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Abstrakt 
 
Syftet med denna studie är att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv observera och belysa 
materialet och hur det liksom människan har likvärdig betydelse för vad som sker i lek i en 
naturmiljö. Detta gjorde vi genom att observera de meningar som uppstår i intra-aktion mellan 
och inom de performativa agenterna. Studiens empiriska material är producerad genom 
partiellt deltagande videoobservationer och är analyserad genom Karen Barads agentiella 
realism. De begrepp som användes i bearbetningen av analysen är: intra-aktion, 
transformation, mening och performativ agent. Studiens resultat visar på hur agenterna 
samhandlar och att leken tar olika vägar beroende på vilket material, vilken miljö och vilka 
barn som för stunden sammanflätas. Det framgår att platsen och dess naturmaterial står i 
ständig transformation med de andra performativa agenterna som de intra-agerar med och bör 
på så sätt ses som medskapare av leken. Resultatet visar även på vikten av en närvarande 
pedagog som hjälper barnen att materiellt artikulera de nya meningar som uppstår.     
 
Nyckelord: Posthumanistiskt perspektiv, Karen Barad, agentiell realism, intra-aktion, 
performativa agenter och lek i skogsmiljö.  
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Förord 

”/.../ since each intra-action matters, since the possibilities for what the world may become 
call out in the pause that precedes each breath before a moment comes into being and the 

world is remade again, because the becoming of the world is a deeply ethical matter”  
(Barad, 2007, s.185). 

Vi har i intra-aktion med Karen Barad mött universum halvvägs och fått en ny insikt i 
världens beskaffenhet. Resultatet i studien har bidragit till att vi har fått en mångfacetterad 
syn på barns lek och livet i stort. Ovanstående citat har följt med oss sedan vi första gången 
sammanflätades med det posthumanistiska perspektivet. Att tackla denna teori har varit en 
tuff men spännande resa och nu när vi tittar i backspegeln är vi glada att vi vågade ta steget. 
Ett speciellt tack vill vi ömsesidigt ge varandra för en utvecklande och härlig tid med nya 
erfarenheter och mycket skratt och glädje.  

Det finns många som vi skulle vilja tacka för deras stöd inte bara under detta examensarbete 
utan under hela vår utbildning.  

Marie - Ett varmt och hjärtligt tack till alla mina fina vänner som stöttat mig under 
utbildningens gång och som hejat på mig i uppförsbackar och som glatt sig med mig i 
nedförsbackar. Ett speciellt tack till Bonnie för att du hållit mig sällskap via telefon alla tidiga 
morgnar jag kört ensam över Hallandsåsen. Ett stort och kärleksfullt tack till min mamma 
Cattis för att du tror på mig och alltid finns där. All kärlek till min pappa Leif, vet att du alltid 
är med mig. Sist men långt ifrån minst ett stort tack fullt av kärlek till min underbara familj 
som har kämpat ihop med mig under resans gång. Tack till min man Peter och till våra 
fantastiska tre barn, Joelina, Simon och Emelie. Jag älskar er och nu inleder vi en ny period i 
vårt liv.  

Nathalie - Jag vill rikta ett stort och varmt tack till min älskade mamma och pappa som alltid 
funnits där och trott på mig, ni har aldrig varit längre än ett samtal bort. Jag vill även tacka 
mina underbara syskon och min fina svärfamilj för alla uppmuntrande ord. Men det största 
tacket vill jag ändå rikta till min älskade och underbaraste sambo Morgan som stått ut med 
mig under denna bergodalbana av känslor, du är fantastisk.  
 
Vi vill rikta ett stort tack alla performativa agenter som deltagit i vår studie, barn, pedagoger 
och varenda träd, pinne och barr som vi intra-agerat med. Vi lovar ingen är glömd och ingen 
är gömd.  Avslutningsvis vill vi tacka våra handledare Monica Frick och Jonnie Eriksson för 
vägledning och kloka insikter under studiens gång.""
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1.0Inledning0

 Lek beskrivs vara en mänsklig rättighet och barns rätt till lek lyfts i Barnkonventionen 
(UNICEF Sverige, 2009). Forskning visar att barns vardag i förskolan till stor del består av 
lek. Barn växlar kontinuerligt mellan det som sker i leken och de reella aspekterna i vardagen, 
lek kan därmed inte ses som ett avgränsat fenomen. Leken ger på så sätt essentiell kunskap 
om hur barn uppfattar och hanterar sin omgivning. Utifrån detta bör lek förstås som en 
allvarlig dimension värd att beakta (Karlsson, 2009).  

Lek utspelar sig på lekarenor som utgörs av antingen platser designade för lek eller 
odesignade platser där barn spontant väljer att leka (Jensen, 2013). I förskolans utomhusmiljö 
utgörs de designade platserna av exempelvis gungor, klätterställningar och rutschkanor. De 
odesignade platserna är främst partier med naturmiljö (Zamani, 2016). Lekplatser och 
förskolans utomhusgård är de arenor som förskolebarn idag är mest familjära med (Norðdahl 
& Einarsdóttir, 2015). Däremot visar det sig att när det kommer till platser utomhus som barn 
föredrar att leka på väljer de odesignade platser eftersom de är oförutsägbara (Zamani, 2016). 
Hur kommer det sig att trots barns preferenser angående önskan om lekarena så tycks de 
främst vistas i de designade miljöerna? Vi anser att det är viktigt att barn möter en odesignad 
lekarena i form av naturmiljö. Detta eftersom naturmiljöer innehåller platser och material som 
främjar barns lek och fantasi (Änggård, 2009). Det finns en tendens att när det kommer till 
barn och lek så kategoriseras leken utifrån att pojkar leker äventyr och flickor leker vardagsliv 
(Ärlemalm-Hagsér, 2008). Vår ansats i denna studie är att det inte går att generalisera lek 
eftersom människan inte har en inneboende identitet utan de blir till med vad de för tillfället 
står i relation till (Lenz Taguchi, 2012).  

Merparten av tidigare forskning kring barns lek i utomhusmiljö är gjort utifrån teorier som 
fokuserar på mellanmänskliga relationer. Forskare studerar exempelvis hur barn interagerar 
med varandra på en plats eller hur barn samspelar kring en koja. Däremot ser vi en 
begränsning av forskning kring miljön och materialitetens betydelse för vad som sker i barns 
lek i naturmiljö. Vad är det då vi missar om vi inte ser till materialet? Vad händer när vi 
istället för att endast studera hur barn interagerar med varandra även fokuserar på naturmiljön 
och kojan som potentiella handlingspartners med förmåga att förändra leken? Med denna 
utgångspunkt vill vi studera barns lek i utomhusmiljö utifrån ett posthumanistiskt perspektiv. 
Genom detta vill vi bidra till att förskolans pedagoger får en vidgad syn på barns lek i 
naturmiljö och därmed ge dem en ökad förståelse för vad som sker inom och mellan barn, 
naturmiljön och dess material. Vår förhoppning är att detta ska få positiva konsekvenser för 
barn i förskolans verksamhet genom att de får möta en bredare variation av miljöer och 
material.  

Inom det posthumanistiska perspektivet decentraliseras människan. De icke-mänskliga 
subjekten i form av material har samma betydelse som människan för vad som sker (Åsberg, 
Hultman & Lee, 2012). Vi kommer fortsättningsvis i denna studie att benämna samtliga 
subjekt som agenter i enlighet med Karen Barad (2003; 2007): hon beskriver alla agenter som 
performativa då de har kraft att förändra vad som sker, inga ting ses som passiva. Ett centralt 
begrepp som introduceras av Karen Barad är intra-aktion vilket syftar till vad de mänskliga 
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och icke-mänskliga agenterna blir, i samhandling med varandra (Lenz Taguchi, 2012). I varje 
intra-aktion skapas ny mening och nya möjligheter samtidigt som andra stängs (Barad, 2007).  

Det forskningsproblem som vi har presenterat ovan och som vi ska undersöka vidare i 
detta arbete handlar således om att flytta fokus från interaktion till intra-aktion och vilken 
betydelse det får för synen på barns lek i naturmiljön. Problemet är en del av det 
forskningsområde som fokuserar på förskolebarns utomhuslek. Vårt forskningsobjekt är att 
studera hur lekens agenter ömsesidigt samhandlar i en naturmiljö.  

2.0Syfte0och0frågeställningar0

Syftet med denna studie är att ur en posthumanistisk synvinkel belysa materialet och hur det 
liksom människan har likvärdig betydelse för vad som sker i lek i en naturmiljö. Genom att se 
materialet och miljön som handlingspartners vill vi med vår studie bidra till en fördjupad 
förståelse för hur agenter ömsesidigt samhandlar i lek. Syftet kommer att besvaras genom 
följande frågeställningar: 

• Vad bidrar till de meningar som uppstår i barnens och skogsmaterialets 
samhandlingar? 

• Hur bidrar pedagog och observatör till uppkomsten av dessa meningar?  

3.0Tidigare0forskning0

Nedan följer tidigare forskning inom området barns lek i naturmiljö. Forskningen berör 
områdena: Barns utomhuslek, den fysiska utomhusmiljön, material i utomhusmiljö samt 
pedagogens roll för lek i utomhusmiljö. Rubrikerna barns utomhuslek och den fysiska 
utomhusmiljön är valda för att skapa en förståelse för vad barn leker utomhus och hur den 
fysiska utomhusmiljön främjar respektive hämmar barns lek. Rubrikerna material i 
utomhusmiljö och pedagogens roll för lek i utomhusmiljö är valda för att ge en uppfattning 
om hur tidigare forskning berör löst material och den vuxens inverkan på barns lek.  

3.10Barns0utomhuslek00

Barn som leker rör sig växelvis mellan två olika nivåer, nämligen regiplan och rollplan. När 
de befinner sig på regiplan kommer de överens om lekens innehåll och roller samt vilken 
rekvisita som ska användas. På rollplanet träder barnen in i leken och agerar, vilket de 
markerar genom att de förvränger sina röster och använder lekhandlingar (Garvey, 1990; Åm, 
1993 refererad i Änggård, 2009). Engdahl (2014) undersöker i sin observationsstudie hur 
barns möten synliggörs i förskolans utemiljö utifrån följande frågeställning ”hur samspelar 
barn och vilka meningserbjudanden finns i den fysiska miljön?”. I resultatet framgår det att 
barn använder sig av strategier för att tillträda i leken respektive stänga ute barn från den. 
Barn söker i hög utsträckning tillträde i leken genom verbala förhandlingar men det 
förekommer även kroppsliga strategier där de cirkulerar runt lekområdet. En strategi för 
utestängning är att de behandlar oönskade barn i leken som luft och undviker att tilltala dem.  

I resultatet av Zamanis (2016) kombinerande observations och intervjustudie med barn och 
vuxna framgår det att barn vid lek utomhus föredrar att leka på ställen där de kan leka utan 
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insyn från vuxna. De föredrar även att leka på platser som utmanar dem motoriskt. I resultatet 
av studien framgår det även att barn i naturmiljö föredrar att leka regellekar och rollekar. 
Rollekar definieras i studien av lekar där barn fantiserar och spelar rollen som någon annan. 
Regellek definieras som lek där barn tävlar mot jämnåriga och skapar olika regler och 
förutsättningar. Att barn gärna leker rollekar i naturmiljö går i linje med Änggårds (2009) 
barndomssociologiska observationsstudie. I resultatet framgår det att barns lek i naturmiljö 
främst karaktäriseras av olika rollekar. Ett mönster som synliggörs är även att rollekarnas 
teman är hämtade från barns egna erfarenheter, de leker familjelekar, friluftslekar och lekar 
med inspiration från barnkultur. Lekens karaktär visar sig även influeras av platsens känsla 
och utformning. Olika platser är centrala för olika typer av rollekar. Studiens resultat 
indikerar även på att barn får större utrymme att använda sin fantasi i en naturmiljö. 

Utifrån ett sociokulturellt perspektiv videoobserverade Waller (2010) barn i åldrarna 3-4 
på en förskola i England med syfte att se hur de konstruerar kön utomhus samt var och hur de 
leker. Utgångspunkten gällande kön var att det inte är något vi är utan något vi gör och blir i 
interaktion med andra människor. Barnen i studien gavs möjlighet att oavbrutet engagera sig i 
fri lek i naturlig utomhusmiljö med minimal vuxen inblandning. Resultatet visar i linje med 
Lucas och Dyment (2010) att barns lek i hög grad inte är differentierad eller könsstereotyp i 
den naturliga miljön utan flickor och pojkars aktiviteter och beteenden följer liknande 
mönster. Resultatet i Wallers (2010) studie visar även att barn leker i olika 
gruppkonstellationer, homogena och heterogena. Det förefaller sig som så att det som avgör 
valet av lekkamrater är den fysiska platsen och aktiviteten som råder och inte om det är pojkar 
eller flickor närvarande.  

3.20Den0fysiska0utomhusmiljön00

Zamani (2016) delar i sin forskning om förskolans utomhusmiljö in förskolans fysiska miljö i 
tre kategorier: designad miljö, blandad miljö och naturlig miljö. I definitionen av de olika 
innehåller den designade miljön olika lekredskap såsom gungor, klätterställningar och lekhus. 
Den blandade miljön innehåller en kombination av konstruerade lekredskap och naturliga 
element såsom sand, löv och pinnar. Den naturliga miljön består endast av naturliga element.  

I resultatet av Engdahls (2014) och Zamanis (2016) studier beskrivs en varierad miljö med 
ett brett innehåll som erbjuder barn ett stort utbud av olika lekmöjligheter som en viktig faktor 
för att främja barns lek. I resultatet av Zamanis (2016) studie beskrivs den blandade miljön 
och den naturliga miljön som utmanande och spännande utifrån barns perspektiv. Detta ställs i 
relation till den designade miljön som barnen beskriver som tråkig. En anledning som tycks 
ligga bakom barnens negativa syn på de designade miljöerna är att dess redskap är 
förutsägbara och endast erbjuder ett begränsat antal lekmöjligheter (Zamani, 2016). Resultatet 
av denna studie kan delvis ses i linje med resultatet från Lucas och Dyments (2010) 
observationsstudie kring var barn leker och vilka preferenser de har gällande lekområde. 
Studien genomfördes på en australiensk skolgård med syfte att synliggöra vilka områden som 
barn väljer att leka på samt hur detta skiljer sig åt beroende på kön. I studien delas områdena 
in i: naturområden, designade lekplatser och platser att utöva sportaktiviteter på. Resultatet 
visar att naturområdet medför fler valmöjligheter och sätt att leka på än den begränsade 
asfalterade gården där främst tävlingsinriktade pojkar utövar sport. När barn ges möjlighet att 
välja, väljer de att vistas i den naturliga miljön. Detta område är även det enda område som 
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lockar lika många pojkar som flickor. I Zamanis (2016) studie beskrivs även naturmiljön som 
den miljön med lägst procent av händelser som inte är lek. Naturmiljön innehåller löst 
material, varieras efter säsong samt är öppen och har en fri utformning vilket främjar 
lekaktiviteter.  

3.30Material0i0utomhusmiljö0

I forskning som berör barns lek i utomhusmiljö återkommer affordance; meningserbjudande 
som ett centralt begrepp när barns upplevelser av miljön och dess material studeras (Änggård, 
2009; Niklasson & Sandberg, 2010). Begreppet affordance kan översättas till erbjudande och 
syftar till vad ett föremål erbjuder; används till (Gibson 1979, refererad i Änggård, 2009). I 
sin barndomssociologiska studie använder Änggård (2009) affordance för att beskriva hur 
barn använder skogens material i leken. Barn finner meningserbjudande i materialets form 
som påminner dem om föremålet som materialet representerar. De finner även 
meningserbjudanden i platsens karaktär som ger uppslag till teman i leken. Barn använder 
skogens material på olika sätt, det transformeras till föremål som antingen passar in i den 
pågående leken eller som verkar som inspiration och bränsle i leken. Vidare studerar 
Niklasson och Sandberg (2010) barns upplevelse av utomhusmiljön utifrån affordance i 
relation till privata; dolda och publika platser. Resultatet pekar mot att barn finner mest 
meningserbjudande i privata platser samt platser som erbjuder klättringsmöjligheter. Däremot 
problematiserar Änggård (2016) i sin posthumanistiska studie om barns lek i naturmiljö 
forskning som är gjord med fokus på affordance. Hon menar att med hjälp av Karen Barads 
begrepp intra-aktion blir det möjligt att analysera vad barn och material gör tillsammans i 
leken. Resultatet av studien synliggör att materialet har agens på två olika sätt. Materialet har 
egenskaper som utgör motstånd i leken och/eller som triggar aktiviteter. Naturmaterial 
används även som representation för andra föremål vilket går i linje med resultatet från 
Änggårds tidigare studie (Änggård, 2009). Änggård (2016) lyfter vidare materiellt-diskursiva 
relationer som en aspekt som synliggör hur olika diskurser är agentiella, vilket beskrivs som 
att barn har lekkulturer som är kopplade till en specifik plats. Diskurserna och platsen är på så 
sätt sammanlänkande till olika idéer om vad barn ska leka och hur de ska intra-agera med 
naturmiljön.   

Ytterligare forskning berör det material som finns tillgängligt för barn i utomhusmiljön. 
Zamani (2016) beskriver i sin studie hur tillgång på löst naturmaterial främjar barns lek. Hon 
beskriver hur barn använder löst och modifierbart material som inspiration i sina rollekar. 
Barn samlar material och arrangerar det på platsen där leken utspelar sig. Även resultatet i 
Engdahls (2014) studie visar på vikten av modifierbart material men framför allt vikten av att 
barn har tillgång till material som inte är definierat i förväg, så som olika naturmaterial. Detta 
eftersom odefinierat material ger barn möjlighet och utrymme att själva tolka och 
transformera materialet utifrån sina egna behov och tankar. Naturmaterialets egenskaper som 
tolkningsbart och transformerbart lyfts även i Änggårds (2009) studie. I den blir det tydligt att 
lek med naturmaterial kräver att barn ägnar mycket tid på regiplan för att bestämma vad 
materialet ska representera. Naturmaterialet beskrivs även erbjuda en rad olika 
tolkningsmöjligheter vilket gör att lek med detta material kräver att barn har god 
kommunikationsförmåga för att de ska kunna skapa en gemensam förståelse.  
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3.40Pedagogens0roll0för0lek0i0utomhusmiljö0

När förskolans pedagoger uttrycker sig om barns lek utomhus framgår det att de upplever att 
barn gillar risklekar (Engdahl, 2014; Zamani, 2016). De beskriver hur barn tycker om att 
utmana sig själva genom att klättra upp på höga höjder, röra sig i snabb fart och leka på 
platser utan insyn (Zamani, 2016). Denna uppfattning visas även i Engdahls (2014) studie där 
det framgår att det finns en oro hos förskolans pedagoger när det kommer till de risker som 
finns i den fysiska utomhusmiljön. I Zamanis (2016) studie beskrivs oron från vuxna och 
pedagogers sida vara en faktor till att många lekplatser idag saknar utmaningar för barn.  

I Engdahls (2014) studie framgår det tydligt hur pedagoger står i maktposition i 
förhållande till barn när det kommer till att bestämma vad som är tillåtet respektive förbjudet 
under utomhusvistelsen. Pedagoger besitter makt att sätta upp de ramar och regler som gäller 
på gården. I en amerikansk intervjustudie med förskollärare uttrycker även de hur pedagoger 
innehar makt över förskolans utegård. De bestämmer om barn ska få gå ut eller inte. 
Pedagoger kan även välja att stänga av delar av gården vilket de gör både utifrån en 
säkerhetsaspekt men även utifrån ett bekvämlighetsperspektiv (Copeland, Kendeigh, Saelens, 
Kalkwarf & Sherman, 2011). I Engdahls (2014) studie visar observationerna på hur barn 
motsätter sig pedagogers regler genom aktiva eller passiva protester. De överträder regler när 
pedagoger inte ser på och beklagar sig högljutt genom tårar och klagomål samt genom att 
ignorera tillsägelser (Engdahl, 2014).  

I resultatet från Copelands et al. (2011) intervjustudie beskrivs tre vanliga roller som 
förskolans pedagoger intar i förhållande till barns lek på gården. En del intar en handledande 
roll som aktivt främjar barns aktiviteter. Andra intar en övervakande roll med fokus på barns 
säkerhet. Medan det finns de som intar en bortkopplad roll där de inte deltar i barns lek utan 
socialiserar främst med andra pedagoger. Beroende på vilken roll pedagogen intar skapas 
olika möjligheter för vad som sker i leken och hur barn utvecklas i den.  

3.50Sammanfattning0av0tidigare0forskning0

Forskning som berör barns utomhuslek visar på hur barn samordnar sig i leken innan de 
börjar leka (Garvey, 1990; Åm, 1993 refererad i Änggård, 2009). Barn använder sig även av 
olika strategier för att tillträda leken respektive utestänga andra barn (Engdahl, 2014). I dessa 
studier ligger fokus på mellanmänskliga relationer där det är barn som utför respektive 
handling och materialet ses som passivt och utan vidare betydelse. Vi ställer oss frågande hur 
resultatet sett ut om forskarna istället även sett till materialet som en aktiv deltagare? Vid 
vistelse i naturmiljö föredrar barn att leka regellekar och rollekar (Zamani, 2016). Rollekarnas 
teman bygger på barns egna erfarenheter (Änggård, 2009). Lek i naturmiljö präglas av fantasi 
(Änggård, 2009) och beskrivs som könsneutral (Lucas & Dyment, 2010; Waller, 2010). Det 
tycks råda en generalisering när det kommer till vilken typ av lek barn föredrar, leken 
kategoriseras efter forskarens förförståelse av lekens karaktär. Den tycks även generaliseras 
utifrån om den är könsstereotyp eller ej och trots att forskningens resultat visar på en 
neutralitet utgår forskaren från en normalitet av vad det innebär att vara pojke respektive 
flicka.  

När det kommer till den fysiska utomhusmiljön beskrivs vikten av att den är varierad och 
har ett brett innehåll för att den ska kunna främja barns lek (Engdahl, 2014; Zamani, 2016). 
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Utifrån ett barns perspektiv beskrivs den blandade miljön och naturmiljön som spännande och 
utmanande (Zamani, 2016). I Änggårds (2016) posthumanistiska studie framgår det att en 
plats innehåller olika idéer om vad barn ska leka och hur de ska intra-agera med 
naturmaterialet. Vad gäller naturmaterial så beskrivs det användas som representation för 
andra föremål (Änggård, 2009; Änggård, 2016), antingen för att passa in i den pågående leken 
eller för att verka som inspiration (Änggård, 2009). Vikten av naturmaterial som är 
odefinierat och modifierbart beskrivs som en främjande faktor i barns lek (Engdahl, 2014, 
Zamani, 2016). Bortsett från Änggård (2016) studerar forskarna vad barn gör med material 
och vad material erbjuder barn. Vi ser det som att de ser till barn som en ”mästare” som 
materialet endast ”tjänar”. Materialet får enligt oss i dessa studier en viss relevans dock ses 
den inte som en fullvärdig deltagare. Vi ställer oss kritiska till vad forskarna därmed missar. 

Det finns en oro hos förskolans pedagoger när det kommer till vistelse i förskolans 
utomhusmiljö (Zamani, 2016; Engdahl, 2014). I kombination med detta har de även makt att 
bestämma över de ramar och regler som gäller i utomhusmiljön (Engdahl, 2014) samt om 
barn får gå ut eller inte (Copeland, Kendeigh, Saelens, Kalkwarf & Sherman, 2011). 
Förskolans pedagoger beskrivs även ta olika roller på gården, en handledande roll, en 
övervakande roll eller en bortkopplad roll, vilket får konsekvenser för barns lek (Copeland, 
Kendeigh, Saelens, Kalkwarf & Sherman, 2011).  

I tidigare forskning kan vi se en tendens att de studerar antingen barns agerande, 
materialets meningserbjudande, miljöns utformning eller pedagogens roll. Vi anser att genom 
att endast fokusera på en deltagare i utomhusmiljön missar de att se till vad de andra 
deltagarna har för betydelse för vad som sker. Ett generellt mönster som vi tycker oss se i 
tidigare forskning är ett förgivet tagande om att människan är i centrum. Luckor som finns i 
denna forskning är att se materialet och miljön som aktiva för vad som sker i leken. Det enda 
undantaget som vi funnit är Änggård (2016) som lyfter material och miljö som aktiva 
deltagare i utomhusleken. Vi vill i likhet med Änggård bidra med ytterligare forskning om 
materialet och miljöns betydelse för att fylla den lucka som finns i tidigare forskning.  

4.0Teori0

Nedan följer en introduktion av studiens teoretiska ansats: posthumanistiskt perspektiv, med 
inriktning mot Karen Barads teori om agentiell realism.  

4.10Posthumanistiskt0perspektiv00

Det posthumanistiska perspektivet har fått en allt större roll inom forskning sedan 1990-talet 
(Hultman, 2011). Forskare inom perspektivet ställer sig kritiska till den sedan länge rådande 
antroprocentrismen som innebär en syn där människan står högre än naturen. Istället syftar 
posthumanismen till att se till den fysiska omgivningen och att den har samma betydelse som 
människan (Lee, 2012). Detta innebär att i en situation där en person klipper med en sax så 
har saxen och personen samma betydelse för det som sker. Ett ting kan å ena sidan ses som en 
förlängning av människan samtidigt som människan å andra sidan kan ses som en förlängning 
av tinget (Hultman, 2011). I det här avseendet blir därmed människan decentraliserad och en 
värdeutjämning sker där mänskliga och icke-mänskliga agenter står i en ömsesidig relation 
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där samtliga har agens - en förmåga som medför effekter och förändrar situationer. 
Verkligheten uppstår då som fenomen och ligger inte i sakerna själva (Lenz Taguchi, 2012). 
Det medför ett vidgat sätt att se på hur världen och verkligheten är beskaffad. De ontologiska 
frågorna om vad vi och världen består av och de epistemologiska frågorna om hur vi kan ernå 
kunskap om detta går inte att skiljas åt utan det handlar istället om processer av tillblivande 
(Åsberg, Hultman & Lee, 2012). Epistemologin och ontologin förutsätter därmed varandra 
(Johansson, 2015). Detta benämns som onto-epistemologi vilket Barad (2007) beskriver som 
följande: ”We don´t obtain knowledge by standing outside the world; we know because we are 
of the world. We are part of the world in its differential becoming” (s.185). Detta innebär att 
det inte finns någon skillnad mellan människor och icke-människor, subjekt och objekt eller 
sinne och kropp. Allt är sammanflätat och vi är alla en del av världen med förmåga att 
förändra vad som sker, vi står i ständig transformation (Lenz Taguchi, 2012).   

Det posthumanistiska perspektivet ifrågasätter även socialkonstruktionismen och dess 
fokus på mänsklig socialitet och hur språket diskursivt formar oss och världen i stort (Åsberg, 
Hultman & Lee, 2012). Enligt Barad (2007) är detta ett problem då man förbiser hur 
materialitet kan ses som aktiva deltagare i världen. Hon ifrågasätter vidare hur man kan ha 
större tillit till språket än till materialiteten. Språk och kultur har inom 
socialkonstruktionismen tillskrivits stor makt samtidigt som materialitet anses vara passivt 
och oföränderligt. Genom detta synsätt besitter materialitet endast potential att förändras 
genom språket och kulturen. Trots en stark kritik mot språkets makt bortser det 
posthumanistiska perspektivet inte helt från språkets betydelse utan ord och begrepp anses 
även de vara viktiga materialiteter (Hultman, 2011; Lenz Taguchi, 2012).  

Med en posthumanistisk utgångspunkt har vi valt att ta avstamp i Karen Barads teori. Hon 
har med influenser från Niels Bohr, Michel Foucault och Judith Butler utformat sin teoretiska 
grund som hon benämner som agentiell realism (Hultman, 2012). Hennes bidrag tillför och 
lyfter materialitetens performativa betydelse (Barad, 2007).   

4.20Agentiell0realism0

”Language matters. Discourse matters. Culture matters. There is an important sense in which 
the only thing that doesn´t seem to matter anymore is matter” (Barad, 2007, s. 132). Med 
detta citat riktar Karen Barad kritik emot den rådande språkorienterade och diskursanalytiska 
traditionen där materialitet kommer i skymundan. Med sin agentiella realism öppnar hon upp 
för en ny syn på världens blivande där även materialitet får verka som aktiva deltagare 
(Barad, 2007). Definitionen av realism är medvetenhet om det faktiskt föreliggande, om det 
som har realitet (NE, 2017). Begreppet agentiell syftar till hur alla agenter i en samhandling 
transformerar varandra och agenterna får i denna samhandling agens att förändra vad som 
sker. Agens är därmed inte något som vi har likt ett attribut utan något som uppstår i intra-
aktion mellan agenter (Barad, 2007). Utifrån dessa beskrivningar är vi av förståelsen att 
agentiell realism syftar till att det inte finns en sann verklighet utan den skapas och omskapas 
i intra-aktion mellan och inom agenterna. Lenz Taguchi (2012) belyser hur det genom 
agentiell realism blir möjligt att undersöka de sammanflätningar som sker mellan diskurser, 
materialitet samt de mänskliga och icke-mänskliga agenterna. Allt står i ständig 
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transformation och tillblivelse och vi är ingenting förrän vi kopplas samman med något annat 
(Lenz Taguchi, 2012).  

Genom sin agentiella realism skiftar Karen Barad fokus från reflektion till diffraktion. 
Reflektion syftar till att spegla vad något inneboende är och på så sätt skapa en representation. 
Diffraktion i sin tur öppnar upp för att se till de skillnader inom och som en del av de 
sammanflätningar som sker inom och mellan performativa agenter (Barad, 2007). En agent är 
alltså inget specifikt utan den blir något i intra-aktion med andra agenter: ”/.../ since each 
intra-action matters, since the possibilities for what the world may become call out in the 
pause that precedes each breath before a moment comes into being and the world is remade 
again, because the becoming of the world is a deeply ethical matter” (Barad, 2007, s.185). 

Utifrån Barads teori om agentiell realism har vi valt att i denna studie lyfta begreppen 
performativitet, materialitet, agens samt intra-aktion vilka beskrivs under kommande rubriker.  

4.2.10Performativitet00

Ett centralt begrepp utifrån Karen Barads tankar är performativitet. Detta begrepp har 
utvecklats från Judith Butlers poststrukturalistiska idéer där subjekt och subjektivitet 
konstitueras utifrån rådande diskurser. Detta innebär att en människa inte är någonting 
förutbestämt. Det är i relationer som människan positionerar sig själv och blir positionerad av 
andra (Butler, 2005). Butler har därmed gått ifrån synen på människans egenskaper som 
inneboende, exempelvis dess könstillhörighet och etnicitet. Hon menar istället att dessa 
iscensätts genom individens tal och handlingar. Butlers begrepp performativitet har på så sätt 
möjliggjort för forskare att undersöka hur människans identitet konstitueras och upprätthålls 
(Butler, 2005). Däremot kritiserar Barad (2007) Butlers beskrivning av begreppet då hon 
menar att Butler har en människocentrerad uppfattning som inte berör materialitetens 
betydelse. Barad vill därför vidga förståelsen av performativitet till att även se hur resten av 
världen är performativ. Detta innebär att material och diskurser, sociala och vetenskapliga, 
mänskliga och icke-mänskliga, naturliga och kulturella faktorer samhandlar och har likvärdig 
betydelse (Barad, 2003). Diskurs är inte synonymt med språket och dess grammatik utan den 
möjliggör respektive begränsar vad människan kan göra eller säga. Genom posthumanistisk 
performativitet tas alltså även materialet med i beräkningen och fokus hamnar på frågor om 
praxis, görande och handlingar (Barad, 2007).  

”Discursive practices are the material conditions for making meaning. In my posthumanist 
account, meaning is not a human-based notion; rather, meaning is an ungoing performance 
of the world in its differential intelligibility” (Barad, 2007, s. 335). Det blir genom detta 
tydligt att materia liksom övriga performativa agenter agerar meningsfullt och skapar på så 
sätt mening i den pågående transformationen av världen. Barad (2007) beskriver hur ny 
mening och ny innebörd skapas genom intra-aktionernas transformationsprocesser.  

4.2.20Materialitet0och0agens0

Inom det posthumanistiska perspektivet betonas som ovan nämnt en värdeutjämning mellan 
de mänskliga och icke-mänskliga agenterna. Posthumanistiska forskare ifrågasätter 
kategoriseringar som uppstår genom de givna distinktionerna av exempelvis människa och 
icke-människa (Barad, 2003). Ett problem som Hultman (2011) lyfter när agenter särskiljs 
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som mänskliga och icke-mänskliga är att de ses som antingen det ena eller det andra trots att 
de samkonstituerar varandra. Hon poängterar även att i och med posthumanistisk 
decentralisering av människan är det inte önskvärt att använda sig av begreppet icke-
människa då material i så fall definieras med människan som utgångspunkt.  I och med detta 
kommer vi hädanefter att benämna de mänskliga och icke-mänskliga agenterna som 
performativa agenter alternativt agenter, dessa begrepp har i studien samma innebörd.   

”The world is not populated with things that are more or less the same or different from 
one another” (Barad, 2007, s. 136). Inget har en inneboende identitet utan allt blir till 
beroende på omgivningen och vad det för tillfället samhandlar med (Lenz Taguchi, 2012). 
Det går exempelvis inte generalisera och säga att alla pojkar är busiga och att alla flickor är 
ordningsamma, utan inom Karen Barads teori talar man om vad de performativa agenterna för 
stunden blir. Med denna utgångspunkt utmanas representationalisternas uppfattning om att 
subjekt och objekts varande består av inneboende egenskaper som tillskrivs dem genom 
språket (Barad, 2003). ”Why are language and culture granted their own agency and 
historicity, while matter is figured as passive and immutable or at best inherits a potential for 
change derivatively from language and culture?”(Barad, 2007, s. 132). Med detta ifrågasätter 
Barad språkets makt och materialets tillskrivna passivitet. Hon ställer sig frågande till om 
språket verkligen kan representera en specifik agent fullt ut (Barad, 2003). Istället beskriver 
som tidigare nämnts posthumanister världen som performativ och i ständig tillblivelse genom 
intra-aktioner (vilket beskrivs ytterligare under 4.2.3 Intra-aktion).  

Lenz Taguchi (2012) tolkar Barads teori och lyfter hur agenter uppträder genom och som 
en del av sina sammanflätade intra-aktioner. Detta innebär att inget blir till förrän det 
samhandlar med något annat. I dessa sammanflätningar har agenterna agens att förändra vad 
som sker och vad som händer (Lenz Taguchi, 2012). Däremot är agens inte något som en 
agent besitter likt ett attribut utan är något som de gör respektive blir i intra-aktion med andra 
agenter (Barad, 2003). Agens kan alltså inte uppstå av sig själv som en utmärkande egenskap 
utan det uppstår i varje intra-aktiv samhandling. Agens uppstår som en kraft eller en energi 
när de performativa agenterna sammanflätas (Barad, 2007).  

Lenz Taguchi (2012) lyfter en sekvens där studenter arbetar med lera och får till uppgift att 
skapa en figur ståendes på ett ben. Hon tolkar sekvensen genom Barads teori och beskriver 
hur studenternas händer formar leran samtidigt som leran formar studenternas händer. I 
samhandling mellan händerna och leran lär sig händerna hur de ska agera för att forma leran 
samtidigt som lerans egenskaper förändras. Det diskursiva tänkandet är ytterligare en agent 
som har agens i denna samhandling, vilket synliggörs genom studenternas förförståelse om 
hur figuren ska se ut. På så sätt samhandlar leran, händer och diskurser ömsesidigt och 
samtliga blir annorlunda i sig själv. Lenz Taguchi (2012) lyfter ord och begrepp som viktiga 
agenter och beskriver dem som materiella artikuleringar av världen. Dessa förändrar hur 
något uppfattas respektive upplevs. Genom att exempelvis benämna leran som hård, tung eller 
kall antar leran nya diskursiva egenskaper och blir olik sig själv med ny potential.  

4.2.30IntraHaktion0

För att förstå vad intra-aktion är behöver vi först få en förståelse för vad interaktion innebär. 
Begreppet interaktion syftar till en handling mellan två eller flera aktörer (Hultman, 2011). 
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Termen beskriver mellanmänskliga relationer eller relationer mellan subjekt och objekt. 
Dessa aktörer är tydligt avskilda från varandra (Lenz Taguchi, 2012) och existerar alltså före 
interaktionen (Kleinman, 2012). Som kontrast till interaktion använder Barad och 
efterföljande posthumanistiska forskare intra-aktion vilket förskjuter fokus från att 
uppmärksamma mellanmänskliga relationer till att inkludera alla agenter (Hultman, 2011). 
Agenterna existerar inte före mötet med varandra, de har inget inneboende identitet utan blir 
till i intra-aktion med varandra (Barad, 2003).  Skillnaden mellan interaktion och intra-aktion 
förtydligas ytterligare när vi studerar betydelsen av ordens prefix. Prefixet Inter- definieras 
som mellanliggande medan Intra- definieras som inom och innanför (NE, 2017). Genom 
intra-aktion blir det möjligt att se hur de performativa agenterna möts i sammanflätande 
handlingar och transformeras därmed i sig själva (Barad, 2007).”Agential intra-actions are 
specific causal material enactment that may or may not involve ”humans”” (Barad, 2007, s 
171). Det är därmed av vikt att förstå att i en intra-aktion behöver en av agenterna inte vara 
”mänsklig”. I vår studie är det därmed viktigt att ta i beräkning vad som sker i intra-aktionen 
mellan exempelvis väderförhållandet och skogen. Har nattens kyla fryst vattendropparna på 
trädens stam eller har solens strålar väckt myrorna i stacken?  

Hultman och Lenz Taguchi (2010) förklarar intra-aktion med att agenterna har förmåga att 
förändra varandra samtidigt som de själva förändras. Skillnaderna uppstår genom relationer 
och kopplingar inom och mellan olika agenter oavsett om de är virus, människor eller sand. I 
sin studie lyfter de ett exempel där en flicka leker i en sandlåda, de beskriver hur varken 
flickan eller sanden har en agens i sig själva utan att den uppstår i relationen inom och mellan 
dem båda. De beskriver vidare hur sanden blir till med flickan i lika stor utsträckning som 
flickan blir till med sanden när de intra-agerar.  

I sin teori har Barad vidareutvecklat Niels Bohrs begrepp fenomen. Bohr beskriver 
fenomen som odelbart eftersom de observerade objekten och observationshandlingarna inte 
kan separeras. Barad menar däremot att det inte endast handlar om att dela upp subjekt och 
objekt utan fenomen bör ses som odelbarhet av intra-aktioner (Barad, 2003). Detta kan förstås 
som att i mötet mellan agenter uppstår något särskilt, ett fenomen, något som inte fanns 
tidigare. Barad (2003) menar att verkligheten uppstår som fenomen.  

Ett centralt begrepp myntat av Barad är materiellt-diskursiva relationer: ”Discursive 
practices and material phenomena do not stand in a relationship of externality to each other; 
rather, the material and the discursive are mutually implicated in the dynamics of intra-
activity. The relationship between the material and the discursive is one of mutual entailment” 
(Barad, 2007, s. 152). Det finns alltså ingen gräns mellan det materiella och det diskursiva 
utan det står i ömsesidig samhandling med varandra. Detta förtydligas av Lenz Taguchi 
(2012) som beskriver att materialet genom materiellt-diskursiva relationer får en likvärdig 
kraft med diskursen. Skillnaden från innan är att de inte ses som fristående utan de 
samkonstituerar nu varandra.  

Vår insikt i begreppen intra-aktion och materiellt-diskursiva relationer är att allt 
samhandlar och vi är ingenting utan varandra. Vi är av förståelsen att oavsett om vi är i direkt 
kontakt med något så intra-agerar vi med det och transformeras; förändras i oss själva. Som 
exempel kan en sjukdomsepidemi likt svininfluensan förändra oss oavsett om vi är i riskzonen 
att bli smittade eller inte då vi indirekt möter sjukdomen genom media. 
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4.30Teoretisk0anknytning0till0studien0

Posthumanistiskt perspektiv med inriktning på Karen Barads agentiella realism ger oss 
begrepp för att förstå hur de performativa agenterna intra-agerar under lekaktiviteter i en 
naturmiljö. Teorin får konsekvenser för studiens tillvägagångssätt där vi forskare blir en del 
av de samhandlingar som sker. Dess onto-epistemologogiska utgångspunkt får en betydelse 
för hur vi ser på vårt producerade material. Vi kan inte särskilja en agent från en annan utan vi 
behöver studera dem utifrån de samhandlingar som de är en del av, för att på så sätt kunna 
förstå vad de för stunden blir. 

  Det posthumanistiska perspektivet är det enda teoretiska perspektiv som möjliggör för oss 
att studera det problemområde som berörs i inledningen. Vi vill i denna studie belysa 
materialet och hur det liksom människan har likvärdig betydelse för vad som sker i lek i en 
naturmiljö. Detta syfte skulle exempelvis inte kunna besvaras utifrån sociokulturellt 
perspektiv då det fokuserar på interaktion och hur material används av människan som 
artefakter- redskap för att kommunicera och skapa kunskap (Säljö, 2000). Syftet hade heller 
inte kunnat besvaras utifrån socialkonstruktionistiskt perspektiv då fokus där ligger på språket 
och kulturen och materialet ses som passivt och oföränderligt i sig själv (Barad, 2007).   

5.0Metod0

I följande avsnitt berörs val av metod och urval av medverkande för studien. Vi redogör även 
för studiens tillvägagångssätt och bearbetning följt av de etiska överväganden som gjorts. 
Detta avsnitt avslutas med en problematisering av studiens trovärdighet och generalisering 
samt av dess metod.  

5.10Val0av0metod00

Då studien har en posthumanistisk ansats valde vi att utföra en kvalitativ undersökning i form 
av en observationsstudie. Det posthumanistiska perspektivet utgår som tidigare nämnt från en 
onto-epistemologi. Med denna utgångspunkt var det viktigt att se till processen som sker 
mellan de performativa agenterna. Detta gjorde även att vi valde bort metoder så som intervju, 
fokusgruppsintervjuer och enkätundersökning. Dessa metoder skulle inte kunna användas för 
att besvara studiens syfte och forskningsfrågor då vi genom att använda dessa metoder inte 
skulle få syn på intra-aktionerna.   

Lundgren (2008) lyfter att forskare genom att använda sig av observation som metod får 
möjlighet att komma nära observationsobjekten och deras agerande. Hon beskriver vidare att 
det är viktigt att som observatör reflektera kring sin grad av deltagande, hur observationerna 
ska dokumenteras samt under hur lång tid som observationerna ska ske. Utifrån ett Barads 
agentiella realism beskrivs allt, även den minsta atomen, vara av betydelse i den pågående 
intra-aktionen (Barad, 2007). Detta medför att vi i vår roll som forskare tillsammans med 
andra performativa agenter är medskapare av de fenomen som uppstår i intra-aktion. Vi kan 
alltså inte framkalla objektiva observationer utan det som vi tror är objektivt är egentligen ett 
fenomen sammanflätat med våra föreställningar (Lenz Taguchi, 2012). Detta föranledde att vi 
valde att utföra en partiell deltagande observation. Observatörens grad av deltagande, vilket 
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dokumentationsverktyg som användes och observationernas längd berörs vidare under 5.3 
Partiellt deltagande observation.  

5.20Urval0

I följande avsnitt beskrivs urvalet av deltagare för studien. Även urvalet av den miljö som 
observationerna utfördes i samt hur vi gått tillväga i val av plats att filma på kommer att 
beröras.  

5.2.10Deltagare00

Urvalet av medverkande i studien skedde i enlighet med ett bekvämlighetsurval vilket innebar 
att deltagarna valdes utifrån dess tillgänglighet för forskaren (Bryman, 2011). De krav vi hade 
på deltagande förskolor var att utevistelse i naturmiljö var något återkommande i 
verksamheten och bekant för barnen. Kravet på utevistelsen var att den inte skulle äga rum på 
en designad lekarena utan i en naturmiljö. Vi tillfrågade två förskollärare på två olika 
förskolor om deras tillåtelse att utföra vår observationsstudie på deras förskola under en 
utomhusvistelse i naturmiljö. I samband med det andra observationstillfället uppstod 
komplikationer på förskolan som medförde att vi inte kunde utföra observationen. Detta 
föranledde att vi utförde två observationer på en och samma förskola i södra Sverige. Då vi 
inte var ute efter ett jämförande resultat ansåg vi att detta inte påverkade studiens resultat. 

Vid det första observationstillfället deltog 15 barn och fyra pedagoger, barnen var mellan 
4-6 år. Vid det andra observationstillfället deltog 13 barn och tre pedagoger, barnen var 
mellan 4-6 år. Samtliga vårdnadshavare till de barn som deltog i studien tilldelades 
samtyckesblankett (se bilaga 1) och genom dem godkände de respektive barns deltagande. 
Alla namn som används i studien är fingerade förutom forskarna som behåller sina autentiska 
namn; Marie och Nathalie. I varje resultatsekvens valde vi att använda oss av nya fingerade 
namn trots att vissa barn återkom i flera sekvenser. Detta gjorde vi då det inte är individen vi 
vill åt utan de fenomen som uppstår i intra-aktionerna.  

5.2.20Miljö0

Vi tillfrågade förskolans pedagoger om vi fick observera deras verksamhet under en 
utomhusvistelse. Vi fick godkännande och de berättade att de en gång i veckan går till en 
närliggande tallskog. Detta föranledde att vår observation ägde rum i denna tallskog.  

Under observationerna hade vi endast ett inspelningsverktyg att tillgå vilket gjorde att vi 
behövde begränsa oss i valet av plats att filma på. Vi gjorde detta genom att följa barnen och 
var de befann sig. Eftersom barnen spred ut sig valde vi att filma korta sekvenser på olika 
platser för att få syn på vad de performativa agenterna gjorde i leken. Då allt i miljön utifrån 
ett posthumanistiskt perspektiv ses som agenter var det viktigt för oss att skapa en så bred 
representation av olika platser i skogen som möjligt.   

5.30Partiell0deltagande0observation00

Under observationerna använde vi oss av en partiell deltagande observation vilket innebär att 
forskaren kan delta i vissa aspekter men inte i andra (Lalander, 2011). Vårt ställningstagande 
till partiellt deltagande är att det gav oss flera valmöjligheter under observationerna. Vi kunde 
stå utanför leken och inta ett utanförperspektiv och vid tillfälle eller vid en eventuell inbjudan 
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från barnen även ge oss hän i leken. Vi är även medvetna om att vårt deltagande får betydelse 
för studien då Barad beskriver att i ett fenomen befinner sig både de som analyserar och det 
som analyseras i ständig intra-aktion (Barad, 2003). På så sätt kunde vi inte stå helt utanför 
observationerna utan vi är en del av intra-aktionerna. Det var även viktigt för oss att ha ett 
öppet sinne för att kunna fokusera på de relationella intra-aktionerna som skedde i stunden.  

För att dokumentera observationerna använde vi oss av visuell- och auditivinspelning med 
hjälp av en iPad. En fördel med videoobservation är att forskaren kan se samma material flera 
gånger och få syn på händelser som inte synts vid första anblick (Eidevald, 2011). Bjørndal 
(2005) lyfter två viktiga aspekter att vara medveten om när det kommer till videoinspelning. 
Den första aspekten berör vikten av att vara medveten om att en inspelning inte är en direkt 
kopia av verkligheten utan endast en representation. Den andra aspekten är att en inspelning 
endast fångar två av våra fem sinnen, lukt, smak och känsel förbises (Bjørndal, 2005). Dessa 
sinnen är utifrån ett posthumanistiskt perspektiv en del av de fenomen som sker. För att få 
med miljöns lukt, känsel och eventuell smak skrev en av oss forskare inledningsvis under 
observationerna ett beskrivande protokoll över miljön, vädret, lukt och smak (se bilaga 2).   

Under observationerna hade vi endast tillgång till ett inspelningsverktyg vilket föranledde 
att endast en av oss filmade. Vid observationstillfällena agerade båda forskarna som partiellt 
deltagande observatörer, den som filmade agerade med barnen samtidigt som den 
dokumenterade. Den andre var tillsammans med barnen, däremot låg inte fokus på att främst 
dokumentera de situationer som denne var deltagande i. En problematik som vi upptäckte var 
att naturmiljön inte är en avgränsad plats och barnen rörde sig över stora ytor vilket gjorde att 
vi inte kunde fånga det som sker utanför kamerans lins. Ett komplement vi inledningsvis 
övervägde var ostrukturerat observationsprotokoll i enlighet med Bjørndal (2005), däremot 
gjorde vi den avvägningen att det skulle hindra vårt partiella deltagande i observationen. Det 
hade varit svårt för oss att kommunicera med barnen samtidigt som vi förde anteckningar som 
skulle vara så pass innehållsrika att de fick med alla agenters agerande i intra-aktionerna. 

5.3.10Tillvägagångssätt0observationstillfälle0100

En blåsig och kall tisdagsmorgon i april anlände vi till förskolan Vitsippan. Vi möttes av en 
av förskolans pedagoger som ställde sig frågande till om vi kunde gå till skogen på grund av 
vädret. Efter samtal mellan oss och förskolans pedagoger beslutade vi att vi skulle trotsa 
vädret och bege oss till skogen. Under ordinarie fruktstund informerades barnen om vår 
närvaro och varför vi var där idag. Vi klädde på oss varma kläder, overall eller täckjacka och 
termobyxor samt mössa och vantar. Innan vi gick ut genom dörrarna tilldelades barnen varsin 
gul reflexväst. Vi gick två och två på ett led tills vi kom fram till Tomteskogen. När vi 
anlände till skogen fick barnen inledningsvis känna, titta, lukta och smaka på kåda från en 
nedsågad tall. Sedan lekte barnen och pedagogerna uppmanade dem att inte gå längre än att 
de fortfarande såg pedagogerna. 

Under observationstillfället filmade en av forskarna med en iPad. Filmningen skedde i 
korta sekvenser och totalt inspelat material var cirka 27 minuter. 

5.3.20Tillvägagångssätt0observationstillfälle020

En varm och solig onsdagsmorgon i maj anlände vi till förskolan Vitsippan. Det var nästintill 
vindstilla och fåglarna kvittrade i träden. Vi möttes upp av förskolans pedagoger och deltog i 
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en samling där barnen fick information om varför vi var där och vad som skulle ske under 
förmiddagen. Då vädret var behagligt klädde barnen på sig jackor och tog på sig skor. Barnen 
tilldelades varsin reflexväst innan vi samlades vid grinden på utegården. Vi gick två och två 
på ett led tillsammans bort till Tomteskogen. Barnen fick inledningsvis ett uppdrag av 
pedagogerna att lokalisera en försvunnen figur. Figuren är återkommande i verksamheten 
under olika aktiviteter. Därefter var det tid för fri lek.  

Under observationstillfället filmade en av forskarna med en iPad. Då det uppstod problem 
med lagringsutrymme användes även en av pedagogernas privata iPhone tills att problemet 
var löst. Dessa inspelade sekvenser fördes över och raderades direkt från enheten. Filmningen 
skedde i korta sekvenser och totalt inspelat material var cirka 23 minuter.  

5.40Bearbetning0av0producerat0material00

Inför sammanställning och transkribering av relevant empiri för studien granskades de 
visuella och auditiva inspelningarna vid flera tillfällen. Rennstam och Wästerfors (2011) 
belyser att det är viktigt att skapa en god representation från materialet för att inte ge en 
missvisande bild av vad som skett.  

Producerad data transkriberades vilket innebär att verbal och icke-verbal kommunikation 
överförs till text. En fördel med detta är att forskarna får en tydligare överblick över 
materialet. Transkribering beskrivs dock som ett tidskrävande moment (Bjørndal, 2005). Av 
denna anledning valde vi att göra ett urval och endast transkribera flera korta sekvenser av det 
material som var av intresse för studien. Eftersom det var svårt för oss att översätta 
miljöbeskrivningar till text valde vi att inkludera ett antal bilder i resultat och analysdelen. 
Detta i ett försök att i högre grad skapa en rättvis representation av de performativa agenterna 
i miljön. Barnen på bilderna har i största mån avidentifierats genom att deras ansikten har 
täckts. Vi har även fått skriftligt godkännande av barnens vårdnadshavare att använda 
bilderna, där de godkände bilden och fick information om att rapporten kommer finnas 
tillgänglig på DiVA (se bilaga 3). 

I urvalet av sekvenser som ska representera studiens empiri är det utifrån Karen Barads 
agentiella realism viktigt att förstå att de utdrag som vi gjorde endast är en del av ett större 
sammanhang. Detta benämner Barad som Agential cut; agentiskt snitt och problematiken med 
agentiskt snitt förklarar hon med: ”Different agential cuts produce different phenomena” 
(Barad, 2007, s.175). Det uppstår alltså olika fenomen beroende på det agentiska snittet men 
också i relation till de agenter som snittet möter i analysen. Lenz Taguchi (2012) beskriver 
analysen som en intra-aktion mellan de studerade agenterna, teorier och observatören.   

5.4.10Tillvägagångssätt0för0bearbetning0av0observationerna0

I anslutning till de båda observationstillfällena gick vi som forskare igenom det inspelade 
materialet samt de miljöbeskrivande protokollen. Eftersom anteckningarna över miljön endast 
skrevs av en forskare lästes de igenom och kompletterades med ytterligare information från 
den andre forskaren. Detta i ett försök att skapa en så rättvis bild av miljön som möjligt.  

Därefter studerades det inspelade materialet utifrån begreppen: intra-aktion, mening, 
transformation och performativ agent. Filmerna studerades först en gång där vi gjorde pauser 
och gick tillbaka i sekvenserna för att kunna förstå och uppfatta vad som skedde, hördes och 
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yttrades. Vi upptäckte att vårt fokus i huvudsak riktades mot barnens agerande, vad de gjorde 
och hur de använde materialet. För att istället kunna fokusera på samtliga agenter i intra-
aktionerna valde vi att studera materialet två gånger till. Vid det ena tillfället stängde vi av 
ljudet och studerade materialet visuellt. Vid det andra tillfället vred vi bort skärmen och 
studerade materialet auditivt. Detta gjorde att vi upptäckte performativa agenter som tidigare 
inte varit framträdande. Vi upptäckte bland annat hur kojans grenar tvingade barnen att parera 
sina rörelser. Vi upplevde även att ljud och uttryck förstärktes och fick en större innebörd för 
intra-aktionen.    

Under dessa genomgångar förde vi anteckningar över de intra-aktioner som för studiens 
syfte var intressanta. De berörda intra-aktionerna innefattade performativa agenter så som 
material, miljön, barnen, observatörerna samt förskolans pedagoger. Vi studerade hur dessa 
intra-aktioner var sammanflätade och vilka meningar som uppstod. Det antecknade materialet 
tematiserades utifrån följande: material, miljö och barn, platsens agens samt materiellt-
diskursiva relationer. Vi valde sedan ut sekvenser där dessa teman syntes tydligt. Sekvenserna 
transkriberades och blev visuellt läsbara. 

5.50Analys00

I ingången till analysarbetet av den producerade datan var det viktigt att vi var av insikt att 
varje liten del har potentiell agens att samhandla i intra-aktionerna och alla var av betydelse 
för det som skedde. De performativa agenterna kan på så sätt inte lyftas ut och särskiljas från 
den helhet som skapats.  

Vi har under analysarbetet haft vårt teoriavsnitt nära tillhands. De begrepp som lyfts 
utifrån Karen Barads agentiella realism har under analysen fått intra-agera tillsammans med 
de auditiva och visuella sekvenserna. Analysen är resultatet av samhandlingar mellan den 
producerade datan, teoretiska begrepp, forskaren och de diskurser som för stunden rådde 
(Barad, 2007). Detta innebär att vi studerade materialet och lät det möta oss och våra begrepp 
för att på så sett skapa en djupare förståelse för vad som skedde mellan och inom agenterna i 
leken.  

5.60Etiska0överväganden0

I denna studie tog vi hänsyn till Vetenskapsrådet fyra etiska forskningsprinciper vilka är: 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 
Informationskravet innebär att studiens deltagare ska informeras om studiens syfte och 
tillämpning samt att deras medverkan är frivillig och att de har möjlighet att avbryta sitt 
deltagande när så önskas (Vetenskapsrådet, 2002). Detta uppfyllde genom att vi skriftligt på 
samtyckesblanketten beskrev studiens syfte och hur vi skulle dokumentera observationerna. 
Vid de båda observationstillfällena informerades även barnen om studiens syfte.  

Samtyckeskravet innebär att studiens deltagare har rätt att bestämma över sin egen 
medverkan. När deltagaren är under 15 år krävs vårdnadshavarens godkännande 
(Vetenskapsrådet, 2002). Inför studien samlades samtyckesblanketter in från vårdnadshavare 
till samtliga barn som deltog i studien. Innan observationerna informerades barnen om att 
deras deltagande var frivilligt och att de hade möjlighet att avbryta sitt deltagande. Det här 
sker i enlighet med Skolverket (2012) som betonar vikten av att barn som ska delta i studier 
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bör involveras i studiens syfte och få information om att de kommer att filmas. Vi var även 
måna om att ta hänsyn till det enskilda barnets integritet och försökte vara uppmärksamma på 
tecken att barnen ville avbryta vilket går i linje med Bjørndal (2005) som påtalar vikten av att 
vara inlyssnande på de individer som observeras. 

Konfidentialitetskravet syftar till att personuppgifter och det producerade materialet ska 
hanteras konfidentiellt och inte spridas till obehöriga (Vetenskapsrådet, 2002). Detta 
uppfyllde vi genom att det inspelade materialet förvarades på ett betryggande sätt. Vi har även 
stängt av Wi-Fi uppkopplingen på de iPads och den iPhone som nyttjades för att 
säkerhetsställa att materialet inte hamnade i orätta händer. Vi har i enlighet med Johansson 
och Karlsson (2013) avidentifierat deltagarna genom att använda fiktiva namn.  

Nyttjandekravet innebär att de material som producerats endast får användas för 
forskningens ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Detta säkerhetsställde vi genom att efter 
avslutad studie radera den producerade datan.  

Utöver vetenskapsrådet etiska forskningsprinciper har vi även gjort ytterligare etiska 
överväganden. Det har under studiens observationstillfälle varit viktigt för oss att endast filma 
de deltagare vars vårdnadshavare gett sitt samtycke. Om utomstående personer eventuellt 
hade tillträtt observationsplatsen var vår utväg att antingen vrida bort kameran för att inte få 
med dem på film alternativt stänga av kameran. Vi har även tagit i beaktning att endast lyfta 
information som är av relevans för studiens syfte. Om personlig information hade kommit 
med på den visuella eller auditiva inspelningen hade vi valt att bortse från den i den 
transkriberade empirin.   

5.70Problematisering0

Nedan följer en problematisering av studiens trovärdighet och generaliserbarhet samt av den 
använda metoden. 

5.7.10Trovärdighet0och0generaliserbarhet00

För att bedöma kvaliteten av kvalitativ forskning berörs begreppen trovärdighet och 
generaliserbarhet. För att en läsare ska kunna tro på det hen läser i forskningens 
sammanställning måste forskningen ses som trovärdig. Kvalitativ forskning kan göras 
trovärdig genom transparens, triangulering och återkoppling till fältet (Ahrne & Svensson, 
2013). 

Transparens syftar till studiens genomskinlighet och till den grad som den kan upprepas av 
andra forskare. Detta uppnås bland annat genom en utförligt beskriven metod som redogör för 
studiens tillvägagångssätt och hur forskarna tänkt och resonerat kring sina val och 
avgränsningar (Ahrne & Svensson, 2013). Det innebär även att det finns en god 
överrensstämmelse mellan studiens metod och teori (Bryman, 2011). När en studie har god 
transparens är det möjligt för läsaren att kritisera och diskutera den vilket stärker dess 
trovärdighet. Det är även viktigt att som forskare presentera sin medvetenhet om metodens 
svagheter. (Ahrne & Svensson, 2013). I metoden redogör vi utförligt för studiens metodval 
och tillvägagångssätt innan och under observationerna samt tillvägagångssätt vid 
transkribering och analys, vilket ger studien en god transparens. För oss var det även viktigt 
att inför studien genomgående stärka vårt val av metod både utifrån metodlitteratur men även 
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utifrån vårt teoretiska perspektiv. Detta gör att det finns en god överrensstämmelse mellan val 
av metod och studiens teori. Vi visar en medvetenhet om metodens svaghet och diskuterar 
den under 5.7.2 Metodkritik där vi belyser allmänna svagheter med den valda metoden. 
Metod och urvalet diskuteras vidare under 7.2 Metoddiskussion.     

Triangulering innebär att forskarna kombinerar metoder, typer av data, teoretiska 
perspektiv och/eller flera forskare för att studera ett och samma område och objekt. Syftet 
med triangulering är att nå en mer korrekt och sann beskrivning av ett fenomen. Däremot 
syftar användandet av triangulering till att det finns en sanning att nå (Ahrne & Svensson, 
2013). Vi har valt att inte använda oss av triangulering då det innebär att det i någon mån 
finns en sanning att nå, vilket går emot vårt teoretiska perspektiv. Däremot är vi två forskare 
vilket är en del av att använda sig av triangulering och detta kan då till viss del stärka studiens 
trovärdighet. Två forskare medför två perspektiv på ett fenomen, vilket kan komplettera och 
fördjupa det som sinnligt registreras.  

Återkoppling till fältet och de människor som studerats syftar till att låta dem komma med 
synpunkter på studiens resultat. Målet är inte att nå en konsensus utan syftet är att se om de 
kan relatera och känna igen sig i det som forskaren sett (Ahrne & Svensson, 2013). Vi har valt 
att inte återkoppla till de agenter som observerats då de i huvudsak var barn och material. Vi 
ansåg att det var svårt för barnen att relatera till vad de gjorde för en månad sedan.  Däremot 
har vi varit noggranna i vår transkribering av filmerna för att säkerhetsställa att det inte skett 
någon värdering eller felaktig omskrivning. Materialet studerades både innan och efter i 
relation till transkriberingen.   

Inom kvalitativa studier är det som nämnt ovan viktigt att se till studiens generaliserbarhet. 
Generaliserbarhet syftar till den grad som studiens resultat är överförbart till andra områden, 
miljöer och sociala verksamheter. För att synliggöra studiens generaliserbarhet kan resultatet 
ställas i relation till andra studier för att studera deras likheter och olikheter (Ahrne & 
Svensson, 2013). Vi jämförde vår studies resultat med Änggård (2016) som även hon har 
utfört en posthumanistisk studie där hon observerat barns lek i naturmiljö. Vi såg stora 
likheter mellan de båda resultaten vilket stärker trovärdigheten och generaliserbarheten för 
vår studie. När det kommer till studiens generaliserbarhet till andra praktiker är vi medvetna 
om att vårt resultat inte representerar en generell syn på hur de performativa agenterna intra-
agerar under en vistelse i naturmiljö. En anledning till detta är att deltagarna har valts genom 
ett bekvämlighetsurval vilket Bryman (2011) menar kan ge en skev bild av ”verkligheten”. 
Däremot är detta inte i hög grad problematiskt då studien har en posthumanistisk ansats där 
ständigt pågående intra-aktioner studeras. I och med detta är vår målsättning inte att förstå 
vad eller vem barnet innerst inne är, utan se till vad de performativa agenterna i intra-
aktionerna blir respektive håller på att bli (Lenz Taguchi, 2012). Syftet med studien var därför 
inte att utröna en generaliserbarhet då det som sker i observationen inte kommer att kunna 
replikeras. Däremot kan studiens resultat användas för att ge en vidgad förståelse för 
materialets betydelse för vad som sker i barns lek.  

5.7.20Metodkritik00

Vi är av åsikten att observation som metod var den enda lämpliga metoden för att kunna 
besvara studiens syfte. Däremot kan det vara av vikt att problematisera forskarens grad av 
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deltagande. Det är omöjligt att utifrån Karen Barads teori utföra en icke-deltagande 
observation då forskarens och kamerans närvaro är en del av de intra-aktioner som sker. 
Däremot kunde en av oss forskare varit fullt deltagande samtidigt som den andra filmade. Vi 
ställer oss undrande till vilken inverkan det hade fått på vad som skedde i intra-aktionerna.  

Vi har under observationerna endast använt oss av en iPad då vi inte hade fler att tillgå. 
Det utgör en begränsning för vad som fångas på film och i och med att en av oss forskare höll 
i kameran gjorde forskaren därmed ett val för vad som dokumenterades. Detta val kan liknas 
vid ett agentiskt snitt där olika agentiska snitt producerar olika fenomen (Barad, 2007). Vid 
tillgång av flera datorplattor hade båda forskarna kunnat filma alternativt riggat upp en 
datorplatta på ett stativ för att filma en specifik plats. En iPad har även begränsningar i sin 
förmåga att fånga intra-aktionerna auditivt. Vi upptäckte under genomgången av det 
producerade materialet att det fanns vädermässiga faktorer såsom vind som begränsade 
ljudupptagningen. Den filmande forskaren kom inte heller alltid så nära att iPaden lyckades 
fånga upp ljudet. Att använda en portabel mikrofon hade eventuellt varit ett bra komplement.  

Ytterligare en aspekt att problematisera är att en av oss forskare var bekant med barnen 
sedan tidigare. Under observationens gång blev det vid upprepade tillfällen tydligt att barnen 
kände sig bekväma med denna forskare. De riktade bland annat sitt fokus mot iPaden och 
ville spela på den vilket inte rymdes inom studiens syfte. Vid dessa tillfällen avstannade leken 
till viss del. Däremot finns det även en positiv aspekt av detta då barnen i leken kan upplevas 
okonstlade och avslappnade och inte berörda av forskarens närvaro.   

5.80Arbetsfördelning0

Under arbetets gång har vi valt att skriva fram alla delar förutom tidigare forskning 
tillsammans. Vi har suttit tillsammans med två datorer där vi haft litteratur på den ena och 
skrivit i vårt gemensamma dokument på den andra. Vi var införstådda med att detta var en 
tidskrävande metod då ett effektivare arbetssätt hade varit att dela upp arbetet och jobba fram 
delarna sida vid sida på två olika datorer. Däremot såg vi fördelar med detta då vi tillsammans 
kunde arbeta fram en text och skapa en gemensam förståelse för de olika delarna. Det var 
något som var viktigt för oss eftersom vi arbetade med en för oss ny teori och vi ansåg att det 
var av stor betydelse att vi båda var införstådda med teorins begrepp. Ytterligare en fördel 
med detta arbetssätt var att vi fick möjlighet att problematisera och ifrågasätta texten 
samtidigt som vi skrev: vad skriver vi, vad betyder det för oss och hur kan det uppfattas av 
andra. Anledningen till att vi valt att dela upp skrivandet av tidigare forskning var att vi 
tidigare gjort varsin forskningsöversikt och läst in oss på olika vetenskapliga texter vilket 
föranledde att vi skrev om de texter som vi tidigare läst. Den forskning som vi hade som 
berörde samma rubrik skrev vi tillsammans.  

Vi är överens om att vi båda under produktionen av data varit delaktiga i lika hög grad och 
tagit ett lika stort ansvar för att säkerställa studiens trovärdighet och generaliserbarhet.  

 0
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Bild 3 Adam och Benjamin i kojan  

6.0Resultat0och0analys0

Detta kapitel inleds med en beskrivning av den miljö som samtliga observationer har ägt rum 
i. Detta följs sedan av studiens resultat och analys som tematiseras under följande rubriker: 
”agenternas transformation”, ”platsen som performativ agent” samt ”materiell-diskursiv 
relation”. Under rubriken agenternas transformation synliggörs en sekvens som representerar 
ett återkommande tema där de performativa agenterna ömsesidigt intra-agerar och 
transformerar varandra. Under rubriken platsen som performativ agent synliggörs tre 
sekvenser som representerar hur platsen transformeras i intra-aktion med olika performativa 
agenter. Under rubriken materiell-diskursiv relation synliggörs hur materiellt-diskursiva 
relationer i intra-aktion med övriga agenter förändrar vad som sker.  
Samtliga sekvenser utspelar sig i Tomteskogen. Miljön karaktäriseras av tallskog med en torr 
barrtäckt mark. Tallarna i skogen är av en variation där en del är raka och höga och andra är 
förvridna och kröker sig längst marken. Centralt på platsen är en koja belägen. Kojan består 
av korslagda tallgrenar mot en centrerad trädstam. I skogen finns det också omkullblåsta träd 
sen den senaste stormens framfart längst kuststräckan. Kommunen har även nyligen röjt i 
skogen vilket föranleder att det finns kvar avsågade tallar och kvistar. Reglerna som gäller för 
vistelsen i skogen är att barnen inte får gå längre än att de ser pedagogen och att pedagogen 
ser dem. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 

6.10Agenternas0transformation00

Adam och Benjamin befinner sig i den centralt belägna kojan. 
Den består av träd och grenar som lutas diagonalt mot en i kojan 
centrerad trädstam. Solen lyser på de omgivande träden och de 
kastar skuggor på barnen och den barrtäckta marken. Adam och 
Benjamin leker tyst i kojan när observatören Marie närmar sig 
med kameran som fångar Adam som halv ligger på en 
vågformad gren som följer hans sittställning. Grenen är en del av 
kojans ytterhölje. Marie frågar ”vad är det för något Adam” 
varpå han svarar ”jag är en bebis” samtidigt som han drar i en 
pinne. Marie frågar ”bor ni där?” Benjamin som kommer fram 
inifrån kojan där han upprepat plockat upp och flyttat på pinnar 
svarar snabbt ”ja, vet du? Vill du ha en macka?”. Marie svarar 

Bild 1 Miljö bild över tomteskogen Bild 2 Kojan 
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”ja tack”. Benjamin hukar sig ner under en gren och sträcker in armen samtidigt som han 
säger ”okej, jag har dem här”. När han ska resa sig upp parerar han med huvudet mellan 
grenarna i kojans tak. Benjamin överlämnar en pinne och säger ”här får du en pastejmacka, du 
ska få alla mackorna”.  

Under dialogen är Adam tyst och hans blick följer pinnens väg mellan Benjamin och 
Marie. Smaskande ljud hörs i mikrofonen och Marie tackar för mackan och frågar om det var 
en ostmacka. Benjamin får tillbaka mackan och säger ”ja, det var ost”. Under tiden som 
Benjamin tar fram ytterligare en pinne sitter Adam kvar och bryter bort kvistar från kojan. 
Benjamin säger ”här får du en till” och överlämnar en triangelformad bit av en tallstam. Adam 
stoppar sin vantklädda tumme i munnen varpå Benjamin säger ”vi leker mamma, pappa och 
barn. Adam kanske också vill ha?”. Marie lägger tillbaka den andra ”mackan” på en trädstam 
framför Adam. Adam ändrar ställning och lutar sig framåt och behåller tummen i munnen. 
Han vrider huvudet mot trädstammen och får syn på ”mackan”. Han tar den och håller den 
med båda händerna samtidigt som han blåser på den. Marie frågar ”vad är det för något 
Adam?”. Han lyfter upp den framför sig och säger ”välling”. Marie undrar om den är varm. 
Han svarar inte utan håller den framför sig och fortsätter att blåsa.  

6.20Analys0av0agenternas0transformation00

I kojan befinner sig flera performativa agenter. Vi har Adam och Benjamin som utan verbal 
kommunikation leker i kojan, vi ser även kojan och det material som den är uppbyggd av. 
Kojans utformning bestämmer var agenterna kan befinna sig och hur de måste förhålla sig till 
varandra. Mackorna kan inte placeras var som helst i kojan då de kan ramla ner alternativt 
inte få plats och kojans utformning kräver även att Benjamin hukar sig ner för att nå 
mackorna. Utöver dessa performativa agenter finns det också agenter i form av löst material 
som representeras av bland annat pinnar, kottar, tallkvistar och barr. Vid första anblick tycks 
agenterna leka med varandra, men vid närmare granskning verkar de främst vara geografiskt 
placerade i närheten av varandra men åtskilda i leken. Adam befinner sig på en vågformad 
gren i kojans ytterhölje och Benjamin samt pinnarna befinner sig inuti kojan, på så sätt är de 
på samma fysiska plats; kojan men tycks leka separata lekar.  

I början av sekvensen möter vi Adam som halv ligger på en vågformad gren. Grenens form 
har betydelse för hur Adam formar sig i förhållande till grenen. Grenens form får även 
betydelse för vilken roll de båda agenterna tar i leken. Grenen möjliggör respektive begränsar 
Adams fysiska position och genom att Adams kropp följer grenens utformning får han en 
avslappnad hållning. I intra-aktionen transformeras både grenen och Adam och de blir därmed 
annorlunda i sig själva. Grenen går från att vara en del av kojans byggmaterial till att bli en 
sittplats. Adam tar genom sin placering på grenen en roll, denna roll blir tydlig när Marie 
frågar ”vad är det för något?”. Han säger då att han är en bebis. I denna samhandling uppstår 
en ny mening, en bebismening, och Marie blir en del av det fenomen som uppstår. Hans 
uttalande kan ses som en materiell artikulering där han genom ord och begrepp beskriver sitt 
blivande och vad han för stunden är. Detta blivande hade eventuellt inte skett om inte Marie 
varit närvarande och ställt frågan. Då Adam är i rollen som bebis kan vi också tolka att 
grenen, förutom att vara en sittplats, omfamnar honom likt en moders famn, vilket gör att han 
avslappnat sitter kvar.  
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Benjamin, som befinner sig inne i kojan, samhandlar med de agenter som är befintliga där. 
Pinnarna och Benjamin gör något med varandra; pinnarna får Benjamin att förflytta dem och 
hantera dem på ett speciellt sätt. Vad är det i pinnarna som får Benjamin att förflytta dem? 
Kan det ha med deras längd eller form att göra? De tycks oavsett intra-agera på ett 
strukturerat sätt. Denna mening i form av pinnförflyttning transformeras och övergår till att 
bli något annat när Marie frågar ”bor ni där?”. Denna fråga kan tolkas som öppen då den inte 
är ställd till en specifik agent och Benjamin känner sig manad att svara. Genom hans motfråga 
”vill du ha en macka?” blir Marie en del av det blivande som sker mellan Benjamin och 
pinnarna, hon lämnar sitt observatörsblivande och hänger sig i en mackätaremening. När han 
överlämnar pinnen till Marie och benämner den som pastejmacka framgår det vad pinnarna 
nu transformerats till. I denna intra-aktion blir det tydligt hur pinnarna har antagit meningen 
av mackor i Benjamins lek och nu blir till mackor för Marie.  

I likhet med när Marie får Adam att verbalt benämna sig som bebis sker en materiell 
artikulation när det kommer till mackorna. Pinnarna går från att vara en pinne till att genom 
Benjamins benämning transformeras till en pastejmacka. Detta följs av att Marie benämner 
den som ostmacka varpå Benjamin säger ”ja” och därmed bekräftar mackans nuvarande 
identitet. Pinnens identitet som macka förstärks även av de smaskande ljud som hörs. 
Detsamma gäller för den triangelformade tallstammen. Den transformeras därefter från macka 
till välling genom Adams benämning. 

I ovanstående analys kan man urskilja två separata blivanden som sammanflätas. Det ena 
representeras av den vågformade grenen och Adam och den andra representeras av 
”mackorna” och Benjamin. När Adam stoppar sin vantklädda tumme i munnen och Benjamin 
säger vi leker mamma, pappa och barn samt frågar om Adam också vill ha en macka kan vi 
tolka att de båda blivanden kopplas ihop till en gemensam lek. En mamma-pappa-barnmening 
uppstår i sammanflätning av barnen, grenfamnen, pinnmackorna och tallstamsvällingen.  

 I sekvensen blir även mackans agens tydlig i mötet med barnen, den är central i intra-
aktionerna i kojan. Benjamin och mackorna samhandlar med Marie genom att hon erbjuds en 
macka. Vi kan även se hur Adams blick följer mackans väg mellan Benjamin och Marie. 
Mackan blir agenten som för ihop de andra performativa agenterna i leken. Agenterna som till 
en början tycktes vara åtskilda i leken men geografiskt placerade nära varandra tycks för 
stunden befinna sig på samma plan i båda bemärkelserna. Här sammanflätas kojans grenar, 
pinnarna, barnen och observatören och en ny mening i form av en familjemening uppstår.  

6.30Platsen0som0performativ0agent000

Nedan följer tre sekvenser som utspelades under en dag och på en och samma plats i skogen, 
nämligen vid en tall. Det vi vill belysa under denna rubrik är hur en plats och de agenter den 
intra-agerar med ömsesidigt transformeras beroende på vilka som vistas där.  
 0
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Bild 4 Cissi och Daniella vid tallen  
 

Bild 5 Emma vid tallen  
 

6.3.10Rutschkanan000

Det blåser i tallens krona idag och dess tallkvistar följer vindens 
rörelser. Solen värmer fläckvis tallens stam som är krokformad likt 
ett frågetecken. Tallen står i en skog bland andra höga tallar och i 
deras närhet leker barn, några springer skrattandes. På det 
omkullblåsta trädet bredvid tallen befinner sig några barn 
klättrandes upp längst med dess stam.   

Plötsligt kommer Cissi och Daniella, de tar tag i stammen och 
klättrar upp. Cissi sätter sig uppe på tallens krök belägen en meter 
ovanför den barrtäckta marken. Hon är tätt följd av Daniella. Cissi 

kasar sig ner för stammen samtidigt som hon utropar ”rutschi 
wii”. När hon åker ner skrattar hon och hennes fart avtar när 
fötterna tar i marken. Daniella som under tiden klättrat upp sätter sig med ett ben på varje 
sida, hon hjälper till med händerna för att ta sig framåt då hennes byxor fastnar i den skrovliga 
ytan. När lutningen på stammen blir tillräckligt brant får hon fart. Cissi klättrar upp igen och 
säger ”rutschi, rutschi, det är faktiskt roligt för jag håller inte i mig”. Cissi sitter kvar 
samtidigt som Daniella klättrar upp över tallens krök. När hon ska sätta sig ner halkar hon till 
med skon och hamnar med båda benen på samma sida. Hon skrattar med uppspärrade ögon 
och utbrister ”Wow, jag sitter på sidan”. Cissi tittar på Daniellas ben och ler samtidigt som 
hon sakta åker ner.  

6.3.20Viloplatsen0

På tallens solupplysta stam ligger Emma, en av hennes fötter håller sig 
stadigt kvar mot en urgröpning i stammen. Hennes andra ben dinglar 
ner mot marken och hennes händer ligger mot stammen med hennes 
huvud vilandes därpå. Emellanåt klappar hon och drar händerna längst 
tallens skrovliga bark. Observatören Marie närmar sig och frågar: ”vad 
gör du Emma?” Hon ligger kvar, tittar ner i marken och svarar inte. 
Hon ändrar position och blir hängandes med båda benen dinglandes 
innan hon släpper taget och hoppar ner.   

6.3.30Gömstället00

Flera av barnen som är på utflykt i Tomteskogen har börjat leka 
kurragömma. Fredrik räknar högt och de andra barnen springer iväg. De söker efter träd att 
gömma sig bakom. Gustav kommer springandes mot den frågeteckenformade tallen och 
lägger sig under den. Han försöker hitta en position som gör att han syns så lite som möjligt. 
Han tar tag med händerna ovanpå stammen och drar upp sin kropp så att den följer stammens 
form. När Fredrik närmar sig 30 tittar sig Gustav snabbt omkring och springer iväg och ställer 
sig bakom en annan tall.   
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6.40Analys0av0platsen0som0performativ0agent000

Sekvenserna från 6.3 platsen som performativ agent kommer nedan att analyseras var för sig 
för att sedan lyftas i en sammanflätad analys.  

6.4.10Analys0rutschkanan0

I sekvensen med rutschkanan är tallen inledningsvis en tall som samhandlar med vinden och 
solen. Vinden tar tag i tallens grenverk och får den att röra sig i takt med naturens puls och 
dess stam värms upp av solens strålar. Trädet bredvid har i intra-aktion med barnen fått en ny 
mening i form av en klätterställning.   

När Cissi och Daniella tar tag i tallens stam och klättrar upp intra-agerar de och tallen går 
från att vara en tall till att i intra-aktion med barnen bli något att bestiga. När Cissi kasar ner 
längst stammen uppstår en ny mening och tallstammen transformeras till en rutschkana. När 
hon i senare skede uttrycker ”rutschi wii” kan detta ses som en materiell artikulering där de 
performativa agenterna förändras i sig själva. Tallen är nu även verbalt uttryckt som 
rutschkana och Cissi blir en som åker rutschkana. Vi kan även tolka att tallens utformning likt 
ett frågetecken samt dess låga höjd på en meter intra-agerar med barnen och får dem att leka 
på detta sätt på just denna plats. Flera av de omgivande tallarna är höga och har sina grenar på 
en höjd som barnen inte når, de erbjuder inte samma klättringsmöjligheter som det 
omkullblåsta trädet eller den frågeteckenformade tallen. Dessa två träd i intra-aktion med 
barnen möjliggör nya lekmeningar.  

Innan tallens lutning börjar finns där en krök som i kombination med tallens skrovliga yta 
tvingar barnen att på olika sätt kasa eller hjälpa till med händerna för att dra sig framåt. Den 
skrovliga ytan i samhandling med materialet på Daniellas byxor skapar på så sätt en hög 
friktion. När lutningen på tallens stam blir tillräckligt brant tillåter lutningen och tallens yta 
gravitationen att samhandla med Daniellas kropp. Genom tallens lutning och friktion kan vi se 
hur den i intra-aktion med barnen transformeras till en rutschkana. I intra-aktionen visar 
barnen sin uppskattning genom materiella artikuleringar ”faktiskt roligt” och skratt. De 
performativa agenterna i sekvensen är genom sina samhandlingar sammanlänkade med 
varandra. De är på samma geografiska plats och Cissi och Daniella utför samma lekhandling 
där tallen har en tydlig agens för vad som sker.  

I slutet på sekvensen uppstår ett nytt fenomen, Daniella halkar till och hamnar med båda 
benen på samma sida till skillnad från tidigare då de båda barnen grenslat stammen. Av 
hennes uttryck att döma är hon förvånad över vad som skett i samhandlingen med tallens 
stam. Ett nytt blivande tar form där barnen och tallen transformeras och de måste förhålla sig 
till varandra på ett nytt sätt. Här öppnas möjligheten upp för en ny lekmening för de 
sammanflätade agenterna.    

6.4.20Analys0viloplatsen0

I intra-aktionen som synliggörs i sekvensen blir solen, Emma, och tallen annorlunda i sig 
själva. Solens strålar värmer Emma och tallens stam och en ny mening uppstår där de i 
samhandling vilar och finner ro tillsammans. Tallen tycks i denna intra-aktion bli bekväm då 
Emmas kropp befinner sig i en avslappnad ställning med ett ben dinglandes mot den 
barrtäckta marken. Emellanåt klappar Emma på tallen och drar sina händer längst dess 
skrovliga bark. Solens strålar som når tallen och Emma bildar i intra-aktion med omgivande 
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träd en ny mening i form av skuggor. Skuggorna är performativa agenter som samhandlar 
med Emma och tallens skrovliga bark och får något nytt att ske. Barkens struktur får Emmas 
händer att forma sig och röra sig på ett speciellt sätt, friktionen samhandlar med händerna och 
barken och styr rörelsemönstret och hur snabbt barken och Emmas händer kan dras längst 
med varandra. Urgröpningen i tallens stam former hur Emmas liggställning måste vara för att 
hon inte ska intra-agera med gravitationen och falla mot marken.  

Det råder materiellt-diskursiva relationer i skogen, det tycks vara så att en vistelse i skogen 
karaktäriseras av rörelse och aktiv lek. Detta synliggörs då Marie frågar ”vad gör du Emma?” 
varpå Emma inte svarar utan ändrar position för att sedan efter en stund lämna tallen. Kan det 
vara så att den vilande och rogivande intra-aktionen blev påkommen och förtrogenheten 
mellan och inom solen, Emma och tallen bröts? Vad som de i intra-aktionen för stunden var 
transformeras nu till något annat och en ny mening skapas.  

6.4.30Analys0gömstället0

I sekvensen med leken kurragömma blir det tydligt hur träden är performativa agenter med 
makt att förändra vad som sker. I mötet med de lekande barnen har de agens där alla träden på 
olika sätt möjliggör respektive begränsar vad som sker. Leken går ut på att barnen ska gömma 
sig och hålla sig dolda för barnet som räknar, i detta fall Fredrik. Genom trädens utformning 
blir barnen antingen synliga eller gömda och agenterna måste samhandla med varandra för att 
lyckas.  

När Gustav springer mot tallen ser han den som ett potentiellt gömställe. I samhandling 
med tallen blir det tydligt att han måste forma sin kropp efter tallens utformning. Detta kan 
liknas vid att tallen koreograferar Gustavs kroppshållning. I detta försökt till att gömma sig 
intra-agerar agenterna och blir förändrade i sig själva. Med just detta träd blir Gustav en 
person som syns och trädet blir otillräckligt som gömställe. När Fredrik räknar och närmar sig 
siffran 30 blir det tydligt hur Gustav återigen förändras i sig själv. Han tycks gå från att vara 
lugn i sina försök att forma kroppen med syfte att osynliggöra sig, till att känna av en rädsla 
för att bli sedd. Han springer då iväg och ställer sig bakom en annan tall.  Även siffrorna blir i 
leken förändrade i sig själva. De går från att vara en uppräkning av tal till att bli en tidsperiod 
som avgör när något nytt ska ske i leken.  

De blivanden som för stunden tydligt framkommer i sekvensen är Fredrik och siffrorna, 
Gustav och tallen samt de andra barnen och de träd som de gömmer sig bakom. De 
performativa agenterna kan i första anblick ses som geografiskt utspridda men de 
sammanlänkande genom kurragömmalekens regler och dess blivande. 

6.4.40Sammanflätad0analys0

En gemensam agent i ovanstående sekvenser är den frågeteckenformade tallen. I analyserna 
framgår det hur de performativa agenterna, bland annat tallen som plats och olika barn, intra-
agerar med varandra. I intra-aktionerna synliggörs relationer och aktioner som kan ses som 
fenomen med förändrade betydelser. Vi kan under sekvenserna se hur olika meningar uppstår 
vilket får betydelse för vad som sker i leken på platsen. De meningar som vi sett är bland 
annat hur agenterna ömsesidigt samhandlar i klättring, rutschkanaåkning, vilostund och 
kurragömma. Vi ser även hur agenterna motoriskt utmanar varandra. Det blir tydligt hur tallen 
med dess utformning är en performativ agent som i mötet med andra agenter får agens att 
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Bild 6 Hugo och Kalle i kojans 
topp  

förändra vad som sker. Den förvridna stammen och dess låga placering möjliggör för intra-
aktion med andra agenter på ett speciellt vis, vilket inte de höga tallarna gör på samma sätt. 
Den frågeteckenformade tallen har en lägre höjd och ett förvridet utseende som möjliggör för 
barnen att klättra upp på, gömma sig under respektive vila uppe på vilket inte går på de höga 
tallarna med raka stammar.  

Trots att vi under rubrik 6.3 platsen som performativ agent valt att lyfta denna specifika 
plats bortser vi inte från att allt annat och alla andra platser är lika performativa som denna. Vi 
bortser inte heller från att andra meningar har och kommer uppstå i intra-aktion med denna 
plats eftersom detta endast är ett agentiskt snitt från studiens empiri.   

6.50MateriellHdiskursiv0relation00

Hugo befinner sig uppe i kojans centrerade topp bestående av korslagda grenar. Kojan är 
formad likt en kon med utrymme i basen att stiga in. Isak utanför kamerans lins påkallar 
observatören Maries uppmärksamhet genom att peka på en hög tall och säga ”jag ska hugga 
ner hela det trädet”. Han berättar att han ska använda trädet till kojan. Han går mot kojan och 
plockar upp en avsågad stam och säger ”den här är jätte bra”. Han bär den i famnen och 
springer mot den höga tallen samtidigt som han skriker ”hiiiaaah”. När han är framme vid 
tallen stannar han upp och kastar iväg den avsågade stammen mot tallen. Stammen studsar 
mot tallen med ett klonk. Bortifrån kojan ropar Johan: ”Isak!” varpå Isak stannar upp och 
Johan kommer springandes mot honom. Han pekar mot Hugo i kojans topp och säger ”Han 
klättrar där”. De båda barnen stannar upp och tittar tysta mot kojan i fem sekunder innan Isak 
säger ”vi måste få ner honom”.  

Kalle klättrar upp till Hugo och stannar diagonalt nedanför 
honom. Hugo tilltalar Marie ”jag klättrar upp här så jag kan skicka 
signaler. Till TV-apparaten” Marie frågar ”vad gjorde du med TV-
apparaten?”. Han svarar ”jag skickar signaler här” varpå han visar 
med en svepande handrörelse i luften. Han greppar två av grenarna 
som utgör kojans topp, en i varje hand, och säger ”också kör jag 
grävmaskin här uppifrån. Också kan jag skicka ut en bomb. Och 
sen kan man inte göra mer”. Kalle spanar runt och säger ”kolla så 
långt man ser här”. Han tar upp en rektangelformad bit av en 
trädstam ur sin ficka och säger ”jag kanske kan hitta en Pokémon”. 
Han drar sitt pekfinger längst med träbitens yta. Han får syn på 
pedagogen Lisa som kommer mot kojan och han ler. Hon säger 
”jag blir lite sån när ni klättrar där uppe. Tänk om det rasar. Då 
trillar ni rakt ner. Den är inte till för att klättra på”. Kalle klättrar neråt och ser var han sätter 
fötterna. Hugo står tyst kvar hållandes i ”grävmaskinens spakar”. Isak och Johan som frekvent 
byggt på kojan genom att kasta större pinnar mot kojans ytterhölje avstannar i sina 
handlingar. De blir ståendes tysta med varsin pinne i handen.  

Lisa säger ”Hugo jag vill att du klättrar ner också. De pinnarna är inte fastspikade. De bara 
ligger där. Då kan de ju bara rasa också”. Hugo vänder sig om och klättrar neråt. Han håller 
sig hukandes fast i väggen av grenar. Isak börjar återigen bygga vidare på kojans utsida. Han 
hämtar en liten pinne och kilar fast den i grenverket där Hugo är på väg ner samtidigt som han 
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säger: ”jag ska sätta fast den”. Hugo fortsätter sin färd ner hållandens i grenar så som handtag. 
När han är nere vänder han sig om och tittar uppåt innan han går in i kojan.  

6.60Analys0av0materiellHdiskursiv0relation0

I området runt kojan befinner sig åtskilliga performativa agenter. Isak som i början av 
sekvensen befinner sig utanför kamerans lins berättar för Marie att han ska hugga ner ett träd 
för att använda till bygget av kojan. Han plockar upp en avsågad stam som han anser är jätte 
bra innan han springer skrikandes mot den höga tallen och kastar stammen mot den. Här 
synliggörs intra-aktionen mellan de performativa agenterna Isak, kojan och dess uppbyggnad 
samt träd och pinnar i närheten. De blir för stunden förändrade i sig själva. Isak och kojan i 
samhandling får fenomen att uppstå. Kojan med dess hålighet uppmanar Isak att bygga 
vidare, den behöver mer material för att för stunden färdigställas. Den höga tallen som står i 
området nära kojan får i relation till Isak och byggandet av kojan en ny mening. Den går från 
att vara en hög tall till att i detta blivande bli till byggmaterial. I intra-aktionen med tallen kan 
vi tolka att Isak känner sig underlägsen då han inte kan fälla trädet på egen hand. Han får kraft 
i samhandling med den avsågade stammen som ligger vid kojan, kraften tar sitt uttryck genom 
hans skrik ”hiiiaaah”. De kan ses som en förlängning till varandra, Isak som ”skogshuggare” 
behöver en yxa vilket representeras av den avsågade stammen. Den avsågade stammen som 
”yxa” behöver Isak för att få kraft och fart att hugga ner den höga tallen. Tillsammans träffar 
de tallen med ett klonk. När Johan ropar på Isak stannar handlingarna upp och för stunden blir 
”Skogshuggaren” Isak, den ”nerhuggna” tallen en hög tall och ”yxan” en avsågad stam. När 
Johan pekar mot kojans topp där Hugo sitter blir kojan förändrad i sig själv. Isak konstaterar 
att han och Johan måste få ner Hugo. Kojan går i denna intra-aktion från att vara något att 
bygga vidare på till att i samhandling med Hugo bli något annat. Kan det vara så att barnen nu 
ser kojan som farlig och Hugo som någon de måste rädda? Eller kan det vara så att det är 
kojans välbefinnande som står i fokus och Hugo är den som hotar dess överlevnad? Isak, 
Johan och kojan som tidigare tillsammans arbetat för att färdigställa kojan sammanflätas nu 
med Hugo och kojans centrerade topp.  

I denna sekvens står Hugo och kojans centrerade topp i samhandling med varandra. I intra-
aktion med Marie materiellt artikulerar Hugo vad han och toppen gör tillsammans. I relation 
till höjden som performativ agent blir de; Kojans topp, Hugo och höjden annorlunda i sig 
själva och en ny mening skapas och de kan tillsammans sända signaler till TV-apparaten. Med 
sin svepande handrörelse visualiserar han signalerna för Marie och de går då från vara 
osynliga till att bli ”synliga”. I intra-aktionen blir TV-apparaten trots att den inte är fysiskt 
närvarande en performativ agent med agens att förändra vad som sker. Grenarnas utformning 
och placering i förhållande till Hugo gör att han sedan greppar dem och säger ”också kör jag 
grävmaskin”. De performativa agenterna kan ses som en förlängning av varandra, grenarna 
får Hugo att greppa dem likt spakarna på en grävmaskin samtidigt som Hugo genom att 
verbalt säga grävmaskin materiellt artikulerar vad grenarna är. Detta visar på hur ingenting är 
något förrän det samhandlar med något annat. Utan varandra hade de inte transformerats till 
grävmaskin och grävmaskinist. De två grenarna som utgör kojans topp skapar i intra-aktion 
med Hugo en ny mening, en grävmaskinsmening. I nästa andetag förändrar Hugo vad han och 
kojans topp är genom sin materiella artikulering ”jag kan skicka ut en bomb”. De står därmed 
i en ny tillblivelse. Diagonalt under Hugo befinner sig Kalle, han spanar runt omkring och 
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säger ”kolla så långt man ser här”. Här synliggörs en intra-aktion med Kalle, kojans 
utformning och dess höjd samt den omgivande naturen. Tillsammans får de honom att spana 
utifrån ett annat perspektiv som inte hade varit möjligt utan denna samhandling. När han i 
nästa stund plockar upp en rektangelformad bit av en trädstam uppstår en ny mening. Leken 
får för stunden en annan innebörd. Innebörden blir tydlig genom hans uttalande ”jag kanske 
kan hitta en pokémon” i kombination med samhandlingen mellan hans pekfinger och ytan på 
träbiten. I denna intra-aktion blir båda förändrade i sig själva. Kalle blir en Pokémon jägare 
och den rektangelformade biten av en trädstam blir en telefon. Kalle och ”telefonen” står i 
samhandling med den digitala Pokémon världen som inte är fysiskt närvarande i skogen.  

 Under hela sekvensen kan vi se hur de performativa agenterna som tidigare nämnts står i 
relation till en rådande diskurs. När pedagogen Lisa kommer mot kojan förändrar hon vad 
som sker då hon säger: ”jag blir lite sån när ni klättrar där uppe. Tänk om det rasar. Då trillar 
ni rakt ner. Den är inte till för att klättra på”. Det som för stunden skedde förändras genom 
hennes uttalande och de performativa agenterna transformeras i denna samhandling till något 
nytt. Vi kan tolka att den tidigare rådande diskursen kring kojan var att det var tillåtet och 
ofarligt att befinna sig i dess topp. Detta fastställs av närvaron av Marie som observatör i 
samhandling med iPaden som tillsammans godkänner leken i kojans topp. Denna diskurs 
transformeras som tidigare nämnt genom Lisas uttalande. Detta kan liknas vid materiellt 
diskursiv relation, där det inte går att skilja mellan det materiella och det diskursiva utan de 
bildar ömsesidigt mening genom varandra. De skapar och omskapar varandra. Genom att 
använda ord som rasar, trillar, inte till för att klättra på transformeras kojan från att vara 
klättervänlig till att vara en farlig plats förbjuden att klättra på. Även samhandlingen mellan 
Isak, Johan, pinnarna och kojan förändras trots att de inte befinner sig i kojans topp. De 
stannar upp i sina handlingar och blir ståendes tysta. Vi kan tolka att kojan även för dessa 
agenter har transformerats till något annorlunda av den diskursiva förändringen. Detta 
eftersom det materiella och det diskursiva är sammanflätade och därmed oskiljaktiga.  

Leken förändras efter Lisas yttrande och Kalle klättrar ner. Kojans grenverk instruerar hur 
han behöver sätta fötterna för att ta sig ner säker. Han ser var han sätter fötterna vilket kan 
tolkas som en konsekvens av att kojan nu ses som farlig. Hugo blir ståendes i kojans topp 
fasthållandes ”grävmaskinens spakar”. Frågan är om de fortfarande är ”spakar” eller om de nu 
transformerats till något att greppa tag i för att hålla sig i säkerhet? I intra-aktionen med 
Hugo, kojans topp och dess grenar kan Hugo utifrån Lisas perspektiv exempelvis ses som 
antingen rädd eftersom han stannar kvar eller busig eftersom han inte lyssnar och går ner. 
Efter uppmaning från Lisa ”Hugo jag vill att du klättar ner också” vänder sig Hugo om och 
klättrar neråt. Hugos väg ner liksom Kalles instrueras av kojans grenverk. Lutningen på kojan 
och hur grenarna är placerade i förhållande till varandra och Hugo styr hans kroppshållning 
samt väg ner.  

Kojan och Isak gör sig ömsesidigt bekanta med varandra. Tidigare byggde Isak på kojan 
genom att slänga pinnar mot dess ytterhölje men nu när kojan är potentiellt farlig kräver den 
att de samhandlar på ett nytt sätt. Kojans grenar beskrivs enligt Lisa inte vara fastspikade utan 
hon menar att de bara ligger där. Kojan transformeras genom Lisas uttalande och förmedlar 
att den behöver hjälp att stabiliseras och få fast sina grenar. En liten pinne på marken pockar 
på uppmärksamhet och i samhandling med Isak och kojan kilas den fast mellan grenarna i 
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grenverket. Den lilla pinnen transformeras till en kil och samhandlingen mellan de 
performativa agenterna har fått en ny mening, där Isak, kojan och den lilla pinnen; kilen 
ömsesidigt restaurerar kojans ytterhölje.  

6.70Sammanfattning0av0analyser0

Resultatet ovan visar på en ständig rörelse där skogen och dess material, barnen, observatörer 
och förskolans pedagoger förflyttas, förändras och förvandlas. Dessa performativa agenter 
leker tillsammans i ömsesidiga och sammanflätade intra-aktioner.  

En performativ agent som också är en del av de samhandlingar som sker i leken är barnens 
fantasi. I en överblick av analyserna blir det tydligt att det i specifika intra-aktioner är av 
betydelse att materialets form stämmer överens med formen på det som den i leken ska 
föreställa. I studiens empiri representeras en telefon av en träbit med liknande form, mackorna 
däremot representeras av både en tallkvist och en triangelformad stambit som sedan kom att 
bli en flaska med välling. Diskursen kring hur en telefon ser ut är tydlig med att den är av en 
viss form och storlek samt innehar en platt framsida i form av en skärm. Däremot är diskursen 
kring hur en macka ska se ut inte lika tydlig då det finns en variation av former: cirkulära, 
kvadratiska och cylinderformade. Den materiellt-diskursiva relationen får betydelse för hur 
fantasin intra-agerar med naturmaterialet och de övriga agenterna. Naturmaterial och dess 
utformning transformeras i samhandling med barnens fantasi till något nytt.  

Pedagog och observatör i sin roll som vuxen människa har i mötet med andra agenter 
agens för de blivanden som sker respektive inte sker i skogen. Det framgår i studien hur 
observatören är en agent som i samhandling med barn får dem att materiellt artikulera vad de 
och materialet för stunden är. Pedagogen och observatören visar sig även kunna transformera 
den diskurs som råder genom verbal och icke-verbal kommunikation.  

I skogen är de performativa agenterna i ständigt blivande. I leken i kojan uppstår en 
mamma-pappa-barnmening där barnen är i olika blivanden, de blir bebis respektive mamma 
eller pappa. Kojan blir i denna intra-aktion ett hem och det lösa naturmaterialet blir till 
ostmacka, pastejmacka och välling. I nästa stund sker ett nytt blivande där kojans topp intra-
agerar med Hugo och en grävmaskinsmening uppstår. Grenarna i kojans topp får Hugo att 
greppa dem på ett speciellt sätt samtidigt som Hugo materiellt artikulerar vad de tillsammans 
för stunden är. Det sker blivanden som i dessa fall står i relation till fysiskt närvarande agenter 
men det finns även blivanden som uppstår i intra-aktion med de som är icke-närvarande så 
som den digitala Pokémon världen och TV-apparaten. I studien synliggörs det hur det ständigt 
uppstår nya blivanden i skogen mellan och inom de performativa agenterna och alla är 
potentiella handlingspartners med förmåga att förändra leken.  

7.0Diskussion0

Studiens huvudsyfte är att genom Karen Barads teori om agentiell realism studera skogens 
material och hur det liksom människan har likvärdig betydelse för vad som sker i lek i en 
naturmiljö. Nedan följer en resultatdiskussion där resultat och analys diskuteras i förhållande 
till tidigare forskning. Detta följs av en metoddiskussion.  
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7.10Resultatdiskussion0

Ett sätt att studera barns lek är utifrån ett genusperspektiv vilket Waller (2010) och Lucas och 
Dyment (2010) gör i sina studier om barns lek i utomhusmiljö. De kommer i sina studier fram 
till att pojkar och flickors beteende i lek följer liknande mönster. Resultatet i Wallers studie 
visar på att barn leker i olika gruppkonstellationer och att det är den fysiska platsen och 
aktiviteten som råder som avgör val av lekkamrat. Resultatet i Lucas och Dyments studie 
visar att naturmiljön är den miljö som barn föredrar att vistas i och den lockar lika många 
pojkar som flickor. Vår ansats i studien är att människor inte har en inneboende identitet utan 
blir till med de performativa agenterna som de för tillfället samhandlar med. Med denna 
teoretiska ingång tar vi avstånd att studera lek utifrån ett genusperspektiv.  

I vår observationsstudie av lek i naturmiljö blir det tydligt hur agenterna samhandlar, de 
instruerar ömsesidigt varandra. I Zamani (2016) och Änggårds (2009) studier framgår en 
gemensam faktor när det kommer till lek i naturmiljö. I denna miljö föredrar barn att leka 
rollekar. Under våra observationer i skogen såg vi däremot en begränsning av andelen 
rollekar. Vår definition av rollek går i linje med Zamanis (2016) definition där rollek syftar 
till en lek där barn fantiserar och spelar rollen som någon annan. Rollekarna som blev synliga 
under observationerna utspelade sig främst vid och i kojan, där de performativa agenterna 
lekte lekar så som mamma, pappa och barn. Vi kan tolka att kojan som plats har agens att i 
mötet med andra performativa agenter initiera till rollekar. Kojan var det enda stället i miljön 
som skapade en bostadsliknande plats med väggar och tak vilket kan ha varit anledningen till 
den begränsade andelen rollekar i skogen. Denna tolkning kan ses i linje med resultatet från 
Änggårds (2009) studie där platsens känsla och utformning får betydelse för lekens karaktär. I 
vår studie synliggjordes däremot en stor andel lekar som motoriskt utmanade barnen. Med 
motoriska lekar menar vi lekar där barn använder sin grovmotorik exempelvis när de klättrar, 
springer och balanserar. Detta tolkar vi som att en mening skapas i intra-aktionerna inom de 
performativa agenterna i skogen. Trädet i samhandling med barnen blir exempelvis en plats 
att klättra på. Agenterna har betydelse för varandra och i denna samhandling skapas en 
mening som får dem att klättra. Vi ställer detta i relation till Zamanis (2016) antagande om att 
säkerhetsaspekten och pedagogernas oro kan vara anledningen till att lekplatser idag saknar 
utmaningar för barn. Detta i kombination med den stora andelen av motorisk lek som 
synliggjordes i vår studie samt Engdahls (2014) och Zamanis (2016) beskrivning av att barn i 
utomhuslek gillar att utmana sig själva stärker relevansen av att vistas i skogsmiljö.  

Resultatet i Änggårds (2009) studie visar på att barn i naturmiljö får större utrymme att 
använda sin fantasi. I vår studie synliggjordes fantasin som en av många performativa agenter 
som i samhandling med naturmaterial skapar mening. Den triangelformade biten av en 
tallstam under 6.1 agenternas transformation transformeras i intra-aktion med de andra 
agenterna till en macka för att sedan transformeras till välling. Med detta exempel ifrågasätter 
vi distinktionen mellan regiplan och rollplan. Garvey (1990 refererad i Änggård, 2009) och 
Åm (1993 refererad i Änggård, 2009) menar att barn rör sig växelvis mellan dessa två plan 
där barnen inledningsvis på regiplan kommer överens om lekens innehåll. De övergår sedan 
till rollplan där de spelar ut leken. Änggård (2009) beskriver i sin studie att barn i lek med 
naturmaterial är i stort behov av att vistas på regiplan och att det krävs att de har en god 
kommunikationsförmåga för att de ska kunna skapa en gemensam förståelse av materialet. 
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Under rollekarna i vår studie befinner sig barnen i kojan inte på regiplan utan de spelar ut 
rollerna direkt, vi ser ingen växelverkan mellan regi- och rollplan. Agenterna mellanlandar 
inte på regiplan utan går från ett blivande till ett annat i den ömsesidiga intra-aktionen. Leken 
formas och transformeras av de performativa agenterna som vistas i och vid kojan. De 
använder sig av materiella artikuleringar för att benämna vad något för tillfället är, det sker 
ingen förhandling om vad något ska representera utan de är för stunden vad som materiellt 
artikuleras. Detta synliggörs tydligt i sekvens 6.1 agenternas transformation där Marie får en 
pastejmacka från Benjamin och frågar om det är ost varpå han bekräftar. Hade de befunnit sig 
på regiplan hade en förhandling kring mackans identitet som antingen pastej- eller ostmacka 
ägt rum.  

I Engdahls (2014) observationsstudie om hur barn samspelar i förskolans utemiljö 
beskriver hon hur de använder sig av strategier för tillträde och uteslutning. Hon berör hur 
barnen interagerar med varandra i lekområdet. När vi i vår studie istället ser till intra-aktion 
blir det tydligt hur skogens miljö och material måste ses som performativa agenter som 
tillsammans med barnen skapar mening. Under observationerna blev det synligt hur skogens 
material kan ses ha strategier för att utesluta andra performativa agenter ur leken samt för att 
tillträda den. Under 6.1 agenternas transformation blir det tydligt hur ”mackan” i samhandling 
med Benjamin och Marie utesluter Adam som sitter bredvid dem. Han visar ett intresse av 
”mackan” genom att följa den med blicken och inte förrän mackan gör sig tillgänglig för 
Adam genom sin fysiska placering låter den honom träda in i leken. ”Mackan” som 
performativ agent sammanflätar på så sätt flera agenter och den blir viktig för tillträdet i 
leken.  

I våra observationer blev det även synligt hur platsen i sig har strategier för att utesluta 
andra performativa agenter ur leken samt tillträda den. Vi kan i sekvensen under 6.5 materiell-
diskursiv relation där Harry och Kalle befinner sig vid kojans topp, se hur kojan och dess 
utformning utesluter Kalle då han inte kan nå toppen och intra-agera med ”grävmaskinens 
spakar”. Utifrån interaktion hade fokus istället kunnat hamna på Harry och hur han inte 
tillåter Kalle att klättra upp. Att platsen använder sig av tillträdesstrategier kan vi se i sekvens 
6.3.1 Rutschkanan där tallen tillträder leken genom sin utformning och i intra-aktion får 
barnen att klättra och åka. Genom att skifta fokus från interaktion till intra-aktion förändras 
synen på lek och vilka som är aktiva i den. Det hjälper oss att förstå att en individ inte har en 
inneboende identitet utan den blir till för stunden med de agenter som de intra-agerar med. Ur 
ett specialpedagogiskt perspektiv är detta viktigt eftersom det vidgar synen på barns beteende, 
de är inte något utan de blir något beroende på vilka de samhandlar med. I sekvensen 6.5 
materiell-diskursiv relation intra-agerar Isak, Johan, kojan och större pinnar med varandra. I 
kojans topp befinner sig Hugo och Kalle samtidigt som pinnarna ”flyger” mot kojans 
ytterhölje med kraft från Isak och Johan. Om vi ser den intra-aktion som för stunden sker 
inom Isak, Johan, kojan och de större pinnarna ser vi den som en samhandling där de 
tillsammans bygger på kojan. Däremot skulle denna sekvens även kunna ses som farlig då 
pinnarna kastas mot kojan där Hugo och Kalle befinner sig. Ur ett sådant perspektiv hade Isak 
och Johan fått en tillsägelse och pinnarna och kojan hade setts som passivt material.  

Resultatet i Änggårds (2009) studie visar hur barnen i leken transformerar material till 
föremål som antingen passar in i den pågående leken eller verkar som inspiration till ny lek. 
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Detta har även synliggjorts i vår studie där material har transformerats till att för stunden bli 
något nytt. En bit trädstam kunde under observationerna bli bland annat en macka eller en 
yxa. Däremot kan materialet i Änggårds studie ses som passivt och transformeras endast 
genom barns intentioner. I vår studie blev det emellertid tydligt hur materialet är en 
performativ agent och att agenterna är förlängningar av varandra. I sekvens 6.5 materiell 
diskursiv relation blir Isak och den avsågade stammen förlängningar av varandra. De behöver 
varandra för att kunna hugga ner den höga tallen, Isak som skogshuggare behöver en yxa 
vilket representeras av den avsågade stammen och den avsågade stammen som yxa behöver 
Isak för att få kraft och fart.  De är därmed båda aktiva agenter som tillsammans skapar ny 
mening, de sammanflätas i en gemensam skogshuggarmening.     

Resultatet av vår studie kan ses i likhet med resultatet från Änggårds (2016) 
posthumanistiska studie där material har egenskaper som utgör motstånd och triggar 
aktiviteter. Hon lyfter även materiellt-diskursiva relationer i sin studie där agentiella diskurser 
ses som sammanlänkande med olika idéer om vad barn ska leka och hur de ska intra-agera i 
och med naturmiljön. Det blev i linje med resultatet från Änggårds studie tydligt hur det 
materiella är sammanflätat med en rådande diskurs om vad barnen leker på en specifik plats 
samt hur de använder materialet. Vi har tidigare nämnt hur kojan som plats i hög grad initierar 
till rollekar. Vi har även i observationerna sett hur kojan som lekarena går från att vara en 
tillåtande klätterplats till att bli en plats som kan rasa och därmed potentiellt farlig. I detta 
exempel ser vi hur det materiella och det diskursiva är oskiljaktiga.  

Vi kan i linje med Copeland et al. (2011) som lyfter hur pedagoger stänger av gården 
utifrån antingen ett bekvämlighets- eller ett säkerhetstänk se hur förskolans pedagoger verbalt 
stänger av skogen. Pedagogerna i vår studie berättar inledningsvis för barnen att de inte får 
röra sig längre bort än att barnen och pedagogerna ömsesidigt ser varandra. Copeland et al. 
lyfter även hur förskolan pedagoger vanligtvis intar olika roller på gården. Vi kan i vår studie 
se hur den handledande rollen, där pedagogen fokuserar på ett säkerhetstänk, återkommer vid 
flertalet tillfällen. Förskolans pedagoger kom under våra observationer med tillsägelser till 
barnen som klättrade, främst när de enligt pedagogen klättrade för högt.   

I Zamanis (2016) och Engdahls (2014) studier betonas betydelsen av löst och odefinierbart 
naturmaterial. Detta material är enligt studierna viktigt då det ger barnen möjlighet att tolka 
och transformera det utifrån sina egna behov. I dessa två studier ses materialet som 
underlägset och passivt och människan är satt i centrum som materialets härskare. Då vår 
studie är gjort utifrån ett posthumanistiskt perspektiv visar vårt resultat på hur de performativa 
agenterna; såväl människan som allt annat tillsammans skapar mening. Vi kunde i likhet med 
Zamanis och Engdahls studie se hur materialet transformerades dock skedde detta i 
samhandling med de andra performativa agenterna.   

Den tidigare forskning som berörs i vår studie tycks vara överens om naturmiljöns 
fördelar. Den främjar barns fantasi och barn föredrar att vistas där, däremot begränsas 
vistelsen av en oro och ett säkerhetstänk. I forskningen tenderar även materialet att vara 
”agenslöst” och endast tjäna människans syfte och intentioner. Det framställs som passivt och 
i väntan på att representeras av människan. Däremot blir det utifrån denna studie med en 
posthumanistisk ansats tydligt att alla performativa agenter ständigt transformeras och blir 
därmed annorlunda i sig själva. 
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7.20Metoddiskussion00

När det kommer till metoden är det viktigt att den är transparent och ger möjlighet för läsare 
att följa studiens tillvägagångssätt. God transparens innebär också att studien kan 
rekonstrueras, granskas och kritiseras (Ahrne & Svensson, 2013). Vi anser att det finns en god 
struktur i metoden som gör att studiens tillvägagångssätt synliggörs. Vad gäller utförandet av 
studien finns det två aspekter som vi anser kunde gjorts bättre, studien är baseras på 
producerat material från två observationstillfällen i en och samma miljö. Det hade varit 
intressant att utföra studien vid fler tillfällen, på fler förskolor och i andra naturmiljöer. 
Genom att utföra en bredare studie hade vi fått syn på fler fenomen som gett ett djupare 
resultat.  

8.0Slutsats0

I denna studie blir det tydligt hur agenterna samhandlar och att leken tar olika vägar beroende 
på vilket material, vilken miljö och vilka barn som för stunden sammanflätas. I relation till 
tidigare forskning som i hög utsträckning fokuserar på mellanmänskliga relationer har det i 
studiens resultat framkommit att även skogens material och miljö är betydelsefulla för vad 
som sker i leken. De skapar tillsammans med andra performativa agenter mening och bör 
därför ses som en likvärdig medskapare av leken. Agenterna är i ständig intra-aktion där de 
ömsesidigt transformerar varandra.    

Vad bidrar till de meningar som uppstår i barnens och skogsmaterialets samhandlingar? 
Utifrån studiens resultat blir det tydligt hur en plats i skogsmiljö inte har ett specifikt och 
givet syfte. Platsen transformeras i intra-aktion med andra performativa agenter och på så sätt 
uppstår ständigt nya meningar. En plats får olika innebörd beroende på vilka performativa 
agenter som den samhandlar med. Vi kan alltså inte säga att en plats är något utan istället blir 
den något tillsammans med de barn, vuxna och material som för stunden finns närvarande.   

I studiens resultat blir det tydligt hur det lösa naturmaterialet som performativ agent i intra-
aktion med andra agenter får ny mening att uppstå. Denna mening synliggörs i de olika 
blivanden som sker beroende på vilka agenter som för tillfället samhandlar. Material 
transformeras i intra-aktion med barn och deras fantasi samt rådande diskurser, och bidrar på 
så sätt till lekens innebörd. Det framgår att materialet har agens i mötet med andra agenter och 
är medskapare för vad som sker i leken. Det visar sig i studien att naturmaterialet har kraft att 
sammanfläta flera olika blivanden och på så sätt bidra till ny mening. Det sker en ständig 
intra-aktion där de transformationer som sker öppnar upp för nya fenomen och samtidigt 
stänger för andra.  

De meningar som uppstår i intra-aktion är på de performativa agenternas ömsesidiga 
premisser. Det går alltså inte att särskilja barnen och skogsmaterialet utan alla deltar på lika 
villkor, får saker att hända och tillför förändringar i leken. Resultatet visar också på att vi inte 
kan bortse från det som inte är fysiskt närvarande i skogen då den också är en performativ 
agent som ”agerar” där.  

Hur bidrar pedagog och observatör till uppkomsten av dessa meningar? 
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Utifrån studiens resultat framgår det att både pedagogen och observatören är performativa 
agenter som har betydelse liksom övriga agenter för de meningar som uppkommer i leken. De 
har agens att i intra-aktion med lekens agenter transformera lekens mening, vilket de gör 
genom både verbal och icke-verbal kommunikation. En närvarande vuxen tillåter lekens 
agenter att intra-agera tills det att den genom verbal tillsägelse förändrar vad som för stunden 
sker. Efter en tillsägelse tar leken en annan väg och ny mening uppstår med nya 
sammanflätningar som medför förändrade betydelser.  

Resultatet visar på att barn inte materiellt artikulerar vad platsen respektive naturmaterialet 
för stunden är, förrän de intra-agerar med observatören. Det är även då de artikulerar vilken 
roll de för tillfället har i leken. Genom att få barnen att materiellt artikulera vad de, platsen 
och materialet för stunden transformerats till synliggörs det för övriga performativa agenter.  

Vidare forskning 
Det hade varit intressant att göra om vår studie genom att studera intra-aktionerna i skogen 
utifrån ett maktperspektiv. Vi anser att en annan intressant vinkel på denna studie hade varit 
att studera vad som sker i leken i skogsmiljön om det tillförs fördefinierat material så som 
exempelvis hink, spade eller fotboll.  

8.10Didaktiska0implikationer00

I denna studie flyttas fokus från interaktion till intra-aktion och öppnar därmed upp för en 
mångfacetterad syn på hur vi kan se på lek. Genom detta synsätt ser vi hur alla agenter har 
likvärdig betydelse för vad som sker i leken. Studiens didaktiska implikation för förskolans 
verksamhet är vikten av att ge barn möjlighet att möta en varierad miljö och ett varierat 
material. Odefinierbart naturmaterial och naturmiljö har potential i att främja barns lek, 
fantasi och motorik. I intra-aktion med skogen och naturmaterial är den vuxnes roll som aktiv 
och närvarande av betydelse för att hjälpa dem att skapa en gemensam förståelse för vad de 
gör och för vad de för stunden är.   

Ytterligare en didaktisk implikation för förskolans verksamhet är betydelsen av att se till 
miljön och materialets handlingspotential och vilka konsekvenser de får för vad som sker i 
leken. En teoretisk ansats i denna studie är att inget har en inneboende identitet utan allt blir 
till för stunden beroende på vilka agenter de samhandlar med. Detta skulle i förskolans 
verksamhet bidra till en vidgad förståelse för hur förskolans pedagoger ser på barn. Ett barn 
kan i en situation stämplas som utåtagerande och vild vilket får konsekvenser för hur barnet 
möts i andra situationer. Genom detta sätt att se på barn blir deras handlingar en del av deras 
identitet, barnet är utåtagerande och vild. Om vi däremot ser till miljön och dess material som 
performativa agenter, alltså som en del av det som sker, är barnet inte något specifikt utan det 
blir något för stunden. Ett barn som slår med en pinne är inget utåtagerande barn utan hen står 
i tillblivelse med andra performativa agenter som gör att detta fenomen uppstår. Som pedagog 
i förskolan skulle man genom detta synsätt inte se ett barn med svårigheter utan de skulle 
bemötas för vad de för stunden är.  
 

 0
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Bilaga 1 

Hej, 
Vi heter Marie Swahn och Nathalie Beillon och vi studerar på förskollärarprogrammet, 
Högskolan i Halmstad. Just gör vi vårt avslutande examensarbete och ska utföra en studie i 
förskolans verksamhet. Vi har som syfte att observera barnens lek i en utomhusmiljö. Vi vill 
därför dokumentera barns lek med videokamera under några av deras aktiviteter i 
utomhusmiljö. Barnen kommer inte att dokumenteras eller analyseras utifrån personliga eller 
familjeaspekter, endast barnens lek är av intresse. Nu undrar vi om du samtycker till att vi 
videodokumenterar aktiviteter där ditt barn deltar? 
Under några dagar i april kommer vi i samråd med arbetande personal att besöka er förskola. 
Medverkan i studien är frivillig och om man under aktiviteten valt att vara med och ångrar sig 
får man avbryta sitt deltagande. Vi kommer att använda kameran för att dokumentera 
intressanta händelser.  
I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i huvudsak 
uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Informationskravet uppfylls 
genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet innebär att målsman till de barn 
som deltar i denna studie ger sitt skriftliga samtycke. Dessutom kommer vi vara lyhörda för 
barnens reaktioner vilket innebär att vi kommer sluta filma om ett barn visar tecken på att inte 
vilja vara med i studien. Konfidentialitetskravet innebär att vi som forskare kommer att 
behandla de uppgifter om de barn som deltar på ett sådant sätt att utomstående inte kan 
identifiera dessa barn. Namnen som kommer användas i studien är fingerade. Nyttjandekravet 
innebär att de uppgifter som insamlats om barnen endast kommer användas för 
forskningsändamål.  

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Marie Swahn, 0733-520561, marsva14@student.hh.se 

Nathalie Beillon, 0767-161716, natbei14@student.hh.se 

Kristina Holmberg, ansvarig lärare för kursen, kristina.holmberg@hh.se 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mitt barn heter:__________________________________________________________ 

 

Jag samtycker till att mitt barn deltar i studien 

____________________________________________________________ 
Målsmans namnteckning 
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Bilaga 3 
 

Hej,  
 

Vi heter Marie Swahn och Nathalie Beillon och vi studerar på förskollärarprogrammet vid 
Högskolan i Halmstad. Just nu gör vi vårt avslutande examensarbete och vi vill tacka era barn 
för deltagandet i vår studie. Nu undrar vi om du samtycker till att vi använder oss av en bild 
på ditt barn i vår rapport. Rapporten kommer att publiceras på en sökbar databas vid namn 
DiVA. Vi har avidentifierat barnens ansikte samt namn på reflexväst, vi bifogar bilderna för 
ert godkännande.   

 
Med denna samtyckesblankett godkänner jag att presenterad bild används på mitt barn i Marie 
och Nathalies examensarbete.  

 
 
 VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Marie Swahn, 0733-520561, marsva14@student.hh.se 

Nathalie Beillon, 0767-161716, natbei14@student.hh.se 

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

Mitt barn heter:__________________________________________________________ 

 

Jag samtycker till att mitt barns bilder publiceras i examensarbetet.  

____________________________________________________________ 
Målsmans namnteckning 
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