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Abstrakt 

Denna empiriska studie syftar till att studera samhandlingar mellan barn och tillgängligt 

material i förskolans innemiljö. Förskolans pedagogiska verksamhet präglas av ett humanistiskt 

synsätt som förbigår eller underskattar det icke-mänskliga materialets aktiva roll i leken. Härav 

ser inte alltid verksam personal att leken formas i ett ömsesidigt samspel där material och barn 

påverkar varandra. Studien har utgått från ett posthumanistiskt perspektiv med inriktning mot 

agentisk realism där ett intra-aktivt analysverktyg har tillämpats för att analysera fram ett 

resultat. Ett posthumanistiskt perspektiv kan bidra till kunskap som inte kan nås av tidigare 

forskning som domineras av främst sociokulturellt perspektiv till följd av en alltför 

människocentrerad föreställning om samspel. Genom ett posthumanistiskt perspektiv kan 

denna studie bidra till att verksam personal inom förskola ska få fördjupad förståelse och 

kompetensutveckling om materialets roll och intra-aktioner för att skapa mening i leken. 

Studien har en kvalitativ ansats och empiri har samlats in via videoobservationer på en Reggio 

Emilia-inspirerad förskola. Studiens resultat och slutsats visar att icke-mänskligt material är 

betydelsefullt för att skapa mening i leken. Leken blir meningsfull genom att material har agens 

och är föränderligt i samhandlingar med barnen i en ömsesidig process.  

  

Nyckelord: Lek, förskola, pedagogisk inomhusmiljö, icke-mänskligt material, 

posthumanism, agentisk realism, intra-aktioner, materiellt-diskursiva fenomen och 

performativa agenter. 
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Förord 

Detta examensarbete belyser materialets roll i barns lek samt förståelsen för intra-aktioner 

mellan material och barn i förskolans verksamhet. Icke-mänskligt material och intra-aktioner 

har i och med denna studie fått en ny innebörd för oss där vi nu ser dessa två begrepp som 

oerhört väsentliga i verksamheten. Vi vill därför rikta ett stort tack till alla som hjälpt oss med 

denna empiriska studie och fått oss att belysa innebörden av material och intra-aktioner i 

förskolan. 

  

Tack till våra handledare Jonnie Eriksson & Anniqa Lagergren som har varit ett stort stöd och 

handlett oss med öppna och nyfikna frågor vilket har bidragit till att vårt arbete har utvecklats. 

Genom er kompetens och utmaningar har ni inspirerat oss till att söka kunskaper för att få en 

förståelse kring vårt aktuella ämne. Tack till Carina Stenberg och Ole Olsson för att ni med 

kritiska ögon har studerat vårt arbete och deltagit i opponeringen. Vi vill rikta ett speciellt tack 

till barnen, föräldrarna, förskolechefen och personalen som tillät oss att komma ut och 

observera på just er förskola. Tack vare er fick vi upp ögonen för materialets roll för att skapa 

mening i leken, samt alla de intra-aktioner som blev synliga i verksamheten. Utan er medverkan 

hade inte studien varit genomförbar.   

 

Till sist vill vi rikta ett stort tack till våra stöttande sambos och familjer som hela tiden fått oss 

att kämpa vidare och inte ge upp. 

  

 Tack! 
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Begreppsdefinitioner 

Här tydliggörs begrepp som huvudsakligen är hämtade från posthumanistiska teorier som 

stringent följer studien. 

 

Agens: Är den kraft hos materialiteter, både mänskliga och icke-mänskliga kroppar som 

förändrar, får saker att hända och skapar mening. Agens utges när något/någon gör en handling 

eller ett val som påverkar sammanhanget i intra-aktionen (Lenz-Tagutchi, 2012) & (Barad, 

2007). 

 

Agentisk realism: Agentisk realism innebär att människa och icke-mänskligt material är 

likvärdiga och har en omedveten påverkan på varandra. Denna påverkan, det vill säga 

samhandling som uppkommer mellan miljö, människor och material definieras som intra-

aktion (Barad, 2007). Material, miljö och människa är agentiska, det vill säga betraktas som 

aktiva och kraftfulla i skapandet av kunskap (Palmer, 2010). 

  

Diskurs utifrån agentisk realism: Är inte det som sägs utan det som möjliggör och begränsar 

det som sker i en händelse (Barad, 2007). 

 

Gruppkonstellation: En gruppkonstellation innefattar minst två eller fler individer som känner 

samhörighet genom ett uttalat mål. Dessa individer hjälps åt och påverkar varandra utifrån sitt 

ändamål (Lennéer-Axelsson, 2005). 

  

Intra-aktion: Det som sker inom ett samspel där alla parter (material, människa) är 

betydelsefulla för att något ska ske. Dessa parter går inte att särskilja (Lenz-Tagutchi, 2012). 

  

Icke-mänskligt material: Allt material som inte är mänskligt exempelvis leksaker, bord, golv, 

bakterier etc.  (Barad, 2012) 

  

Materiellt-diskursiva fenomen: Både mänskliga och icke-mänskliga kroppar bär på 

föreställningar och normer om hur materialen ska hanteras, vilket ingår i en sammanvävd 

process där varken material eller diskurser går att särskilja (Barad, 2007). 

 

Mening: Alla kroppar utsöndrar mening som är oskiljaktiga i de intra-aktioner de befinner sig 

i. Mening är en pågående förståelse kring hur omvärlden uppfattas (Hultman, 2012b) & (Barad, 

2007).  

  

Performativa agenter: Performativa agenter betecknas som både mänskliga- och icke-

mänskliga kroppar. Alla kroppar sänder ut agens som därigenom skapa mening i 

smanhandligen som sker (Palmer, 2010). 

 

Samhandling: Är synonymt med intra-aktion och uppkommer när människor och material 

tillsammans skapar något nytt (Lenz-Tagutchi, 2012). 

 

Tillblivelse: Något som skapas eller uppkommer i en pågående process. 
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Transformation: När något omvandlas, något nytt uppkommer och ändras från det gamla. 

Transformationer uppkommer genom de intra-aktioner som till blir (Barad, 2007) 

   

1. Bakgrund och problemområde 

Material och miljö har alltid varit kärnan i förskolans verksamhet (Nordin- Hultman, 2004). 

Nordin- Hultman (2004), Granbom (2011), Prochner, Cleghorn & Green (2008), Ericsson-

Bergström (2013) och Skånfors (2013) betonar att normer, regler och kulturer påverkar utbudet 

av material samt hur materialet i förskolan används. Både Swann (2008) och Carlsen (2015) 

belyser i sina studier kvalitén i förskolans pedagogik. De menar att verksamheten ska erbjuda 

inspirerande material eftersom det har inverkan på hur barn samspelar och kommunicerar med 

varandra. Även Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) och Ericsson-Bergströms 

(2013) studier visar att sociala interaktioner och barns förmåga att kommunicera påverkas av 

det material som erbjuds i förskolan. Nordin-Hultman (2004) belyser att material, rum och 

arkitektur har inverkan på barns agerande på olika sätt. Hon menar att genom material får barn 

en självförståelse samtidigt som material ses som förutsättningar för kunskap och stöd i barns 

lärande. Både Nordtømme (2012) och Nordin-Hultman (2004) betonar vikten av att erbjuda 

material som stimulerar, utmanar och fångar barnens uppmärksamhet vilket bidrar till kunskap 

om hur barns kompetenser och behov ska tillgodoses. I Ericsson-Bergströms (2004) studie blir 

det påtagligt att en del material i svenska förskolor är otillgängliga för barnen. Hon ställer sig 

därför kritisk till materialets otillgänglighet eftersom det skapar begränsningar för barns 

inflytande över att kunna nyttja material så som de önskar. Likaså lyfter Sheridan & Pramling-

Samuelsson (2001) fram att barn inte ges möjlighet till inflytande kring miljö och material. 

Detta beror till största del på att pedagoger inte vågar ge barn inflytande i demokratiska frågor 

då de menar att det oftast bidrar till stökiga miljöer. Pedagogernas resonemang medför på så 

sätt att miljöer och material årligen blir desamma trots att barngrupperna förnyas. Nordtømme 

(2012) poängterar istället vikten av att barn ska ges inflytande över miljö och material och 

dessutom ska miljön vara föränderlig utifrån barns intressen. På så sätt menar hon att pedagoger 

behöver kunskaper och medvetenhet kring material och människa.  

 

Franzen (2015) har i sin studie utgått från en posthumanistisk, intra-aktiv teoribildning där hon 

har studerat hur barn samhandlar med material i förskolans verksamhet. Hon uppmärksammar 

det materiella, bland annat hur material sänder ut budskap och bjuder in barnen till att vilja leka 

med materialet, vilket blir en förutsättning för lärande. Det som framkom är att material och 

barn tillsammans skapar ett ömsesidigt lärande. Franzen menar att det är viktigt att personal i 

förskolan behöver få förståelse kring hur samhandlingar mellan material och barn i 

verksamheten uppstår. Hon poängterar att kunskap är viktigt för att kunna uppmärksamma 

samhandlingar, vilket i sin tur är betydelsefullt för att kunna se hur miljön ska utformas och 

hur barns inlärningsprocesser ter sig. Detta är ett dilemma som även Nordtømme (2012) och 

Hultman (2011) lyfter fram i sina studier. De menar att ett uppmärksammat problem i dagens 

förskola är att fokus i större utsträckning riktas mot interaktioner människor emellan än på 
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samhandlingar mellan människor och material. Hultman (2011) lyfter fram att materialets 

betydelse ofta förbises i förskolan. Vidare menar Latour (2005) att material oftast ses som 

passiva symboler vilket medför att samhandlingar mellan material och människor bortses.  

 

I enlighet med forskningen ovan har vi liknande erfarenheter från förskolans verksamhet där 

vi har uppmärksammat problematiken med att materialets mening många gånger hamnar i 

skymundan i barns lek. Tidigare forskning belyser i större utsträckning vad barn gör med 

material och inte vad material gör med barn. Vad vi har uppmärksammat i tidigare forskning 

är att samhandlingar i leken mellan barn och material är ett relativt outforskat område där 

pedagoger saknar kunskaper om materialets roll i intra-aktioner samt vilket lärande som 

uppkommer därigenom. Vi menar att det krävs ytterligare forskning som synliggör dessa 

aspekter. Därför är utgångspunkten för denna studie att rikta fokus på hur mening uppstår i 

barns lek utifrån befintligt material samt studera hur barn och material intra-agerar 

(samhandlar) med varandra. På så sätt kan detta ämne skapa en bättre förståelse, kunskaper och 

medvetenhet för personal i förskolans verksamhet om relationen mellan material och barn i 

leken. Studien tar avstamp i ett posthumanistiskt perspektiv som betonar att det finns en 

ömsesidig påverkan mellan människa och material (Hultman, 2011 & Åsberg, Hultman & Lee, 

2012a). Vi har valt att basera studien på posthumanismens begrepp agentisk realism, 

performativa agenter och materiellt-diskursiva fenomen1. 

  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv studera samhandlingar mellan 

barn och tillgängligt material i barns lek. Avsikten med studien är att problematisera och 

diskutera materialets roll och de intra-aktioner som framkommer i studiens empiri i relation till 

teori och tidigare forskning. Genom att tillämpa ett posthumanistiskt perspektiv kan detta bidra 

till nya kunskaper om hur material påverkar barns lek i förskolans verksamhet. Studien är av 

relevans för att personal ska kunna få förståelse kring intra-aktioner och materialets roll för att 

tillsammans med barnen kunna skapa en gynnsam miljö utifrån barnens behov och intressen. 

Frågorna som studien utgår ifrån är: 

  

1.   Vilken roll har material för att mening i barns lek ska uppstå? 

2.   Hur intra-agerar barn och material i leken? 

 

 

 

 

                                                
1  Kursiva begrepp: Vi har valt i texten att kursivera vissa av begreppen. Detta för att uppmärksamma läsaren 

på betydelsefulla begrepp samt engelska begrepp som förekommer i studien. 
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2. Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi och lyfter fram väsentlig forskning kring lek, materialets 

tillgänglighet, miljöns utformning samt lekens betydelse för barn i förskolans verksamhet. 

Denna forskning ligger till grund för vår studie. 

  

2.1 Lek 
Palla (2011) uttrycker att lek är centralt inom förskolan vilket också medför att lek har en 

betydande roll för barns lärande, sociala förmåga och utveckling. Vidare jämställer Granbom 

(2011) lek med lärande och menar att lek betraktas som ett grundläggande behov i barns 

utveckling vilket bidrar till en ömsesidig process där barn ständigt lär sig genom lek och lek 

blir också barns sätt att lära. Pramling Samuelsson & Asplund Carlsson (2008) belyser däremot 

att det väsentliga för att lek ska bidra till lärande och utveckling är att kommunikation och 

interaktion uppstår i lek. Vygotskij (1995) visar på att barn leker för att bearbeta erfarenheter. 

Barn omsätter sina erfarenheter till kreativa handlingar i lek vilket medför en tolkning av 

verkligheten. I likhet med Vygotskij (1995) beskriver Huizinga (1945) att lek är en 

förutsättning för att barn ska kunna bearbeta händelser och skapa sig en identitet. 

 

Palla (2011) betonar att det finns avgörande aspekter för att lek ska kunna äga rum. Dessa 

aspekter är lekkamrater, social kompetens och tidsaspekter. Granbom (2011) instämmer delvis 

med Palla (2011) i de avseende att hon ser lek som grunden för social samvaro och på så sätt 

lär sig barn att samspela med varandra. Utöver det menar hon att lek ska vara basen för hur den 

fysiska miljön i förskolan ska utformas. Sheridan, Pramling & Johansson (2009) betonar istället 

vikten av att material och miljöns utformning får en stor inverkan på barns lek. Om miljön är 

inspirerande och material är tillgängliga för barnen bidrar detta till gemenskap, lek och lärande. 

Johansson & Pramling (2006) hävdar att lek och lärande står i relation till varandra. Lek bidrar 

till utmaningar, nyfikenhet och fantasi vilket gör att barn ständigt varierar sig i verksamhetens 

kontext, men det förutsätter att miljön är anpassad till barnens intressen och behov för att lek 

ska bli en väsentlig del i vardagen. Barn utmanas genom de redskap och material som finns att 

tillgå i förskolans miljö, dock är det betydelsefullt att pedagoger förnyar dessa för att leken ska 

kunna utvecklas. Nordin-Hultman (2004) menar att miljöns utformning ständigt tolkas av 

barnen vilket blir en bidragande faktor till vilka rum, material och leksaker som barnen väljer 

att leka med på förskolan. 

2.2 Material och den fysiska inomhusmiljön 

Nelson & Nilsson (2002) beskriver definitioner över material i form av leksaker. De menar att 

material såsom leksaker ofta avbildas utifrån vuxenvärlden. Därmed kan leksaker ses som 

miniatyrer av den “verkliga” världen. De menar att antingen framställs leksaker som naturligt 

förekommande fysiska egenskaper, exempelvis djur, växter eller människor eller så framställs 

leksaker som föremål som är producerade av människan, exempelvis fotbollar, bilar, 

stekpannor, hus etc. Barns föreställningar har inverkan på hur leksakerna framställs i leken. 
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Vissa leksaker ”är” något ex. en skateboard är en skateboard medan andra leksaker föreställer 

något ex. en miniatyr av en bil som speglar en “verklig” bil. 

  

I Skånfors (2013) studie beskrivs det hur barn förhandlar sig till specifika interaktiva sociala 

utrymmen i förskolans fysiska miljöer. Resultatet visar att förskolans rum var utformade i olika 

storlekar och tillhandahöll varierat utbud av material. Barnen använde sig av materialen för att 

skapa nya utrymmen i leken. I linje med Skånfors (2013) är det synligt i Markströms (2005) 

studie att ett varierat utbud av material i förskolans verksamhet var av stor vikt. Hon belyser 

att normer, regler, möbler och artefakter (material och leksaker) inverkade på hur förskolans 

verksamhet var tänkt att användas, dock överskreds dessa normer av barnen i leken. Vidare 

belyser Nordin-Hultman (2004) i sin studie, där hon granskat miljö och materialets utformning 

i en svensk respektive engelsk förskola, vilka hinder och begränsningar som kan påverka barns 

aktiviteter. Studien visar att i den svenska förskolan fanns det i jämförelse med en engelsk 

förskola ett litet varierat utbud av material för dockvrå, teknik och naturvetenskap. Det fanns 

ett mer omfattande utbud av material såsom byggmaterial och konstruktionsmaterial i den 

engelska förskolan men däremot fanns det större variation av grovmotoriskt material i den 

svenska inomhusmiljön. Trots detta så var mängden material densamma i den svenska 

förskolan som i den engelska förskolan.  

 

Hultmans (2011) studie undersöker förståelsen för barns subjektskapande och samvaro i 

relation till icke-mänskligt material i förskolans verksamhet. Hon betonar att i studien var 

materialet underskattat och uppmärksamhet riktades istället på människors agerande. Hultman 

drar slutsatsen att om material förbises kommer vi människor att försummas eftersom vi 

människor blir till genom en ömsesidig påverkan av olika kroppar. Materialets betydelse 

synliggörs även i Nordtømmes (2012) studie som tar avstamp i ett sociokulturellt perspektiv. 

Studien visar att materialet i förskolans verksamhet var aktivt i leken då dessa bidrog till att 

barnen både kunde samspela och skydda sitt eget lekmaterial. Det som framkom i studien var 

att det förelåg materiell makt i förskolans fysiska miljö där material, utrymme och plats hade 

inverkan på barns förmåga att interagera i lek. I likhet med Nordtømme (2012) är det synbart i 

Ericsson-Bergströms (2013) studie att både material och rum påverkade barnens 

handlingsutrymme i leken. Barnen använde inredningen som material för sina lekar. En annan 

aspekt som framkommer i studien är att i dockvrån där pedagogerna hade placerat färdigt 

material som var ämnat för familjelekar hade barnen svårare att få syn på individuella 

handlingserbjudanden.  

2.3 Tillgängligt och otillgängligt material 

Granbom (2011) tar avstamp i sociala representationsteori som utgår främst från individers 

uppfattningar av miljöer. I studien rådde det delade meningar om materialets tillgänglighet och 

otillgänglighet. Några pedagoger betonade vikten av att barn ska få vistas i en flexibel 

förskolemiljö där tillgänglighet öppnar upp för att barn på egen hand ska kunna hämta material 

som de själva väljer utifrån intresse. Några pedagoger förespråkade mer ordning och struktur i 

miljön. De menade att material ska ha bestämda platser och pedagoger ska istället fungera som 

en länk mellan barn, miljö och material. Några pedagoger såg kritiskt på ordning och reda och 
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menade istället att om miljön inte är städad kan det vara positivt eftersom miljön då blir kreativ, 

därav benämnde pedagogerna detta för “Kreativt kaos”. I övrigt ansåg sig pedagogerna ha stor 

kompetens att organisera inomhusmiljön i förskolans verksamhet. I Nordin-Hultmans (2004) 

studie synliggjordes det att materialen i den svenska förskolan var betydligt mer begränsade, 

sparsamma och otillgängliga än i den engelska förskolan. Materialen var placerade på höga 

hyllor och rummen var strikt begränsade vilket bidrog till att barnen inte kunde nå materialen 

och ytorna på egen hand. Materialen delas upp i två kategorier: de smutsiga (vattenfärg, klister, 

lera och vattenlek etc) och de rumsrena (lego, kritor, spel dockvrå bilar etc.). De rumsrena 

materialen var tillgängliga medan de smutsiga var otillgängliga. Studien visar att till skillnad 

från den svenska förskolan var materialen i den engelska förskolan mer tillgängliga för barnen 

och placerade i barnens höjd. Detta bidrog till att barnen i den engelska förskolan kunde 

kombinera materialen och nyttja dem utifrån sina egna intressen. I Markström (2015) studie 

var barnen tvungna att fråga om lov för att använda vissa material. Material såsom pennor, 

pussel, klossar, bilar, kuddar, möbler och papper var bundna till en bestämd plats och fick inte 

flyttas runt men däremot var material såsom dockor och böcker tillåtna att flyttas på i lek och 

aktiviteter. Nordtømmes (2012) hävdar i sin studie att lek som är initierad av barnen själva 

kräver olika slags material och därför behöver miljön innehålla både flexibla och fasta material. 

Hon uttrycker att barn ska ha tillgång till en mängd olika flexibla artefakter (lekmaterial) 

eftersom när barn har tillgång till både flexibla och fasta material använder de sin fantasi genom 

att förvandla lekmaterialen så att de får en betydelse för leken. Det väsentliga är därför att 

tillgänglighet skapar möjligheter eller hinder för att leken ska kunna fortgå. Nordtømmes studie 

visar dock att pedagogerna hade svårt för att få grepp om sambandet mellan plats, material och 

utrymme. Hon betonar att en förutsättning för att material i förskolans kontext inte ska förbises 

krävs det engagerade pedagoger som är delaktiga och genuint intresserade av att observera 

dessa dolda samband. 

  

I en kanadensisk studie gjord av Prochner, et al (2008) undersöks material i tre olika förskolor 

i skilda delar av världen. Ett sociokulturellt perspektiv genomsyrar studien där kultur och 

sociala influenser påverkar användandet av olika material. Studien visar att det fanns ett 

överflöd av material i den kanadensiska förskolan som för barnen både var lättillgängliga och 

otillgängliga. I den indiska förskolan var materialet begränsade för barnen och enbart 

tillgängliga för pedagogerna. Skillnaden gentemot den kanadensiska förskolan var att den 

sydafrikanska förskolan var mer lik skolan och barnen fick enbart leka med speciellt utvalda 

material. Material som var lokalt tillverkade hade betydelse för kulturen och hantverksmaterial 

dominerade då dessa ansågs ha en arbetsliknande betydelse. Gemensamt för de tre förskolorna 

var att på grund av religiös tro fick inte inhemskt material användas. Sammanfattningsvis var 

det stora skillnader i utbudet av material i de olika förskolorna. Kultur, tro och pedagogernas 

normer och regler präglade hur och huruvida barnen fick använda material på de tre 

förskolorna. 
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2.4 Material och miljöns betydelse för lek, lärande och utveckling 

 Pramling, Sheridan, Williams & Hellman (2015) betonar att förskolan ska vara likvärdig för 

alla barn, dock menar de att detta inte synliggörs i verksamheten på grund av att utformning, 

material och kvalitén varierar i förskolans fysiska inomhusmiljöer. Swann (2008) belyser att 

förskolans utformning har stor betydelse för barns lärande och utveckling. Vidare poängterar 

Sheridan, Pramling Samuelsson  & Johansson (2009) att en god kvalité i förskolans miljö syftar 

på en miljö som erbjuder material utifrån barnens behov och nivå vilket i sin tur främjar barns 

lärande och utveckling. Nordin-Hultmans (2004) studie tar avstamp i ett postmodernt 

perspektiv och undersöker hur barns identitets- och subjektskapande, lärande och sociala 

relationer påverkas av hur material, rum och tid är organiserade. Enligt henne ska verksamheten 

utgå från hela barngruppen och inte det enskilda barnet. Hon menar att om pedagogerna endast 

utgår ifrån det enskilda barnet problematiseras inte verksamheten, vilket medför att miljön får 

mindre betydelse för barnets beteende. Istället menar hon att verksamheten ska präglas av ett 

arbetssätt där miljö och material ständigt står i relation till barnet. På så sätt bidrar det till att 

pedagoger får lättare att tillgodose barns kompetenser, lärande och utveckling. I likhet med 

Nordin-Hultman (2004) framkommer det i Granboms (2011) studie att förskolan ska 

uppmuntra och stimulera barns lek genom att planera och utforma förskolans fysiska miljö 

utifrån leken. Granbom menar att miljön ska anpassas till barnets ålder och intressen. Det 

väsentliga är valet av möblering för att barnen ska bli inbjudna till lek, både enskilt och i större 

och mindre gruppkonstellationer. Lenz-Tagutchi (2012) hävdar att den pedagogiska miljön inte 

ska utformas i förväg utan istället bör erfarenheter beaktas för att finna nya sätt att förstå miljö 

och materialets betydelse för barns lärprocesser i verksamheten. 

  

Pálmadóttir & Johansson (2015) visar genom sin studie att material har en betydande roll för 

barns kommunikation och samspel. Leksaker som barn leker med utgör en maktposition 

eftersom barn har en äganderätt till leksakerna beroende på vem som har dem först. Rautio 

(2013) utgår ifrån ett posthumanistiskt och nymaterialistiskt perspektiv och betonar att barn 

ständigt omges i nuet av icke-mänskliga material vilket kan medföra att barnen leker med de 

material som de själva finner. Rautio menar att barnen inte alltid behöver ett färdigt material 

att leka med utan de kan skapa eget material med hjälp av sin fantasi. Smirnova (2011) håller 

delvis med Rautio då hon i sin studie såg att barnen endast gav uttryck för ett visst beteende då 

hon studerade några barn som lekte med en leksak i form av en anka. Den interaktiva leksaken 

bidrog till att barnen imiterade, vände upp och ned på samt härmade ljudeffekter. Smirnova 

belyser att leksaker oftast har en stereotyp innebörd vilket hämmar barns fantasi i leken. Även 

Cameron (2010) och Nelson & Nilsson (2002) stödjer Smirnovas tankar kring att materialet 

ska vara öppet för tolkning och att barnen härigenom lättare kan uttrycka och utforska sina 

idéer. Det som framgår i resultaten är att varierande material främjar barns samspel, utveckling 

och förståelse för andra individer samt ett lärande. 

  

Ericsson-Bergström (2013) har gjort en studie som utgår från teorierna affordance och 

verksamhetsteorin vilket kan förstås som att det finns en påverkan mellan individ och miljö 

samt att dessa inte kan särskiljas. Enligt henne utvecklar barn ett lärande genom material, 

platser och befintliga rum. Hon menar att barn ges möjlighet till att utbyta erfarenheter, 
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förhandla och dela med sig med hjälp av olika diskurser i den fysiska miljön vilket har en 

betydande inverkan på lärande och utveckling. Slutsatsen hon drar är att material i förskolans 

inomhusmiljöer som är neutrala, alltså inte statiska, bidrar till att barn uppmärksammar mer 

varierande handlingserbjudanden i materialen. Huruvida leken blir individuell eller gemensam 

beror alltså på hur barn samtalar kring materialets handlingserbjudanden. Även Carlsen (2015) 

uppmärksammar i sin studie att barn och material lär av varandra i en ömsesidig process. Detta 

bidrar till att barn lär sig i relation med individer och agenser i sin omgivning. Carlsen 

poängterar att pedagoger saknar kunskap i att utforma miljön, där konflikter, lärdomar och 

kunskap uppstår. I enlighet med Ericsson-Bergström (2013) och Carlsen (2015) visar även 

Nordin-Hultman (2004) i sin studie att material har en inverkan på barns utveckling och 

lärande. Nordin-Hultman betonar att material är betydelsefulla i förskolans verksamhet för att 

kunna skapa givande aktiviteter och lärorika miljöer. Får barn tillgång till utmanande material 

som de på egen hand kan plocka fram menar Nordin-Hultman att det främjar 

kombinationsmöjligheter och barns intresse för sin omgivning. Vidare beskriver Popa och 

Stand (2013) i sin studie att barnen själva upplevde att materialen var lika betydelsefulla som 

miljön vad beträffande deras egna lärprocesser. 

  

Hultman (2011) har observerat att många teorier inte fokuserar på de icke-mänskliga 

materialens betydelse för barns utveckling utan att fokus istället ligger på hur interaktioner 

uppstår mellan barnen i lek och andra aktiviteter. Hon poängterar att de icke-mänskliga 

materialen och individen hela tiden har en ömsesidig påverkan på varandra i form av intra-

aktioner vilket borde belysas mer i verksamheten. Franzén (2015) har gjort en studie kring 

barns matematiklärande där hon har studerat intra-aktioner som uppstår i barns lärande.  Hon 

beskriver ett exempel där ett barn (Sara) ser en stövel liggandes i förskolans hall. Sara går fram 

och ställer upp stöveln jämte den andra stöveln vilket medför att hon parar ihop stövlarna. Det 

som blir påtagligt är att stöveln har en inre kraft som “talar” till Sara och i detta sammanhang 

kan ses som en intra-aktion. Materialet får Sara att bidra med en handling och tankeprocess 

som skapar ett lärande hos henne. Utan stövelns existens och agentiska kraft i samhandlingarna 

hade inte lärandet blivit möjligt. Franzén menar på så sätt att material måste beaktas i större 

utsträckning i förskolans verksamhet för att skapa förståelse för hur material och barn 

ömsesidigt påverkar varandra för att lärande ska uppstå. 

2.5 Barns inflytande över material och inomhusmiljöns 

utformning 

Sheridan, Pramling Samuelsson & Johansson (2009) betonar att barn ska ha inflytande över 

miljön i verksamheten för att uppnå en kvalitet där de kan utvecklas. Johansson (2003) och 

Sheridan & Pramling-Samuelsson (2001) beskriver däremot i sina artiklar att barn inte ges 

inflytande över verksamheten i så stor utsträckning som riktlinjer i läroplanen föreskriver. 

Johansson (2003) beskriver att pedagogerna står i en ömsesidig kamp där delaktighet och 

inflytande för barnen ska ses som en tillgång. Trots detta så uppstår det hinder för pedagogerna 

då dem samtidigt måste ta hänsyn till både ansvar och regler. Sheridan & Pramling-Samuelsson 

(2001) betonar att pedagoger uttrycker att de ger barnen inflytande i viss mån genom att barnen 

får avgöra vilka material och kamrater de vill umgås med, dock betonar författarna att barn inte 
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får delta i organisationsfrågor vilket bidrar till att dessa möjligheter utesluts. Arnér (2009) 

ställer sig kritisk till att barn inte får ha inflytande i organisationsfrågor. Hon menar att 

läroplanens styrdokument trycker på att barn ska få vara delaktiga i verksamhetens utformning. 

Något som Arnér menar är ett diffust begrepp då delaktig menas med att barnen endast får 

påverka och ändra det som redan finns. Hon betonar istället att barn ska ha inflytande redan 

från början för att kunna påverka sin verksamhet. 

  

En synlig aspekt som framkommer i Ericsson-Bergströms (2013) studie är att barnen i 

förskolan skapade nya betydelsefulla platser, så kallade “små rum” i rummen med hjälp av 

inredningen. I dessa små rum upplevde barnen sig ha större inflytande eftersom de kunde leka 

utan pedagogernas översyn. Däremot fanns det i stora lekrummet dels regler för hur pass rörliga 

lekar som fick pågå och dels begränsningar för hur många barn som samtidigt fick leka med 

materialet. Pedagogerna upplevde att de tog hänsyn till barnens intressen och att de fick ha 

inflytande över planeringen av material och miljö i verksamheten men däremot fick barnen 

endast förändra miljön och materialen inom vissa ramar. Studien visar i huvudsak att 

pedagogernas normer och regler styrde över material och miljö. Likväl betonar Ericsson-

Bergström specifikt att barn väljer själva huruvida de vill acceptera normer eller inte eftersom 

förskolans fysiska inomhusmiljöer är dynamiska. I linje med Ericsson-Bergström (2013) 

framkom det i Nordin-Hultman (2004) studie att materialen i den svenska förskolan präglades 

av normer och regler samt att barnen gavs lite inflytande över materialen eftersom dessa var 

starkt reglerade av pedagogerna. Det som blev påtagligt vara att pedagogerna hade 

föreställningar över vilka material som var lämpade att använda utifrån barnens ålder. 

Möjligheterna att kombinera materialen från rum till rum fanns knappt, vilket bidrog till att 

barnens tankar och idéer hämmades. Även Franzéns (2015) studie visar att pedagogerna i 

förskolan ofta hade förutbestämda regler för hur och i vilken miljö materialen fick brukas i.  

2.6 Sammanfattning 

Vas som framkommit i tidigare forskning är att det råder delade meningar om vilken roll och 

betydelse material har för barn i förskolans verksamhet samt hur material ska förvaras, hanteras 

och vara tillgängligt för barnen. Skillnader mellan de svenska och internationella förskolorna 

kan främst ses i tillgången till material och inflytande över att nyttja dessa. I forskningen finns 

det även olika åsikter kring hur materialet och miljön ska utformas för att det ska främja barns 

lärprocesser i verksamheten. En annan aspekt som framkommer i tidigare forskning är att 

vetenskapliga studier utgår främst från ett människocentrerat förhållningssätt där interaktioner 

synliggörs mellan barn och material. Det föreligger därför ett relativt outforskat område kring 

materialets roll och intra-aktionerna som sker i förskolans inomhuslek. Utifrån det sagda 

forskningsläget menar vi att det är intressant att studera intra-aktioner och materialets roll i 

förskolans verksamhet och på så sätt öka pedagogernas kompetens och förståelse för området. 

  

  

3. Teoretiskt perspektiv 
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Under denna rubrik kommer vi att beskriva det teoretiska perspektivet posthumanism som 

studien förhåller sig till. Inom den posthumanistiska teoribildningen tillämpar studien främst 

Karen Barads inriktning agentisk-realism vilket bidrar till en tydligare förståelse för 

materialets roll för att skapa mening i leken samt hur barn och material intra-agerar med 

varandra i leken. 

3.1 Posthumanistisk teoribildning 

Det centrala inom posthumanismen är att individ och miljö står i en ömsesidig relation till 

varandra där olika aktörer påverkar varandra. Det finns varken tydliga gränser mellan icke- 

människa och människa eller kultur och natur, utan istället är det relationen mellan dessa 

komponenter som denna teori studerar. Posthumanismen vänder sig emot 

socialkonstruktionismen (Åsberg, Hultman & Lee, 2012b). Barad ställer sig kritisk till den 

postmoderna teorin socialkonstruktionism då den främst utgår ifrån att sociala interaktioner 

och språket har en avgörande roll för hur mening och kunskap uppstår (Åsberg, Hultman & 

Lee, 2012a). Lenz-Taguchi (2012) & Åsberg (2012) beskriver ett antropocentriskt synsätt inom 

socialkonstruktionismen som många år har dominerat där allt materiellt står under människans 

förfogande. Materiella aktörer och icke-mänskliga aktörer hålls isär och det är istället mänskligt 

förnuft och medvetenhet och individualitet som styr över det materiella. Barad har därigenom 

nyanserat socialkonstruktionismen genom att förena ett realistiskt- och materialistiskt synsätt 

och därigenom bildat teorin agentisk realism, där hon belyser att allt ingår i en ömsesidig 

process (Hultman, 2012b & Barad, 2003).  Barad ser kritiskt på antropocentrismen där 

människor skiljer sig från det icke-mänskliga och sätter sig själva och språket i centrum i sitt 

kunskapsskapande och varande på jorden. Hon menar att allt materiellt har agens och istället 

för att lyfta upp språkets diskursivitet bör materiellt-diskursiva performativa förmågor bli 

uppmärksammat (Åsberg, Hultman, & Lee 2012a, & Lenz-Taguchi 2012). Performativitet 

förklarar hon som att fokus flyttas från språkliga representationer till diskursiva metoder 

(Barad, 2003). Barad menar att mänskliga och icke-mänskliga material såsom möbler, väder, 

rum, bakterier, ord, läroplaner, ytor etc. har förmåga att förändra och påverka varandra (Barad, 

2012). Posthumanismen nytänkande kan förklaras som att material inte är passiva eller döda 

ting, utan de har en agens till att kommunicera med oss människor men också med varandra 

(Åsberg, Hultman, & Lee, 2012a & Lenz-Taguchi 2012).   

3.2 Agentisk realism 

Karen Barads teori agentisk realism innefattar delar av Niels Bohrs filosofi-kvantfysik 

(Hultman, 2012a). Enligt Bohr finns det inga inneboende skillnader mellan subjekt och objekt 

och inte heller finns det några inneboende gränser i saker och ting. Barad menar att det är 

genom specifika agentiska intra-aktioner som gränser, skillnader och egenskaper uppstår vilket 

skapar mening i sammanhanget (Barad, 2003). Barad (2007) hämtar inspiration från Bohr och 

beskriver agentisk realism som att icke-mänskligt material och människa har en omedveten 

påverkan på varandra. Denna påverkan, samhandling och kommunikation som uppstår mellan 

människor och material kallas för intra-aktion. Vidare belyser Barad (2007)  & Hultman 

(2012b) att inom agentisk realism har både de mänsklig och icke-mänsklig materia en likartad 
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”kropp”. Dessa skiljer sig inte åt. Det är bland annat de fysikaliska ”elementarpartiklarna” i 

dessa kroppar som agerar och bidrar till agens i den omgivning som de befinner sig i. Materia 

är inte statisk utan istället föränderlig och aktiv.  

 

Utifrån Barads teori menar Hultman (2011) att både icke-människor och människor har agens 

och kan få saker och ting att hända och skapa mening. Exempelvis en penna har en agentisk 

förmåga att göra något med den individ som håller i pennan. Vidare menar Lenz-Taguchi 

(2012) att det som studeras inom agentisk realism är hur mänskliga och icke-mänskliga agenter 

samkonstitueras. Hon belyser i ett exempel hur en forskare (mänsklig agent) med hjälp av 

materiella instrument som glasögon, kameror eller böcker (icke-mänskliga agenter) kan få syn 

på olika diskurser (övertygelser, antagande) som i sin tur intra-agerar med en rad andra 

materiella agenter som är aktiva i praktiken. Kunskap skapas således utifrån både mänskliga 

agenter, diskurser och materiella agenter men kan också skapas utan mänskliga agenters 

inverkan. Inom agentisk realism är begreppet onto-epistemologi väsentligt. Teorin kring intra-

aktionerna fokuserar på beroendet mellan kunskap och varat. Det vill säga ett lärande i 

varandet. Ontologi innebär läran om världen och epistemologi innebär läran om kunskap. 

Denna lära kallas för onto-epistemologi. Dessa begrepp går inte att särskilja inom teorin 

agentisk realism utan de är sammanflätade och står i en ömsesidig relation till varandra (Lenz-

Taguchi 2012). Hultman (2012b) menar att vi skaffar oss kunskaper eftersom vi befinner oss i 

världens tillblivelse och inte utanför.  

3.3 Intra-aktion 

Ett bärande och centralt begrepp inom den ovanstående teorin agentisk realism är intra-aktion 

(Lenz-Taguchi, 2012).  Världen är dynamisk och full av intra-aktioner (Barad, 2003). Intra-

aktion och interaktion är två begrepp som vi vill förtydliga skiljer sig från varandra. Interaktion 

innebär ett samspel mellan människa och människa eller material och människa som är tydligt 

skilda från varandra. Det som särskiljer dessa begrepp åt är att interaktionen undgår att se att 

människan interagerar med materialet och att dessa ständigt påverkar varandra. Intra-aktion 

ser material, individ och alla parter lika väsentliga och ser den effekt som uppkommer ur 

samspelet. Intra-aktioner är samtidigt diskursiva och materiella där mening och materia inte 

går att särskilja (Barad, 2007). Intra-aktion är samkonstitutionen mellan individ och material 

där det inte finns några tydlig gränser, utan dessa aktörer är sammanflätade med varandra och 

befinner sig i en ömsesidig påverkan av varandra. Intra-aktioner behövs för vi människor ska 

kunna förstå agensen mellan oss och allt det materiella runt omkring oss. Då vi människor 

förstår oss på innebörden av materialiteter och tingens agens bidrar detta även till hur vi ser på 

vår omgivning. Det vill säga materialiteter i världen är inte fasta föremål som inte kan förändras 

i den mening som vi människor ger uttryck för via språket utan allt material är ständigt 

föränderligt i relation till mänskligheten (Lenz-Taguchi, 2012). I omvärlden uppstår det agens 

mellan icke-mänskliga och mänskliga aktörer i form av intra-aktioner (Barad, 2012). Dessa 

intra-aktioner är nödvändiga och betydelsefulla för de olika aktörernas utveckling (Franzen, 

2015).  Lenz-Tagutchi (2012) benämner att det betydelsefulla i intra-aktioner är hur agenterna 

samkonstitueras och inte hur de distanserar sig från varandra. Hon menar att kunskap 

produceras mellan icke-mänskliga aktörer och försöker göra sig förstådda i sammanhang som 
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mänskliga aktörer befinner sig i. Den mänskliga aktören blir då påverkad och delaktig i denna 

intra-aktion som uppstår vilket skapar en samkonstruktion. 

3.4 Performativ agent 

Begreppet performativitet beskriver Palmer (2010) utifrån Butlers teori som förståelsen av 

upprepade handlingar som sker dagligen i ett sammanhang. Barad (2007) menar istället att 

performativitet sker inom de materiellt-diskursiva intra-aktiviteterna som sker mellan material, 

omgivning och människor. Barad beskriver att omvärlden inte endast består av språkliga 

uttryck eller interaktioner mellan människor utan även av material och energiflöden som har 

en inverkan på omvärlden. Genom att se utifrån agentisk realism betonar Barad att alla 

materialiteter, såväl mänskliga som icke-mänskliga har kapacitet att utsöndra olika signaler 

som betraktas som performativa agenter. Barad (2012) menar att performativa agenter är både 

icke-mänskliga agenter såsom material, miljö men även de mänskliga individerna såsom 

människors aktiva deltagande i den befintliga intra-aktionen. Allt material har en egen kropp 

med agens att påverka och förändra, vilket medför en påverkan och en förmåga att agera i 

sammanhanget. Hultman (2011) uttrycker att agens uppstår i intra-aktionerna mellan 

mänskligt- och icke-mänskligt material och ses material som performativa agenter medför det 

att forskare och pedagoger ser vad materialen bidrar med, deltar och gör med barnen. Vidare 

beskriver Barad (2007) att i intra-aktionerna mellan de performativa agenterna uppstår 

agentiska krafter. Lenz-Tagutchi (2012) menar att fokus bör riktas från sambandet mellan 

individ och individ till intra-aktioner (samband) mellan individ och allt materiellt såsom plats, 

föremål, rum, material osv. Dessa materialiteter ses således som starka performativa agenter. 

Hon ger ett exempel på två flickor som sitter och bygger med olika material. Barnen samspelar 

med varandra men det är också materialet som talar (agens) till barnen till hur man kan bygga 

med materialet. Medan barnen sitter och bygger tar en pedagog fram ett A3 papper och gör två 

spalter på detta. Pedagogen skapar två kolumner där hon på ena sidan ritar av hur barnen bygger 

och på andra sidan skriver kommentarer som barnen säger. Flickorna börjar då intra-agera med 

dokumentationen (A3 pappret), materialet (penna, färg krita, sitt eget bygge) och pedagogen 

genom att ändra skissen och även bygga om sin konstruktion. På så sätt blir dokumentation och 

bygget samt allt annat performativa agenter som sammanvävs i en intra-aktion och påverkar 

varandra. Lenz-Tagutchi (2012) beskriver sin förståelse om att performativ agenter har en 

agens som en tredje tankefigur. Hon menar på att människan har svårt att förstå att materialet 

och individen påverkar och påverkas av varandra. Den tredje tankefiguren belyser att allt har 

en ömsesidig påverkan och process där de inte finns någon början eller slut och att samvaro 

med andra kroppar skapar något nytt. 

  

3.5 Materiellt-diskursiva fenomen 

Diskurser innefattar det materiella och det materiella innefattar diskurser. Varken det materiella 

eller diskursiva kan bestämma över varandra eller förklaras i termer av den andra utan dessa är 

sammanflätade och samskapas ömsesidigt i den dynamiska intra-aktivitet som pågår. Det vill 

säga materiellt-diskursiva fenomen pågår mellan diskurser, människa och materialiteter. 
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Mänskliga och icke-mänskliga kroppar anses inte vara föremål med inneboende gränser och 

egenskaper utan de är materiellt-diskursiva fenomen (Barad, 2003 & Barad, 2007). För att 

förtydliga, Barad (2003) menar att dessa intra-aktioner innebär att fenomen eller de 

performativa agenterna inte existerar innan de möts utan de uppstår först i möten (intra-

aktioner) med varandra. I dessa intra-aktioner formas och uppkommer materiellt-diskursiva 

fenomen. Lenz-Taguchi (2012) uttrycker ett exempel då vi studerar ett fenomen i ett 

mikroskop. Det hon menar är att fenomenet är materiellt-diskursiva och skapas som en följd 

av intra-aktioner mellan material och diskurser. 

  

Hultman (2012b) uttrycker att materialet är något som ständigt är föränderligt och aktivt i den 

pågående situationen, vilket betecknas som materiellt-diskursiva fenomen. Barad (2003) & 

Hultman (2012b) menar att diskurs inte får förväxlas med det verbala utan istället är diskursivt 

ett slags uppförande, det är faktorer som begränsar och möjliggör vad som kan sägas. Lenz 

Taguchi (2012) menar att diskurser (föreställningar) kan förändras utifrån kraften i intra-

aktionerna med det icke- mänskliga kropparna. Hultman (2012b) beskriver utifrån Bohrs teori 

att fenomen samt mänskliga och icke-mänskligt material har kroppar som utsöndrar en mening. 

Dessa fenomen och kroppar intra-agerar med varandra i en oskiljaktig process. Mening 

betecknas som en pågående förståelse kring hur omvärlden betraktas.  Nordin-Hultman (2004) 

tolkar Barads teori om materiellt-diskursiva som att material har en diskursiv förmåga där 

materialet hela tiden är en aktiv agent. Vidare betonar Palmer (2010) att diskurser utgår ifrån 

vilka kunskaper och erfarenhet människor har kring materialet vilket i sin tur påverkar hur de 

används. Vilket även Barad (2012) betecknar som onto-epistemologi där kunskap och 

erfarenheter kring världen infinner sig i hur mänskliga- och icke-mänskliga individer och 

fenomen hela tiden sammankopplas och ingår i intra-aktioner där förståelse, kunskap och 

världssyn förnyas och sedan förändras. 

4. Metod 

I följande avsnitt presenterar och motiverar vi våra val av metod och de etiska 

ställningstaganden som studien bygger på. 

4.1 Metodval 

I relation till ett posthumanistiskt perspektiv och tidigare forskning samt för att besvara studiens 

syfte och forskningsfrågor tillämpades en kvalitativ metod. En kvalitativ studie innefattar en 

mer beskrivande och fördjupad förståelse kring produktion av data (Johansson, 2013a). När 

studier utgår från ett kvalitativt arbetssätt utgår forskarna från ett induktivt arbetssätt vilket 

innebär att en tolkning görs av producerad data för att komma fram till ett resultat (Bryman, 

2011). Arné & Svensson (2011) betonar att en kvalitativ studie innebär att forskare intar en roll 

där miljö och människor blir väsentliga för forskarnas frågeställningar och syfte. Således 

tillämpades valet av kvalitativ metod i denna studie för att tydligare kunna observera intra-

aktiva handlingar mellan barn och icke-mänskligt material i förskolans inomhuslek. 
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4.2 Urval 

Den insamlade empirin i denna studie utgick ifrån ett bekvämlighetsurval. Ett 

bekvämlighetsurval innebär att data produceras i miljöer där forskare redan har skapat en 

etablerad kontakt (Bryman, 2011). Bekvämlighetsurvalet tillämpades i denna studie för att vi 

som forskare inte skulle vara främlingar för barnen och därmed få ett fylligare material. 

Johansson (2013b) uttrycker att det insamlade materialet blir mer innehållsrikt om forskaren 

har en anknytning till barnen. Insamlingen av data gjordes på två avdelningar på en Reggio 

Emilia förskola i Sverige. Reggio Emilia-pedagogiken har fokus på barnet, miljön och 

kreativiteten (New, 2007). Inom denna pedagogik arbetar personal utifrån begreppet den tredje 

pedagogen vilket innebär att miljön ska vara inspirerande samt att materialet ska finnas 

tillgängliga för barnen, detta för att barnen ska bli delaktiga i sitt eget lärande (Karlsson-Häikiö, 

2007). Eftersom materialet och miljön var innehållsrik i den Reggio Emilia-inspirerade 

förskolan där data producerades bidrog det till att vi ut en tydlig bild och stort material av intra-

aktionerna som studerades. Antalet barn som gick på de båda avdelningarna var 20 respektive 

19 barn i åldrarna tre till fem år. Personaltätheten bestod av fyra förskollärare, två barnskötare 

och en resurspedagog. De två avdelningarna arbetade övergripande genom att de i stort sätt 

alltid hade öppet mellan avdelningarna. För att produktionen av data skulle bli så rättvis som 

möjligt och för att få tillgång till alla rummen valde vi att befinna oss på förskolan när båda 

avdelningarna var sammanslagna. Under produktionen av data filmades endast de situationer i 

leken då barnen i olika gruppkonstellationer intra-agerade med materialen som fanns i 

förskolans inomhusmiljö. Detta val tillämpades för att kunna göra så många barn som möjligt 

delaktiga i studien. 

4.3 Tillvägagångssätt 

Studiens produktion av data hämtades in via videoobservationer i syfte att synliggöra 

materialets roll och intra-aktioner mellan barn och icke-mänskligt material i leken. 

Inledningsvis för att underlätta för befintlig personal och även i syfte att träffa vårdnadshavarna 

och barnen valde vi att åka ut till den aktuella förskolan för att möta vårdnadshavarna i 

verksamheten. När vårdnadshavarna kom till förskolan på morgonen presenterade vi oss och 

vårt syfte med studien samt svarade på eventuella frågor. Därefter blev vårdnadshavarna 

tillfrågade om deras barn fick lov att delta i videoobservationer, vilket medförde att vi behövde 

en skriftlig underskrift på samtyckesblanketten (se bilaga 1). Totalt under detta tillfälle fick vi 

in 20 av 39 samtyckesblanketter varav en vårdnadshavare tackade nej. Därefter tog befintlig 

personal på förskolan över för att samla in resterande samtyckesblanketter från 

vårdnadshavarna. För att underlätta för produktionen av data och för att inte behöva exkludera 

det barn som inte fick tillåtelse att delta i studien valde vi tillsammans med personalen att samla 

in data den dag då hen var ledig. Personalen hade samlat in 17 samtyckesblanketter varav en 

samtyckesblankett saknades på grund av att föräldrarna till barnet var bortresta, vilket 

medförde att vi inte kunde få in ett godkännande för detta barn. För att undvika att barnet skulle 

komma med på film valde vi att inte observera i de rum och de gruppkonstellationer som barnet 

befann sig i. Väl ute på förskolan granskades alla samtyckesblanketter utav oss forskare för att 
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säkerställa vilka barn som fick delta. Sammanlagt skickades ut 39 samtyckesblanketter varav 

37 av dessa blev godkända 

4.4 Observation 

I studien användes videoobservationer som undersökningsinstrument. Observationerna 

filmades med hjälp av två dataplattor (Ipads). Videoobservationer tillämpades eftersom det 

ansågs vara relevant för studien för att lättare kunna få syn på materialets roll och intra-aktioner 

mellan barn och material i förskolans verksamhet. Videoobservationerna gav oss även 

möjlighet att gå tillbaka och se filmerna upprepande gånger vilket var betydelsefullt när vi 

granskade materialet. Ahrne & Svensson (2011) uttrycker att videofilmning ger ett rikare 

material än vad endast fältanteckningar gör vilket även medför att forskare kan gå tillbaka i 

materialet och få en bredare bild av vad som händer i situationen. Johansson (2013b) menar att 

observatörer har en påverkan på situationer som filmas, vilket bidrar till att data inte alltid kan 

spegla en rättvis bild av verkligheten. Lenz-Taguchi (2012) lyfter däremot fram att allt som 

observeras ur ett posthumanistiskt perspektiv har en ömsesidig påverkan på varandra. Av den 

anledningen var intentionen i denna studie att vara deltagande observatörer. På så sätt kunde vi 

som observatörer inte ses som objektiva utan istället närvarande i dataproduktionen.  

4.5 Etiska ställningstaganden 

Studien har utgått ifrån principerna kring de etiska riktlinjerna samtyckeskravet, 

informationskravet, nyttjandekravet och konfidentialitetskravet. Principerna syftar till att 

skydda både uppgiftslämnarna och forskarna i studien (Vetenskapsrådet, 2002). 

  

Samtyckeskravet innebär att vi forskare ska få samtycke från vårdnadshavare om deras barn får 

tillåtelse att medverka i videofilmer eller inte i förskolans verksamhet (Vetenskapsrådet, 2002). 

För att få vårdnadshavarnas samtycke till att deras barn skulle få delta i studien skrevs en 

samtyckesblankett (se bilaga 1) som vårdnadshavarna fick läsa och skriva under. Till en början 

var en del föräldrar tveksamma till att godkänna sina barns deltagande i studien på grund av 

okunskap kring vad filmerna skulle användas till. För att underlätta beslutet för föräldrarna 

presenterade vi muntligt för dem vad som var syftet med vår empiriska studie. Några föräldrar 

ställde sig frågande till om filmerna skulle läggas upp på internet. Vi försäkrade dem om att 

detta inte skulle ske utan att det endast var vi som skulle ta del av producerad data (filmerna). 

I samtyckesblanketten framgick det även att filmerna skulle raderas efter avslutad kurs. 

  

Informationskravet innebär att befintliga deltagare i studien blir informerade om studiens syfte 

och vad som kommer att hända (vetenskapsrådet, 2002). Denna information fick 

vårdnadshavare, förskollärare och förskolechef ta del av skriftligt. Barnen på förskolan fick 

däremot ta del av denna information muntligt där vi även var noga med att informera om att 

det var frivilligt att delta. Därför togs det hänsyn till om barnen verbalt eller icke- verbalt gav 

uttryck för att de inte ville delta i observationerna. Johansson & Karlsson (2013) betonar att 

barn är så vana vid att infinna sig i den miljö de vistas i vilket också kan medföra att barnen 

deltar utan att de i själva verket vill. På så sätt är det betydelsefullt att forskarna upplyser för 
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barnen att det är frivilligt att delta. Under videoobservationerna i studien fanns det inga krav 

eller tvång på att barnen skulle utföra något speciellt utan endast intra-aktionerna var väsentliga 

att dokumentera mellan material och barn.  

  

Nyttjandekravet innebär att all producerad data endast använde i studiesyfte och att det enbart 

var forskarna som fick ta del av filmerna (Vetenskapsrådet, 2002). I samråd med befintlig 

personal på förskolan beslutades att observationerna skulle filmas med forskarnas egen 

dataplatta detta för att undgå att någon obehörig skulle kunna ta del av det insamlade materialet. 

Dataplattorna förvarades inlåsta hemma hos forskarna. I säkerhetssyfte togs ICloud bort i 

Dataplattorna innan observationerna ägde rum. Rönnerman (2012) & Bjørndal (2005) menar 

att videofilmning är en metod där forskarna får ta del av ett brett material vilket också medför 

att forskarna ska vara noggranna med att ta hänsyn till de etiska frågeställningarna. 

  

Det sista forskningsetiska kravet är konfidentialitetskravet vilket innebär att ingen ska kunna 

härleda materialet till personerna som deltog (Vetenskapsrådet, 2002). I studien användes 

därför fiktiva namn vilket innebär att alla namn som fanns med i studien samt förskolans namn 

var påhittade vilket gjorde att det inte gick att härleda till dem som deltog i det empiriska 

materialet. Detta för att skydda förskolan, pedagogerna och barnens integritet.  

4.6 Transkribering av data 

Transkriberingen av materialet påbörjades direkt efter videoobservationerna. Bryman (2011) 

och Arné & Svensson (2011) beskriver att transkriptionen ska göras så fort som möjligt för att 

förhindra att eventuella detaljer som forskarna har färsk i minnet går förlorade. Transkriptioner 

medför en tolkning samt en detaljerad bild av innehållet (Arné & Svensson, 2011). 

Transkriberingen inleddes med att vi forskare såg alla filmerna en gång rakt igenom för att få 

en uppfattning av materialet vi spelat in. Filmsekvenser valdes sedan ut och transkriberades 

inför en provanalys. Nästa steg sågs filmerna om och om igen och transkriberingen 

färdigställdes i en tabell (se bilaga 2) för att effektivisera processen. Tabellen bestod av fyra 

kolumner: aktör, verbal kommunikation, icke-verbal kommunikation (kroppsspråk) och 

materialets agens.  För att kunna urskilja materialets roll och intra-aktioner mellan barnen och 

de icke-mänskliga materialen blev det tydligare för oss när vi skrev ut transkriberingen och såg 

vad barnen gjorde med materialet och vad materialet gjorde med barnen. Filmerna granskades 

flera gånger av oss forskare för att synliggöra nya detaljer samt att de spolades tillbaka många 

gånger för att få en så rättvis tolkning av materialet som möjligt. För att hålla oss till de etiska 

övervägandena transkriberades talet på ett begripligt sätt för att barn som hade talsvårigheter 

inte skulle kunna identifieras. 

4.7 Analysverktyg 

Syftet med studien var att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv studera samhandlingar mellan 

barn och tillgängligt material i barns lek. Studien utgick ifrån att studera intra-aktioner mellan 

människa och material i barns lek vilket gjorde det lämpligt att tillämpa begreppet intra-aktiv 

som analysverktyg. Detta begrepp är hämtat från Karen Barads posthumanistiska teori agentisk 
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realism (Barads, 2007). Palmer (2010) menar att det som bland annat utmärker metodlära i ett 

intra-aktivt tänkande är det som uppkommer i mötet mellan data och forskare. För att tydliggöra 

vad intra-aktiv analysverktyg innebär beskriver Hultman & Lenz-Taguchi (2010) ett intra-

aktivt tänkande med en analys av ett fotografi som studeras på en flicka som leker i en sandlåda 

på en förskola. I ett antropocentriskt tankesätt skulle flickan ses som aktiv medan sanden skulle 

ses som passiv och föränderlig. Däremot i relation till agentisk realism och utifrån en intra-

aktiv analys ses sanden och flickan som performativa agenter. Både sanden och flickan är 

aktiva och har agens som transformeras (omvandlas) ur de sammanflätade intra-aktionerna som 

uppstår emellan dem. Närmare bestämt är det väsentliga inom ett intra-aktivt analyssätt att i 

intra-aktioner är det inte endast människan som har agens (kraft att agera) utan även materialet 

har agens och kan få saker och ting att hända. 

4.8 Analysprocess 

Studien utgick från ett intra-aktivt analysverktyg vilket medför att vi forskare blev delaktiga i 

empirin som lästes och granskades flera gånger. Empirin analyserades utförligt för att därefter 

uppmärksamma och beskriva hur barn och material ömsesidigt samhandlade med varandra i 

leken. För att läsaren skulle få en så rättvis bild som möjligt av empirin beskrevs miljön 

noggrant i form av en inledning till varje episod i resultatet. Utifrån agentisk realism och intra-

aktivitet uttrycker Barad (2007) att händelser sker i en sammanvävd ömsesidig process vilket 

gör att de inte går att bryta eller ta bort något fenomen. I enlighet med Barad (2007) valde vi 

därför att inte urskilja några kategorier eller teman i resultatkapitlet eftersom att alla händelser 

sammanflätades. Den befintliga empirin analyserades utifrån de centrala begreppen som 

förekommer inom agentisk realism; materiellt-diskursiva fenomen, intra-aktioner och 

performativa agenter. 

4.9 Studiens tillförlitlighet 

Studien utgår ifrån en tvärsnittsdesign vilket i enlighet med Bryman (2011) innebär att data 

produceras från minst två olika variabler (grupper, förskolor eller städer) för att materialet ska 

ha en större trovärdighet. Studiens produktion av data framgick utifrån 20 olika variabler 

(gruppkonstellationer) där två olika avdelningar deltog på en förskola med sammanlagt 38 

barn. Resultatet går inte att generalisera då produktionen av data endast samlades in på en 

förskola. Studiens generaliserbarhet och tillförlitlighet hade ökat om fler förskolor och 

deltagare hade medverkat i studien (Bryman, 2011). Förskolan som data producerades på är en 

Reggio Emilia-inspirerad förskola där personalen på förskolan arbetar specifikt med miljöns 

utformning vilket kan ha utgett en inverkan på data som producerades. Innan datainsamlingen 

påbörjades utfördes en pilotstudie för att säkerställa att data skulle vara hanterbart. En 

pilotstudie innebär att forskarna prövar att applicera sin valda analysmetod eller analysverktyg 

på en liten del av den producerade data för att säkerställa att den svarar till forskningsfråga och 

syfte (Arné & Svensson, 2011). Det faktum att videoobservationerna möjliggjorde för 

forskarna att se filmerna upprepade gånger ökar trovärdigheten för studiens resultat eftersom 

det reducerar risken för feltolkning av materialet. Trots en noggrann transkribering är vi 

medvetna om att data eventuell kan ha förbisetts vilket kan ha påverkat resultatet. Det som 
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även kan ha påverkat studiens resultat är att det fanns ett barn som inte fick delta i 

videoinspelningen vilket medgav att de rummen eller de gruppkonstellationerna som detta barn 

medverkade i inte kunde videofilmas. Tillförlitligheten ökade då vi valde att inkludera två 

avdelningar under en sammanslagning. På så sätt fick vi möjlighet att observera flera 

gruppkonstellationer i en mer omfattande varierad miljö. 

5. Resultat och Analys 

I detta kapitel har vi valt att analysera empirin utifrån det teoretiska analys begreppet intra-

aktiv vilket innebär att både mänskligt och icke-mänskligt material ses som aktiva i de intra-

aktioner som de ingår i. I befintlig empiri kommer vi att synliggöra intra-aktioner som uppstår 

mellan material och barn samt vilken roll material har för att skapa mening i barns 

inomhuslekar. Inledningsvis i varje stycke beskrivs miljön där empirin utspelat sig. Därefter 

beskrivs en narrativ berättelse ur empirin följt av en analys och en övergripande 

sammanfattning. Analyserna är kopplade till begreppen inom agentiskt realism, materiellt-

diskursiva fenomen och performativa agenter samt till studiens syfte och frågeställningar.  

5.1 Bamseleken 

I följande stycke beskrivs en lek som vi benämner Bamseleken där fem flickor leker Bamse 

inne i en musik/ lägenhetsrum i förskolan. Stycket inleds med en beskrivning av miljön där 

Bamseleken utspelar sig följt av en transkribering och en analys. 

5.1.1 Beskrivning av miljö 

I musik/ lägenhets- rummet har barnen byggt upp en miljö där ”köket” är ena hörnet av rummet. 

Köket består av en spis, en liten pall med en radio på, ett fyrkantigt bord med fyra stolar samt 

en kökssoffa. Barnen har dukat upp på bordet två små trälådor, två små korgar med frukter 

samt en rad olika pålägg som är gjorda av plast. Mitt på bordet står en plastblomma. En 

kökssoffa och två av stolarna är vända med ryggarna mot köksbordet. Barnen har identiskt 

dukat upp en kniv, en gaffel, en svart äggkopp, ett ägg, en stor och en liten rund flat tallrik samt 

en kopp på vardera stol. På kökssoffan har barnen radat upp fyra svarta flata tallrikar. Två små 

tallrikar finns placerade på vardera ytterkant och de andra två tallrikarna är stora och placerade 

i mitten av kökssoffan. Ovanför de små tallrikarna finns en svart mugg på vardera sida. Mitt 

emot köket finns en rektangulär scen som är fastmonterad i golvet. Framför scenen har barnen 

lagt två stora randiga färggranna sacosäckar på en rund röd matta. Till vänster om scenen finns 

det två stora fönster som möts i ett hörn. Barnen har mörklagt genom att de har rullat ner 

persienner. 

Framför fönstret finns det två trätrallar som är flyttbara. På dessa ligger en hatt, en 

hawaiikrans och en tamburin. Vid sidan av träpallarna står en liten docksäng. 

 

5.1.2 Transkribering av Bamseleken 
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I följande transkribering har Bamseleken pågått ett tag och i leken är det nu dags för lunch. 

Anna och Malin ska dela ut maten. Anna står i köket och framför sig på bordet har hon de olika 

köksattiraljerna som är beskrivna under rubriken 5.1.1, Anna använder dessa material för att 

laga en soppa. Mona, Sandra, och Ida sitter i Saco-säckarna som ligger på golvet och Malin 

står på scenen. 

  

Anna står framför de vända stolarna som är placerade i köket. Framför sig har hon svarta runda, flata 

plasttallrikar i olika storlekar. Anna börjar med att organisera upp leken genom att uttrycka vilka 

karaktärer barnen ska vara. Anna utbrister - Bamse du måste ju dela ut maten, soppan. Hon tittar på 

Malin och visar med händerna hur hon ska hälla upp soppan. Anna tar upp en stor plasttallrik i handen 

och sträcker ut den i luften. Malin tar emot den tomma stora tallriken med sin vänstra hand och kastar 

den framför Ida (husmusen) som sitter framför henne i en randig färggrann Saco-säck på golvet. 

Plasttallriken flyger i luften och ”Donk” låter det när den hamnar på golvet. Anna tar upp en ny svart 

tallrik och räcker ut den i luften samtidigt som hon utbrister mot Malin - Nej inte åt husmusen, inte åt 

husmusen eller jag menar katten jansson eller mot husmusen. Malin försöker samtidigt ta en ny tallrik 

från Annas hand. Anna drar då bort tallriken från Malins hand men sträcker sedan ut den framför Malin 

igen. Malin tar då tallriken i handen. Malin går sedan fram till Ida, böjer sig ner med en annan stor tallrik 

i handen och tar upp tallriken som hon precis har slängt på golvet framför Ida. Hon slänger sedan den 

andra stora svarta tallriken hon har i handen till Ida. Var på Anna högt och bestämt säger - NEJ!! Jag ska 

visa. Du behöver bara sådana sådana små. Anna tar nu upp en liten tallrik med vänstra handen och går 

sedan fram till Ida och plockar upp den stora tallriken som ligger framför henne. Samtidigt går Malin 

vidare och slänger den andra stora tallriken till Mona. Anna höjer tonen ytterligare och säger -Nejee 

Malin, jag ska visa dig. Anna går då och plockar upp den stora tallriken som hamnade i Saco-säcken 

framför Mona. Malin går under tiden fram till stolen och plockar upp de stora tallrikarna som är närmast 

henne och kastar istället en liten tallrik till Mona som snabbt tar upp den och slickar på den. Anna går 

sedan fram till Malin och rycker undan de två stora tallrikarna som Malin har kvar i handen. Anna säger 

då till Malin -Malin, nej ska jag säga hur jag menar. Jag menar så här, att Nallemaja och du äter ur en 

varsin soppskål så här. Så, så äter du med en sked. Anna visar tydligt för Malin hur hon menar genom 

att hon går till det stora bordet med de två stora tallrikarna i handen, tar upp “soppa” med en vit sked 

som redan ligger i grytan och säger -Pschh (ljudeffekt) samtidigt som hon drar skeden på den ena stora 

tallriken. Hon sätter ner tallriken till Sandra (Nallemaja) som nu har lagt sig på golvet i köket. Malin 

studerar henne och säger sedan -Okej okej okej okej okej, jag fixar det här. Malin får då tallriken i handen 

av Anna. Malin går sedan fram till bordet och tar upp soppgrytan i andra handen, därefter går hon till 

scenen och sätter sig och ställer ner grytan bredvid sig på scenen. Hon ropar sedan på Mona att hon ska 

komma och hämta mat. Samtidigt tar Malin upp grytan i handen och placerar den i sitt knä och rör runt 

med den vita skeden i grytan. Mona reser sig då från Saco-säcken tar upp sin tallrik i handen som ligger 

i Saco-säcken och går fram med den till Malin. Malin tar då den vita skeden och bankar med skeden på 

Monas svarta, flata tallrik. Mona går sedan och sätter sig igen i Saco-säcken. Malin gör likadant på sin 

egen tallrik och går därefter tillbaka med grytan till köket. Malin går sedan och sätter sig på scenen igen 

med sin tallrik och börjar slicka på den som en katt. Samtidigt står Anna vid bordet i köket och plockar 

ut från en korg på bordet en banan, en ost och en vitlök som hon sedan lägger på bordet. Anna ropar -

Mussiis. Hon går fram till mattan där Sandra befinner sig och ställer ner en liten tallrik med en liten gul 

triangelformad ostbit på. Sandra böjer sig ner över tallriken och börjar äta från tallriken som en katt (inga 

händer används). Malin säger strax därefter - Farmor kan jag få lite mera? Malin tar med sin tallrik och 

går bort till köket och sträcker fram den till Anna. Anna häller upp soppa på Malins tallrik med hjälp av 

den vita skeden. Malin går sedan och sätter sig igen på scenen. Hon dricker ur tallriken och slänger den 

sedan på golvet. Anna stannar kvar i köket och rör med skeden i grytan. Hon plockar sedan upp en banan 

som ligger i korgen på bordet. Hon bryter bananen, skalar den med händerna, hackar ner den i grytan och 

lägger sedan bananen på bordet. 
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5.1.3 Analys av Bamseleken 

Inne i musik-/lägenhetsrummet är materialen: tallrikarna, bordet, stolarna och Saco-säckarna 

prydligt strukturerade på bestämda platser. De runda tallrikarna, sleven och metallgrytan 

används flitigt av barnen vilket bidrar till att leken förändras och tar form. Detta kan tolkas som 

att barnen har föreställningar om vilka material de ville använda i leken. Materialen anses 

samtidigt bära på föreställningar dvs. materiellt-diskursiva fenomen vilket uppstår i 

samhandling mellan material och barnen i leken. Ovanstående transkribering inleds med att en 

soppa tillagas i köket i en metallgryta på spisen. Spisen, metallgrytan och Anna intra-agerar 

(samhandlar) ömsesidigt med varandra, därmed är det omöjligt att förstå vad eller vem det är 

som leder och påverkar leken, då dessa är oskiljaktiga i en dynamisk process. 

  

Malin som sedan delar ut soppa delar ut samma storlek på tallrikarna till alla karaktärerna, 

vilket gör Anna upprörd. Detta kan tolkas som att Malin förmodligen har en föreställning kring 

de materiella dvs. materiellt-diskursiva föreställningar om materialet, där hon inte gör någon 

påtaglig skillnad över vilka tallrikar karaktärerna får äta ifrån. I intra-aktionerna när de runda 

tallrikarna plockas upp av Malins händer och sedan rycks bort av Annas händer leder till att 

Malin blir tomhänt. Vi tolkar det som att Anna vill förmedla till Malin hur tallrikarna ska 

hanteras. I dessa intra-aktioner mellan barnens händer och tallrikarna skapas agentiska krafter 

som transformeras när tallrikarna flyttas från golv till hand och vidare från hand till hand. När 

Anna sedan visar verbalt och med hela sitt kroppsspråk att husdjuren (Husmusen och katten 

Jansson) ska få äta från de små svarta plasttallrikarna och karaktärerna (Bamse och Nallemaja) 

istället ska få äta från de stora, svarta platstallrikarna, dessutom med en vit plastsked, gör hon 

skillnad på de performativa agenterna i leken. I de ovannämnda intra-aktionerna är det rimligt 

att anta att Anna och Malin har olika materiellt-diskursiva föreställningar om materialen 

samtidigt som de svarta tallrikarna och den vita skeden bär på agens och materiellt-diskursiva 

föreställningar som får materialen med sina agentiska krafter att skapa mening och förståelse 

för barnens handlingar i leken. 

  

Malin säger sedan att hon förstår vad Anna menar och går och hämtar metallgrytan i köket. 

Detta kan tolkas som att Malin själv vill visa för de andra barnen i leken hur materialen ska 

hanteras. När den vita plastskeden rörs runt i metallgrytan av Malin visar detta på en intra-

aktion. Att denna intra-aktion uppstår kan tolkas i samhandling med Malins materiellt-

diskursiva föreställningar om hur en soppa ska tillagas samtidigt som grytan bär på materiellt-

diskursiva föreställningar. I intra-aktionen har både Malin och de icke-mänskliga kropparna 

agens som hela tiden är aktiva i den situation som pågår. När Mona (Nallemaja) sedan kommer 

fram till Malin som sitter på scenen och vill ha mat får leken en ny innebörd då dessa två andra 

performativa agenter (Mona och tallriken) blir delaktiga i intra-aktionen. Eftersom den vita 

skeden med sin agens bankas upprepade gånger på de hårda tallrikarna kan detta förstås som 

att agentisk kraft uppstår då de olika performativa agenterna samhandlar vilket bidrar till att 

leken tar form och mening skapas. 

  

När Anna hittar en ostbit av plast som hon lägger på en liten tallrik och placerar framför Sandra 

(Husmusen) intra-agerar de performativa agenterna Anna, Sandra, ostbiten, golvet och den lilla 

tallriken ömsesidigt med varandra. Intra-aktionen kan förstås som att Sandra har materiellt-



24 
 

diskursiva föreställningar om hur husmusen ska äta från tallriken eftersom att hon ställer ner 

tallriken på golvet samtidigt som tallriken och ostbiten sänder ut agens. Vi tolkar det som att 

Sandra påverkas av Annas handlingar då Sandra böjer sig ner och låtsas äta ostbiten från 

tallriken. När Anna sedan intra-agerar med materialen på bordet, det vill säga bryter, skalar och 

hackar ner plastbananen i metallgrytan blir det påtagligt att bananen har agens (färg, form, 

material och struktur) likväl som Anna har agens. I relation till agentiskt realism och ett intra-

aktivt analyssätt kan det förstås som att de performativa agenterna i Bamseleken, det vill säga 

både de icke- mänskliga kropparna (servis, gryta, köksattiraljer Saco-säckar, träpallar, scen, 

utklädningskläder ect.) och de mänskliga kropparna (barnen) är aktiva och samhandlar 

ömsesidigt med varandra i leken. Materialen i intra-aktionerna skapar på så sätt mening i leken. 

5.2 Tegelmuren 

I följande stycke beskrivs en lek som vi kallar Tegelmuren där två flickor leker med 

kartongklossar. Stycket inleds med en beskrivning av miljön där Tegelmuren utspelar sig följt 

av en transkribering och en analys. 

5.2.1 Beskrivning av miljö 

Inne i matsalen finns en liten bygghörna som består av en stor blå matta. På mattan finns korgar 

med olika material såsom en tågbana, mjuka och hårda klossar, runda rör och Kaplastavar. I en 

av korgarna ligger de färgglada stora, mjuka klossar med utseende av stora Duploklossar. 

Framför mattan står en hylla med nio fack och i facken finns det byggmaterial som ligger i 

genomskinliga lådor. I ett av facken ligger det röda, blå och gula kartongklossar som har 

mönstret av tegelstenar. Dessa kartongklossar benämner vi “tegelklossar” i leken. De röda 

tegelklossarna är stora rätblock, de gula är mellanstora rätblock och de blå är små rätblock. För 

att få en djupare förståelse för storlekarna på tegelklossarna går det tre blåa tegelklossar på en 

röd tegelkloss och två blåa tegelklossar på en gul tegelkloss. Jenny och Iris leker på den blå 

mattan och har byggt en nästan fulländad kvadrat med de färgglada byggklossar som liknar 

tegelstenar (i höjd ca 50cm). Barnen har blandat färgerna på kvadraten men har ändå på något 

sätt valt ut färgkombinationer. Den ena murväggen har barnen byggt upp med blå tegelstenar 

på hela nedersta väggen och placerat gula tegelstenar överst på högkant. På den andra 

murväggen har barnen satt röda tegelstenar längst ner och ovanpå de röda tegelstenarna har 

barnen satt ihop två blå tegelstenar på hela muren. På den tredje väggen har barnen ställt de 

röda klossarna på högkant längst ner och ovanpå de röda tegelklossarna ligger det blandat med 

blå och gula tegelstenar. 

5.2.2 Transkribering av tegelmuren 

I följande transkribering pågår leken för fullt på den blåa mattan och inne i den uppbyggda 

kvadratmuren sitter Iris som håller en docka i handen. Jenny står framför hyllan med avseende 

att hämta fler tegelstenar. 

  

Iris lägger ner docka som hon håller i handen och kryper iväg mot en av korgarna som innehåller 

byggklossar. Hon sätter sig med ryggen emot bygget och tar upp två stora Duploklossar från korgen. I 

varje Duplokloss har någon stuckit i en Kaplastav vilket medför att de ser ut som ett handtag på varje 
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Duplokloss. Samtidigt som Jenny står och tittar in i hyllan och Iris sitter med ryggen mot bygget hoppar 

Axel plötsligt in i bygget och landar rakt på ena murväggen som flickorna har byggt upp. Tegelstenarna 

flyger åt olika håll och en gul tegelsten hamnar bakom Iris rygg. Axel går snabbt iväg. Flickorna märker 

inte att Axel har tagit sönder deras bygge. Strax därefter vänder sig Iris om med sina Duploklossar i 

handen och sätter sig på knä. Hon tittar ner på golvet och ser en gul tegelsten framför sig. Hon lägger då 

ner Duploklossarna jämte sig på golvet nedanför korgen. Hon tar sedan upp den gula tegelstenen som 

ligger framför henne och placerar den på höjden jämte en röd tegelsten som redan står på höjden. Därefter 

går hon över till andra sidan och bygger upp det som har rasat. Iris ställer upp de två blå tegelklossarna 

på höjden så att de inte längre följer samma mönster som tidigare. Samtidigt placerar Jenny på andra 

sidan av muren två blå tegelstenar ovanpå två röda tegelstenar.  Jenny går sedan runt kvadratmuren och 

rättar till det som Iris har byggt upp. För att förtydliga ändrar Jenny tegelklossarna som Iris ställt på 

höjden genom att istället lägga dem på längden på mattan så att mönstret nu blir som det var förut. Iris 

kryper iväg och hämtar en av Duploklossarna som hon har lagt på golvet nedanför korgen. Hon vrider 

och vänder på den och tar sedan ut Kaplastaven som hon lägger på golvet. Med Duploklossen i handen 

vänder hon sig sedan om och tittar på bygget. Därefter förlänger hon muren genom att placera 

Duploklossen på golvet jämte en röd tegelsten. Iris tittar på bygget och tar snabbt upp den igen, reser sig 

upp och kastar tillbaka Duploklossen i korgen. Jenny kryper över till samma sida som Iris med en blå 

tegelsten i handen och sätter sig bredvid bygget och tar sedan upp Kaplastaven som Iris tidigare lagt på 

golvet. Iris går sedan till dockan som ligger i mitten av kvadraten och säger - Här sover min bäbis. Hon 

lyfter dockan och flyttar den närmare murväggen och säger - Å här sover jag. Hon sätter sig och klappar 

på dockan. Jenny fortsätter att bygga genom att placera en blå tegelkloss på muren ovanpå en annan blå 

tegelkloss. Hon reser sig sedan och går och hämtar en till blå tegelkloss från hyllan. I högra handen har 

hon kvar Kaplastaven. Jenny går runt muren med den blå tegelstenen och Kaplastaven i vardera hand 

och vänder sig sedan och placerar den blå klossen ovanpå en annan ensam blå kloss vilket nu resulterar 

i att alla murväggar i princip är lika höga. Iris flyttar dockan fram och tillbaka i kvadraten sedan reser 

hon sig upp och kliver över muren, pekar på muren och säger - Jag klättrade över hela det bygget. Iris 

vänder sig om och ställer sig på tå och försöker att nå några tegelstenar inne i hyllan men lyckas inte. 

Hon vänder sig om igen och råkar då gå in i muren så den rubbas en aning. Iris rättar då till tegelstenarna 

och går sedan runt bygget. Hon sätter sig på huk framför muren och tittar på kvadratmuren. Under tiden 

rätta Jenny till några tegelstenar som redan ligger på muren. Jenny placerar kaplastaven ovan på en av 

de blå tegelklossarna. Hon tar sedan ut flera Kaplastavar från Dupploklossarna och placerar 

Kaplastavarna så att de bildar ett tåg ovanför de blå tegelstenarna på muren, därefter upprepar hon samma 

moment igen. Iris reser sig nu upp från mattan hoppar in i kvadratmuren och sätter sig på knä. Iris reser 

sig upp igen och hoppar nu över andra murväggen så att hon kommer ut från kvadratmuren men råkar då 

rasa murväggen. Hon säger -Oj och börjar bygga upp tegelmuren igen men inte på samma sätt som de 

båda flickorna gjort innan. Jenny tittar på Iris när hon rasar bygget och ställer sig upp och hoppar över 

en annan murvägg så att även den rasar. Iris sneglar då på Jenny och börjar kasta tegelstenarna och 

tillsammans rasar de hela bygget. 

  

  

 

 5.2.3 Analys av Tegelmuren 

När barnens händer omsluter de färgglada klossarna sammankopplas dessa med liknande färger 

på muren. När de röda, gula och blå tegelstenarna sätts samman kan det förstås som att 

tegelmuren börjar ta form. När Axel hoppar in i muren kommer det flygandes gula, blåa och 

röda tegelstenar upp i luften som sedan landar på golvet. Intra-aktionen som sker mellan Axel 

och tegelmuren kan tolkas som att de icke-mänskliga materialen (tegelklossarna) med sin agens 

bjuder in Axel till att vilja hoppa in i muren och få muren att rasa. Tegelstenarna förflyttas och 

skapar ny mening i leken. Vidare blir det synligt att korgen som innehåller de mjuka stora 
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färgglada Duploklossarna får mening i leken i och med att Duploklossen gör det möjligt för 

Iris att pröva om materialets färg och form passar in i den färgglada tegelmuren. Den stora 

mjuka gröna Duploklossen täcker nästan hela Iris hand när hon lyfter upp den.  Duploklossen 

och Iris är performativa agenter och dessa båda bär på agens och kraft att få saker att hända. 

Med tanke på att Iris vrider och vänder på Duploklossen är det rimligt att anta att den agentiska 

kraft som uppstår i intra-aktionen väcker en nyfikenhet och ett intresse hos Iris som får henne 

att agera som hon gör. När Iris sedan vänder sig om ligger det en stor kvadratisk gul tegelsten 

framför henne. Den gula tegelstenen bjuder in Iris till att vilja släppa ner den gröna mjuka 

Duploklossen på golvet och istället ta upp den gula tegelstenen. Här blir det tydligt att både 

Iris, den gröna Duploklossen och den gula tegelstenen har agens och bär på föreställningar i en 

ömsesidig samhandling med varandra vilket skapar tillblivelse i leken. Med andra ord den 

agentiska kraft och de materiellt-diskursiva föreställningarna som uppstår i intra-aktionerna har 

inverkan på Iris genom att hon kopplar ihop och ser en viss samhörighet mellan den gula 

tegelstenen och de övriga performativa agenterna (tegelstenarna) i muren. Detta tolkar vi som 

att det bidrar till att hon väljer att använda den gula tegelstenen istället för den gröna 

Duploklossen när hon fortsätter att bygga på tegelmuren. Materialet och samhandlingarna 

bidrar till att muren tar ny form och mening skapas i leken. 

  

Vidare då Axel rasar tegelmuren och de två blåa rektangulära tegelstenarna hamnar på den 

mjuka blåa mattan kan det förstås som att dessa performativa agenter samhandlar med varandra 

och bär på agens som får Iris att vilja laga muren men inte som den ursprungligen var från 

början. Av den orsaken hur Iris väljer att placera tegelstenarna drar vi slutsatsen att Iris inte 

analyserar kring hur tegelstenarna var placerade från början utan hon placerar dem på ett nytt 

sätt nu genom att ställa de blå tegelstenarna på höjden. Det blir däremot synligt i intra-

aktionerna att tegelstenarna fortfarande följer ett visst mönster i blått vilket tyder på att Iris och 

tegelstenarnas agens (färg form och tyngd) och de materiellt-diskursiva fenomenen som 

uppkommer ur samhandlingarna har bidragande faktor till att tegelstenarna placeras som de 

gör. Vidare blir det påtagligt när Jenny bygger på muren att hon följer det ursprungliga mönstret 

som fanns innan muren raserades vilket innefattar att hon kombinerar färg och storlek samt att 

hon lägger tegelstenarna på ett visst sätt i bygget. Därför är det rimligt att anta att även här 

sänder de icke-mänskliga materialen ut agens (färg, form och samhörighet) som i ömsesidig 

intra-aktion med varandra skapar agentiska krafter, vilket leder till att Jenny vill “rätta till” 

muren och lägga ner tegelstenarna på den blå mattan. I denna samhandling när den mjuka blå 

mattan, de lätta blåa tegelstenarna och Jennys hand intra-agerar med tegelmuren bidrar det till 

att bygget omskapas och skapas. Mening uppstår på så sätt. När Jenny fortsätter att intra-agera 

med tegelklossarna och muren genom att hon kombinerar de blå tegelstenarna på de andra blå 

tegelstenarna tolkar vi det som att bygget får en mer färdig struktur. 

  

Dockan som ligger i mitten av muren på den mjuka mattan signalerar agens och materiellt-

diskursiva fenomen vilket fångar Iris uppmärksamhet som börjar intra-agera med materialet 

och förändra muren till en docksäng. På så sätt tar en ny lek form och mening skapas. Av den 

anledningen att Iris förvandlar bygget till en docksäng kan vi dra slutsatsen att Iris påverkas av 

materialet och har en materiell-diskursiv föreställning kring murens innebörd och hur dockan 

ska omhändertas men även murens agens (form och struktur) bidrar till att den blir en docksäng. 
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När Iris sedan ska hämta fler tegelstenar är tegelstenarna för högt upp för att Iris ska kunna nå 

dem. Detta bidrar till att Iris inte kan intra-agera med tegelstenarna utan fortsätter därmed att 

bygga på muren. Det blir synligt att intra-aktionen förflyttas från bygget till mattan när hon 

sätter sig på den. Det kan förstås som att mattans agens (mjuk) uppmuntrar Iris till att vilja sitta 

på den. I intra-aktionen när Iris sedan råkar rubba bygget uppstår agentisk kraft och 

transformation vilket bidrar till att Iris vill “rätta till” bygget samtidigt som Iris har materiell-

diskursiva föreställningar om att bygget ska vara på ett visst sätt. Även Jenny rättar till bygget 

och när barnen samhandlar med muren blir det synligt att mening skapas i leken eftersom 

muren omskapas och skapas. När muren sedan rasar är det rimligt att anta att Iris längd och 

svårighet att hoppa över muren framträder i intra-aktion med tegelstenarnas agens (vikt) och 

murens agens (höjd). I samhandlingen när Jenny och Iris tar sönder muren och kastar 

tegelstenarna beror även det på att materialets agens har betydelse utifrån dess vikt och 

rörlighet. Om tegelstenarna istället hade varit större och tyngre hade agenses varit annorlunda 

vilket i sin tur hade påverkat de ömsesidiga intra-aktionerna i leken och leken hade då fått en 

annan mening. 

5.3 Taurusleken 

I följande stycke beskrivs en lek som vi benämner Taurusleken där fem barn leker i en matsal. Stycket 

inleds med en beskrivning av miljön där Taurusleken utspelar sig, följt av en transkribering och en 

analys. 

5.3.1 Beskrivning av miljön 

Inne i matsalen på förskolan på andra sidan av bygghörnan finns en röd tvåsitssoffa placerad längst 

väggen. Till vänster om soffan står en vit hylla och framför soffan står ett bord i barnens höjd med sex 

små röda stolar. Bredvid detta bord i mitten av rummet finns ytterligare en vit hylla. Denna hylla 

avgränsar rummet en aning. Bakom hyllan står ett bord som är i barnens höjd med tillhörande röda 

stolar. Vi sidan av bordet står ytterligare ett bord dock utan tillhörande stolar samt längst med väggen 

finns ett kök med en köksbänk. 

5.3.2 Transkribering av Taurusleken 

I följande transkribering ska Taurusleken precis påbörjas. Calle sitter i den röda soffan i 

matsalen. Hängandes på armstödet står Fredrik och håller en docka i handen samtidigt som 

Alvin står lutad mot en dörr bredvid soffan. Barnen dividerar om vilken lek de ska leka. 

 

Alvin petar på Fredrik och säger Ska vi leka Taurus? Utan att svara springer Calle och Fredrik iväg i 

riktning mot hyllan. Fredrik som har en docka i handen stannar upp och vänder sig och kastar dockan i 

den röda soffan. Då lyfter Alvin upp armarna och rör sig stelt likt en robot. Alvin plockar upp dockan ur 

soffan och går efter Fredrik och Calle. Fredrik och Calle springer runt bordet som står bakom hyllan och 

tittar åt Alvins håll som kommer gåendes bakom hyllan. Fredrik och Calle stannar då upp framför bordet. 

Läten såsom - Duff, Dufsch, Duff kommer från Alvins mun och han kommer gåendes mot pojkarna med 

utsträckta armar med dockan i händerna. Fredrik och Calle skriker då - Ahhhh, och springer tillbaka mot 

den röda soffan. Alvin går då med bestämda steg som en robot mot pojkarna som börjar springa. Alvin 

följer efter dem med dockan i handen. Calle slänger sig i den röda soffan. Alvin slänger då dockan på 

golvet bredvid hyllan och vänder sedan sig om med utsträckta armar. När Alvin ska börja jaga Fredrik 

snubblar Alvin nästan över dockan som ligger framför honom på golvet. Alvin börjar springa med 
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utsträckta armar och jagar Fredrik runt bordet ett helt varv. Fredrik dyker snabbt ner under bordet utan 

stolar där Josefin och Erik redan sitter. Josefin tittar upp mot Alvin och ser att han börjar närma sig 

bordet. Josefin springer då snabbt ut från bordet. Alvin går fram till bordet utan stolar och ställer sig 

framför det. Han tittar över bordet samtidigt som han böjer lätt på benen. Han vänder sig sedan om stel 

som en robot med armarna utsträckta, går tillbaka samma väg som han kom och ställer sig sedan bakom 

hyllan som står i mitten av rummet. Josefin passar då på att springa in under bordet igen. Calle som 

fortfarande sitter i soffan ropar - Skynda dig ut nu Fredrik. Fredrik kryper då ut från bordet. Samtidigt 

vänder sig Alvin om och går mot bordet där barnen gömmer sig. När Fredrik ser att Alvin kommer vänder 

han sig och springer i en annan riktning. När Alvin ser att Fredrik springer iväg vänder Alvin sig och går 

mot Calle istället. Calle springer då iväg från soffan runt bordet fram till Fredrik.  Alvin vänder sig och 

går mot hyllan med sina robotliknande armar och låter - Duff, dufsch, duff. Alvin snubblar nästan över 

dockan igen men plockar denna gång upp dockan och snurrar den i armen i en hög fart. Fredrik tittar 

samtidigt fram bakom hyllan. Alvin vänder på dockan och höjer upp den mot hyllan så att bara dockans 

huvud sticker upp över hyllan kant i riktning mot bordet utan stolar. Calle och Fredrik skriker då högt - 

Ahhhhhh och springer snabbt och gömmer sig under bordet utan stolar där Josefin och Erik fortfarande 

sitter. Alvin tar då ner dockan från hyllan och går med dockan i ena handen mot bordet. På avstånd 

stannar han upp framför bordet och kastar in dockan under bordet och springer iväg. Kort därefter slänger 

Fredrik ut dockan på golvet igen. 

5.3.3 Analys av Taurusleken 

Ljudet av - Duff, dufsch, duff ekar i den stora matsalen och Alvins hand kramar hårt kring dockans 

mjuka mage. Barnen skriker när Alvin kommer gåendes med dockan utsträckt framför sig i sina händer. 

Golvets hårda yta möter barnens fötter när de ivrigt springer iväg. Calle slänger sig i den röda mjuka 

soffan och hans tyngd får soffan att sjunka ner en aning. Matsalens utformning och materialens agens i 

Taurusleken kan förstås som att dessa får barnen att intra-agera med de möbleringar och material som 

finns tillgängliga. De performativa agenterna såsom soffan, golvet, barnen, hyllan, bordet och dockan 

har agens och i samhandlingar med varandra skapas agentisk kraft vilket bidrar till att leken tar form 

och mening uppstår. I episoden när Alvin formar sin kropp till en robot samt ställer sig och tittar över 

bordet är det rimligt att anta att han har en materiellt-diskursiv uppfattning om hur en robot ser ut och 

ska röra sig. Utifrån de föreställningar som vi antar Alvin har om robotar i mötet med det låga bordets 

agens (fast trämaterial) kan Alvin därför inte se under bordet. När barnen sitter under bordet samhandlar 

de ömsesidigt med både bordet och golvet genom att bordet och golvets performativa agens samt deras 

materiellt-diskursiva föreställningar signalerar till barnen att det går att sitta under bordet samtidigt som 

barnen har föreställningar om att de kan skydda sig där. Med tanke på att stolarna inte är i vägen tolkar 

vi det som att bordet bjuder in barnen till att vilja gömma sig där. Josefin och Erik blir involverade i 

leken när Fredrik samhandlar med bordet vilket gör att Josefin och Erik tar efter Fredriks handlingar i 

leken. Denna tillblivelse av samhandlingar skapar mening i leken genom att bordets agens signalerar en 

”skyddszon” där barnen med sina föreställningar kan gömma sig vilket bidrar till att leken förändras 

och fortskrider. 

 

När Alvin sedan går iväg och gömmer sig bakom hyllan sker en intra-aktion mellan hyllan, Alvin och 

dockan. Vi tolkar det som att denna samhandling när dockan blir halvt gömd bakom hyllan medverkar 

till att även här skapas mening i leken samt att leken tar form. Genom att hyllan signalerar ut agens 

(form och struktur) väljer Alvin att gömma sig bakom den. I denna ömsesidiga intra-aktion täcker hyllan 

Alvins kropp vilket bidrar till att Calle tar chansen att ropa till sig Fredrik eftersom att Alvin är utom 

räckhåll. När Fredrik då springer ut från bordet är han inte längre ”skyddad" av bordets agens vilket gör 

att Alvin vill jaga honom på golvet. Vi tolkar det som att golvets stora yta öppnar upp möjligheten för 

barnen att springa runt. Barnens fötter intra-agerar lika mycket med golvet som golvet intra-agerar med 

barnens fötter. Detta skapar mening i leken då barnen springer runt och samhandlar med golvet. 
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När Fredrik springer åt ett annat håll är det rimligt att anta att Alvin inte hinner ifatt Fredrik och därför 

ändra taktik och går mot Calle som sitter i den röda mjuka soffan. Soffan med sin agens uppmuntrar 

Calle till att vilja sitta men på grund av soffans agens (öppna struktur och yta) och barnens materiellt-

diskursiva föreställningar bidrar det till att barnen inte ser soffan som en ”skyddszon”. Både Calle och 

Fredrik väljer då istället att intra-agera och “ta skydd” under bordet igen. När Alvins fötter snubblar 

över dockan som ligger på det hårda golvet är dockans agens ett hinder för Alvins fötter. När Alvin 

sedan trampar på dockans mjuka kantiga, stoppade kropp med sin fot kan det tolkas som att det bidrar 

till att materialet (dockan) får Alvin att ändra strategi i leken genom att han nu plockar upp dockan. 

Denna intra-aktion mellan materialet och Alvin leder till att ny mening uppstår i leken. 

 

När Alvin sedan går fram till bordet med dockan hårt knuten i handen för att sedan kasta in dockan 

under bordet kan detta förstås som det bidrar till att ytterligare ny mening uppstår i leken. På så sätt att 

materiellt-diskursiva fenomen uppstår som en effekt av intra-aktionen mellan Alvin och dockan då 

Alvin har föreställningar om hur han ska kasta in dockan under bordet samtidigt som bordet har agens 

som sänder ut att det är öppet för att kasta in dockan och därmed ta sig igenom ”skyddzonen”. Efter att 

den hårda, mjuka, kantiga och stoppade dockan blir omfamnad av Fredriks händer under bordet kastas 

den ut på det hårda golvet igen. Detta kan tolkas som att Fredrik har en föreställning om att dockans 

agens måste snabbt försvinna från bordet vilket också synliggörs i denna intra- aktion. När barnen och 

materialens agens och föreställningar samhandlar uppstår mening som hela tiden får leken att förändras 

och fortskrida. 

5.4 Sandleken 

I följande stycke beskrivs en lek vi benämner “Sandleken”. Stycket inleds med en beskrivning av miljön 

där Sandleken utspelar sig, följt av en transkribering och en analys. 

5.4.1 Beskrivning av miljö 

Mellan de två avdelningarna på förskolan finns en större korridor med öppningar från båda 

avdelningarna där även toaletter finns tillgängliga. Innanför ena dörren i hörnet finns ett svart 

bord placerat i barnens höjd med en nedsänkt skiva i. I skivan finns det Kinetic sand, blåa 

plastformar som är dinosaurie avbildade, en matkniv och ett ljusblått plastmått. Bredvid bordet 

står ett blått plastbord.    

5.4.2 Transkribering sandleken 

Sandleken pågår och Håkan och Timmy sitter vid det svarta bordet och har placerat all sand i en hög. 

Bredvid sandhögen ligger diverse material utspridda.  Mattias klättrar på ett annat bord vid sidan av. 

 

Håkan trycker med sitt pekfinger i sandhögen på flera olika ställen vilket resulterar i att det blir 

hålavtryck kvar i sandhögen. Timmy i sin tur trycker kniven fram och tillbaka i sandhögen så att 

det blir knivavtryck i sanden. Timmy börjar att skära i sanden med kniven och petar sedan in 

kniven i sandhögen och hämtar upp den från andra sidan. Kvar blir då en tunnel genom sanden. 

Under tiden kramar Mattias om det blåa plastbordet och säger - Titta jag flyger. Han lyfter benen 

från marken och sträcker ut armarna över bordskanten och säger - Aaaaa. Han vänder sig därefter 

om och tittar på Timmy och Håkan när de leker med sanden och sätter sig sedan på knä mellan 

dem. Timmy upprepar samma process som tidigare genom att trycka igenom kniven genom 

tunneln. Håkan studerar samtidigt hur Timmy gör med kniven. Håkan sträcker sig sedan över 
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bordet och hämtar upp det ljusblåa måttet. Håkan utbrister exalterat - Åh det häääääär, är den 

som krossar tunneln åååh. Håkan börjar sedan att skrapa på sandhögen med måttet så att tunneln 

går sönder. Sanden fastnar i måttet och flyger åt olika håll. Timmy sticker då in kniven i 

sandhögen på olika ställen vilket gör att sandhögen flyttar på sig en aning.  Håkan delar då 

sandhögen med måttet så att en stor sandbit skjuts iväg. Timmy petar samtidigt in kniven i 

sandhögen som är kvar. Håkan fortsätter att dela sandhögen med måttet så att nästa parti sand 

flyger iväg och kniven blir nu synlig. Timmy utbrister - Yes när kniven blir synlig. Han tar upp 

kniven i handen och börjar vifta med den. Han råkar då träffa Mattias med kniven vilket gör att 

Mattias utbrister - Ajj. Timmy svarar - Det var kniven samtidigt som han känner på knivbladet 

med fingret. Timmy bankar sedan kniven i bordet så att ett ljud hörs- Donk! Han drar sedan kniven 

fram och tillbaka på bordet och flyttar och delar på sanden. Håkan drar samtidigt upp en bit sand 

med handen så att lite av sanden sipprar ner mellan fingrarna. Han tar sedan hjälp av båda 

händerna samtidigt som han håller måttet i handen och ropar - Ahh rymdraketen, Jag var på 

rymdraketen. Han höjer händerna och sanden uppåt mot taket och samtidigt trillar lite sand ner. 

Timmy höjer även han upp sin kniv mot taket och utbrister -Åh jag var också på en rymdraket. 

Timmy avbryter akten, tar en bit sand och sätter sanden i handen. Ovanpå sanden sätter han kniven 

och höjer den mot luften. Timmy lägger sedan kniven på bordet och drar till sig en stor hög med 

sand. Håkan tar upp en klump sand kramar den i handen och plattar till den. Mattias tar då lite 

sand från högen som Håkan leker med och drar sanden mot kanten. Håkan utbrister med bestämt 

- Men Mattias du tog ju min deg. Mattias svarar då - Men ja, ja samtidigt som han går iväg och 

hänger sig på det blå plastbordet igen. Håkan säger med tillgjord röst -Jag ska kasta sand på dig. 

Han tittar på Timmy trycker i sand i måttet och höjer upp måttet mot Timmy. Timmy svarar då 

med tillgjord röst - Neeej. Timmy höjer då kniven och samtidigt kastar Håkan sanden som ligger 

i måttet så att den träffar kniven som Timmy håller i. Timmy ryggar tillbaka. Sanden faller ner på 

dinosaurieformen. Håkan släpper måttet så att det hamnar på bordet. Han tar sedan sandbiten och 

trycker igenom sanden genom bladet så att kniven kommer igenom sanden. Håkan säger samtidigt 

- Bom bang nu kastade jag sanden på honom. Timmy svara - Jahh och jag tog sönder den. Håkan 

svarar - Aahh och börjar samtidigt rulla en boll av sanden. Timmy utbrister då - Aha jag fick 

glitter på ögat och tittar samtidigt på kniven. Håkan tittar på kniven och säger - Haha du fick 

glitter på pannan då. Timmy studerar kniven och känner på knivbladet och säger - Nej det här 

var inte pannan de var en kpist. Håkan tar upp sandbollen i handen och attackerar kniven som nu 

har blivit en kpist. Timmy säger - Pang pang 

  

 5.4.3 Analys av sandleken 

När barnens varma fingrar möter den finkorniga sanden förändras sanden i takt med barnens 

rörelser. Den finkorniga sanden blir sakta varm och sipprar långsamt igenom fingrarna. Barnen 

i leken utforskar sandens agens, form och konsistens genom att trycka, känna och dra saker 

igenom den. När Timmys fingrar trycker igenom den vassa hårda kniven genom den 

förhållandevis mjuka finkorniga, kompakta sandhögen resulterar det i att sanden lämnar ett 

spår i form av en tunnel. I denna intra-aktion som sker mellan de performativa agenterna 

sanden, kniven och Timmy uppkommer agentiska krafter som får sanden att förändras i takt 

med att Timmys fingrar trycker kniven genom sandhögen. Denna intra-aktion bidrar till att 

sandhögen transformeras och får ny form genom att sanden nu har hål och tunnlar i sig. Mening 

uppstår på så sätt i leken i och Håkan blir då intresserad av denna händelse och väljer att bidra 

i leken genom att ta det blåa plastmåttet, som vi tolkar som att han föreställer sig vara en 

grävskopa.  När Håkan vill krossa tunneln med hjälp av måttet sker en intra-aktion mellan 

Håkan, sanden och måttet vilket bidrar till att leken får ny mening och andra mönster uppstår. 

Samtidigt som skopan i måttet signalerar ut agens och materiellt-diskursiva föreställningar bär 
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Håkan på agens och föreställningar om att han kan gräva med skopan som en grävskopa. 

Mening uppstår som en effekt ur de intra-aktioner och de agentiska krafter som uppstår i leken. 

Vidare i samhandlingen när Håkan delar sandhögen i två delar och sedan ytterligare delar 

sandhögen en gång till kan det förstås som att kniven som Timmy stuckit i sanden ömsesidigt 

påverkar sandhögen att vilja dela sig där lika mycket som sanden ömsesidigt påverkar kniven 

på grund av att det redan har bildats en glipa i sanden. Timmys och knivens agens i intra-

aktionen gör det möjligt för Håkan och måttets agens att förflytta sanden och vice versa. 

Sanden, måttet, Håkan, kniven och Timmy ingår i ömsesidiga intra-aktioner vilket får leken att 

ta form och mening uppstår till följd av det. 

  

I intra-aktionen när Håkan höjer det blå måttet i luften och sanden sipprar ner på bordet och 

utbrister - Ahh rymdraketen, Jag var på rymdraketen, kan detta förstås som att sandens och måttets 

agens samt föreställningarna som både de icke-mänskliga materialen och Håkan bär på 

signalerar att Håkan kan leka rymdraket med materialet. Timmy tar då efter och börjar leka att 

kniven är en rymdraket. Detta tolkar vi som att Timmy blev påverkad och inspirerad av intra-

aktionen mellan Håkan, sanden och måttets agens. Även i intra-aktionen när Håkan kastar 

sanden på kniven och Timmy utbrister - Aha jag fick glitter på ögat och Håkan säger - Haha 

du fick glitter på pannan då, förvandlas kniven till en figur för att kort därefter övergå till att 

bli en kpist. Detta kan förstås som att leken får ny mening och ändrar riktning ur intra-

aktionerna som uppstår mellan de icke-mänskliga materialen och barnen. Vidare i empirin när 

det blå bordet “förvandlas” till ett flygplan i episoden då Mattias lägger sig på bordet, lyfter 

benen och sträcker ut armarna uppstår en intra-aktion mellan bordet och Mattias. Mattias agens 

(tyngd och position) intra-agerar ömsesidigt med bordets agens (bredd, höjd och stabilitet) 

vilket resulterar i att Mattias kan lyfta benen och sträcka ut armarna i luften. Ur intra-aktionen 

uppstår både bordets materiellt-diskursiva föreställningar och Mattias föreställningar om att 

bordet och han själv är ett flygplan.  

 

Vidare ur empirin i intra-aktionen när Timmy träffar Mattias med kniven och utbrister - Aj 

studerar Timmy knivens agens (form och kvalité) och uttrycker - Det var knivens fel. Detta 

tolkar vi som att Timmy insåg att kniven var vass. Här blir det tydligt att barnen studerar de 

performativa agenterna utifrån olika faktorer. När Timmy viftar med kniven och träffar Mattias 

kan det förstå som att kniven intra-agerar med Timmys agens (muskelmassa) och luftens agens 

(lätta motstånd) vilket bidrar till att knivens slag gör ondare på Mattias i förhållande till när 

Timmy kände på kniven med sina fingrar. I denna ömsesidiga intra-aktion som sker mellan 

Timmy, kniven, Mattias och luften uppstår agentiska krafter som skapar mening i leken. 

  

I samhandlingen när Håkan tar den finkorniga sanden och trycker den i sitt blåa mått formas 

sandens agens utefter måttet samtidigt som måttets agens formar sanden. När Håkan sedan 

kastar sanden från måttet på kniven som Timmy håller upp faller sanden ner mot bordet men 

behåller fortfarande sin form från måttet. När Håkan sedan tar upp sanden som är formad av 

måttet börjar han rulla sanden. På grund av att sanden signalerar agens och materiellt-diskursiva 

fenomen samtidigt som Håkans bär på föreställningar kan detta förstås som att Håkan börjar 

rulla sanden. Materialet och intra-aktionerna har på så sätt betydelse för att mening skapas och 

leken kan fortskrida. 
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5.5 Sammanfattning av analyserna 

Sammanfattningsvis belyser ovanstående empiri utifrån agentisk realism att de performativa 

agenterna (de mänskliga kropparna och de icke-mänskliga kropparna) och de materiellt-

diskursiva fenomenen skapar mening för barnens lek samt får den att fortskrida. Resultatet 

visar även att materialet och barnen i de olika intra-aktionerna som uppstår i leken öppnar upp 

för handlingar liksom förhandlingar mellan barnen vilket skapar förståelse och nya 

tankemönster i leken. Materialet och barnen ingick i samhandlingar i en ömsesidig process 

vilket bidrog till att leken hela tiden tog ny form och kunde fortlöpa. Utifrån onto- epistemologi 

synliggörs det i analyserna att barnen befann sig i leken i en process som ömsesidigt 

transformerades (omvandlades). Det väsentliga som framkom i empirin är därför att de icke-

mänskliga materialen var lika betydelsefulla som de mänskliga aktörerna för att mening och 

intra-aktioner skulle uppstå i leken. 

6. Diskussion 

I följande avsnitt kommer vi att föra en diskussion kring de centrala delarna från studiens 

resultat i relation till tidigare forskning och agentisk realism. Analysverktyget intra-aktiv har 

bidragit till att vi har fått syn på mönster i empirin som svarar till studiens syfte och 

frågeställningar. Diskussionen har skrivits samman eftersom att intra-aktioner samt de 

mänskliga- och de icke-mänskliga kropparna inom agentisk realism anses vara oskiljaktiga, 

vilket medför att diskussionen blir tydligare när den skrivs samman (Lenz-Taguchi, 2012). 

Syftet med studien är att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv studera samhandlingar mellan 

barn och tillgängligt material i barns lek. Frågeställningarna lyder: 

  

1. Vilken roll har material för att mening i barns lek ska uppstå? 

2. Hur intra-agerar barn och material i leken?       

6.1 Resultatdiskussion 

Material är aktiva och har dragningskraft i form av agens som kommunicerar med oss 

människor och därmed påverkar vår kunskap och förståelse samt olika sammanhang (Barad, 

2012 & Lenz-Tagutchi, 2012). Övergripande visar resultatet att material har agens som 

påverkar och påverkas av barnen på olika sätt. Det blir speciellt synligt i Tegelmuren (se 

tegelmuren 5.2.2) då de performativa agenterna Jenny, Iris och tegelstenarna ömsesidigt intra-

agerar med varandra. Empirin åskådliggör att tegelstenarna har agens (färg, form, material etc.) 

och i intra-aktion med de andra performativa agenterna uppstår agentisk kraft vilket påverkar 

Jenny när hon väljer att placera tegelstenarna på ett specifikt sätt. Mening uppstår då i leken 

när muren visar ett mönster. Med tanke på att Jenny placerar de blå tegelstenarna på de andra 

blå tegelstenarna som finns på muren så att mönstret blir densamma går det dessutom inte att 

bortse från att både tegelstenarna och Jenny bär på materiellt-diskursiva föreställningar kring 

hur muren ska byggas. Likaså blir det påtagligt i intra-aktionerna när Iris väljer att ta upp den 

gula tegelstenen och placera den på muren i stället för den gröna Duploklossen hon har i 

handen, att de performativa agenterna signalerar agens och materiellt-diskursiva fenomen. Vi 
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styrker våra påståenden med Lenz-Tagutchi (2012) som betonar att material och människor 

ständigt har en ömsesidig relation till varandra som oskiljaktigt skapar en mening. I resultatet 

när Iris (se tegelmuren 5.2.2) ska hämta fler tegelstenar i hyllan och inte når dem utan istället 

sätter sig på mattan och hoppar över muren blir det tydligt att intra-aktionerna transformeras 

och förflyttas mellan de olika mänskliga och icke-mänskliga kropparna. När hyllans och 

tegelstenarnas agens signalerar till Iris att hon inte kan nå materialet inbjuder mattan med sin 

agens till att Iris kan sitta samtidigt som tegelstenarnas agens uppmuntrar Iris till att vilja hoppa 

över muren. Här blir det tydligt att materialet i intra-aktionerna som uppstår mellan de 

performativa agenterna såsom hyllan, Iris, mattan och tegelstenarna i muren får en 

betydelsefull och skiftande roll för att mening skapas i leken och att leken ändrar riktning. En 

annan aspekt vi vill lyfta fram genom exemplet med Iris är när materialet (tegelstenarna) i 

hyllan inte kan samhandla med Iris på grund av att materialet inte är tillgängligt för henne. Det 

leder till att det inte uppstår någon intra-aktion mellan tegelstenarna och Iris. Därav vill vi 

betona vikten av att material ska finnas lätt åtkomliga för barn för att möjliggöra intra-aktioner 

mellan material och barn i leken. Ericsson-Bergström (2013) & Sheridan, Pramling & 

Johansson (2009) poängterar att förskolans utformning av material och miljö har stor inverkan 

på barns handlingar i leken. Med andra ord menar dem att material bör vara tillgängliga för 

barn eftersom det bidrar till lek, lärande och gemenskap. Nordtømme (2012) betonar att miljön 

behöver både ha flexibla och fasta material eftersom materialets tillgänglighet bidrar till hinder 

eller möjligheter för att leken ska kunna fortskrida. Vi vill med exemplet ovan belysa att när 

Iris inte kan nå tegelstenarna i hyllan får inte leken samma mening som den hade fått om hon 

hade kommit åt materialet. Dock vill vi poängtera att det uppstod ny mening då Iris valde att 

intra-agera med de andra performativa agenterna (mattan och tegelmuren) istället. Vi styrker 

våra tankar med Nordin- Hultman (2004) som betonar att när material är otillgängliga för barn 

bidrar det till att leken inte längre får samma mening och innebörd som om materialen hade 

varit tillgängliga. Enligt Lenz-Tagutchi (2012) är det väsentliga i intra-aktioner inte hur de 

performativa agenterna distanserar sig från varandra utan hur de samkonstitueras. 

  

I sandleken (se Sandleken 5.4.2) syns påtagliga intra-aktioner där leken får ny mening med 

hjälp av materialet. När Timmy intra-agerar med kniven och för den igenom sanden uppstår en 

tunnel som Håkan förstör med måttet. Här blir det märkbart att de performativa agenterna 

kniven, sanden, måttet och barnen har agens som ömsesidigt intra-agerar med varandra. Kniven 

och måttet signalerar agens mot sanden samtidigt som sanden signalerar agens mot kniven. 

Resultatet visar att det blir synligt att materialet transformeras och omvandlas i intra-aktionerna 

som uppstår i Sandleken då kniven “förvandlas” till en raket för att sedan övergå till att bli en 

gubbe med ögon och panna och till sist en kpist. Nordtømme (2012) betonar att miljön behöver 

både ha flexibla och fasta material eftersom det utmanar barnens fantasier i leken då barnen 

förvandlar lekmaterialen så att mening skapas i leken. I Sandleken samhandlar de performativa 

agenterna med barnens materiellt-diskursiva föreställningar vilket bidrar till en det framträder 

nya mönster i leken. Utifrån ovanstående exempel blir det tydligt att material har agens som är 

betydelsefulla för att lek ska uppstå och få mening. Till skillnad från Palla (2011) som enbart 

uttrycker att kamrater, social kompetens och tidsaspekten är avgörande för att lek ska uppstå. 

Vi vill betona att det framkommer i studiens resultat att det inte går att bortse från materialets 

roll då verksamheten präglas av material som har inverkan på barns lek. Därav går de inte heller 
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att bortse från att intra-aktioner finns och dessa bidrar till att mening uppstår i leken. Vi styrker 

våra tankar med Nordin-Hultman (2004) som betonar att barn ständigt förhåller sig till den 

miljö som finns på förskolan vilket medför att leken tar form genom de material som erbjuds. 

Även Pramling & Johansson (2006) belyser att leken sker i en oskiljaktig process där material 

och individer hela tiden sammanflätas. 

  

Studiens resultat visar att det inte enbart är materials agens som bidrar till att intra-aktioner 

uppstår i barns lek utan även andra faktorer såsom materiellt-diskursiva fenomen samt barnens 

agens har inverkan på att intra-aktionerna ska uppstå i leken. Barad (2003), Hultman (2012b) 

& Palmer (2010) beskriver materiella-diskursiva fenomen som ett uppförande där erfarenheter 

och kunskaper påverkar användandet av material. Utifrån empirin i Bamseleken (se 

Bamseleken 5.1.2) blir det möjligt att se att de svarta stora och små tallrikarna i leken har stark 

agens och bär på materiellt-diskursiva fenomen som bidrar till att leken tar form och mening 

uppstår. Då tallrikarna och barnen intra-agerar med varandra försöker Anna utifrån tallrikarna 

agens och materiellt-diskursiva föreställningar förmedla till Malin ett lärande kring hur 

materialet bör hanteras. Denna starka agentiska kraft som finns inom intra-aktionen mellan 

materialen och Anna bidrar till att Malin ändrar sin materiellt-diskursiva föreställning kring 

hur materialen kan hanteras. Vi styrker vårt resonemang kring Anna och Malins handlingar 

med Lenz-Tagutchi (2012) som menar att beroende på kraft som intra-aktionerna utger bidrar 

de till att diskurser kan förändras. Vi styrker vårt resultat med Barad (2012) som menar att 

inom posthumanismen beror inte handlingar på grund av barns verbala föreställningar utan det 

är istället materialets föreställningar som har inverkar på vilka händelser som utspelar sig. En 

annan intressant aspekt som framkommer ur empirin i Bamseleken är då Anna bryter, skalar 

och hackar en banan i en metall gryta. Detta påvisar att materialet har en betydande roll då 

Anna intra-agerar med bananen som om den vore verklig. På grund av att bananen utövar agens 

och är en “miniatyr” av verkligheten får bananen en mening i leken genom de materiellt-

diskursiva fenomen som bananen och Anna tillsamman skapar. Vi hämtar belägg från Franzén 

(2015) som belyser att materialet “talar” till barnen vilket bidrar till att barnens handlingar och 

tankeprocesser påverkas av materialet. Vygotskijs (1995) uttrycker att barn omsätter 

verklighetsbaserade handlingar i leken för att bearbeta sina erfarenheter. Vidare beskriver 

Nelson & Nilsson (2002) att material (leksaker) skapas utifrån miniatyrer i verkligheten vilket 

bidrar till att barn kan tillägna sig ett lärande. 

  

Till skillnad från socialkonstruktionismen (antropocentriskt) synsätt där allt materiellt står 

under människans förfogande finns det inom posthumanismen inga tydliga gränser mellan 

material och människa (Åsberg, Hultman & Lee, 2012b) & (Lenz-Taguchi, 2012) & (Åsberg, 

2012). I Bamseleken (se Bamseleken 5.1.2) visar resultatet att barnen hade ställt i ordning de 

tillgängliga materialen (performativa agenterna) såsom köksattiraljer, stolar, bord, Sacko-

säckar och utklädningskläder i rummet. Nordtømmes (2012) & Markström (2005) & Ericsson-

Bergström (2013) ställer sig kritisk till att det redan finns färdigställt material i den fysiska 

inomhusmiljön då detta påverkar barnens handlingar. Vidare betonar Rautio (2013) att barn 

inte behöver ha färdigt material att leka med utan de leker med de material som de hittar eller 

skapar utifrån egen fantasi. Vi anser däremot att det inte handlar om huruvida materialet i 

Bamseleken är färdigt eller inte utan det väsentliga är vilken 
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betydelse materialet har i de intra-aktioner som uppstår mellan de performativa agenterna, 

barnen och materialet för att mening i leken ska uppstå. Lenz-Taguchi (2012) & Hultman 

(2011) menar att performativa agenter har agens att intra-agera och ömsesidigt påverka 

varandra. Det vi menar är att Bamseleken uppstår i de intra-aktioner som försiggår mellan 

material och barn. Enligt ett posthumanistiskt perspektiv “finns” inte Bamseleken om inte intra-

aktioner mellan performativa agenter uppstår i en sammanflätad process. Härigenom uppstår 

då agens och kraft samt materiellt-diskursiva föreställningar, vilket skapar mening i leken. Vi 

styrker våra tankar med Barad, (2003) som betonar att händelser uppstår i intra-aktioner vilket 

skapar mening i sammanhanget.  

 

Markström (2005) & Ericsson-Bergström (2013) belyser att barnen i deras studier använde 

inredningen som material i leken vilket i sin tur påverkade barnens handlingar. Detta blir även 

synligt i Tourusleken (Se Tourusleken 5.3.2) då barnen intra-agerar med material såsom 

inredningen (bordet, hyllan, soffan och golvet). Barad (2012) betonar i relation till agentisk 

realism att det är främst fysiken inuti de icke-mänskliga och mänskliga kropparna som 

utsöndrar agens i den miljö de befinner sig i. I Tourusleken blir det påtagligt att de icke-

mänskliga materialen innefattar agens vilket bland annat får bordet (stabila träben och hårda 

och täta bordsskiva), golvet (hårda och släta yta) och barnen (mjuka kropp) att intra-agera med 

varandra. Vi menar att eftersom de performativa agenterna sänder ut agens leder det till att 

barnen gömmer sig under bordet och låtsas att den är en “skyddszon” i leken. En annan 

intressant aspekt är att dockans agens och kraft samt materiellt-diskursiva fenomenen 

uppmuntrar barnen till att agera i Tourusleken. Speciellt blir det synbart när dockan är halvt 

gömd bakom hyllan, dockan ligger på golvet som ett hinder eller när dockan jagar barnen och 

sedan kastas in under bordet. I intra-aktiviteterna mellan barnen och materialet blir det påtagligt 

att hade inte dockan haft egen agens och kraft att påverka barnen hade barnen inte heller agerat 

som de gjorde och påverkat dockan i en ömsesidig process. Åsberg, Hultman, & Lee (2012a), 

Lenz-Taguchi (2012) & Hultman (2012b) menar att material inte ska betraktas som döda eller 

passiva ting utan de är ständigt föränderliga och har förmåga att kommunicera med varandra 

men även med oss människor. Resultatet kan i relation till intra-aktivitet förstås som att barnen, 

dockan och materialen är aktiva och har agens i de intra-aktioner som råder. Vilket skapar nya 

innebörder för att leken ska ändra riktning. Vi styrker våra belägg med Barad (2007) & 

Hultman (2012b) som betonar att material är dynamiska. Det vill säga föränderliga och aktiva. 

Vidare menar Hultman (2011) att både icke-mänskligt och mänskligt material har agens och 

kan få saker att ske i den rådande situationen de befinner sig i.  

6.2 Slutsatser 

Vårt syfte med denna studie var att med avstamp från ett posthumanistiskt perspektiv studera 

materialens roll och intra-aktioner i förskolans verksamhet. Ett uppmärksammat problem som 

synliggjordes i tidigare forskning är att intra-aktioner mellan barn och material har 

uppmärksammats i liten utsträckning då forskning främst är inriktad på interaktioner mellan 

barn och material. I relation till ett posthumanistiskt perspektiv, agentisk realism samt med 

stöd från ett, intra-aktivt analysverktyg fick vi syn på i föreliggande studies empiri att mening 

leken uppstår till följd av intra-aktioner mellan barn, miljö och material och att dessa intra-
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aktioner ständigt pågår i förskolans verksamhet. Materialet i intra-aktionerna kunde omskapas 

och användas på nya sätt. Genom att rikta fokus på materialets roll visade resultatet att de icke-

mänskliga materialen har en betydelsefull inverkan för att leken ska kunna ta form samt att 

mening skapas i leken. Detta blev synbart eftersom de icke-mänskliga materialen är aktiva och 

bär på agens såsom färg, form, material, kvalité, struktur etc., i de intra-aktioner som de 

befinner sig i vilket skapar nya tankemönster, handlingar, erfarenheter och medvetenhet hos 

barnen kring lek, miljö och material. Vi styrker våra tankar genom Lenz-Taguchi (2012) som 

understryker att intra-aktioner är väsentligt för att kunna få förståelse för agensen mellan icke-

mänskligt material och individ. På så sätt leder det till hur vi ser på det material som används 

och den miljö vi vistas i. 

 

Materialutbudet och tillgängligheter har också betydelse för vilka intra-aktioner som uppstår, 

därför vill vi betona vikten av att förskolan tillhandahåller tillgängligt material för att främja 

intra-aktioner men framförallt överlag uppmärksamma och lyfta fram material och intra-

aktioners betydelse för att miljön ska vara meningsfull för barnen i verksamheten. Vi styrker 

våra tankar med Hultman (2011) betonar att icke-mänskligt material ofta blir försummat och 

att material i större utsträckning bör beaktas. Hon understryker att material och människa har 

en ömsesidig påverkan på olika kroppar och underskattas materialet så kommer därmed också 

människan att negligeras. Lenz-Tagutchi (2012) ställer sig kritisk till att fokus riktas främst på 

interaktioner mellan individ och individ. Istället anser hon att fokus bör riktas mot sambandet 

mellan individ, material och miljö. En slutsats vi drar utifrån studiens resultat är att de icke-

mänskliga materialen är lika betydelsefulla som de mänskliga aktörerna för att mening ska 

uppstå i leken samt att alla de intra-aktioner som sker i leken mellan miljö, material, diskurser 

och barn är avgörande för att leken ska kunna ta form. Dessa samkonstituerade samhandlingar 

påverkas ständigt av varandra i leken, samtidigt som de transformeras i en ömsesidig 

sammanvävd process. Allt detta ingår i en onto-epistemologisk sammanflätning av kunskaper 

och lärande, där barn skaffar sig kunskaper genom material och människa i alla de intra-

aktioner som uppstår. Det vill säga både av sina tidigare erfarenheter och i det aktuella varandet 

i leken (Barad, 2012 & Hultman, 2012b & Lenz-Taguchi, 2012).  

6.3 Metoddiskussion 

Undersökningsinstrumentet (videoinspelning) underlättade för oss att få ett tydligare resultat 

då filmerna kunde ses flera gånger, vilket möjliggjorde att data kunde granskas noggrant. En 

problematisk aspekt som uppstod under videoinspelningen var att minneskortet blev fullt under 

en inspelning på förskolan vilket resulterade i att data gick förlorad. Något som blev påtagligt 

när filmerna granskades var att det hade underlättat om vissa dörrar hade varit stängda under 

videoinspelningarna för att tydligare fånga upp ljud från de barn som deltog. Under 

inspelningarna blev det även tydligt att eftersom en forskare redan hade en etablerad kontakt 

med barnen medförde det att barnen gärna ville att hon skulle delta i aktiviteterna under 

filmerna, vilket hon inte gjorde. Genom rollen som observatör ingick vi i en ömsesidig process 

tillsammans med barnen, materialet, omgivningen och datorplattorna vilket medförde att intra-

aktionerna omskapades i samhandling med vår närvaro. Barad (2007) betonar att inom ett 

posthumanistiskt perspektiv anses alla parter lika väsentliga och aktiva i de intra-aktioner som 
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uppstår och i och med det går det inte att särskilja den effekt som uppstår. I enlighet med Barad 

(2007) understryker vi att det inte sågs som något problem att inspelningen påverkade barnen 

eftersom det väsentliga i studien är vad som uppstod i intra-aktionerna mellan dataplatta, 

barnen och materialet. På så sätt blev valet av intra-aktion som analysverktyg ett hjälpmedel 

för att få syn på intra-aktioner, materiellt-diskursiva fenomen och performativa agenter i 

studiens empiri.  

 

Det har varit en stor fördel att vara två forskare som gjort denna studie då vi har kunnat ge 

varandra nya infallsvinklar och tillsammans utbyta tankemönster och idéer. Under 

transkriberingen var även två forskare till fördel då denna del hade varit svår att göra själv. 

Med hjälp av fyra spaltindelningar som gjordes i transkriptionen blev resultatet mer begripligt 

att tyda eftersom de olika spalterna bidrog till möjligheten att kombinera materialet, barnens 

verbala och icke verbala språk för att tydligare få syn på intra-aktionerna som uppstod i leken. 

6.4 Pedagogiska implikationer 

I relation till posthumanistisk teoribildning agentisk realism visar denna studie hur det är 

möjligt att tänka kring performativa agenter, intra-aktioner och materiellt-diskursiva fenomen 

i förskolans verksamhet. Vi har genom vår studie visat att material och barn ömsesidigt intra-

agerar i lek där både icke-mänskligt material och barn har performativ agens som får leken att 

ta form och mening skapas. Resultatet bidrog till en tydligare förståelse för att lek inte uppstår 

av sig själv. Utan de performativa agenterna skulle inte intra-aktioner i leken finnas och därmed 

inte heller någon lek. Dessa sammanvävda tillblivelser som uppstår ur intra-aktioner skapar i 

sin tur nya erfarenheter och kunskap för barnen. Resultatet av denna studie kan ge en djupare 

förståelse för verksam personal inom förskolan kring vilken betydelse och vilka konsekvenser 

tillgängligt material kan ha för barnens lek i verksamheten. En annan synligt aspekt i resultatet 

är att de materiellt-diskursiva föreställningarna har en inverkan på hur vi människor ser på 

materialet. Vi menar att även personal bär på materiell-diskursiva föreställningar vilket kan 

påverka deras förhållningssätt hur barn får använda eller leka med materialet, vilket i sin tur 

påverkar barnens utveckling och lärande. Denna studie förtydligar därför synsättet kring att 

icke-mänskligt material och barn är lika betydelsefulla för att mening ska skapas i leken. Det 

går inte att särskilja dessa tillblivelser, handlingar och sammanhang utan barnen och materialet 

skapar oskiljaktigt leken tillsammans. Vår förhoppning med studien är att skapa en 

medvetenhet kring att material, barn och intra-aktioner har en betydelsefull roll för att skapa 

mening i leken. På så sätt kan denna studie bidra med nya tankar och ideér om hur pedagoger 

tillsammans med barnen kan planera och utforma miljö och material så att dessa blir anpassade 

för barnens lek i verksamheten.  

6.5 Vidare forskning 

Syftet har varit att studera materialets roll och intra-aktioner i förskolans verksamhet. 

Föreliggande studie är begränsad till en förskola och därmed inte generaliserbar, vilket bidrar 

till vårt intresse för att göra en liknande fast mer omfattande studie där flera förskolor blir 

involverade. I relation till studiens resultat och att det ständigt sker intra-aktioner i en ömsesidig 
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process i barns vardag hade det varit av intresse och relevans att studera barns lärande utifrån 

de intra-aktioner som uppstår mellan material och barn i verksamheten. Barad (2007) menar 

att kunskap och lärande uppstår i den process som äger rum i mellanrummet emellan material 

och miljöer, material och människa. Intra-aktioner som sker mellan dessa parter omskapar och 

skapar varandra. Genom att studera barns intra-aktioner med material och miljö kan pedagoger 

få lättare att förstå och blir medvetna om hur de ska kunna hjälpa barn i deras lärande och 

utveckling utifrån deras unika behov. Föreliggande studie har endast studerat inomhusmiljön, 

vilket öppnar upp intresset för att göra en jämförelse mellan intra-aktioner i inomhusmiljön och 

utomhusmiljön samt studera om det finns några skillnader i hur barn intra-agerar i de olika 

miljöerna. Andra företeelser som hade varit av intresse att studera är tillexempel att jämföra 

hur intra-aktioner kan ses i planerade och oplanerade miljöer eller studera materiellt-diskursiva 

mönster som uppstår i samspelet mellan barn och material. Slutligen en aspekt som hade varit 

relevant att undersöka är att studera hur personalen ser på intra-aktioner mellan barn och 

material i förskolans verksamhet. Vi menar att genom att uppmärksamma pedagogernas syn på 

intra-aktioner och därmed synliggöra kunskaper kring området kan personalen bli medvetna 

om vilka olika slags material som bör köpas in och användas. 
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Bilaga 1- Samtyckesblankett 

  

Hej vårdnadshavare 

Vi heter Ida Söbak och Marie Folkesson och går sista terminen på 

Förskollärarutbildningen på Högskola i Halmstad. Nu under vintern 2016/2017 

kommer vi att skriva ett examensarbete som handlar om att studera vilka material som barn samlas 

kring. Under några dagar kommer vi att besöka er förskola i samråd med befintlig personal på er 

avdelning. 

Vi kommer att filma både barn och material i dess olika sammanhang för att få underlag för vår 

kommande studie. Därefter kommer vi att göra en analys utifrån hur materialen och barnen ömsesidigt 

kommunicerar med varandra.  

I vår studie följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak innefattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet 

uppfylls genom den information som ni har fått ta del av i detta brev. Samtyckeskravet innebär att ni 

vårdnadshavare ger ett skriftligt samtycke till att ert barn får delta i studien eller inte. 

Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare inte kommer att skriva ut namn eller annan 

information i examensarbetet som kan härleda till förskolan eller de barn som deltog. Vi kommer inte 

att visa filmerna för någon obehörig.  Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som insamlats endast 

kommer att användas i forskningsändamål, därefter kommer filmerna raderas. 

Vi ber er fylla i denna samtyckesblankett om du godkänner att ditt barn får lov att bli filmad i grupp. Vi 

kommer presentera oss för barngruppen och förklara syftet med studien. Om du har frågor får du/ni 

gärna höra av er till oss. Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Ida Söbak, mail: XXXXXX 

Marie Folkesson, mail: XXXXXX 

Kursansvarig lärare: Kristina Holmberg, mail: XXXXXX 

 

OBS! INLÄMNAS SENAST TILL PERSONAL FREDAG 18 NOVEMBER 2016 

Klipp av svarstalongen och lämna in. 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

□   JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

□   NEJ, jag vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som dokumenteras 

  

Barnets namn: ............................................................................................................................ 

  

Vårdnadshavares 

namnteckning:................................................................................................................... 
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Bilaga 2 – Transkriberings tabell 

  

Aktör: Verbal kommunikation Icke-verbal kommunikation Materialets agens 
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