte med mattan (se episod ett och Barads resonemang kring 

materiellt-diskursiva intra-aktioner). Jag föreställer mig hur mattan ”talar” 

om för barnen att de behöver följa andra regler när de rör sig och position-

erar sig på den i jämförelse med den stora, korthåriga mattan. Mattans 

mindre storlek i mötet med Alva och Nancys kroppar ”informerar” dem om 

varsamhet och omtänksamhet, för att inte råka skada någon genom exempel-

vis yviga kroppsrörelser, vilket blir tydligt då barnen lägger sig ned i stilla 

positioner på mattan. Nya frågor och kunskaper framträder på så sätt i bar-

nens möte med den långhåriga mattan. Detta återfinner jag hos Barad som 

skriver att ” /…/differentiating is not about othering or separating but on the 

contrary about making connections and commitments”, (2007:392). Det vill 

säga, ny kunskap och nya förståelser kan alltid förväntas uppkomma när 

agenter intra-agerar. Även jag blir påmind om hur viktigt det är att en för-

skola har inslag av lugn och ro, där tystnad och stillhet förekommer.  

 

Eftersom Barad menar att kroppar inte befinner sig på egen hand i världen 

utan är samkonstituerade med materialitet (se episod ett) går det med hjälp 

av hennes utgångspunkt att förutsätta att Alva och Nancys kroppar också 

samhandlar med den ”ljudhörna” där den långhåriga mattan är placerad. När 

jag studerar barnens förmåga till rörelse i relation till hörnans utseende, pla-

cering och möblering lägger jag märke till hur specifika rörelser och stilla 

kroppspositioner uppstår i samma veva som ljudproduktionen uppkommer. 

Detta relaterar jag till det Rossholt (2012:19) beskriver i termer av hur bar-

nen i hennes studie placerar sig i relation till tid och rum genom sitt sätt att 

röra sina händer och fötter. ”When children fall on the ground, they position 

themselves in relation to these natural elements, and situate themselves bo-

dily”, skriver Rossholt (2012:19). På så sätt kan också jag anta att barnen, 

mattan och ”ljudhörnan” samverkar i stunden. Till exempel förstår jag det 

som att det är mattans långhåriga utseende och mjuka yttre som påminner 

barnen om vila, trygghet och harmoni då den genom sina kvaliteter ”berät-

tar” om sin mjuka, långa lugg som kan kännas bekvämt för barnen att lägga 

sina huvuden, överkroppar och knän mot. Det är som att just denna 

matta”koreograferar” barnen att ligga stilla, sträcka ut sig och kura ihop sig. 

Både Hultman (2011), Rossholt (2012) och Änggård (2015) ger flera exem-

pel i sina studier på hur särskilda rörelser och positioner uppstår i barns mö-

ten med material och platser. Alva och Nancy positionerar alltså sina krop-

par genom de diskurser som de har tillgång till och genom de sätt som de 

”gör” sina kroppar; ”/…/not as a fixed category, but as a way of becoming” 

(Rossholt 2012:20 med hänvisning till Søndergaard:2005). Det är alltså även 

föreställningen om vila, lugn och bekvämlighet i mötet med Alvas och Nan-

cys fysiska kroppar som får barnen att symmetriskt lägga sig ner mitt emot 
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varandra på mattan. Detta relaterar jag till åter igen till Rossholt (2012:22) 

som skildrar hur de yngre barnen i hennes artikel förhåller sig till rörelse 

kontra vila i mötet med tempo och plats. Förnimmelser om vad det är att 

vara en utsträckt kropp och en ”vilande” kropp uppstår med andra ord i mö-

tet med den långhåriga mattan. Detta relaterar jag även till Barad då hon 

skriver att ”[s]pace, time, and matter are intra-activily produced in the on-

going differential articulation of the world” (2007:234). Genom detta reso-

nemang blir det begripligt hur det ständigt uppstår nya sätt att förstå sig själv 

på och nya kunskaper om vad den egna kroppen kan åstadkomma, i relation 

till ett visst material, en viss plats, en särskild tidpunkt och ett visst ljud. 

Samhandlingar som frambringar ny tillblivelse och ny kunskapsproduktion 

(Lenz Taguchi 2012:132-135).  

 

Det blir också påtagligt för mig hur olika ljud pågår samtidigt i filmen. 

Klickande ljud (se episod 1), bankande läten, ett rytmiskt skallrande ljud, 

toner från en musikspelare och barns verbala talljud är samkonstituerade i 

data. Ljudproduktionen går alltså att förstås som ett komplext ljudlandskap, 

dels för att olika ljud produceras och hörs i samma stund men också för att 

ljudvågor rör sig åt alla möjliga håll i samma ögonblick som de uppstår 

(Dawkins 2011:174). Hur kan Barads (2007, 2008) förståelse av materiellt-

diskursiva praktiker bidra till att reda ut detta? De olika ljudkällorna som 

förekommer i rummet kan förstås hänga ihop med en idé om att de olika 

ljudens samtidiga uppkomst i rummet är acceptabelt, tolererat och till och 

med uppmuntrat. Ljuden ser inte ut att störa eller ge obehag till berörda par-

ter i filmen. Det är exempelvis inget barn som håller för öronen eller någon 

personal som försöker att tysta ned de ljud som pågår. Det verkar därmed 

finnas en föreställning om att flera olika ljud har tillåtelse att produceras och 

utforskas samtidigt, så länge ljuden inte når för hög ljudstyrka. Inte heller 

jag, genom datorns högtalare, uppfattar de olika ljuden eller ljudnivån som 

besvärande. Jag påminns igen om de ljudmätare i form av ett öra som finns 

uppsatta på många av Sveriges förskolor för att uppmärksamma barn och 

personal på den ljudvolym som uppstår. Det uppkomna ljudlandskapet kan 

alltså förstås som positivt utifrån tanken om vad en god ljudhälsa är (Scholz 

& Winroth 2011). Om förskoleavdelningen hade varit möblerad på ett annat 

sätt eller om de samtidiga ljuden hade framkallat en annan akustik i rummet 

liksom om andra förskolediskurser om ljud hade dominerat går det att före-

ställa sig hur dessa olika ljud aldrig hade fått chans eller tillåtelse att utfors-

kas parallellt.  
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Kapitel 5: Avslutande diskussion 

Introduktion till kapitlet 

Huvudsyftet med den här studien är att utifrån ett agentiskt realistiskt per-

spektiv undersöka barns relationer och samhandlingar med ljud i ett ljudut-

forskande arbete på en förskola (med barn 1-2 år), och vilka didaktiska ef-

fekter det får. Studiens övergripande resultat visar att det som brukar kallas 

den materiella vändningen inom utbildnings- och samhällsvetenskaplig 

forskning kan ha betydelse också för transdisciplinär förskoleforskning. I det 

här avslutande kapitlet sammanfattar och diskuterar jag de resultat som stu-

dien genererat uppdelat i två avsnitt, ett för varje frågeställning.  

 

I avsnitt ett diskuterar jag de två resultat som genererats genom studiens 

första frågeställning, det vill säga ”Hur intra-agerar barn, ljud, diskurser och 

andra materialiteter, i ett utforskande arbete kring ljud i förskoledidaktiska 

händelser på en förskola?”. Det första resultatet jag vill lyfta är hur ljud som 

naturvetenskapliga fenomen kan förstås som betydelsefulla samarbetspart-

ners i barns lek och utforskande och hur minsta företeelse är av betydelse för 

hur intra-aktion uppstår i barns möte med ljud, diskurser och andra materiali-

teter. Det vill säga, hur även små partiklar och detaljer, inklusive ljud, oupp-

hörligen samhandlar med annat eller andra i förskolans miljöer. Det andra 

resultatet jag ska diskutera är hur det här arbetets transdisciplinära målsätt-

ning, som innebär att arbeta över gränserna mellan förskolepraktik och na-

turvetenskaplig teori bidrar med ny kunskap om hur ljud som naturveten-

skapligt fenomen, det vill säga hur ljudvibrationer, frekvens, ljudstyrka och 

akustik intra-agerar med barns  kroppar, känslor och tankar och de pedago-

giska miljöer och diskurser som barn möter i förskolan. I slutet av det här 

avsnittet diskuterar jag även hur den intra-aktiva analysmetoden har haft 

betydelse för hur jag som forskare har samhandlat med studiens datamateri-

al, teori och metod och mina etiska ställningstaganden.  

 

Därefter följer avsnitt två som jag döpt till Didaktiska konsekvenser av stu-

dien. I detta avsnitt svarar jag på studiens andra frågeställning, det vill säga: 

”Vilka är de didaktiska konsekvenserna av de kunskaper som uppstått i det 

utforskande arbetet med/om barns relationer och samhandlingar med ljud, 

diskurser och andra materialiteter?”. I det här avsnittet resonerar jag kring 

vilka konsekvenser uppsatsens resultat kan få för ämnet förskoledidaktik och 
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mer konkret för förskolepraktik. Avsnittet är uppdelat i fem summerande 

avsnitt. Här diskuterar jag också kortfattat hur den här studien kan bidra till 

ökad förståelse för hur barns lärandeprocesser kan förstås som sammanvävda 

med deras tillblivelseprocesser, det vill säga hur barn leker och lär samtidigt 

som de ”blir till” som subjekt.  

Diskussion av frågeställning ett: Hur intra-agerar barn, ljud, 

diskurser och andra materialiteter, i ett utforskande arbete 

kring ljud i förskoledidaktiska händelser på en förskola? 

Ljud som betydelsefulla samarbetspartners i barns lek och 

utforskande – även de minsta partiklarna är av betydelse  

Att ting, verktyg och andra fysiska medel, och även ljud, har betydelse i 

pedagogiska praktiker är inget nytt, redan i slutet av 1800-talet och början av 

1900-talet påpekades det av välkända pedagogiska filosofer som bland andra 

Dewey (1915/1997) och Montessori (1948/1998). Många utbildningsveten-

skapliga studier har genomförts sedan dess. Det tillägg som min studie gör, 

med stöd av tidigare och pågående forskning inom neomateriell teori inom 

förskole-/skolfältet i Sverige och internationellt (se tidigare avsnitt), är att på 

ett mycket närgånget sätt uppmärksamma de allra minsta detaljerna och 

samhandlingarna i barns lek och utforskande av ljud och analysera hur de 

har betydelse för förskoledidaktik och förskoleverksamhet. Genom att stu-

dera de små och till synes obetydliga intra-aktioner som uppstår i en kort 

filmsekvens från förskolans verksamhet har jag kunnat visa hur ljud, diskur-

ser och andra materialiteter samverkar och får reell betydelse för hur peda-

gogiska aktiviteter kring ljud kan organiseras i förskolan (vilket jag åter-

kommer till i avsnittet om didaktiska konsekvenser längre fram). När ljud 

ses som aktiva performativa agenter som i oupphörliga samhandlingar med 

andra performativa agenter får saker att hända, förändras förståelsen av barns 

lek i förskolan (jmf Saar 2012 som diskuterar detta i relation till grundsko-

lan).  

 

Analysen som jag genomfört för den här studien har visat att det sker oänd-

ligt mycket mer i barns lek i en så kallad ”ljudhörna” i förskolan än man 

kanske först tänker sig. Tillgången till agentisk realism (Barad 2007, 2008) 

och de teoretiska begrepp jag prövat för den här studien har visat sig mycket 

användbara för djupgående analyser av hur barn, ljud, diskurser och andra 

materialiteter intra-agerar. Samhandlingarna i den korta sekvensen jag stude-

rat innehåller en myriad av intra-aktioner och ett oräkneligt antal performa-

tiva agenter som samverkar i otaliga konstellationer. Det var något jag inte 
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på förhand hade kunnat tänka mig och som jag idag förstår som ett viktigt 

bidrag till forskning om ljud i förskolan.  

 

Varför är det viktigt och intressant att göra den här typen av närgångna ana-

lyser? Ett resultat som studien visar är att genom att gå nära data, och via 

agentisk realism utgå ifrån att minsta enhet i en process är delaktig och av 

betydelse (Barad 2007), blir det möjligt att ”platta ut” det som sker i filmse-

kvensen och värdesätta alla typer av relationer som uppstår (jmf Lenz 

Taguchi 2010/2012). Det betyder att det går att förstå hur ljud deltar aktivt i 

barns lek, inte bara som bakgrund eller tillbehör i leken, utan hur ljud fak-

tiskt på många sätt styr hur leken utvecklar sig och vad som sker. Med hjälp 

av teori från fysiken och biologin (ljudvibrationer, frekvens, ljudstyrka och 

akustik) och agentisk realism (intra-aktion, materiellt-diskursivt och perfor-

mativitet/performativa agenter) och genom att nästan gå ned på cellnivå, 

visar analyskapitlet att ljud rör sig med olika hastighet, samhandlar med 

olika diskurser och andra ting och förflyttar luftpartiklar. Ljud samhandlar 

med barnens blickar och styr inte bara hur de möter varandras blickar utan 

också hur och när blickar vänds mot lock och andra material samt andra 

ljud. Detta är av relevans då det synliggör hur barn med sina kroppar intra-

agerar med material, miljö och diskurser (vilket jag återkommer till nedan) 

på förskoleavdelningen och samhandlar med de ljud som de hör, uppfattar 

och förnimmer med sina kroppar (jmf Lenz Taguchi, Gustafsson & Palmer 

2015). Hur lock möter lock, hur lock möter barn, hur lock möter underlag i 

ljud- och samlingshörnorna, hur parallella ljud möts och hur kameran som 

filmar skeendet möter barn i ett utforskande arbete kring ljud är därmed inte 

så banalt som det låter – dessa samhandlingar är väsentliga för barns möjlig-

heter att lära och leka i förskolemiljön.  

 

Ett viktigt resultat som analysen bidrar med är att minsta temposkillnad, 

varenda tänkbara liten pinal och varje kroppsrörelse är av relevans för hur 

intra-aktioner uppstår i barns möte med ljud, diskurser och andra materiali-

teter (jmf Lenz Taguchi 2015:191f). Företeelsen ”lock möter lock”, för att ta 

ett exempel från analysen, visar med hjälp av begrepp från fysiken och bio-

login hur barnens öron fångar upp lufttrycksförändringarna och skickar sig-

naler till neuronerna i deras hjärnor vilka behandlar vibrationerna som be-

hagliga ljud (Horowitz 2012:277). Det har även betydelse hur de olika ting-

en är sammansatta. Varje karaktärsdrag och minsta ämnesuppsättning har 

betydelse för vilka ljud som kan uppkomma och hur de tas emot av örats 

hörselceller, hjärnans hörselcenter och fingrarnas känselceller. Det framträ-

der att de olika agenternas kvaliteter och barnens olika förmågor är av tydlig 

relevans när jag i den här transdisciplinära studien, där naturvetenskaplig 

teori från fysiken och biologin samhandlar med förskoledidaktik samt Ba-

rads agentiska realism, studerar hur agenterna intra-agerar.  
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Begrepp från naturvetenskapen intra-agerar med barn och diskurser 

och pedagogiska miljöer 

Jag går nu över till att diskutera det andra resultatet som analysen fram-

bringat, där jag går ännu mer på djupet in i betydelsen av hur ljud som na-

turvetenskapligt fenomen deltar intra-aktivt i barns lek och utforskande i de 

pedagogiska miljöerna i förskolan och hur det samhandlar med barn och 

diskurser. Beroende på vilka miljöer som ordnas så kan olika typer av intra-

aktioner uppstå där barn, ljud, diskurser och andra materialiteter deltar som 

performativa agenter. Precis som tidigare neomateriell forskning visar 

(Hultman 2011; Lenz Taguchi 2010/2012; Palmer 2010 m.fl.), visar även 

den här studien att materialens placering, utbudet i miljön och organisering 

av tid och rum är av vikt för det som sker. Uppsatsen visar dessutom på 

mikronivå hur ljudvibrationer, frekvens, ljudstyrka och akustik har betydelse 

för det som händer, och hur dessa performativa agenter samhandlar med 

barn och diskurser i tid och rum. På så sätt bidrar den här studien till neo-

materiell forskning med inriktning mot förskolefältet och gör ett ytterligare 

tillägg. Mitt bidrag är att rikta blicken mot hur de små partiklarna och detal-

jerna i materialitet, inklusive ljud, oupphörligen samhandlar med annat eller 

andra i förskolans miljöer. Genom att utgå ifrån att allt – från regelbundet 

klickande och dovt vibrerande läten till tempoväxlingar och tystnad − kan 

förstås som performativa agenter/aktiva igångsättare, inklusive mig själv 

som forskare, valda teoretiska begrepp och empiri (jmf Jackson & Mazzei 

2011; MacLure 2013), har jag lärt mig att bli lyhörd och känslig inför att allt 

som jag möter är och kan bli potentiella samarbetspartners. Det är en kun-

skap som jag ser som väsentlig för förskolefältet i och med att det bidrar till 

en känsligare och mer uppmärksam blick på det som sker då barn utforskar 

ljud i förskolans miljöer. Den här känsliga blicken bidrar också till en etisk 

hållning till små barns lek och utforskande i pedagogiska praktiker, där varje 

intra-aktion ses som betydelsefull och intressant och där varje barns intresse 

för ljud tas tillvara. 

 

På liknande sätt som Lenz Taguchi (2012a) skildrar hur materialiteter, lik-

som diskurser, ”talar” olika språk (enkelt uttryckt) så visar den här studien 

att beroende på vilka agenter som samhandlar, och var och när, så uppstår 

olika scenarior. När ljud, som materialitet och fysikaliskt fenomen, identifie-

ras i intra-aktiva skeenden och förstås i relation till naturvetenskaplig teori 

framträder det att de ”talar olika språk” och har olika struktur och karaktärs-

drag. Dessa egenskaper är tillfälliga och uppstår på olika sätt beroende på 

vilka diskurser ljuden för tillfället samhandlar med. I barnens ”ljudhörna” 

och ”samlingshörna” deltar ljud med specifika frekvenser och ljudstyrkor 

ihop med förskolediskurser och andra agenter så som miljö och ting, som 

informerar barnen om hur de ska förstå ljuden, och vad som är möjligt att 

göra för att framkalla ljuden. Här blir naturvetenskaplig teori och begrepp 
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från fysik mycket viktiga verktyg, de hjälper mig att förstå hur de rumsliga 

förhållandena påverkar ljudets egenskaper (Gustafsson 2009). Rummets 

arkitektur och utformning har alltså betydelse för hur ljuden studsar, byter 

riktning, avstannar och så vidare (Ringström & Selin 1994; Scholz & Win-

roth 2008, 2011). Företeelsen ”lock möter underlag” i samlingshörnan, för 

att ta ett exempel från analysen, visar hur ljudvibrationerna som uppstår när 

lock, matta och barnhänder samhandlar blir dämpade när barnhänder trycker 

lock mot mattans mjuka underlag. Lockens uppsättning av metallpartiklar, 

mattans täta textilfibrer och hudens alla celler deltar ömsesidigt och intra-

aktivt och producerar gemensamt det dova bankande ljudet som framträder. 

Ett viktigt resultat som den här studien ger är att ljud, naturvetenskaplig te-

ori, pedagogisk förskolemiljö, diskurser och barn inte existerar var för sig, 

utan snarare blir samkonstituerade i utforskandet av ljud. Likt de Freitas och 

Palmer (2014), som beskriver hur gravitationskraft som naturvetenskapligt 

fenomen kan förstås som en aktiv och föränderlig deltagare i barns kon-

struktionslek med plastglas, där glasen gång på gång faller till golvet med ett 

klinkande ljud, visar den här studiens analys hur ljud deltar som en varie-

rande och tillfällig samarbetspartner.   

Specifika diskurser intra-agerar med ljud, barn och andra 

materialiteter 

De samhandlingar som jag identifierat i analysen förstår jag som diskursivt-

materiella, det vill säga som både diskursiva och materiella på samma gång, 

i enlighet med Barads agentiska realism (2007, 2008). Det betyder att dis-

kurserna som jag identifierar i filmsekvensen intra-agerar med materialiteten 

i de pedagogiska miljöerna. Diskurser om barn och förskoledidaktik sam-

handlar på ett oskiljaktigt vis med miljö och material. Min analys visar också 

hur andra diskurser deltar i förskolan, exempelvis diskurser om ljudhälsa 

(Nilsson 2010).74 I artikeln Hellre må bra-ljud än tyst som i graven (Sjö-

ström 2007) där psykologiprofessor Birgitta Berglund75 intervjuas förklarar 

Berglund att målet för att ett ljudlandskap ska upplevas som positivt är inte 

att uppnå tystnad. Människor mår dåligt om sinnena inte får stimulering och 

hårcellerna i öronen behöver aktiveras av ljud för att må bra, klargör hon 

(Sjöström 2007). Dominerande diskurser om god ljudhälsa handlar alltså om 

att ljud ska delta, men på ett sätt som stimulerar snarare än skadar hörseln 

och upplevelsen av ljud. Vad ett gott och bra ljudlandskap i förskolan inne-

                                                      
74 Denna diskurs är stark inom förskolan och även i samhället i stort. Det finns mycket forsk-

ning inom ljudhälsa (se till exempel Folmer et.al. 2002 & West 2011). 
75 Samarbetsprojektet ”Ljudlandskap för bättre hälsa”, som involverat forskare från Stock-

holms universitet, Karolinska institutet, Chalmers och Göteborgs universitet i åtta års tid, har 

studerat vad ett positivt ljudlandskap egentligen är genom att forskare inom akustik, miljöme-

dicin och miljöpsykologi mätt sömnkvalitet, stressnivåer och andra hälsofaktorer hos försöks-

personer. Projektet avslutades 2007.  
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bär är givetvis inte enkelt att bestämma, men resultat av min analys visar att 

ljud samhandlar med diskursiva föreställningar om vad positiva respektive 

negativa ljudlandskap kan vara i förskolan. Genom att identifiera vilka dis-

kurser som deltar i de materiellt-diskursiva samhandlingarna kan förståelsen 

av ljudlandskap i förskolan nyanseras och diskuteras på nya sätt.  

 

Även naturvetenskapliga diskurser deltar i barns lek och utforskande i för-

skolan. Genom att sammanföra neomateriell teori med naturvetenskapliga 

kunskaper från fysiken och biologin om fenomenet ljud framträder ett viktigt 

resultat av den här studien, nämligen att ljudvibrationer, frekvens, ljudstyrka 

och akustik intra-agerar med barns kroppar, känslor och tankar och de peda-

gogiska miljöer och diskurser (förskoledidaktiska och diskurser kring ljud-

hälsa) som barn möter i förskolan. Barns vardag, lek och utforskande i för-

skolans verksamhet samhandlar med andra ord med naturvetenskapliga dis-

kurser som vetenskapligt och vedertaget informerar om vad ljud är och hur 

ljud uppstår. Analysen visar att naturvetenskapliga diskurser ibland krockar 

med förskoledidaktiska diskurser. Föreställningar om vad barn i åldern 1 och 

2 år har kapacitet att göra och får göra i en förskolemiljö (förskolediskur-

ser)76 konfronteras med föreställningar om vad ett utforskande av ljud natur-

vetenskapligt kan vara (naturvetenskapliga diskurser). Även diskurser om 

vad en förskola bör ta in i sina rum med tanke på miljö/återvinning/hållbar 

utveckling krockar ibland med de frågeställningar som barn är nyfikna på att 

utforska. 

Forskarens samhandlande med barn, ljud, diskurser och andra 

materialiteter 

Följande avsnitt handlar om hur jag som forskare har samhandlat med barn, 

ljud, diskurser och andra materialiteter och vilka etiska ställningstaganden 

jag genomgående har gjort. Genom att fokusera på ljud och rikta hela min 

uppmärksamhet mot ljud som fysikaliskt och biologiskt fenomen har min 

forskarkropp kunnat registrera många av de intra-aktioner som uppstår i 

empirin. På liknande sätt som Hultman och Lenz Taguchi (2010) samt Lenz 

Taguchi och Palmer (2014), har också jag känslomässigt och imaginärt in-

stallerat mig i data och identifierat de intra-aktioner som uppstår i data-

materialet. Dock finns det också sådant jag missat, dels de ljud som är ohör-

bara för örat som jag inte kan registrera utan särskild teknisk utrustning och 

dels sådant som jag inte uppfattat som viktigt för min analys. Det får mig, 

med hjälp av tidigare neomateriell forskning, att tänka på att det krävs en 

etisk medvetenhet när vi studerar olika agenters delaktighet i intra-aktioner 

och att varje val är ett etiskt ställningstagande (Barad 2007:235). Denna när-

gångna studie har dock visat en rad resultat som jag aldrig innan studiens 

                                                      
76 Jmf Nordin-Hultman (2004:41). 
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start hade kunnat föreställa mig att de skulle uppkomma. Jag har lärt mig att 

jag som forskare aldrig kan ställa mig utanför det som jag önskar att förstå 

och heller inte skapa kunskap om något utan att jag själv blir delaktig i den 

kunskap som produceras (jmf Hultman & Lenz Taguchi 2010; Lenz Taguchi 

2012a; Lenz Taguchi & Palmer 2014; Palmer 2010a). Det vill säga, även 

min delaktighet som forskare, som en performativ agent som tillfälligt och 

lokalt transformeras i mötet med data, och de etiska ställningstaganden jag 

gjort är av betydelse i den här studien (jmf Lenz Taguchi & Palmer 2014:4). 

Studien visar att jag som forskare behöver vara aktivt och etiskt ansvarsfullt 

medveten om att den kunskap som produceras genom ett agentiskt realistiskt 

perspektiv och en intra-aktiv metod får konsekvenser för de agenter som jag 

studerat. Detta gäller såväl forskarens egen delaktighet i kunskapsprodukt-

ionen som de etiska konsekvenserna av den kunskap som produceras, dvs. 

vilka verkligheter som forskningen synliggör (Lenz Taguchi 2014). Den 

kunskapsapparat och de verkligheter som producerats genom analysen och 

som diskuterats i detta avsnitt är endast en begränsad del av en större kun-

skapsapparat (Lenz Taguchi 2010/2012).  

Diskussion av frågeställning två: Vilka är de didaktiska 

konsekvenserna av de kunskaper som uppstått i det 

utforskande arbetet med/om barns relationer och 

samhandlingar med ljud, diskurser och andra materialiteter? 

Idag när jag möter barn på förskolor och runt omkring mig i min omgivning 

lägger jag märke till hur barn (och även vuxna) ständigt samhandlar med 

ljud. Jag ser och hör hur barnen förundras över och uppmärksammar olika 

ljud i sin närhet: när en siren tjuter långt borta, då vattnet i toaletten spolas 

ner i avloppet, när en hund skäller eller då de till stor förtjusning lyckas 

vissla. Dessa vardagliga, och naturvetenskapliga, företeelser är inte bara 

sådant som sker och går barnen obemärkt förbi utan de är med och formar 

barnens förståelser av världen och av sig själva.  

 

I det här avsnittet ska jag diskutera didaktiska konsekvenser av resultaten 

från min studie och vad de kan bidra med dels för det vardagliga arbetet i 

förskolan och hur barn utforskar ljud och dels för förståelsen av barns kun-

skaps- och tillblivelseprocesser och etik. Jag sammanfattar avsnittet i fem 

bidrag som genererats genom studiens andra frågeställning, uppdelat under 

fem rubriker. 
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Att vidga förståelsen för ljud i förskoledidaktiken (bidrag 1) 

Genom att sammanföra teori från naturvetenskap (fysik och biologi) med 

neomateriell teori och tidigare förskole-/skolforskning visar den här studien 

på nya didaktiska möjligheter i förskolan. Studien visar hur det är möjligt att 

tänka om ljud som materiellt-diskursivt fenomen och att det får betydelse för 

planering och organisation av förskoleverksamhet med små barn.77 Barns 

vardag, lek och utforskande i förskolans verksamhet förknippas sällan med 

vetenskapliga fysikaliska och naturvetenskapliga diskurser utan snarare med 

förskoledidaktiska diskurser om naturen, teknik och innehållet i förskolans 

läroplan (se Lpfö98/2010 i Skolverket 2010).  

 

Studiens närgångna analys kan ses som ett bidrag som tillför fördjupad kun-

skap om ljud som naturvetenskapligt fenomen till förskolan (och skolan). 

Det är något som efterfrågas av exempelvis Skolverket (2014a), då det finns 

ytterst lite skrivet om ljud som fenomen i förskolan. De menar att forskning 

om naturvetenskap (och teknik) som innehåll i förskolan kan sägas vara un-

der utveckling, och behöver förstärkas (Skolverket 2014a med hänvisning 

till Persson 2008), vilket också Larssons studier (2013, 2013a, 2013b) bely-

ser. Den här studien kan på sikt bli ett bidrag till arbetet med att förebygga 

den nedåtgående trend som Skolinspektionens rapportering (2011:9) uppvi-

sar som handlar om att nationella och internationella undersökningar pekar 

på att svenska elevers kunskaper i naturvetenskap, inte minst i fysik, har 

blivit sämre under de senaste femton åren. Förutsättningen är förstås att 

verksamma förskollärare och lärare kan ta intryck av uppsatsens kunskaps-

produktion och bygga vidare på den i sina praktiker i förskolor och skolor. 

De senaste åren har naturvetenskap varit ett ämne som fått extra uppmärk-

samhet i förskolan och som stärkts, exempelvis genom att förskolepersonal 

fått fortbildning med syftet att upptäcka, förstå och utveckla kunskaper kring 

relationen mellan företeelser i förskolan och det naturvetenskapliga ämnet.78 

Min studie kan ses som ett tillägg till denna satsning då den lägger till ny 

kunskap genom att den genom agentisk realism undersöker hur (och vad 

som sker när) ljud, barn, andra materialiteter och diskurser intra-agerar. För-

skoledidaktiskt handlar det alltså om att genom att ta del av naturvetenskap-

lig teori och alternativa teoretiska förståelser vidga förståelsen för hur ljud 

deltar i förskolans verksamhet.  

                                                      
77 För att uppnå en hälsosam ljudmiljö fordras inte endast fysiska åtgärder utan även åtgärder 

inom pedagogiska och organisatoriska områden, skriver SKL (Sveriges Kommuner och 

Landsting - Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad) (2012:18). 
78 Fram till 2016 pågår Skolverkets Naturvetenskaps- och tekniksatsning som erbjuder försko-

lor och skolor stöd för att utveckla undervisning i naturvetenskap och teknik. Läs mer på 

http://www.skolverket.se 
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Ökad förståelse för betydelsen av vilka konsekvenser möblering, 

arkitektur och organisering kring tid och rum får för barns 

ljudutforskande (bidrag 2) 

Det går att förstå studiens analys som betydelsefull för förskolan och hur 

förskolepersonal kan organisera pedagogiska praktiker. Resultaten av min 

uppsats kan bidra till att personal i förskolan får större förståelse för betydel-

sen av vilka konsekvenser möblering, arkitektur och organisering kring tid 

och rum kan få för hur barn rör sig och placerar sina kroppar, uttrycker sig 

och utforskar med materialiteter (som ljud) och diskurser. Det vill säga, att 

som personalgrupp fördjupa reflektionerna kring hur barnens kroppar och 

tankar samhandlar med de kvaliteter som rum, ljudhörnor, material och arki-

tektur för tillfället har samt rådande diskurser.  

Analyserna av filmen visar att de fysiska miljöerna är viktiga att uppmärk-

samma i relation till barns utforskande av ljud, det har betydelse hur de or-

ganiseras och vilka ting som erbjuds. Personalens intresse och kunskap för 

ljud och för hur barn närmar sig och undersöker ljud, inte endast ihop med 

varandra utan också ihop med material och rum, är avgörande för det som 

sker i verksamheten. Materialutbudet hade troligen sett annorlunda ut ifall 

personalen på förskoleavdelningen där filmsekvensen är inspelad hade haft 

andra diskursiva uppfattningar om yngre barns lärande och lek med fenome-

net ljud. Locken hade kanske inte placerats ihop med de inköpta instrumen-

ten, i anslutning till ”samlingshörnan” och ”ljudhörnan” eller i nivå för bar-

nen att nå själva, om inte ljud uppfattades som intressant av personalen och 

om de inte ansåg att det var tillåtet att utforska ljud där. Mitt i dessa intra-

aktioner framträder de överväganden som behövts göras kring materialval, 

möblering, verksamhetsinnehåll och organisation, som även står i relation till 

de ekonomiska, juridiska och ideologiska förutsättningar som förskolan har 

(jmf Elfström 2013).79  

Det kan även vara spännande att föreställa sig ett annat scenario; tänk om 

materialet som erbjudits i hörnorna endast hade varit mjuka eller av material 

som är bra på att absorbera ljud? Då hade klickande och bankande ljud aldrig 

kunnat framträda eller nå barnens hörsel- och känselceller. Konsekvenserna 

av en sådan absorberande ”ljudhörna” hade troligtvis varit något helt annat 

än vad som nu uppstod. Även om en sådan ljudmiljö anses vara vad som 

kallas ett hälsosamt ljudlandskap hade inte barnen fått tillgång till ett mång-

facetterat och nyanserat register av ljud i sin förskolemiljö. De didaktiska 

överväganden som personalen gör har alltså mycket stor betydelse för vad 

som kan ske på en förskola. Här kan det bli viktigt för personal att läsa på 

kring nya rön och ställa sig nya typer av frågor, som till exempel vilka ljud 

                                                      
79 Läs mer i Elfström (2013) om Läroplansteori och ramfaktorer. 
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kan tänkas vara bra för små barns öron och hörsel att studera? när, var, vem 

och vad avgör huruvida ljud upplevs som ett meningsfullt utforskande eller 

ett störande och rent av skadligt moment? 

Att uppmärksamma verksamma diskurser i verksamheten (bidrag 3) 

Resultaten visar också hur didaktiskt intressant det blir om personalen upp-

märksammar vilka diskurser som är verksamma i det pedagogiska arbetet 

och hur de samhandlar med olika slags materialitet. Det blir spännande att 

tänka kring hur de uppkomna ljuden och tingen barnen har tillgång till sam-

handlar med diskurser, och vad som händer om andra diskurser tränger sig 

på, såsom föreställningar om vad önskvärda ljud i en förskola är eller idéer 

om vad barns vardag i förskolan bör innehålla. Förmodligen hade intra-

aktionerna i videosekvensen tagit helt andra vändningar om andra förskole-

diskurser, andra diskurser om ljudhälsa eller andra naturvetenskapliga dis-

kurser intra-agerat med barnen, ljuden och andra materialiteter. Det vill säga, 

om ljuden hade förståtts som oväsen eller om ljud som fenomen hade ansetts 

som oviktigt för yngre barn att utforska hade förmodligen inte just denna 

verklighet framträtt och antagligen hade händelsen inte heller videofilmats 

av förskolans personal. Det här handlar om nya sätt att tänka kring ljud och 

annan materialitet och att utmana de förgivettagna föreställningar som finns 

för att på så sätt kunna iscensätta ljudutforskande och utveckla ljud- och 

förskolemiljöer. Med andra ord, att ha tilltro till att det som uppstår och sker 

i 1-2-åringarnas intra-aktiva utforskande med ljud är intressant och viktigt, 

och att identifiera och diskutera hur personalen och rådande diskurser sam-

handlar med de ljudlandskap som uppstår på förskoleavdelningen. Studiens 

resultat visar en rad olika exempel som kan utgöra underlag för viktig dis-

kussion bland personal om hur tankar, antaganden och föreställningar (dis-

kurser) intra-agerar med vartenda föremål och minsta tänkbara pryl som 

finns i förskolans utrymmen och vilka konsekvenser olika scenarior kan få.  

 

Ljudutforskandets konsekvenser för förståelsen av barns kunskaps- 

och tillblivelseprocesser (bidrag 4) 

En didaktisk konsekvens som den här studien bidrar med är också att barns 

lärande- och tillblivelseprocesser kan förstås på nya sätt. Det som händer när 

Barads agentiska realism sätts i relation till små barns ljudutforskande i för-

skolan är att förståelsen av barns lärande och tillblivelse förstås som sam-

manvävda och därmed oskiljaktiga (jmf Lenz Taguchi 2010/2012). Barad 

beskriver på följande sätt hur etik, lärande och varande ses som oupplösligt 

och att kunskapsproduktion och varande inte går att skilja åt:  
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Or, for that matter, what we need is something like an ethico-onto-epistem-
ology – an appreciation of the intertwining of ethics, knowing, and being – 
since each intra-action matters, since the possibilities for what the world may 
become call out in the pause that precedes each breath before a moment 
comes into being and the world is remade again, because the becoming of the 
world is a deeply ethical matter.  (Barad 2007:185)  

 

Tillblivelse- och kunskapsprocesser uppstår alltså genom och mitt i intra-

aktiva processer (Barad 2007:379). Den analys jag genomfört visar flera 

konkreta exempel på hur de intra-aktioner som uppstår kan förstås som både 

kunskapsprocesser och tillblivelseprocesser, vilket kan ses som en viktig 

didaktisk konsekvens. Det förändrar förståelsen av hur barn lär och ”blir till” 

som subjekt. Resultaten av analysen visar att tillblivelse och kunskap fram-

bringas gång på gång − mitt i de skeenden där ljudproduktion uppstår − som 

effekter av intra-aktionerna (jmf Lenz Taguchi 2010/2012). Det vill säga, 

barnens perceptiva förnimmelser, insikter och kännedom om ljud uppstår i 

samma stund som klickande ljud framträder, ljudvågor studsar mot väggar 

och underlag, barnens kroppar rör sig, blickar utbyts och nervsignaler skick-

as till hjärnor. Barnens upplevelser, tankar och förnimmelser av vad ljud är 

och hur ljud kan uppstå (kunskaper om ljud som fysikaliskt fenomen) är på 

så sätt inte skiljt från varken företeelsen att-utforska-ljud-i-förskolan eller 

från barnens uppfattningar av sig själva (varande) och vad de kan bli i dessa 

skeenden (tillblivelse).  

 

Förståelser om vem man blir som barn produceras med andra ord samtidigt 

som ljudet som fenomen framträder i dessa observationer. Det betyder att 

när 1-2-åringarna intra-agerar med lock och andra ting i ”ljudhörnan” och 

”samlingshörnan” uppstår samtidigt identiteter som exempelvis ”ljudutfors-

kare”, som effekter av de intra-aktiva relationerna som de ingår i. Det upp-

står, det som Lenz Taguchi (2012:135) benämner som, en skillnad i sig själv 

hos varje barn, som en effekt av det kollektiva utforskandet med andra barn 

och de materiellt-diskursiva miljöerna. Men det är inget skillnadsskapande 

som går att mäta eller jämföra med tidigare kunnande eller insikter, utan det 

är ett ständigt pågående och intra-aktivt annorlundablivande (Lenz Taguchi 

2011:186–190). Det innebär att företeelserna kan antas efterlämna betydelse-

fulla spår hos barnen; både i kropp och i tanke. Även materialen och diskur-

serna transformeras på olika sätt och lämnar spår i verksamheten – metal-

locken får små hack och bucklor och även mattorna slits och får kala fläckar 

över tid (jmf Lenz Taguchi 2014a). Nya förmågor och kvaliteter framträder 

på så sätt när agenter intra-agerar; allt och alla transformeras om än i olika 

hastighet (Barad 2007:335). Det vill säga, allt står i ömsesidig transformat-

ion (Lenz Taguchi (2011:188).  
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Det går att förstå det som att barnen och locken blir något annat för en stund. 

Likt en ömsesidig enhet (jmf Lenz Taguchi 2010:172) blir de imaginära 

”lockbarn”. Att bli ett ”lockbarn” kräver alltså lock, barn och diskurser som 

tillåter detta intima kollektiva samhandlande. Det går även att förstå dem i 

termer av ”ljud- och rörelseutforskare”, ”ljudproducenter”, ”koreografer”, 

”ljudhälsa-utforskare”, ”tid-och-rum-prövare” och ”kameralins-utforskare”. 

Resultaten visar att ”lockbarnen” utforskar klickande och bankande ljud, 

tystnad och röst (verbala uttryck och skratt) samtidigt som de gör sig begrip-

liga för varandra och därmed också transformeras och blir tillfälligt an-

norlunda. Ljud blir därmed en sorts meningsfullhet och kunskapsproducent 

(jmf Jones 2013:14–16) som uppstår då lock, underlag, arkitektur, barn och 

diskurser intra-agerar.  

Etiken deltar i varje situation (bidrag 5) 

Det blir mycket viktigt att fundera på hur etiken deltar i alla situationer i 

förskolan (inte minst i sammanhang där ljud deltar) och hur personalen kan 

uppmärksamma och diskutera det, både med varandra och med barnen (jmf 

Palmer kommande). Det handlar om att på olika sätt försöka synliggöra eti-

ken och etiska dilemman (stora som små), inte som aspekter eller tillägg 

utan, som genomgående förståelser för hur minsta lilla företeelse i praktiken 

har betydelse och i sin tur producerar nya etiska frågor (de Freitas & Palmer 

2014; Lenz Taguchi 2010/2012, Palmer kommande). Personalen har ansvar 

för barnens välmående och att se till att barnens miljö är trygg, omsorgsfull, 

hälsosam och lärorik, vilket i sin tur innebär stor kunskap och lyhördhet om 

barns möte med ljud, diskurser och andra materialiteter. Det går genom ana-

lysen att föreställa sig hur ljud kan förstås som oönskade vid vissa tidpunkter 

och på somliga platser, till exempel då barnen ska sova eller äta. Ljud som 

kraftfulla och dominerande agenter kan bli till förtretliga moment i ett sam-

manhang där lugn, ro, matlust och vila eftersträvas. Det går även att tänka 

sig hur locken hade förståtts på annat sätt (av både barnen och mig som fors-

kare) om de exempelvis hade haft en annan storlek, varit utrustade med 

handtag eller blivit ersatta av cymbaler. Då hade förmodligen andra ljud och 

kroppsuttryck frambringats, vilket hade producerat andra ljudstyrkor, andra 

konsekvenser och andra etiskt-didaktiska aspekter.  

 

Sammanfattningsvis, de resultat som studien visar erbjuder andra sätt att 

tänka än vad de flesta av oss är vana vid i förskole- och skolsammanhang 

och bidrar med alternativa sätt att tänka om förskoledidaktik. Kanske kan 

den här studiens resultat bidra till att personal i förskolan, och även skolan, 

tar i bruk andra teorier som erbjuder nya förståelser kring hur barns tillbli-

velse och kunskapande uppstår och sker i relation till materialiteter (inräknat 

ljud) och diskurser i förskolan och på så vis kunna ställa andra frågor än vad 

vi oftast är vana vid att göra? 



 119 

Fortsatt forskning 

Som avslutning vill jag kortfattat resonera kring hur ny biologi och neurove-

tenskap skulle kunna bidra med ökad kunskap om min forskningsfråga. Un-

der projekts gång har jag förstått hur betydelsefullt det skulle kunna bli att ta 

in biologisk kunskap i undersökningen av barns samhandlande med ljud. I 

framtiden vore det intressant med undersökningar kring hur ljud i intra-aktiv 

relation till barn skulle förstås om även kroppens fysik och neurologiska rön 

tas med som analytiska redskap. Resultaten från min studie går i linje med 

de senaste årens neurovetenskapliga forskning i relation till frågor om barns 

kunskapande, lek och utveckling (Fischer 2009). Nyligen gjorda studier visar 

att neuronerna aktiveras i lärandesituationer som involverar känslor och fy-

sisk miljö (Immordino-Yang 2011), vilket vore ett intressant framtida forsk-

ningsområde.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 120 

Bilaga 1 

 

Hej personal som arbetar på förskolan Y! 

Vill du vara en del utav aktuell forskning kring de yngre barnens utforskande? 

Jag studerar vid Stockholms universitets Forskarskola för förskollärare. Forskarskolans tema 

är utforskande lärprocesser och literacy och syftet är att undersöka små barns lärande i en 

globaliserad värld. Utbildningen är under 2,5 år, 80% heltidsstudier och 20% förlagd i försko-

lans verksamhet. Min licentiatuppsats som jag påbörjade 2011 syftar till att öka vår kunskap 

kring att försöka förstå hur material och miljö intra-agerar med barnen och på så vis förstå 

hur subjektivitet, lärande och kunskap sker.  

Jag skriver till Dig för att fråga om tillåtelse att använda pedagogisk dokumentation i form 

av foto och videofilm där Du som personal finns med i pedagogiskt syfte.  

Jag följer vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Du har rätt att återkalla din medver-

kan och påskrift fram tills uppsatsen är i tryck. Nedan kan Du kryssa för om Du ger Din tillå-

telse för användandet av materialet beskrivet ovan. När ni fyllt i blanketten önskar jag att ni 

lämnar den till mig. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig.   

E-post: emeliebernemyr@buv.su.se 

Vänliga hälsningar Emelie Westberg Bernemyr 

Jag ger min tillåtelse till att jag medverkar enligt ovan beskrivning: 

Namn: ………………………………………………………………………………………………………………… 

Underskrift och datum: ………………………………………………………………………………………. 

mailto:emeliebernemyr@buv.su.se
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Bilaga 2 

  

Hej föräldrar till barn på förskolan Y!! 

Vill du vara en del utav aktuell forskning kring de yngre barnens utforskande? 

Jag studerar vid Stockholms universitets Forskarskola för förskollärare. Forskarskolans tema 

är utforskande lärprocesser och literacy och syftet är att undersöka små barns lärande i en 

globaliserad värld. Utbildningen är under 2,5 år, 80% heltidsstudier och 20% förlagd i försko-

lans verksamhet. Min licentiatuppsats som jag påbörjade 2011 syftar till att öka vår kunskap 

kring att försöka förstå hur material och miljö intra-agerar med barnen och på så vis förstå 

hur subjektivitet, lärande och kunskap sker.  

Jag skriver till Er för att fråga om tillåtelse att använda pedagogisk dokumentation i form 

av foto och videofilm där ditt barn finns med i pedagogiskt syfte. Jag följer vetenskapsrå-

dets forskningsetiska principer. Du har rätt att återkalla ditt barns medverkan och påskrift 

fram tills uppsatsen är i tryck. Nedan kan Ni kryssa för om Ni ger er tillåtelse för användandet 

av materialet beskrivet ovan. Om ni har några frågor är ni välkomna att kontakta mig.  E-

post: emeliebernemyr@buv.su.se. Vänliga hälsningar Emelie Westberg Bernemyr 

Jag ger min tillåtelse till att mitt barn medverkar enligt ovan beskrivning: 

Barnets namn: _______________________________________________________________ 

Målsmans underskrift och datum: _______________________________________________ 

Jag ger inte min tillåtelse till att mitt barn medverkar enligt ovan beskrivning: 

Barnets namn: _______________________________________________________________ 

Målsmans underskrift och datum: _______________________________________________ 

mailto:emeliebernemyr@buv.su.se
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Bilaga 3 

 

Hej föräldrar till barn på förskolan Y!  

Enligt nya regler för förskoledidaktisk forskning vid Stockholms universitet så behöver jag 

godkännande från barnens båda föräldrar. Därför önskar jag att du som förälder skriver på 

bifogad blankett vilken ditt barns andra förälder redan har undertecknat.  

Barnets namn:  

Barnets förälder:  

Tack på förhand! 

Hälsningar  

Emelie Westberg Bernemyr 

E-post: emeliebernemyr@buv.su.se 

Telefon: 073-729 29 77 

 

 

 

 

 

mailto:emeliebernemyr@buv.su.se
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