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Sammanfattning 

Examenstudiens inriktning fokuserar på vad som sker i mötet mellan de yngre barnen i 

åldrarna 1–3 år, förskolepersonal, bild och tecken som alternativa kommunikationsmaterial 

vid rutinsituationerna hallen och samlingen. Tidigare forskning vi har tagit del av visar att 

användandet av bild och tecken gynnar barns språk- och kommunikationsutveckling. 

Forskning belyser också att det i förskolans dagliga rutinsituationer råder en avsaknad av 

kommunikation och lärandesyfte, vilket har lett till att barnen får fler tillsägelser och 

tillrättavisningar. Syftet med studien är att undersöka användning av alternativa 

kommunikationsmaterial vid förskolans rutinsituationer i mötet mellan yngre barn, 

förskolepersonal och lärmiljö samt vilka didaktiska implikationer det får. Forskningsfrågorna 

lyder således Vilka intra-aktioner möjliggör yngre barns kommunikation när alternativa 

kommunikationsmaterial används vid rutinsituationerna hallen och samlingen? Vad för 

konsekvenser får de didaktiska implikationerna för vilka intra-aktioner som möjliggör yngre 

barns kommunikationsutveckling när alternativa kommunikationsmaterial används vid 

rutinsituationerna hallen och samlingen? Studiens vetenskapsteoretiska utgångspunkt är 

posthumanism som gör det möjligt för oss att se intra-aktioner mellan allt och alla. De 

analytiska begrepp som används är agentiell realism, intra-aktion och sammanflätning. 

Metoden är kvalitativ med utgångspunkt i en intra-aktiv metodologi och som 

insamlingsmetod användes videoobservationer samt fältanteckningar. 

Vårt resultat visar att de intra-aktioner som möjliggjorde kommunikation vid 

rutinsituationerna hallen och samlingen när alternativa kommunikationsmaterial användes 

bestod av agentiska händelseförlopp, där valet av material samt utformningen hade ett 

pedagogiskt syfte utvecklade den kommunikativa förmågan samt fler kommunikationssätt. 

Men även utifrån varje unik situation bidrog till vilka intra-aktioner som resulterade till att 

barn, alternativa kommunikationsmaterial, förskolepersonal, lärmiljö, materialiteter och 

materiellt-diskursiva föreställningar i sammanflätning och tillblivelseprocess blir till på nytt 

som kommunikativ. Där konsekvenserna av de didaktiska implikationerna för vilka intra-

aktioner som ingicks både synliggjorde möjligheter som hinder för yngre barns 

kommunikationsutveckling.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord 
Posthumanism, agentisk realism, intra-aktion, sammanflätning, alternativa 

kommunikationsmaterial som bild och tecken, kommunikation, förskolans rutinsituation   



1 

 

Förord 
”Toward an Understanding of How Matter Comes to Matter” från Karen Barads (2003, s. 

801) inledande titel har skapat en stor betydelse för hur vi har förstått världen utifrån 

posthumanism. Vi vill med examensstudien berika forskningen kring användandet av bild och 

tecken vid förskolans rutinssituation utifrån posthumanism, med stöd av agentisk realism. I 

framskrivandet av studien har vi därav sett till betydelsen av varje materialitet som agent. Där 

vi i intra-aktion med olika materialiteter gjort vår studie möjlig genom i varje sammanflätning 

och tillblivelseprocess omskapat våra föreställningar och studien blivit på nytt i varje unikt 

tillfälle. Under arbetet med studien har vi fått fördjupad kunskap och större bredd om 

alternativa kommunikationsmaterial som bild och tecken, hur det som agent i intra-aktion 

samkonstiuterar kommunikation i mötet med barn och förskolepersonal.  Ett stort tack till alla 

barn och förskolepersonal som bidragit med er tid och gjort vår studie möjlig. Men även ett 

stort tack till alla materiella agenter som deltagit i varje specifik situation. Utan er hade 

studien inte varit möjlig att genomföra. Vi vill även rikta ett stort tack till våra handledare, 

medbedömare och klasskamrater för konstruktiv kritik och vägledning under hela 

examensstudiens process.   

Malin – En utbildningsperiod som varit kantad av glädje, lärorika kunskaper, nyvunna insikter 

och förståelse kring världens olika blivelser är till ända. Jag vill rikta ett varmt och särskilt 

tack till min familj, svärfamilj och framförallt min underbara man Johan som stöttat och trott 

på mig under alla med och motgångar. Det betyder oändligt mycket att ni alltid finns där. Ett 

innerligt och kärleksfullt tack vill jag återge Johan för det tålamod och engagemang du lagt 

ned på att korrektur läsa alla mina finurliga texter och meningsuppbyggnader som till följd av 

min dyslexi smyger sig in, även denna studie har du bidragit med din hjälp. Du har fått tagit 

ett stort ansvar för hem och middagar under den här intensiva period som examens skrivandet 

inneburit. Din hjälp och förståelse har varit guld värd. Framför oss väntar nya utmaningar och 

äventyr.   

Lina – Jag vill rikta ett stort och hjärtligt tack min underbara familj, svärfamilj och vänner för 

alla uppmuntrande ord längs vägen samt att ni trodde på mig när det var som tuffast. Jag vill 

även tacka till min kära man Mats för stöttning under hela utbildningens gång, men speciellt 

för markservicen under denna intensiva period av utbildningen. Det största tacket vill jag 

avslutningsvis rikta till min älskade dotter Hanna, dina varma kramar som alltid har funnits 

där. Trots att jag inte alltid har haft tid att leka med dig. Tillsammans är vi starka och nu 

startar en ny spännande period av våra liv.  

Avslutningsvis vill vi tacka varandra för härliga stunder och givande samtal under arbetets 

gång, utan dessa hade studien aldrig blivit klar.  

 

 

Malin Håkansson                             Lina Pålsson 
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1. Inledning 
I takt med världens globalisering knyts allt samman, det ställer allt högre krav på individens 

kommunikationsförmåga. Enligt European Parliament and Council of the European Union 

(2006) behöver varje individ utveckla åtta nyckelkompetenser för att kunna delta i samhället 

där den kommunikativa förmågan ingår i två utav nyckelkompetenserna. Världen och 

samhället består av en föränderlighet där inte endast den verbala kommunikationen är det 

mest väsentliga utan allt mer sker en icke-verbal kommunikation i form av text, bilder 

symboler och tecken. Därav behöver barn ges förutsättningar och möjlighet att få den kunskap 

och erfarenhet kring olika kommunikationssituationer och strategier som de har rätt till för att 

utveckla ett livslångt lärande. Likväl menar Jonsson (2016), Ljunggren (2013) och Sundqvist 

(2010) att barn i tidig ålder måste få lära sig olika kommunikationssätt för att kunna anpassa 

sin kommunikation beroende på vilket sammanhang barnen befinner sig i. Skolinspektionen 

(2016a) finner att endast 20 procent av 200 undersökta förskolorna förmådde kommunicera 

och bemöta de yngre barnen i åldrarna 1–3 års behov, vilket resulterade i att barnen fick fler 

tillsägelser och tillrättavisningar. Förskolepersonalen anser själva att de använder 

kommunikativa strategier i större utsträckning än vad som egentligen sker. När 

förskolepersonal inte tar tillvara på att kommunicera på ett sådant sätt, att alla förstår skapar 

en otrygg miljö för barnen. Tidigare forskning som vi har tagit del av, lyfter att användandet 

av AAC, Augmentative and Alternativ Communication, som omfattar tecken, bilder, gester 

och olika kommunikationssystem gynnar barns språk- och kommunikationsutveckling 

(Barker, Akaba, Brady & Thiemann-Bourque, 2013; Binger & Light, 2006). Tonér (2016) 

ställer sig kritisk till att det finns en risk att tecknandet endast används för att träna språket 

och bör istället fokuseras på den kommunikativa aspekten. Således finns det en problematik 

kring användandet av bild och tecken som alternativa kommunikationsmaterial i förskolan. 

Barker et. al (2013) förespråkar att det behövs ytterligare forskning kring alla barns 

kommunicerande i förskolan med bild och tecken som alternativa kommunikationsmaterial 

och inte endast för de barn med funktionsnedsättning. Merparten av den tidigare forskningen 

utgår från teorier som fokuserar på mellanmänskliga interaktioner där kommunikation och 

förskolans rutinsituationer studeras. Enligt Karen Barads (2003, 2007) begrepp agentisk 

realism är det väsentligt att i varje relation utgå från den minsta komponent för hur 

verkligheten blir till och att allt ses som agenter med förmåga att samhandla i intra-aktioner. 

Dock anbefaller Hultman (2011) att det även måste beaktas till den vändning som skett, där 

språket och kommunikation är medskapar av verkligheten. Därav finner vi en avsaknad kring 

att studera förskolans verklighet utifrån hur alternativa kommunikationsmaterial och lärmiljön 

är medskapare av verkligheten. 

Enligt läroplanen ska förskolan sträva efter att varje barn utvecklar intresse för 

skriftspråk samt förståelse för symboler och deras kommunikativa funktioner (Skolverket, 

2016, s.10). Vidare finner Skolinspektionen (2016b) i sin undersökning att barn begränsas i 

sin utveckling och lärande i förhållande till förskolans läroplansmål, då den språkliga och 

kommunikativa interaktionen i hälften av de undersökta förskolorna inte tillämpades på ett 

medvetet sätt oberoende på aktivitet eller situation. I undersökningen framkom ytterligare en 

aspekt där de vardagliga rutinsituationerna, som hallen och samlingen, inte togs tillvara på 

och användes inte heller i ett lärandesyfte i förskolan. En rutinsituation kan därför te sig 

kaotisk där allt sker per automatik och de små barnen inte ges en chans att kommunicera eller 
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lära sig utifrån sina förutsättningar. Risken finns att personal i förskolan blir hemmablind och 

det pedagogiska syftet försvinner. Problematik kan även bestå i att de som arbetar på 

förskolan besitter olika kompetenser utifrån utbildningsgrad. Förskolepersonal i den här 

studien är den verksamma personal som arbetar i barngruppen och ansvarar för det 

pedagogiska syftet. Alla barn behöver få möjlighet att finna den kommunikationsstrategi som 

fungerar och utvecklar deras kommunikativa förmåga (Dockrell, Lindsay, Roulstone & Law, 

2014). Därav vill vi frångå att benämna bild och tecken som stöd eller komplement utan 

istället benämna det som alternativa kommunikationsmaterial. Utifrån ovanstående 

problematik kring användandet av alternativa kommunikationsmaterial som bild och tecken i 

förskolan är det av intresse att studera hur det används vid förskolans rutinsituationer.  

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka användning av alternativa kommunikationsmaterial vid 

förskolans rutinsituationer i mötet mellan yngre barn, förskolepersonal, lärmiljö och 

materialiteter samt vilka didaktiska implikationer det får. Utifrån syftet lyder 

forskningsfrågorna följaktligen;  

 Vilka intra-aktioner möjliggör yngre barns kommunikationssätt när alternativa 

kommunikationsmaterial används vid rutinsituationerna hallen och samlingen? 

 Vad för konsekvenser får de didaktiska implikationerna för vilka intra-aktioner som 

möjliggör yngre barns kommunikationsutveckling när alternativa 

kommunikationsmaterial används vid rutinsituationerna hallen och samlingen? 

2. Tidigare forskning 
Nedan följer ett avsnitt där tidigare forskning presenteras i fyra teman. De olika temana har 

utvecklats i förhållande till vad vi vill undersöka utifrån vårt syfte. Det första temat behandlar 

forskning kring "Kommunikationens betydelse i förskolans rutiner", tema två "Förskolans 

rutinsituationer hallen och samlingen – ett görande eller kommunikativ lärmiljö?", tema tre 

"Alternativa kommunikationsmaterial – bild och tecken" samt tema fyra som beskriver 

"Lärmiljöernas betydelse".  

2.1. Kommunikationens betydelse i förskolans rutiner 

Kommunikationen är en grundläggande kompetens som sker på olika sätt. Iverson och 

Goldin-Meadow (2005) studies resultat visar att de yngre barnen i förskolan använder sig av 

icke verbal kommunikation såsom blickar, gester med mera för att kommunicera, när den 

verbala kommunikationen inte ännu är tillräckligt utvecklad. Heister Trygg (2010) håller till 

vis del med ovanstående studie, dock förespråkar hon att det inte enbart är barn som använder 

sig av gester när de kommunicerar, utan alla människor oavsett ålder använder sig av 

kroppsspråk, gester, mimik, ljud, bilder eller tecken för att kommunicera. Resultatet i Hildéns 

(2014) avhandling är likvärdigt med Iverson och Goldin-Meadow (2005), men visar även att 

barnen anpassar sin kommunikation till andra barn beroende på deras ålder. Att veta hur 

yngre barn kommunicerar på olika sätt är betydelsefullt för hur barn utvecklar sin 

kommunikativa förmåga.  
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För att förskollärarna ska kunna identifiera och erbjuda barn olika 

kommunikationstillfällen, behöver förskollärarna upprätta ett systematiskt tillvägagångssätt 

för att på så vis hitta fler tillfällen där barn kan kommunicera på (Dockrell, Ricketts & 

Lindsay, 2012). Ljunggren (2013) undersökte i sin avhandling vilka erbjudanden barn fick till 

kommunikation på en flerspråkig förskola. Resultatet i avhandlingen visar att beroende på 

vilket lekmaterial som erbjuds barnen, inbjuder det barnen till olika sorters kommunikation. 

Ett öppet lekmaterial innebär att det kan användas på många olika sätt utifrån vad barnen 

själva behöver använda det till för stunden, det öppna materialet skapar således fler 

kommunikationsmöjligheter. Ljunggren (2013) fortsätter vidare att kommunikationen behöver 

stödjas utifrån de erfarenheter som barnen har gemensamt. Hon understryker även vikten av 

pedagogernas förhållningssätt till att låta barnen få möjligheter till att prata samt att barnen får 

känna en bekräftelse på att de är kompententa till att utveckla sin egna kommunikativa 

kompetens. Jonsson (2016) belyser ett liknande resultat i sin studie, dock är det även 

betydelsefullt för vad förskolepersonalen kommunicera och hur de kommunicerar det med 

barnen, vilket får konsekvenser för vad barnen i själva verket lär sig.   

2.2. Förskolans rutinsituationer hallen och samlingen – ett görande eller 

kommunikativ lärmiljö? 

Förskolan är en institution som består av olika antal institutionella rum, där hallen är en av de. 

Markström (2005) forskningsresultat visar att när barn och förskolepersonal kommer ut i 

hallen påbörjas en procedur som oftast går snabbt och är effektiv. Då de flesta som medverkar 

i proceduren vet vad som förväntas av de och vad det är som ska ske. Aktörerna i förskolan 

har på så vis utvecklat en rutin som alla är bekanta med. Hallen är ett rum på förskolan som 

har specifika syften, exempelvis där av- och påklädnad sker vid övergången mellan 

utomhusvistelse och inomhusvistelse, en plats där barnen har sin individuella hylla samt att 

hallen har en stor genomströmning av både människor och information (Eriksson Bergström, 

2013; Markström, 2005).  

I en avhandling gjord av Rubinstein Reich (1993), undersöktes vad som hände i 

samlingen och vad det har för betydelse för de som deltar i samlingen. Forskaren besökte fem 

olika daghemsgrupper, där observationer samt intervjuer genomfördes. Resultatet påvisade att 

under samlingen kommuniceras det en stor mängd av information till barnen, exempelvis 

samtal, sång, berättelser, datum med mera. Trots att barnen får ta del av stora mängder 

information, får barnen samtidigt ta del av ett socialt möte som bidrar till att skapa 

samhörighet och sammanhållning mellan barnen på avdelningen. Barnen får även öva på 

samspel mellan varandra och förskollärarna. Resultatet i Ekströms (2007) doktorsavhandling 

visade att de dagliga rutinerna som sker i förskolan både formar och begränsar verksamheten. 

Eide, Os och Samuelsson (2012) studie bygger på videoobservationer som utfördes vid åtta 

samlingar i olika förskolor i Norge. De undersökte hur barns medverkande, delaktighet och 

medbestämmande synliggjordes vid samlingarna i förskolan. Resultatet Eide et. al (2012) 

kom fram till var att förskollärarna bör planera vad som ska ske i samlingarna, dock såg de att 

för planerade samlingar hindrade barnens medverkan och medbestämmande.  

När förskollärarna planerade samlingarna utifrån barnens intresse och barns perspektiv, 

gjorde det barnen inspirerade och engagerade vilket i sin tur ledde till att barnen blev 

delaktiga och medverkande i samlingen (Eide et. al, 2012). Å ena sidan menar Ekström 
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(2007) att barnen får medverka så länge de gör det inom de ramar och struktur som 

förskolläraren har förutbestämt. Å andra sidan hävdar Eide et. al (2012) att oavsett hur bra 

förskollärarnas planering är, måste ett förhållningssätt i samlingen intas som bygger på 

flexibilitet och utgår från samspel tillsammans med barnen.  

2.3. Alternativa kommunikationsmaterial – bild och tecken  

Användandet av bild och tecken som kommunikationsmaterial är inte en ny företeelse. En 

studie från Bonvillian och Miller (1995) visar att bild och tecken användes redan under 1800-

talet för personer med kognitiva svårigheter. DiCarlo, Stricklin, Banajee och Reid (2001) 

undersökte i sin studie yngre barn med och utan funktionsnedsättning ur ett inkluderande 

perspektiv för hur de kommunicerar när tecken och verbal kommunikation används. 

Resultatet synliggjorde att barnens kommunikativa interaktion ökade när förskollärarna 

tecknade till barnen. Förskollärarnas användning av tecken resulterade i ett inkluderande 

språk som möjliggjorde fler interaktioner mellan barnen.  Studiens resultat synliggjorde också 

att den verbala kommunikationen inte minskade i de båda grupperna. I likhet med 

ovanstående studie har Binger och Light (2006) uppmärksammar med sin studie att barn med 

komplexa kommunikationsbehov som autism, Down syndrom med flera har behov av att få 

använda sig av olika AAC metoder som exempelvis bild och tecken. Däremot skiljer sig 

resultaten åt då Binger och Light (2006) fann att barnen inte använder den verbala 

kommunikationen i lika stor utsträckning när AAC används. Studiens resultat påvisade även 

om barn använde sig av AAC i förskolan, behövde de troligtvis inte använda sig av AAC i 

grundskolan, då deras kommunikationsförmåga hade utvecklats. I en studie av Barker et. al 

(2013), undersöktes hur 92 förskolebarn med funktionsnedsättning lärde sig kommunicera 

med AAC som modell för att vidare utveckla sin språkförmåga. Deras resultat motsvarar 

Binger och Lights (2006) studie, där barn som använder olika typer av AAC, utvecklas mer 

språkligt när deras vänner också använder det jämfört när förskollärare aktivt använder det i 

kommunikation med barnen.  

Thuresson (2013) har baserat sin forskning på yngre förskolebarns kommunicerande 

med bilder. Resultatet i hennes forskning belyser förändringen av det visuella som har skett i 

samhället. Där bilderna skapar mening, interagerar och samtalar med barnen. Den snabba 

utvecklingen inom medier och teknik har gjort att ett nytt meningsskapande har skett kring 

bilders betydelse, som i sin tur leder till en förändrad syn och kunskap kring det visuella. 

Thuresson (2013) vill med sin forskning lyfta fram att inkludera alla förskolebarns 

användning och behov av att förstå symboler, tecken och bilder i kommunikationen, vilket 

bidrar till en ökad betydelse för förskolans läs-och skrivlärande. Jämförelsevis betonar Barker 

et. al (2013) vikten av att AAC metoder inte ska exkludera några barn och bara vara för de 

barn med kommunikationssvårigheter utan ska se till alla förskolebarns behov av 

kommunikationsstrategier för att gynna inlärningen av grammatik och symboler.    

2.3.1. Bild och tecken som medskapare av kommunikation 

Kommunikationen sker överallt och hela tiden i samhället. Kommunikationen kan antingen 

ske som verbal eller icke-verbal, alternativa sker den i interaktion mellan människor eller 

intra-aktion mellan människor-material, men det kan även ske mellan material-material. I en 

finsk studie av Rautio (2013) förespråkas att det är problematiskt att inte hänsyn tas till den 
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materiella intra-aktionen i miljön. Vidare finner Thuresson (2013) i sin avhandlings resultat 

att när olika avgränsningar görs vid framställandet av kommunikationsmaterial, kan det 

begränsa barnens kommunikationsförmåga. Dessutom poängterar Thuresson (2013) att en 

alltför stor avsaknad av bilder i förskolans lärmiljö kan få konsekvenser för hur barn 

undersöker och kommunicerar med bilder. Därav anbefaller hon i sitt resultat, betydelsen av 

bildens placering i förhållande till barnen. Betoningen bör därför vara på att både 

förskollärare och barn tillsammans skapar villkor för lärande och utveckling. När 

förskollärarna ser språket och kommunikationen som material och inte enbart som en 

funktion, får förskollärarna en samlad uppfattning kring hur de genererar ett lekfullt lärande 

till barnen (Rautio och Winston, 2015).   

När förskollärare och barn intar ett multimodalt perspektiv, öppnar det upp för att 

förskollärare och barn tillsammans skapar kommunikationssituationer om bilder (Thuresson, 

2013). Genom att improvisera med olika kommunikativa sätt i relation till sociala och 

materiella saker, händelser och möten genererar möjligheter för intra-aktiva blivelser där 

processen kan vara svåra att skilja ifrån varandra (Rautio & Winston, 2015). Ytterligare en 

aspekt som Rautio och Winstons (2015) resultat visar att det inte går frångå betydelsen av 

interaktionerna som sker men framför allt kan det inte bortses från de intra-aktion som sker i 

mötet med materialet, för vilken agens har materialet och inverkar för vilka tecken och bilder 

som väljs?  

2.4. Lärmiljöernas betydelse 
Inan (2009) studies resultat visar att läroplanen bör tas i beaktning när förskolepersonalen 

planerar den fysiska miljön i förskolan, då den fysiska miljön kan påverka barnens 

erfarenheter och utveckling. Resultatet i studien framhäver bland annat att läroplanen 

tillsammans med den fysiska miljön i förskolan förbättrar och stärker barnens förmåga till att 

kommunicera med andra. Den fysiska miljön och läroplanen är två olika faktorer som 

förskolepersonalen bör ta i beaktning när de skapar lärmiljöer åt barnen. Olika faktorer som 

påverkar lärmiljön är något som Tucker, Vanderloo, Newnham-Kanas, Burke, Irwin, Johnson 

och Van Zandvoort (2013) diskuterar i sin studie. Andra faktorer som förskolepersonalen bör 

ta i beaktning vid skapandet av lärmiljöer som utvecklar barnens verbala kommunikation är 

att de är av högkvalitet (Ahmad, Shaari, Hashim & Kariminia, 2015; Dockrell, Lindsay, 

Roulstone & Law, 2014). För att miljöerna ska hålla en hög kvalitet framhåller Dockrell, 

Bakopoulou, Law, Spencer och Lindsay (2015) att miljöerna bör vara strukturerade, forskarna 

uppmärksammade dock i sin studie att förskollärarna inte hade möjligheter till att göra 

lärmiljöerna strukturerade. När förskolepersonalen ska kunna utforma lärmiljöer som har hög 

kvalitet, bör de få kunskap kring lärmiljöernas innebörd för barnens utveckling av 

kommunikationen poängterar Aydoğan, Farran och Sağsöz (2015) i sin studie. Ytterligare en 

annan faktor som förskolepersonalen bör ta hänsyn till vid utformningen av lärmiljöer är det 

pedagogiska materialet som finns i lärmiljöerna. Gerjets och Hesse (2004) betonar i sitt paper 

att det är materialet som påverkar lärmiljöerna. Ett liknande resonemang för Nordin-Hultman 

(2004), men påpekar även att materialet i lärmiljöerna kan både begränsa och skapa 

möjligheter för barnen, beroende på vad det är för material som erbjuds.  

Dockrell et. al (2014) diskuterar i sin studie att det å ena sidan kan vara utmanade för 

pedagogerna att stödja barnens kommunikationsförmåga i lärmiljöerna. Men å andra sidan 
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förespråkar Thörner (2017) i sin studie att lärmiljöerna är sammanvävda med hur 

förskolepersonalen och barnen interagerar på förskolan. Ljunggren (2013) hävdar i sin studie 

att det är av stor vikt att förskollärarna skapar miljöer som ger barnen ett aktörskap. För att 

kunna göra detta behöver förskollärarna observera barngruppen (Dockrell et.al 2015).   

3. Vetenskapsteoretisk utgångspunkt 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ansats utifrån posthumanism med inriktning 

mot Barads agentiska realism som är studiens teoretiska ansats. Valet av den teoretiska 

utgångspunkten beror på att frågeställningar ska kunna besvaras och analyseras i förhållande 

till syftet. Det alternativa kommunikationsmaterial som bild och tecken ses vara agenter, där 

mötet i förskolans rutinsituation med barn och förskolepersonal möjliggör att studera hur allt 

blir till i intra-aktioner och interaktioner i olika händelsers fenomen.  

3.1. Posthumanism 

Världen står i en ontologisk vändning där posthumanismen frångår det förgivettagna genom 

att åsidosätta det antropocentriska, människocentrerade synsättet, till att förstå hur allt är 

aktivt medskapare av vår värld (Barad, 2003; 2007). Den hierarkiska ordningen försvinner 

därmed mellan mänskligt, icke-mänskligt som inbegriper djur och natur samt materialiteter 

som omfattar glas, stol, bild, bord med mera. Allt har ett lika värde. Ett skifte har skett där 

människan inte längre står i centrum utan allt har betydelse för hur mänskligt, icke-mänskliga 

och materialiteter blir till i samexisterande processer (Hultman, 2011). Ett avstamp tas därav 

från tidigare paradigm då det inte längre som i poststrukturalismen går att se språket som 

medskapare av världen och det går inte heller att se utifrån socialkontruktionismen att allt är 

socialt konstruerat av människor. Istället menar Barad (2003, s. 803) att det måste se till ”How 

matters matter”, förståelsen av materialet som betydelsefull aktiv aktör i världens blivelse, att 

se det intra-aktivitet i en pågående tillblivelseprocess. Därav är inte det materiella passiv utan 

agens. Således menar Barad (2003) att det inte går att frångå den agentiska realismen som 

återger hur verkligheten är beskaffad utifrån att se till den minsta beståndsdelen atomens 

komponent som betydelsefull för hur allt hänger samman och hur händelseförloppen 

sammanflätas.  

Barad (2003) poängterar att det inte längre går att se till ontologins varande, 

konstruerandet av världen och epistemologins lära om hur kunskap tillägnas eftersom det 

inom posthumanismen inte vidhåller skillnader mellan objekt och subjekt, utan att det istället 

förespråka vikten av att se kunskaps praktiker och blivandet i sammanflätning. Likväl menar 

Lenz Taguchi (2009, 2012) att det inte går att bortse från människans etiska ansvar i 

relationerna med omvärlden. Barad (2003, 2007) har myntat begreppet onto-epistem-ologi för 

att skapa vetskap kring hur lärande och kunskap kan förstås utifrån de ömsesidiga 

sammanflätningar som sker i de agentiska händelseförloppen. Ontologins varande och 

epistemologins kunskapsskapande står därmed i en ömsesidig sammanflätning, där allt blir till 

och är delaktiga i framställandet av världen. Därav går det inte längre att skilja något åt eller 

se dikotomi förhållande utan allt blir till i pågående processer, där allt är beroende av 

varandra. Kunskapsprocessen är däremot en effekt av varandet och tillblivelseprocessen 

(Barad, 2003; Lenz Taguchi, 2012). Hultman (2011) ifrågasätter att det endast är barns 
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lärande kan ses som kollektivt när det inte går att bortse från materialitetens agentiska 

potential för hur det är de som är med och får barnen att undersöka materialiteten och 

lärmiljön. Det är först i upplösningen av dikotomiseringen som det går att se hur allt är 

medskapare av det som lärs. Utifrån den aspekten gör det möjligt för oss att undersöka vad 

som sker i mötet mellan barn, förskolepersonal, alternativa kommunikationsmaterial, lärmiljö 

etc. för hur agensen i intra-aktion med andra agenter undersöker kommunikationen och kan 

således i sammanflätning bli kommunikativa. Där både alternativa kommunikationsmaterial 

lärs och utvecklas i sammanflätning med barn. Det är inte bara barn eller förskolepersonal 

som blir i tillblivelseprocess som kommunikativ utan allt annat blir också kommunikativa.  

3.2. How matter matter – den agentiska realismen 
Barad (2003) ställer sig kritisk till hur språk i det postrukturalistiska tar överhand och hur det 

diskursanalytiska i socialkonstruktionistiska negligera och åsidosätter materialitet som aktiv 

medskapar av världen. Utifrån detta avstamp utvecklar Barad agentisk realismen som innebär 

att materialitet är medskapar av verkligheten och öppnar upp till att se dess betydelse och 

förmåga till intra-aktion (Barad, 2003, 2007). I intra-aktionerna har det mänskliga, icke-

mänskliga, materialiteter, diskurser och miljö alla likvärdiga agens att inverkar omedvetet på 

varandra, vilket möjliggör samhandling och tillblivelseprocessen. Materialiteter som ter sig 

vara vardagliga framhåller Hultman (2011) är i själva verket medskapare till en stark agentisk 

kraft. Agens innebär den kraft som förändrar, skapar mening och aktiverar händelser, där 

något eller någon utgör en handling som inverkar för intra-aktionen (Barad, 2007; Lenz 

Taguchi, 2012).  Agens kan även enligt Barad (2007) beskrivas som den kraft som uppstår när 

agenter sammanflätas. Följaktligen är det i intra-aktion som olika materialiteter producerar 

agens, blir till agenter i sammanflätning (Hultman, 2011; Lenz Taguchi, 2012). Agens 

förklarar Barad (2003, s. 818) är“ [...] is not an attribute but the ongoing reconfigurings of the 

world.”.  Agens ska därför inte förknippas som en egenskap, utan något som sker i intra-

aktion i pågående omkonstruktion tillsammans av flera agenter. Det är i relationerna i intra-

aktion som agens görs. Därmed klargör Hultman (2011) att en ensam agent inte kan ha agens, 

utan det är i relation och i sammanflätning med andra agenter som agens sker i pågående 

intra-aktioner. Inget blir till förrän det samhandlar med något annat. Det innebär att bild eller 

tecken inte kan i sig själv tillskrivas agens utan det är först tillsammans med andra 

materialiteter, barn och förskolepersonal som de i mötet i intra-aktion har agens. 

Materialiteter är därför inget förutbestämt, utan består av händelse fenomen som är rörliga 

och dynamiska eftersom de ständigt omskapas i relationer av världen (Barad, 2003). 

Verkligheten ses därför bli till i olika fenomen (Barad, 2003).   

Begreppet intra-aktion omfattar alla relationer mellan mänskligt, icke-mänskligt och 

materialiteter, till skillnad från interaktion som betonar de mellanmänskliga relationerna 

(Barad, 2003; Hultman & Lenz Taguchi, 2010). Wolfe (2010) menar att intra-aktion omfattar 

komplexa relationer där allt kan tillskrivas som aktörer. Det är i intra-aktionerna som agenter 

blir till och det är här som tillblivelseprocessen sker, en process som ser till samblivelserna, 

fenomenen (Lenz Taguchi, 2012). Barad (2007) betonar även att det är i den agentiska 

realismen som gör det möjligt att undersöka hur materialets potentiella agens kan möjliggör 

för sammanflätning med diskurser och människor. Det är således i sammanflätning och 

tillblivelseprocessen som kunskap skapas (Barad, 2003, 2007).  Därmed är det betydelsefullt 
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att agenterna i intra-aktion inte behöver vara mänsklig utan kan bestå av materialitet. Allt 

tillskrivs därför som agenter som frambringar i sitt görande agens, som tillsammans inverkar 

för vilka agentiska händelseförlopp i relationer med andra agenter blir möjliga. Därav innebär 

det att alternativa kommunikationsmaterial som bild och tecken, lärmiljö och dess 

materialiteter är agenter med agentisk kraft som i intra-aktion genererar olika agentiska 

händelseförlopp där de blir till i fenomen, sammanflätning med varandra för att i 

tillblivelseprocessen bli kommunikativ.  Därför är det även att beakta i vår studie hur 

exempelvis bild i intra-aktion med lärmiljö kommunicerar för vilka händelsefenomen som blir 

möjliga.  

3.4. Materiellt-diskusiva relationer  
Enligt Barad (2007) betyder materiellt-diskursivt att verkligheten förstås inte enbart som 

språklig utan på samma gång materiellt. Vidare lyfter Westberg Bernemyr (2015) att det 

innebär att tänkande, språk och diskurser ses som ömsesidigt sammanflätat och samhandlande 

i tillblivelse i förbindelse till världen. Det finns ingen gräns mellan det materiella eller 

diskursiva. Ord och begrepp kan därför vara materiella agenter som diskursivt verbalt uttalar 

sig om världen, för hur saker uppfattas eller upplevs inom olika praktiker (Lenz Taguchi, 

2012).  Genom att se materialiteter som materiellt-diskursiva relationer får det en jämlik 

agentisk kraft som diskurser, i jämförelse med innan går de inte längre att särskiljas utan de 

samkonstituerar varandra (Lenz Taguchi, 2012). Materialiteter förknippas därför med 

specifika pedagogiska tankar som hör ihop med vilka föreställningar och normer som råder 

för dessa praktiker (Westberg Bernemyr, 2015). För vår studie innebär det att alternativa 

kommunikationsmaterial kan samhandla med respektive rutinssituations rum samtidigt som 

det samverkar utifrån de specifika föreställningar och förväntningar som diskurser har om 

alternativa kommunikationsmaterial i förskolan. Men även vilken förståelse det har för 

kommunikationsförmågan och olika kommunikationsstrategier av alternativa 

kommunikationsmaterial. Det materiellt-diskursiva gör det möjligt för oss att studera hur 

barn, förskolepersonal och lärmiljö blir på olika sätt i förskolans praktik. 

Fokus ligger kring processen för vilka intra-aktioner som uppstår eller avbryts för 

tillblivelsen i förhållande till materiellt-diskursiva intra-aktioner som möjliggörs eller 

begränsas (Hultman, 2011). Likväl förespråkar Lafton (2012) att det är intra-aktionerna i 

sammanflätning som suddar ut gränserna mellan det mänskliga lärandet, materialiteter och 

diskurser. Sammanflätning och tillblivelse består av kontinuerligt omskapande, där det inte 

finns någon början eller slut, där sammanflätningar mellan det mänskliga och materialiteter 

består oupplösliga processer. Intra-aktionen kan förändra idéer och diskursiva föreställningar 

utifrån den kraft som materialitet inverkar för (Lenz Taguchi, 2012). Enligt Barad (2007) 

innebär materiellt-diskursivt att kunskap förstås som en effekt av processen av agentiska 

händelseförlopp, vilket gör att samverkan sker i intra-aktionernas dynamik som omfattar 

kroppars rörelser. Det är i olika specifika händelser som det materiellt-diskursivt vävs 

samman och därav förespråkar Lenz-Taguchi (2012) att det synliggör vad som ingår 

inkluderar och exkluderar i de olika situationerna utifrån det förskolepedagogiska området. 

Inom det pedagogiska sammanhanget finns det processer som fokuserar på att tas från en 

punkt till en annan, även kallad riktade processer, men kan även omfattas i relation till vad 

som är formulerat i styrdokument eller för framtida kompetenser (Johansson, 2015). Således 
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ses även styrdokument vara materiellt-diskursiv i förskolans praktik. I förhållande till vår 

studie innebär det att vi kan undersöka förskolans läroplan som materiellt-diskursivt inverkar 

för valet av vilka material med pedagogiskt syfte som används vid rutinsituationerna hallen 

och samling samt dess utformning.  Material med pedagogiskt syfte omfattar de medvetna 

valen som förskolepersonal gör utifrån förskolans läroplan i förhållande till vilka förmågor 

barnen ska lära sig och utveckla. Läroplanen som materiellt-diskursiva fenomen är av 

betydelse att undersöka vid rutinssituationerna för vilka intra-aktioner som möjliggör 

sammanflätning och tillblivelseprocess till att bli kommunikativ. Det är även betydelsefullt 

för de val som görs av till exempel bildens placering och valet av bild eller tecken förstås som 

ett materiellt-diskursivt fenomen som sker i intra-aktionen mellan det mänskliga. Barn och 

förskolepersonal står i relation till förskolans diskursiva innebörder. Följaktligen innebär det 

att lärmiljön, bilden och dess placering samt utformning inverkar för vilka fenomen och 

handlingar som sägs, görs eller inte uttrycks. Det är således det verbalt kommunicerande och 

materialiteter som omskapas och skapas utifrån materiellt-diskursiva möten i intra-aktion. 

Däremot menar Hultman (2011) och Lenz Taguchi (2009) att det som sker är specifikt för just 

det tillfället och den platsen sett till miljön, kontexten samt vilka som vistas där, har betydelse 

för hur intra-aktionerna intensifieras, skapas, omskapas i pågående processer. I utgångspunkt 

från agentisk realism kan vi därav undersöka alternativa kommunikationsmaterial som 

materiellt-diskursivt fenomen har för betydelse för vilka intra-aktioner som möjliggörs vid 

förskolans rutinsituationer.  

Alternativa kommunikationsmaterial som bild och tecken är en diskursiv företeelse, 

som är skapad av människan och som används för att främja den kommunikativa förmågan. 

Där alternativa kommunikationsmaterial som materiellt-diskursivt fenomen gör det möjligt att 

se hur intra-aktionerna sammanflätas utifrån de föreställningar de ingår inom. Alternativa 

kommunikationsmaterial blir därför en del av pågående agentiska händelseförlopp i 

sammanflätning och tillblivelseprocess utifrån de intra-aktiva möten som sker med antingen 

materialiteter, barn och förskolepersonal. 

4. Metod 
Nedan redogörs tillvägagångssättet för studiens urval, design och datamaterialets 

insamlingsmetod. Vidare problematiseras etiska ställningstaganden och tillvägagångssättet för 

studien beskrivs. Därefter förklaras vilken metodanalys som använts för transkribering och 

analys. Metodavsnittet avslutas med studiens tillförlitlighet.  

4.1. Urval  

De etablerade förskolorna vi är förtrogna med, arbetar inte med alternativa 

kommunikationsmaterial som bild och tecken vid rutinsituationer och därav valde vi att utgå 

från ett målstyrt urval där förskolorna uppfyller våra urvalskriterier. Målstyrt urval innebär att 

forskaren kan studera det relevanta för syftet och forskningsfrågorna (Bryman, 2011). I 

urvalet av vilka förskolor som kontaktades bestod i att information söktes på internet inom 

vårt närområde, för att ta reda på om förskolorna uppfyllde våra urvalskriterier. Vi fann 

information om att förskolorna använder bild och tecken, men informationen var knapphändig 

för hur förskolorna arbetar med det. Utifrån det resultatet valdes två förskolor i två olika 

kommuner i sydvästra Sverige att kontaktas. Att det inte var kända förskolor som valdes att 
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kontaktas kan ha försvårat tillgänglighet och tillmötesgåendet vid observationerna, vilket är 

en konsekvens vi är medvetna om och kan ha inverkat på resultatet. Innan kontakt togs hade 

vi inte valt ut vilka rutinsituationer som skulle observeras för att kunna skapa en öppen och 

tillmötesgående kontakt med förskolorna. Att inga förutbestämda rutinsituationer hade valts 

berodde på att vi ville anpassa oss utifrån förskolans förutsättningar och utefter vad 

förskolepersonalen kände sig bekväma med. Förskolorna kontaktades via telefon, där vi 

frågade utifrån våra urvalskriterier om de använde sig av alternativa kommunikationsmaterial. 

Båda förskolorna svarade "Ja och att de var intresserade av att delta".  

För att få kvalité i vår examensstudie planerades två tillfällen vid två olika dagar att 

observera en rutinsituation per dag på respektive förskola. Inför kommande observationer 

planerades in att vi skulle anlända 30 minuter innan genomförandet av observationerna för att 

bekanta oss med barn, förskolepersonal, lärmiljö och materialiteter. Varje observationstillfälle 

beräknades ta cirka 30 minuter.  

4.2. Design 
Studien bygger på en kvalitativ metod med utgång från en intra-aktiv metodologi. Metoden 

tillämpas då studien bygger på en observationsmetod som möjliggör för oss att studera 

relationerna mellan barn, förskolepersonal, alternativa kommunikations material, materialitet, 

lärmiljö och diskurser utifrån posthumanism. En kvalitativ metod betonar Bryman (2011) 

studerar de sociala relationer för hur verkligheten konstrueras. Vi ålägger däremot att det inte 

enbart är de sociala relationerna som studeras i föreliggande studie.  

4.2.1. Datamaterialets insamlingsmetod 

För att kunna se och studera händelserna i mötet mellan barn, förskolepersonal, alternativa 

kommunikationsmaterial, lärmiljö och materialitet utifrån posthumanism valdes 

videoobservation och fältanteckningar som insamlingsmetod. Videoobservation som metod 

möjliggör att forskarna kan se observationerna flera gånger utan att materialet påverkas samt 

att det synliggör kroppsspråk och rörelser som annars kan förbi ses vid observationstillfället, 

dessutom användes det för att minnet inte ska influera observationerna (Bjørndal, 2005; 

Eideval, 2015; Palmer, 2012). Att se datamaterialet flera gånger gör det möjligt för forskarna 

att diskutera materialet samt resonera kring det sedda och således kan en metareflektion göras 

som ger forskarna en mer komplex bild av det som sker. Nackdelarna med videoobservationer 

menar Bjørndal (2005) och Eideval (2015) är att observatören bestämmer vilken del av 

verkligheten som ska registreras beroende på val av kamerans placering, vinklar samt antal 

kameror. Följaktligen har en diskussion förts kring valet av vinkel samt placering för 

videokamerorna som består av två digitalplattor beaktas vid varje observationstillfälle av 

rutinsituationerna. Desto fler kameror som används ju mer komplex blir datainsamlingen samt 

analysen (Heath, Hindmarsh & Luff, 2010). Eideval (2015) och Heath et al. (2010) poängterar 

båda att placeringen av kamerorna är avgörande för hur materialet kan analyseras. Med detta i 

åtanke valde vi att använda oss utav två fasta videokameror som fångar upp händelserna från 

två olika vinklar. Trots att det ger en mer komplexitet att använda flera videokameror valdes 

det för att inte gå miste om den intra-aktion som sker mellan barn, förskolepersonal, 

alternativa kommunikationsmaterial, lärmiljö och materialiteter. Fasta kameror gör att 

forskaren kan vara observatör och inte kameraman, som det hade blivit om rörliga kameror 

används (Heath, Hindmarsh & Luff, 2010).  Med det i beaktning valdes fasta kameravinklar 
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för att kunna föra fältanteckningar, som ett komplement till videoobservationerna. Under 

observationerna planerades det därför att inta rollen som icke-deltagande observatörer. Enligt 

Bryman (2011) innebär icke-deltagande observatör att forskaren iakttar men deltar inte i det 

som sker i miljön. 

Fältanteckningarna som fördes var tillfälliga vilket betyder korta anteckningar (Bryman, 

2011), detta för att forskaren ska kunna gå tillbaka och minnas den särskilda händelsen 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Därav valdes det att endast föra korta fältanteckningar 

för att fånga det mest väsentligaste av observationen. En medvetenhet kring vår egen inverkan 

i fältanteckningar har vi tagit hänsyn till och därutav användes de endast som ett hjälpmedel 

till videofilmningen.  

4.3. Etiska ställningstaganden  

Forskning bygger på att förändra och utveckla samhället, där de etiska aspekterna är av stor 

vikt för att ge kvalité (Vetenskapsrådet, 2017). Forskning omfattas av etiska överväganden 

där de etiska principerna säkerställer en god forskningssed enligt Vetenskapsrådet (2017). Vår 

studie tar sin utgångspunkt från förekommande etiska aspekter som benämns lite längre ner i 

avsnittet. På samtyckesblanketten utgick vi däremot från en tidigare publikation från 

Vetenskapsrådet (2002) i informationen av de fyra etiska principerna för vårdnadshavarna och 

förskolepersonalen. Vi är dock medvetna om att de fyra etiska principerna numera ingår i ett 

mer omfattande dokument som heter "God forskningssed" från Vetenskapsrådet (2017). 

Därför används det mer uppdaterade och omfattande dokumentet i studien.   

Vid utlämnandet av samtyckesblanketter (se Bilaga 1 och 2) informerades i enlighet 

med informationskravet vårdnadshavare och förskolepersonal vad samtyckeskravet innebar 

och vad för syfte vi hade med vår studie samt vad som skulle krävas av deltagarna. På 

samtyckesblanketten fanns en talong där vårdnadshavarna fick kryssa i om de samtycke eller 

ej för sitt barns deltagande i studien. Enligt Bryman (2011) är det av stor vikt att ge deltagarna 

information och en medvetenhet till de etiska överväganden som det innebär att delta i en 

studie. I enlighet med Vetenskapsrådet (2017) skall information ges både muntligt och 

skriftlig vid videoinspelning för att deltagarna ska kunna samtycka till sitt deltagande. Därav 

gavs det även ut en samtyckesblankett till förskolepersonalen där de fick kryssa i om de 

samtycke eller ej. Samtyckesblanketter samlades sedan in av oss, innan observationerna 

genomfördes. Barn och förskolepersonal informerades om att rutinsituationerna hallen och 

samlingen kommer videofilmas vid två olika tillfällen, där deras deltagandet är frivilligt och 

att de kan avbryta sin medverkan när som helst. Ett etiskt dilemma och problematik 

förekommer kring om yngre barn kan ge sitt tillstånd till medverkan när de inte har språket till 

att berätta vad de vill. Vi finner däremot att det till viss del går att urskilja om barn inte vill 

medverka genom att både vi, men framför allt förskolepersonalen som känner barnen är 

lyhörda för den icke-verbala kommunikationen bestående av kroppsspråk, miner och gester. 

Konfidentialitet uppnåddes då personuppgifterna samt datamaterialet som har producerats har 

hanterats med anonymitet, som innebär att personer inte går att identifiera eller att 

datamaterialet inte sprids till obehöriga. Dock kan kravet inte helt uppfyllas enligt 

Vetenskapsrådet (2017), då forskare inte helt kan lova att ingen obehörig tar del av materialet, 

till exempel när forskarna kan behöva lämna ifrån sig sin forskning. Detta sker endast i 

enstaka och speciella fall exempelvis om våra handledare vill kontrollera och undersöka 
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styrkan i vårt vetenskapliga resultat eller om en opponent vid en disputation vill ta del av 

materialet. För att minimera risken för att obehöriga ska få tillgång till datamaterialet har vi 

efter varje observation fört över videoinspelningen från digitalplatta till dator. Sedan sparades 

det ner på ett minneskort, därefter raderades det från digitalplattan. Även det transkriberade 

datamaterialet fördes sedermera över till minneskortet och avlägsnades från datorn. För att 

följa god forskningssed utgår vi även från att vår studie ska komma till att nyttja för förskole 

didaktiska praktiken samt att nyttjande av datamaterialet som framställs endast kommer 

användas till studien och inte för andra syften.  

Förutom ovannämnda etiska principerna ska deltagarna ges information om vart de kan 

ta del av studien (Vetenskapsrådet, 2017). Deltagarna i vår studie informerades genom 

samtyckesblanketten att godkänd examensstudie kommer publiceras på DiVA, Digitala 

Vetenskapliga Arkivet. Fingerade namn bidrar till att anonymisera deltagarna i 

forskningsstudier (Johansson och Karlsson, 2013). Utifrån den etiska aspekten har 

förskolepersonal och barn, som har deltagit getts fingerade namn för att enskilda personer inte 

ska kunna gå att urskiljas. Dock förbehåller Bryman (2011) att det inte finns några garantier 

för att medverkande i forskningsstudie helt ska kunna av identifieras även om fingerade namn 

används. Vi är medvetna om den problematik och komplexitet det råder kring den etiska 

aspekten av användandet av fingerade namn, men förespråkar ändå att använda fingerade 

namn, då det kan minska risken för identifikation. Det ger också en mer stringens i läsandet 

att använda fingerade namn, därav har förskolepersonalen tilldelats följande namn; Sabine, 

Helli, Idun och Ella. Förskolorna har likaså getts fingerade namn där den ena förskolan 

benämnas som Björken och den andra som Räven. Följande fingerade namn har tilldelats till 

barnen; Daniella, Lea, Nour, Tore och Harry. I studien benämner vi oss själva som forskare. 

Valet grundar sig i att det inte är relevant samt att det kan vara svårt att urskilja vem som är 

vem om det förekommer för många namn.  

Vi förespråkar en medvetenhet kring att det finns flera etiska aspekter som inte har 

nämnts eller behandlas men som det har fört en diskussion om. Framför allt kring vad vi kan 

göra om det uppstod en etisk problematik vid genomförandet. En diskussion kommer därför 

att föras kring de aspekterna senare i studiens metoddiskussionsavsnitt.  

4.4. Tillvägagångssätt 
Nedan görs först en beskrivning utav förskolornas förutsättningar, följt av tillvägagången för 

hur observationerna har genomförts.  

4.4.1. Björken 

På Björken arbetade fyra stycken förskolepersonal varva de som deltog i studien var den ena 

förskollärare och den andra grundskollärare. Barngruppen bestod av 15 barn, i 1–3-års åldern. 

Vid båda observationstillfällena deltog fem barn i två års åldern som hade fått samtycke till 

att delta. Första observationstillfälle skulle endast hallen observeras, men i och med vår goda 

tidsplanering resulterade det i att vi var delaktiga även vid rutinsituationen samling, däremot 

fördes endast fältanteckningar. Efteråt observerades rutinsituation hallen som planerat. Valet 

av fasta videovinklar ändrades eftersom utformningen av hallens lärmiljö inte inbjöd till fasta 

kameror, då delar av händelserna och intra-aktionerna skulle ha missats. Andra 

observationstillfället observerades först samlingen och därefter hallen. Sammanlagt 

resulterade de båda observationstillfällena till en timmes datamaterial.   
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4.4.2. Räven  

På Räven arbetade tre stycken förskolepersonal och de som deltog i studien var den ena 

förskollärare och den andra barnskötare. Barngruppen bestod utav av 15 barn i åldrarna 1–3 

år. I samband med observationstillfällena deltog totalt fem barn i åldrarna 1–3 år. Vid första 

observationstillfället observerades rutinsituationen samling, enligt urvalet. Däremot frångicks 

valet av att videoobservera på grund av att de etiska aspekterna inte kunde tillgodoses, 

eftersom samlingen bestod av alla barn som befann sig på avdelningen. Vi observerade samt 

förde fältanteckningar endast utifrån de barn och förskolepersonal enligt de godkända 

samtyckesblanketterna och som gett sitt godkännande från den muntliga informationen om att 

delta. En kritisk aspekt till att endast fältanteckningar användes resulterade till mindre 

empiriskt material, då allt inte hann skrivas ner. Vid andra observationstillfället observerades 

rutinsituationerna samling och hallen. De båda observationstillfällena resulterade i 

sammanlagt en timmes datamaterial. 

4.5. Transkribering  
Efter varje observationstillfälle transkriberades det videofilmade materialet. Att strukturera 

upp transkriberingar till skrift istället för talform gör det mer grammatisk rätt samt att det blir 

likt små manus till en pjäs (Berg, 2015; Bjørndal, 2005). Dock anbefaller både Berg (2015) 

och Bjørndal (2005) att det är en tidskrävande metod som medför stora mängder datamaterial, 

där forskarens tolkningar kan smygas in i transkriberingarna. Vidare framhäver Bryman 

(2011) att textmassa kan bli oöverkomlig för forskaren. Fördelen med att transkribera och 

omvandla videoinspelning till skrift menar Bjørndal (2005) är att forskarna lättare kan 

överblicka de mönster som framträder. Att omvandla transkriberingarna till skrift och inte 

göra fotografiska utdrag grundar sig både i de etiska aspekterna men framförallt att det är 

lättare att utifrån posthumanism se händelserna i skrift. Sett till ovanstående resonemang 

valde vi därför att skriva ner transkriberingarna i små manus, för att fånga händelserna och ge 

en mer dynamisk läsning, utan att lägga in våra egna värderingar. För att välja ut delar av det 

datamaterialet som representation för studiens empiri valdes olika sekvenser ut i förhållande 

till vårt syfte och frågeställningar. För att ytterligare urskilja mönster i våra transkriberingar 

valdes det att färgmarkerade de olika händelserna där barn, förskolepersonal, alternativa 

kommunikationsmaterial som bild och tecken samt lärmiljön i intra-aktion för att se hur 

kommunikation möjliggjordes vid de olika rutinsituationerna. Fejes och Thornberg (2015) 

vidhåller att det är lättare för forskare att se mönster genom att organisera och färgmarkera 

delar av datamaterialet. De olika färgmarkerade delar av vårt datamaterial, resulterade i olika 

agentiska cut. Barads (2007) begrepp agential cut omfattar hur de agentiska reduceringarna 

ger olika fenomen. Det som väljs ut, den agentiala cut som görs får olika fenomen att uppstå i 

relation till vilka agenter som möts i just den specifika cuten för analysen. Det är således de 

händelsers fenomen som väljs ut att analyseras som ligger till grund för vårt resultat.  

Analysen inom intra-aktiv metod innebär att det är de händelser relationer som intra-aktion 

mellan de studerade agenterna, teorier och observatören omfattar (Lenz Taguchi, 2012). 

I det transkriberade datamaterialet synliggjordes olika mönster som valdes att skrivas in 

i en tabell för varje förskola och rutinsituationer för hur många intra-aktioner som skedde 

mellan barn-bild, barn-tecken, barn-alternativa kommunikationsmaterial, barn-

lärmiljö/materialitet. Att skriva ner i tabell gjorde att vi kunde se hur många gånger barn, 
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alternativa kommunikationsmaterial och lärmiljö var i olika intra-aktioner som var relevant 

för vår studie.  En medvetenhet kring att det kan förekomma avvikelser har medtagits och 

därför är tabellen specifikt framtaget för vår studie. Med ovanstående problematik i beaktning 

är vi medvetna om att reliabiliteten kan anses som låg. 

4.6. Analysmetod 
Studien utgår från agentisk realism där allt är av betydelse i varje relation för hur verkligheten 

blir till, där även de minsta komponenterna, atom är av betydelse för de pågående intra-

aktionerna (Barad, 2003, 2007).  Att se till att allt är av betydelse i insamling av data innebär 

även att vår roll som observatör inte fullt ut går att inta då vi som forskare blir tillsammans 

med andra agenter som barn, material, lärmiljö etc. medskapare av de fenomen som uppstår i 

intra-aktion. Lenz Taguchi (2012) förespråkar att det inte är objektivt, utan består av 

händelsers fenomen som är sammanflätat med våra föreställningar. Ett beaktande har därför 

intagits med hänsyn till att vi inte helt kan utgå från oss som icke-deltagande observatörer och 

väljer istället att se oss som intra-aktiva medforskare. Att inta intra-aktiv medforskarroll 

innebär för oss att vi kan se oss själva både som forskare som intra-agerar med digitalplattan 

som videofilmar observationen men samtidigt gå utanför vår roll som endast observatör och 

istället vara i intra-aktiva sammanflätningar med deltagarna, lärmiljön och dess materialitet. 

Enligt Westberg Bernemyr (2015) innebär ett intra-aktiv metodologisk tillvägagång att 

forskaren förstår och ser till den agens som data genererar, men även till insamling av data 

och för hur genomförandet av analys sker. Barad (2007) förespråkar att forskning inbegriper 

alla materiella deltagare, vilket innebär att agenter ses i intra-aktiva relationer och 

sammanflätningar. Följaktligen anbefaller Westberg Barnemyr (2015) att en intra-aktiv 

metodologi ska förstås som sammanflätad, där forskningsproblem, teori, metod, data och 

forskare sammanhänger. Det är som forskare i mötet mellan empirin som blir avgörande för 

hur analyserna blir till, det är i varje nytt möte som nya frågor har skapats och intra-agerar för 

att pröva nya sätt att analysera (Palmer, 2010).  En intra-aktiv analysmetod gör det möjligt att 

studera olika agenter delaktighet och inflytande genom intra-aktion bli i sammanflätning med 

sin forskning skapa ny förståelse, nya tankar och agera på nytt. I förhållande till vår studie 

innebär det att varje möte ger upphov till nya potentiella möjligheter för hur utformningen av 

vår studie tar form. Därav är allt som omfattar studien betydelsefullt för att se det i intra-

aktioner i sammanflätning, allt ifrån framskrivandet av de olika avsnitten är av betydelse att 

förstå vår egen intra-aktion och sammanflätning, för att se hur både vi och studien blir till på 

nytt i varje möte.  

4.7. Studiens tillförlitlighet  
Validitet och reliabilitet är begrepp som oftast är förknippade med kvantitativa studier, men är 

även överförbart till kvalitativa studier eftersom begreppens innebörd är likvärdig, där 

validitet står för trovärdigheten samt att det som ska observeras är det som görs medan 

reliabilitet står för pålitligheten och överförbarhet för hur studiens resultat kan tillämpas vid 

andra sammanhang eller när det görs på nytt (Bryman, 2011). Om vår studie göras om vid ett 

annat tillfälle, till exempel vid en rutinsituation i förskoleklass skulle resultatet bli likvärdigt 

således tillskrivs vår studie en hög tillförlitlighet och reliabilitet. Dock går det aldrig att 

fastställa trovärdigheten med säkerhet. Att utgå från flera kameror vid observationen ger en 

högre reliabilitet i jämförelse med att endast använda en kamera. Tillförlitligheten ses högre 
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eftersom det skapar möjlighet att fånga den specifika händelsen (Bryman, 2011). Vi är 

medvetna om att videoobservationer inte ger en absolut sanning av verkligenheten på 

förskolorna, men det ger oss en inblick för vilka intra-aktioner som sker i mötet mellan barn, 

förskolepersonal, alternativa kommunikationsmaterial, lärmiljö och materialiteter vid de 

specifika rutinsituationerna. Validiteten i en studie kan ses vara hög när studien görs 

upprepade gånger i och med att överförbarheten kan styrka både trovärdigheten och 

pålitligheten (Svensson & Ahrne, 2015). Vår studie bygger på fyra observationstillfällen vid 

fyra olika tillfällen vid två olika förskolor, där rutinsituationerna samling observerades fyra 

gånger och hallen tre gånger, därav ses studiens validitet vara hög.  Däremot kan vår studie 

ses ha en lägre tillförlitlighet, eftersom vi inte utgår från triangulering. Att använda 

triangulering innebär att utgå från flera olika forskningsmetoder exempelvis som observation, 

intervju, enkät etc. för att öka tillförlitligheten (Bryman, 2011). Att inte utgå från 

triangulering beror på att det frångår vårt syfte och går därav inte att besvara våra 

forskningsfrågor. Pålitlighet och realiteten ses däremot vara relativt hög, då vi har gjort en 

komplett och åtkomlig redogörelse av alla faser i forskningsprocessen.  

5. Resultat och analys  
I följande avsnitt inleds varje temarubrik med en kort beskrivning för vilka som deltar och vid 

vilken rutinsituation som händelserna utgår från. Teman har utformats i förhållande till vad 

som synliggörs och framkommit i analysen. Resultatet redogörs genom analys av följande två 

teman "Alternativa kommunikationsmaterial som agenter" och "Sångbilden och barn i 

materiellt-diskursiva möten" som svarar på vilka intra-aktioner möjliggör kommunikationen 

när alternativa kommunikationsmaterial används vid rutinsituationerna hallen och 

samlingen. De andra två temana "Bildhändernas intra-aktion – ett hinder för 

kommunikationen" och "Det pedagogiska syftets bortfall, möjliggör fler intra-aktioner med 

lärmiljön" resultat analyseras och svarar på vad för konsekvenser får de didaktiska 

implikationerna för vilka intra-aktioner som möjliggör yngre barns 

kommunikationsutveckling när alternativa kommunikationsmaterial används vid 

rutinsituationerna hallen och samlingen. Det sista temat "Didaktiska implikationer för vilka 

intra-aktioner som möjliggör barns kommunikationsutveckling" svarar på båda frågorna.  

5. 1. Alternativa kommunikationsmaterial som agenter 

I temat synliggörs agentiska händelseförloppen för hur barn, bild och tecken som agenter i 

intra-aktion sammanflätas och i sina respektive tillblivelseprocesser utvecklar sin 

kommunikation vid rutinsituationen hallen.   

Barnen och förskolepersonalen på Björken har precis kommit ut till hallen och ska börja klä 

på sig sina ytterkläder. Hallen bestod av ett rektangulärt format rum, som var långsmalt. I 

hallen på ena lång sidan fanns det hyllor där barnen kunde hänga sina kläder och ställa sina 

skor. På motsatt väggsida var det tre bilder på ytterklädesplagg och en skobild med text för 

respektive föremål uppsatta i barnens höjd. Nedan följer ett utdrag från datamaterialet där 

Tore (2 år) och alternativa kommunikationsmaterial, bild och tecken är i intra-aktion.   

 
Exempel 1 
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Till höger om dörren på väggen sitter skobilden som består av kvadratisk laminerat 

papper. Skobilden utgörs av fyra olika färgglada ritade skomodeller med texten skor. 

Skobilden är nästan lika stor som två av barnets händer. Tore går in i hallen från 

tamburen, han ställer sig framför skobilden och tittar på den. Tore tar på skobilden med 

hela handen och lutar huvudet nära bilden. ”Kolla! Skor.” säger Tore och tecknar skor 

genom att hålla båda händerna knutna och föra händernas kortsidor mot varandra. [...] 

Tore hämtar sina skor, tar med de ut i tamburen och tar på sig skorna.   

Analys  

Skobilden som sitter på vägen är en agent, även Tore är en agent. Lärmiljön hallens 

utformning bestämmer var agenterna kan befinna sig och hur de förhåller sig till varandra. 

När skobilden och Tores blick möts intra-agerar de med varandra. Det är skobildens placering 

och lärmiljöns utformning som får Tore att böja sig fram mot skobilden. Skobilden får Tore i 

deras intra-aktion att vidröra skobilden med hela sin hand. Tore formar sina händer i 

förhållande till skobildens placering på väggen. Även skobildens utformning inverkar för vad 

som är möjligt att ske. Utformningen är av betydelse för hur de blir till kommunikativt i deras 

intra-aktion. Själva händelsens fenomen gör att skobilden och Tore är i sammanflätning, det 

sker en kommunikation de sinsemellan. Det är i intra-aktion som både skobilden och Tore 

koreograferar varandra, det är denna kraft eller energi som förstås som agens som får det 

agentiska händelseförloppet att ske. Tore förändrar och rör sina händer utifrån det som 

skobilden vill kommunicera. I sammanflätning skapar skobilden och Tore en förståelse för 

vad som ska kommunicera. Vi kan tolka det som att skobilden är materiellt-diskursivt utifrån 

den rådande förskolpedagogiska föreställningen om vad skobilden ska kommunicera. 

Skobilden ses därför bestå av förutbestämda förutsättningar för vad den ska och kan 

kommunicera. Skobilden är kommunikativt men omskapas därefter till att förmedla ett 

kommunikativt tecken i intra-aktion med Tore. Både skobilden och Tore blir till på nytt i 

händelsen med varandra. Det kommunikativa tecknet får Tore i intra-aktion att först knutna 

sina händer och för att sedan föra händerna emot varandra och på så sätt utföra den 

kommunikativa händelsen. Det är i sammanflätning med tecknet som de blir till 

kommunikativt och utvecklar sin kommunikativa förmåga. Den verbala kommunikationen 

utgår från det materiellt-diskursivt där skobilden i relation med Tore får honom att uttrycka 

sig auditivt genom ord och begrepp där han säger ”Kolla! Skor.”. Det kan även tolkas som ett 

sätt för Tore att beskriva sitt blivande, för stunden. Upplevelsen och tolkningen av skobilden 

skiljer sig åt beroende på vilka föreställningar och normer som Tore utgår från. Det skapar 

därför olika potentialer för vad som kan kommuniceras i den specifika situationen samt vilka 

tillblivelser som kan ingås med skobilden. Skobilden och Tore är sammanflätade och i 

tillblivelseprocess där de i den specifika situation blir till och förändrade av varandra. Det är 

således de båda agentiska händelseförloppet med skobilden, tecknet och Tore i 

sammanflätning som alla utvecklas kommunikativt och i sina tillblivelseprocesser blir på nytt.   

Sammanfattning 

I ovanstående analys urskiljs två olika tillblivelser den första sker i mötet mellan skobilden 

och Tore i intra-aktion som sammanflätas och i sina respektive tillblivelseprocesser utvecklas 

kommunikativt men även situationen mötet mellan tecknet och Tore i intra-aktion och 

sammanflätning. Det är de olika tillblivelserna som kopplas ihop i med varandra, när alla 

agenterna; skobilden, tecknet och Tore sammanflätas som blir till och utvecklas 
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kommunikativt. Både skobilden och tecknet förstås som aktiva agenter och medskapare av sin 

och andras kommunikation. Genom att se till hur allt har betydelse för intra-aktionerna sker i 

händelsernas fenomen leder till hur de olika rörelserna blir till handlingar, vilket möjliggör de 

olika agentiska händelseförloppen. Det är i intra-aktion som skobilden, tecknet och Tore 

sammanflätas och inte längre går att skiljas åt. Effekten är att de lärs tillsammans på nytt där 

deras kommunikativa förmåga utvecklas.   

 

5.2. Sångbilden och barn i materiellt-diskursiva möten 
I följande tema ses hur sångbildens utformning som materiellt-diskursiv möjliggör intra-

aktioner mellan sångbilden, barnen, Sabine och forskaren. Där de i sammanflätning utvecklar 

sin kommunikativa förmåga.   

Följande utdrag utgår från en samling på avdelningen Björken. Samlingsrummet var utformad 

som en kvadrat med fönster på ena sidan. Nedanför fönsterna fanns konstruktionsmaterial 

som exempelvis Duplo, puzzel, stora skumgummi legoklossar med flera. Mittemot fönsterna 

på andra sidan skedde samlingen på en matta som var cirkelformad. På mattan satt 

förskolepersonalen Helli, mittemot henne satt förskolepersonalen Sabine. Mellan de satt 

barnen utmed cirkelsmattans rand. Helli höll i sångväska som innehöll rektangulärt formade 

bilder med sång och text på. Det är Daniellas (2år) tur att välja en sångbild ur sångväskan som 

Helli sträcker fram till henne. En bit bort från samlingen, vid fönstret satt forskaren och 

observerade.   

Exempel 2 

Daniella plockar upp en sångbild som är blå och rektangulärt formad med en båt på ena 

sidan och sången i textform på andra sidan, ur sångväskan. Efter att Daniella har tagit upp 

sångbilden tittar hon ett kort ögonblick på den och räcker över bilden till Helli som visar 

upp bilden för de andra barnen som har rört sig närmre Helli och sångväskan. 

Samlingscirkeln blir allt tajtare och Sabine sitter nu en liten bit utanför samlingscirkeln. 

Daniella får tillbaka sångbilden av Helli. Hon vrider och vänder på bilden. Daniella 

vänder sig om och gör ett ministeg på knä bort till Sabine och håller upp sångbilden 

framför hennes ansikte. "Ah, en båt." säger Sabine i tyst tonläge, samtidigt som hon tar 

bilden från Daniellas händer. Hon tittar närmre på sångbilden. Vänder sedan sångbilden 

mot Daniella och säger "Båt.". Daniella nickar och sträcker fram händerna mot bilden och 

tar tag med båda händerna om sångbildens långsidor. Hon tittar intensivt på bilden, innan 

hon vänder sig bort mot fönstret och fäster blicken på forskaren. Daniella ställer sig upp 

och springer med snabba steg bort till forskaren leendes. Daniella sträcker fram 

sångbilden framför forskarens ansikte. Forskaren tittar på bilden och nickar. Pekar 

därefter mot sångbilden med ett finger och säger i nästan viskande ton "Ja, en båt.".  

Daniella små springer tillbaka till samlingen och sätter sig på sin plats.  

Analys  

Sångbilden och Daniellas agens får hennes händer att utföra rörelse för att plocka upp bilden 

ur sångäskan. Genom den agentiska händelsen intra-agerar sångbilden och Daniella med 

varandra. När Daniella räcker över sångbilden till Helli sker det utifrån den agentiska kraft 

som sångbilden har tillsammans med Daniella som får henne att sträcka ut handen som hon 

håller sångbilden med. Helli tar emot sångbilden utifrån den agentiska kraft som hon och 

sångbilden utgör i intra-aktion. Vidare i mötet mellan sångbilden och Helli i intra-aktion 

kommunicerar de för barnen vad sångbilden är för något, genom att visa upp bilden för alla 

barnen. Sångbildens agentiska kraft tillsammans med alla barnen möjliggör att flera intra-
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aktioner sker, som gör att barnen förflyttar sig allt närmre sångbilden. Daniellas blick är under 

händelseförloppet hela tiden fäst på sångbilden. Sångbildens och Daniellas intra-aktion är så 

stark tillsammans att de åter dras emot varandra. När Daniellas händer omsluter och 

sångbilden återförenas de igen och blir båda till på nytt. Händelsens fenomen gör att de 

sammanflätas och deras tillblivelseprocess som kommunikativa med varandra utvecklas. Det 

sker en kommunikation de sinsemellan där deras avsikt av att förmedla sångbildens 

kommunikation för andra får Daniella och sångbilden att i rörelser förflytta sig mot Sabine.   

Sångbilden och Daniellas intra-aktion får henne att sträcka ut sina händer med 

sångbilden framför Sabines ansikte. Den verbala kommunikation som Sabine uttrycker utgår 

från den materiell-diskursivt som får henne utifrån de normer och föreställning kring vad 

sångbilden föreställer att artikulera och säga "Ah, en båt.". Den agentiska kraft som sker 

mellan Sabine och sångbilden får henne att omsluta sångbilden med sina händer och ta den 

från Daniellas händer. Sångbilden och Sabines intra-aktion och sammanflätning möjliggör att 

skapa meningskommunicerande kring sångbilden, de blir både till på nytt. Sångbilden får 

Sabine att vända bilden för att Daniella också ska få ta del av sångbildens icke-verbala 

kommunikation genom den ritade båten och dess text som materiellt-diskursivt förmedlas. 

Sabine uttrycker sig verbalt igen för att föra över det materiellt-diskursiva ordet båt till 

Daniella. Daniellas nickning kan vi tolka som att hon förstår vad det är sångbilden och Sabine 

vill förmedla till henne. Daniellas och sångbildens agens av att åter vara i intra-aktion 

möjliggör deras sammanflätning igen, där hon och sångbilden snabbt förflyttar sig för att visa 

upp sångbilden och dess kommunikativa betydelse för forskaren. När Daniella och sångbilden 

är framför forskaren förs sångbilden framför forskarens ansikte. Forskarens och sångbildens 

intra-aktion genom blicken som forskaren fäster på sångbilden. Vidare får deras agentiska 

händelsens fenomen att föra forskarens hand i en pekande rörelse mot sångbilden. Utifrån 

rådande normer och förställningar får det materiellt-diskursivt som sångbilden förmedlar 

forskaren att verbalt kommunicera "Ja, en båt.". Daniella och sångbilden i intra-aktion får de 

att åter genom händelsens fenomen att röra sig tillbaka till sångsamlingen.    

Sammanfattning   

Daniellas och sångbildens avsikt att visa upp och förmedla sångbildens materiellt-diskursiva 

föreställning och dess kommunikativa meningsskapande möjliggör intra-aktioner mellan 

sångbilden, barnen, Sabine och forskaren. Respektive intra-aktion möjliggör för hur 

sångbilden med respektive person sammanflätas och i tillblivelseprocess blir till på nytt och 

utvecklas kommunikativt. Där de lärs kommunikativt i sammanflätning för att utveckla sina 

kommunikativa förmågor och bli till på nytt i varje unik situation.   

 

5.3. Bildhändernas intra-aktion – ett hinder för kommunikationen  

I nedanstående tema tydliggörs bildhändernas intra-aktion med barn och förskolepersonal som 

ett hinder för att utvecklas kommunikativt eftersom de i sammanflätning blir till som 

meningsundersökande. 

Följande utdrag utgår från en sångsamling som förskolepersonalen Idun och Ella håller i. 

Samlingsrummet var utformat som en rektangel. Samlingen hölls intill två väggar som möts 

och bildar ett hörn. På väggens långsida fanns en whiteboardtavla med bilder, tecken och 
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texter uppsatt i vuxenhöjd. Barn och förskolepersonal satt i en cirkel på varsin cirkulära blå 

prick. Idun satt på ena sidan av cirkel med Nour (1 ½ år) i knät, mittemot de satt Ella och 

jämte henne på den vänstra sidan Lea (2 år).   

Exempel 3 

Lea får sångpåsen utav Idun. Lea tittar ner i sångpåsen och omsluter med sina händer två 

bildhänder i vuxen storlek som är blå och gul. Leas händer och bildhänderna rör sig upp 

ur sångpåsen. Därefter rör de sig i en intensiv viftande rörelser upp och ner, där 

bildhänderna nu befinner sig i var sin hand hos Lea. Hon lägger sedan den gula 

bildhanden på golvet och lägger den blåa bildhanden på den gula. Hon plockar därefter 

upp bildhänderna och håller de i sina händer igen. Nour reser sig snabbt upp från Iduns 

knä och går i raskt, nästan springande tempo fram till Lea och bildhänderna. Han 

omslutter bildhänderna med varsin hand och rycker de båda bildhänderna ifrån Leas 

händer. Lea skriker "NÄÄÄ! Nää!" och pekar mot bildhänderna och Nour. Ella säger till 

Nour ”Nää, vet du vad! Du kan sätta dig här bredvid så kan ni ha varsina.". Nour sätter 

sig mittemellan Ella och Lea. Ella ger Nour den gula bildhanden och Lea den blå 

bildhanden. Lea pekar mot Nours hand och den gula bildhanden och säger "Ja, ha den!". 

Nour sträcker sig med den andra handen efter den blå bildhanden. Lea för sina händer och 

den blå bildhanden bakom huvudet i en snabb rörelse. När Idun, Ella och de andra barnen 

börjar sjunga "Tvätta tvätta liten hand.", reser sig Nour och bilhänderna upp. Han och den 

gula bildhanden går runt Lea och håller blicken fäst på den andra bildhanden. Han 

sträcker ut sin tomma hand för att försöka omsluta den blå bildhanden. Leas händer och 

den blå bildhanden förflyttar sig i snabb rörelse bakom ryggen. Nour och den gula 

bildhanden böjer sig ned. Nours tomma hand omsluter den blå bildhanden och rycker den 

ur Leas händer så att hon tippar lite lätt bakåt. ”NÄÄ!” ”ÄÄÄÄ!” skriker Lea ut. Nour och 

bildhänderna springer runt samlingscirkeln bort mot Idun. Lea pekar med hela handen 

mot Nour och bildhänderna samtidigt som hon fortsätter skrika ”ÄÄÄÄ!”. När Nour och 

bildhänderna är borta vid Idun omsluter hon sina hon händer runt bildhänderna och tar de 

ifrån Nours händer. Lea säger lite uppgivet "De de va mine!". Under tiden detta sker har 

sången sjungits och tecknats. ”Bra jobbat hörre ni.” utbrister Idun när sången är klar. 

Varpå alla börjar klappa händerna. Därefter går Nour bort och sätter sig på en gungälg 

som står jämte väggen, vid sidan om där samlingen hålls.   

Analys  

När Lea tittar ner i sångpåsen fäst hennes blick på bildhänderna. Bildhänderna och Leas blick 

i intra-aktion möjliggör och får hennes händer att omslutas kring bildhänderna. Det agentiska 

händelseförloppet utgörs av hur bildhänderna och Leas händer förs upp ur sångpåsen. I 

undersökandet av deras olika komponenter rör sig bildhänderna och Leas händer sig fram och 

tillbaka i en viftande rörelse. Genom att röra och lägga de båda bildhänderna ovanpå varandra 

testas dess komponenter samt hur de förhåller sig till verkligheten. Bildhänderna undersöker 

även hur Leas händer förhåller sig till omvärlden. Därav kan allt ses som medskapare av 

verkligheten och för det som lärs i den specifika situationen. Mötet mellan bildhänderna och 

Lea i intra-aktion sker därför i sammanflätning, de skapar en förståelse för varandras blivande 

en ny mening i form av undersökandemening uppstår. Det är i de olika fenomen av agentiska 

händelseförloppen som intra-aktion sker i sammanflätning mellan bildhänderna och Lea. Det 

resulterar till att Lea och bildhänderna blir till på nytt i den specifika situationen. Ett lärande 

och mening uppstår som undersökande.   

Nours blick är fäst på bildhänderna. Bildhändernas komponenter är också fästa på 

honom. Genom deras intra-aktion relationen i mötet mellan Nours blick och bildhänderna 

skapar den agentiska kraft de emellan får Nour att röra sig bort till bildhänderna. Deras 



23 

 

samhandlande agens får Nour att öka tempot i sina steg till att små springa fram till 

bildhänderna för att de ska bli till i sammanflätning. När Nour är framme omsluter han båda 

sina händer kring vardera bildhand och tar de ur Leas händer. Leas och bildhändernas 

sammanflätning avbryts abrupt då de rycks ur hennes händer. Utifrån det kan vi tolka deras 

agentiska kraft som svagare jämförelsevis med Nours och bildhändernas agentiska kraft 

eftersom de blir till i sammanflätning. Däremot har Lea och bildhändernas agentiska 

handlingar inte helt avslutats helt då deras agentiska kraft dras emot varandra genom att Lea 

sträcker sig efter bildhänderna för att återigen kunna hamna i sammanflätning.  

Ella uttrycker en verbal tillsägelse gentemot barnen. Den verbala tillsägelsen kan vi 

förstå utgår utifrån samling som materiellt-diskursivt fenomen för vilka föreställningar som 

råder. Ellas intra-aktion tillsammans med samling som materiellt-diskursivt fenomen 

bestämmer med sin agentiska kraft över bildhänderna, Lea och Nour att de kan vara hos 

respektive barn. Ella ger den blå bildhanden åter till Lea. Under ett kort ögonblick fungerar 

det. Men både Nours och den gula bildhandens agens vill intra-agera med den blå bildhanden 

för att de helt ska hamna i sammanflätning och tillblivelseprocess. Samma sekvens gäller för 

Lea och den blå bildhanden som inte helt heller känner sig komplett utan den gula bildhanden 

och vill också hamna i en sammanflätning och tillblivelse igen. Den blå bildhandens och Leas 

intra-aktion sträcker sig mot Nour och den blåa bildhanden. Lea uttrycker sig samtidigt 

auditivt och säger "Ja, ha den!". Likadant sker för Nour och den gula bildhanden utan den 

verbala kommunikationen. Deras gemensamma agentiska kraft får de att röra sig mot Lea och 

den blå bildhanden. Lea och den blå bildhanden känner sig hotade och en skyddsmekanism 

slås på där de försöker freda sig genom att förflytta sig så långt bort som möjligt från attacken 

utan att Lea och den blå prickens sammanflätning avbryts. (Den blå pricken uppmanar Lea att 

sitta kvar på sin plats. Utan den skulle Lea och den blå bildhanden ha kunnat förflytta sig 

längre bort från attacken.). Detta resulterar i att Nour och den gula bildhanden skyndsamt 

reser sig och utför en attack mot Lea och den blå bildhanden. Lea och den blå bildhanden 

avstyr attacken och gömmer sig bakom huvudet. Men Nour och den gula bildhandens 

agenstiska samhandlings kraft är för stor, vilket resulterar i att Nour och den gula bildhanden 

kan omsluta hans händer runt den blå bildhanden och rycka den från Lea så att hon tippar lätt 

bakåt. När Lea inte har bildhänderna hos sig uttrycker hon sig verbalt genom att skrika 

”NÄÄ!” ”ÄÄÄÄ!”. Den verbala kommunikationen hamnar dock i tomma inte och kan inte 

intra-agerar med någon, således uppstår inget möte för varken orden eller samling som 

fenomen ska bli till materiellt-diskursivt tanke hos Ella eller Idun ska ge en tillsägelse. Det 

skulle även kunna vara att de redan är i intra-aktion både med sången, tecken samt interaktion 

med några utav de andra barnen och att det är därför som de inte reagerar på situationen som 

sker.    

Nour, den gula och blå bildhanden hamnar i en intensiv men kort sammanflätning. 

Deras tillblivelseprocess tillsammans resulterar i en förståelse för samhörigheten för att 

lärande ska kunna ske som meningsfullt undersökande. Däremot hinns den knappt påbörjas då 

Idun och bildhändernas agentiska kraft i intra-aktion får henne att omsluta sina händer runt 

bildhänderna och ta de ifrån Nours händer. Nours och bildhändernas sammanflätning avbryts. 

Det kan även vara Leas verbala kommunikation som i intra-aktion med Idun stoppar Nours 

och bildhändernas agentiska samhandlings kraft.    
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I den specifika situationen går det att urskilja hur händerna inte var för sig kan resultera 

i ett undersökande lärande av den kommunikativa förmågan. Utan att det sker när 

bildhänderna är tillsammans i intra-aktion med någon/något annat. När Nour inte längre är i 

sammanflätning med bildhänderna påkallar lärmiljön hans fokus och han ingår intra-aktion 

med gungälgen.    

Sammanfattning  

Det är varje liten agentisk händelse fenomen som barn, förskolepersonal och bildhändernas 

rörelse får allt att ske. Det är deras respektive specifika situation i just dessa interaktioner, 

lärmiljö och det materiellt-diskursiva aspekter som leder till varje sammanflätning. Det är i 

sammanflätning som bildhänderna, Lea, Nour och Idun blir till kommunikativt undersökande.   

 

5.4. Det pedagogiska syftets bortfall, möjliggör fler intra-aktioner med lärmiljön   
I temat som följer visar att lärmiljön och dess materialiteter i intra-aktion med barn möjliggör 

undersökande meningsskapande i sammanflätning.  

Nedanstående datamaterialet utgår från en sångsamling, där samlingsrummet är utformat som 

en kvadrat. Barn och förskolepersonal satt i en cirkel på varsin cirkulära blå prick. Jämte Idun 

på hennes högra sida satt Harry (3 år). Bakom de fanns en filtad gran uppsatt i barnens höjd 

på väggen. Idun valde vilka sånger som skulle sjungas, genom att teckna sången när den 

introducerades för barnen. 

Exempel 4 

 "Vad är detta?" frågar Idun barnen samtidigt som hon tecknar genom att hålla ihop 

fingertopparna som en triangel. Harry svarar ”NEJ!”. Idun fortsätter och säger 

entusiastiskt ”Jo, men vad är detta? Kan det vara ett hus?”, ingen av barnen svarar. 

Därefter börjar hon och en annan av förskolepersonalen att sjunga "I ett hus vid skogens 

slut...". Istället för att sjunga vänder sig Harry om och bankar med handen snabbt på 

granen som sitter uppsatt på väggen bakom honom. Därpå tar Harry fram pricken genom 

att håller den med båda händerna och gör ett hopp, för pricken framför ansiktet. Harry 

håller pricken med en hand och för den fram och tillbaka i en intensiv svepande rörelse 

bakom sin rygg. Harry lyfter fram pricken, lägger pricken på golvet och ställer sig på den. 

Idun säger då till Harry "Nu får du sätta dig ner!". Harry sätter sig ner på pricken.   

Analys  
Idun uttrycker sig verbalt en fråga till barnen. Orden i intra-aktion med Idun får henne att 

förändra sina händer och tecknar genom att hålla ihop fingertopparna som en triangel. I deras 

sammanflätning möjliggörs den kommunikativa förmågan. Idun och tecknet i intra-aktion 

genom det agentiska händelseförloppet får henne att forma sina händer. Det kan även vara det 

materiellt-diskursiva utifrån sången "I ett hus i skogens slut" som agent som samhandlar i 

intra-aktion med Idun och får hennes händer att formas som ett hus. Det agentiska 

händelseförlopp mellan Idun och tecknet i sammanflätning förmedlas inte till Harry. Det kan 

tolkas som att Harry inte förstår deras kommunikativa förmedling. Harry och tecknet ses 

därför inte ingå i intra-aktion med varandra. En konsekvens av att inte förstå deras 

kommunikativa förmedling gör att han verbalt uttrycker sig med ett "NEJ!". Det skulle även 

kunna vara att tecknet och Harry inte är kapabla att ingå i intra-aktion med varandra på grund 

utav diskursen eller lärmiljöns relation. En problematik kan således vara att tecknet och 
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sången ses som materiellt-diskursivt utifrån det val Idun gör i förhållande till läroplanen och 

det pedagogiska syftet med vad som ska läras och utvecklas under rutinsituationen samling. 

Det tänkta pedagogiska syftet kan inte kommuniceras vidare till Harry då han eller tecknet 

inte kan ingå intra-aktion med varandra. En tolkning till att de inte kan ingå i intra-aktion 

beror på att Harry och den blå pricken befinner sig i intra-aktion och sammanflätning utifrån 

det materiellt-diskursivt som råder kring samlingens syfte för att sitta still på pricken. Men 

även för att granen och Harry också är i intra-aktion undersöker dess ljudskapande genom de 

agentiska händelseförloppen som gör att Harry och granen tillverkar ett bankande ljud, när 

Harrys hands hud möter granens luddiga yta. Granen har i intra-aktion med Harry fått en ny 

innebörd och blir till i meningsskapande ljud. Vi kan tolka det som att granens låga 

höjdplacering på väggen intra-agerar på just den specifika platsen och tillåter Harry nya 

ljudmeningar. Genom granens låga placering och dess luddiga utformning ses granen ha en 

tydlig agens för hur den i intra-aktion med Harry transformeras till ljudskapande. Det är 

granen som får Harry att undersöka granen, de hamnar i en kort sammanflätning. Först nu 

återkallar prickens agentiska kraft Harrys uppmärksamhet och får honom att avbryta sin intra-

aktion och sammanflätning med granen. Istället får prickens agentiska kraft och Harrys agens 

honom att omsluta pricken med båda sina händer och med ett litet skutt föra pricken och sina 

händer upp framför ansiktet. Via den agentiska händelseförlopp sammanflätas pricken och 

Harry med varandra och går längre inte att skiljas åt. Prickens agens får Harry till att fortsätta 

utföra en rörelse där han omsluter pricken med en hand och för handen och pricken i en 

intensiv svepande rörelse bakom ryggen. Vidare får prickens agentiska kraft Harry till att 

lägga pricken ner på golvet och ställa sig på den. I deras händelse fenomen i sammanflätning 

och tillblivelseprocess blir de till på nytt och lärs och utvecklas tillsammans. Vi tolkar det som 

att pricken och Harry i intra-aktion erbjuder en undersökande förståelse för vad de kan bli till 

under samling. När Idun uttrycker sig verbalt och säger "Nu får du sätta dig ner!" till Harry 

utgår hon från samlingen som materiellt-diskursivt utifrån de normer och föreställningar för 

vad som får ske under samlingen. Den verbala tillsägelsen från Idun, avbryter Harrys och 

prickens undersökande sammanflätning. Pricken återgår till att förhålla sig som materiellt-

diskursivt i förhållande till samlingen och uppmanar Harry till att vara still. Harry och pricken 

är i intra-aktion, i deras samhandling resulterar i att Harry sätter sig ner på pricken. Pricken 

och Harry sammanflätas igen och kan inte längre skiljas åt. Emellertid kan det också varit den 

materiellt-diskursiva verbala tillsägelsen som får Harry att sätta sig ner på pricken.  

Sammanfattning 

Lärmiljön och materialitet i intra-aktion med Harry leder till sammanflätning och 

tillblivelseprocess som meningsundersökande istället för att bli till i intra-aktion med tecknet 

som kommunikativ. Det resulterar i att tecknet och förskolepersonalens didaktiska 

implikationer för samlingens syfte bortfaller. Fokus från tecknet har förflyttats till lärmiljön 

och dess materialet istället för att bli till som kommunikativ i intra-aktion med tecken och 

sång tillsammans med förskolepersonalen och andra barn.  
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5.5. Didaktiska implikationer för vilka intra-aktioner som möjliggör barns 

kommunikationsutveckling 
Följande tema redovisas och analyseras resultatet för hur många intra-aktioner som skedde 

mellan barn-bild, barn-tecken, barn-lärmiljö-materialiteter och barn-alternativa 

kommunikationsmaterial vid rutinsituationerna hallen och samlingen för respektive förskola. 

Resultatet har först ner i en tabell (se bilaga 3). Genom att skriva ner intra-aktioner i en tabell 

synliggjordes det hur många gånger barn och respektive materialitet var i intra-aktion samt 

vilka konsekvenser det kan få i förhållande till de didaktiska implikationerna för barns 

kommunikationsutveckling.  

Analys - Rutinsituation hallen 

Enligt tabellen kan vi urskilja att barn-bild i intra-aktion vid rutinsituation hallen på Björken 

skedde 7 gånger. Jämfört med Räven skedde intra-aktion mellan barn-bild 0 gånger. För barn-

tecken var i intra-aktion 7 gånger på Björken. Medan det skedde 2 intra-aktioner på Räven. 

Vidare visade resultatet att det skedde 1 intra-aktion mellan barn-lärmiljö-materialitet på både 

Björken och Räven. Däremot skedde det 0 intra-aktioner mellan barn-alternativa 

kommunikationsmaterial på Räven. Icke desto mindre skedde det 2 intra-aktioner mellan 

barn-alternativa kommunikationsmaterial på Björken.  

Analys - Rutinsituation samlingen 

I enlighet utav resultatet för antal intra-aktioner som skedde under respektive samling vid 

rutinsituationen kan vi urskilja i vår tabell att barn-bild var i intra-aktion 32 gånger. Medan 

det skedde 8 intra-aktioner mellan barn-bild på Räven. Däremot skedde det 13 intra-aktioner 

på Räven mellan barn-tecken. Jämförelsevis skedde det färre intra-aktioner på Björken där 

resultatet visade att det skedde 10 gånger. Därom skedde det 2 intra-aktioner mellan barn-

alternativa kommunikationsmateria, i förhållande till Räven där det inte skedde några gånger 

alls. Desto fler intra-aktioner skedde det emellertid mellan barn-lärmiljö-materialiteter på 

Räven då det skedde 19 gånger. På Björken åskådliggjordes bara 4 intra-aktioner mellan barn-

lärmiljö-materialiteter.  

Sammanfattning 
De didaktiska implikationerna för vilka intra-aktioner som skedde för respektive rutinsituation 

visar att det skedde fler intra-aktioner generellt sett när bild användes. När barn-bild och barn-

tecken på Björken var i fler intra-aktioner än barn-lärmiljö-materialiteter vid 

rutinsituationerna hallen och samlingen visar resultatet att det gynnar de yngre barnens 

kommunikationsutveckling, eftersom de blir till i sammanflätning som kommunikativt 

meningsskapande. För Räven innebar det att endast vid rutinsituationen hallen som de yngre 

barnen utvecklades kommunikativt, då barn-tecken var i fler intra-aktioner än barn-lärmiljö-

materialiteter. Däremot vid rutinsituationen samlingen var barn-lärmiljö-materialiteter i fler 

intra-aktioner än barn-bild och barn-tecken, därav utvecklades andra meningsskapande istället 

för att barnen utvecklades som kommunikativ.   
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6. Diskussion 
Nedan diskuteras resultatet utifrån tidigare forskning i förhållande till examensstudiens syfte 

som är att undersöka hur användning av alternativa kommunikationsmaterial vid förskolans 

rutinsituationer skapar möten mellan yngre barn, förskolepersonal, alternativa 

kommunikationsmaterial och lärmiljö samt vilka didaktiska implikationer det får för barns 

kommunikationsutveckling. Diskussionen är dispositionerad i följande två rubriker; 

"metoddiskussion" och "resultatdiskussion".  

6.1. Metoddiskussion 
Ett etiskt dilemma som stöttes på i slutet av en observation, var att en vuxen person kom in i 

hallen och hämtade en kvarglömd sak när vi videofilmade. Videofilmandet fortsatte och hen 

kom med på videofilmen, både med röst och kropp. För att följa god forskningssed har vi valt 

att inte analysera det stycket.  En annan problematik vi reflekterat över är att det därför inte 

helt går att se till alla aspekter kring den etiska aspekten. Men å ena sidan finner Öberg (2015) 

att det inte heller går att säkerställa att medverkande i studien helt har förstått de etiska 

dilemman trots att forskaren följt universella etiska principer som exempelvis 

Vetenskapsrådet genom en samtyckesblankett. Å andra sidan fortsätter Bryman (2011) 

problematiken kring att det kan vara en svårighet att ge alla deltagare den information som de 

behöver för att besluta om sitt deltagande i studien. Att det råder stor komplexitet kring de 

etiska ställningstagande råder det ingen tvekan om, även om vi vidtagit tillräckliga åtgärder 

genom att utgå från Vetenskapsrådets (2017) god forskningssed samt uteslutit datamaterial 

går det inte att säga något är fullständigt säkert. Utan det bör hela tiden föras en medvetenhet 

och avvägning kring de etiska ställningstagandena och dess komplexitet.  

 

6.2. Resultat och analysdiskussion 

6.2.1. Problematiken kring användandet av alternativa kommunikationsmaterial  

Kommunikation sker dagligen i förskolans praktik, det är inte bara människor som 

kommunicera utan allt runt om kring oss. Både lärmiljö och dess materialiteter kommunicerar 

både med barn, förskolepersonal som med varandra. Genom att förhålla oss till agentisk 

realism innebär att vi kan se hur alternativa kommunikationsmaterial som bild och tecken är 

betydelsefullt för hur relationerna förhåller sig. Enligt Barad (2003, 2007) utgår agentisk 

realism från att den minsta komponent är av betydelse för varje relation för hur verkligheten 

blir till. Allt befinner sig därav i relationer av kommunikation. Ett resultat som vår studie 

visar är att agentisk realism har möjliggjort det för oss att studera hur varje liten komponent 

och utformning av bild och lärmiljö, varje liten rörelse för tecken aktivt delta i barns 

tillblivelseprocess som kommunikativ. Men även hur bild och tecken styr för vad och hur 

olika kommunikationssätt utvecklas.  

Barker et. al (2013) samt Binger och Light (2006) finner i sina resultat att användandet 

av AAC leder till att utveckla barns språk- och kommunikationsförmåga. Vi ställer oss 

kritiska till att den forskning vi tagit del av endast lyfter det positiva med användandet av 

alternativa kommunikationsmaterial, då vårt resultat visar att det kan hindra barn att utveckla 

sin kommunikationsförmåga om det inte används på ett medvetet sätt. Bonvillian och Miller 

(1995) nämner att användandet av bild och tecken har funnits för barn med 
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funktionsnedsättning sedan 1800-talet. Vi ser en komplexitet att användandet av alternativa 

kommunikationsmaterial funnits sedan 1800-talet men att det fortfarande råder avsaknad av 

forskning för alla barn i förskolan och att det är först i Barker et. als (2013) forskning som 

belyser att vidare forskning behövs för alla barn. Vi upplever även en problematik kring att 

det inte finns forskning inom området för dess konsekvenser, då allt fler förskolor använder 

sig av AAC i förskolorna.  

6.2.2. Utformningens betydelse för vilka intra-aktioner som möjliggör kommunikation 

Vikten av att planera och organisera lärmiljön som förskollärare ålägger Lenz Taguchi (2012) 

möjliggör för vilka intra-aktioner som kan ske och uppstå i förskolans olika möten. I vårt 

resultat kan vi tolka att förskolepersonalen på Björken utgår tillviss del av en medvetenhet i 

utformningen av det alternativa kommunikationsmaterialet och lärmiljön, eftersom de har 

utformat och valt bilder som barnen kan relatera till genom att det både förekommer bilder 

och text på exempelvis sångbilden, ytterklädesplaggen med flera. Dessutom är de bilder som 

finns i lärmiljön placerade i barnens höjd. I exempel ett från resultatet ser vi att det alternativa 

kommunikationsmaterialet sitter i barnens höjd, vilket möjliggör barnet, skobilden och 

tecknets intra-aktion i sammanflätning och de lärs på nytt där deras kommunikativa förmåga 

utvecklas. Utformningen av bilderna och lärmiljön kan emellertid vidareutvecklas genom att 

bild på tecknet för det som representeras på bilden även sattes upp. Däremot kan vi tolka att 

Räven inte i lika stor utsträckning vidtagit en medvetenhet kring utformandet av lärmiljön när 

det gäller valet av placering av bilder i barnens höjd, då det helt saknades. Detta i enlighet 

med resultat i tabellen vid rutinsituationen hallen där barn-bild var noll gånger i intra-aktion, 

jämfört med Björken som enligt tabell var barn i intra-aktion sju gånger. Thuressons (2013) 

resultat lyfter vikten av att bildens placering i förskolans lärmiljö är betydelsefullt för att barn 

ska kunna undersöka och kommunicera med bilder. Nordin-Hultman (2004) förespråkar i sin 

avhandling att materialet i lärmiljöerna kan både begränsa och skapa möjligheter, beroende på 

vad det är för material som erbjuds. Även Ljunggren (2013) poängterar att materialets 

utformning ska vara öppet, för att ge fler kommunikationsmöjligheter. Vårt resultat visar i 

likhet med ovanstående studier att valet av och utformningen av alternativa 

kommunikationsmaterial samt bildens placering i barnens höjd resulterade i fler intra-aktioner 

jämfört när det inte fanns. Vi finner det väsentligt att beakta hur bild och tecken är utformat 

för att det ska stödja barnen i deras kommunikationsutveckling, men även för att ge fler 

kommunikationssätt. Valet av placering och hur tillgängliga materialen var under respektive 

rutinsituation sågs därför i vårt resultat inverka för vilka intra-aktioner som ingicks och var 

betydelsefull för kommunikationen. Vidare syns det i vårt resultat vid rutinsituationen 

samling att utformningen av bilderna också är av betydelse för vilka intra-aktioner som ingås. 

Utifrån exempel tre med bildhänderna visar resultatet att bildhändernas utformning hindrade 

intra-aktion att ingås som kommunikativt utvecklande. Utan istället skedde intra-aktion som 

resulterade i tillblivelser som undersökande. Vi kan också förstå det som att bildhänderna inte 

utgick från ett pedagogiskt syfte med fokus på kommunikationen och att det därför 

resulterade i att de inte utvecklades och blev till på nytt som kommunikativt. Likadant gäller 

resultatet för exempel fyra, där Harry, lärmiljön, den blå pricken ingick i olika intra-aktioner 

och sammanflätningar där de blir till som undersökande istället för kommunikativt.  
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Vår studie ålägger även att lärmiljön är betydelsefull agent i barns kommunikativa 

utveckling. Däremot finner vi en komplexitet kring förskolepersonalens möjlighet att stödja 

och utveckla barns kommunikationsförmåga när lärmiljön inte inbjuder till det, vilket 

Dockrell et. al (2014) studie visar. Inan (2009) resultat visar att beaktning bör tas utifrån 

läroplanen vid planering av den fysiska miljön i förskolan, då den påverkar barnens 

erfarenheter och utveckling. Vi håller till vis del med Inan, med implikationen om att det inte 

är något som påverkar utan att det står i relation till varandra, eftersom allt är av betydelse för 

hur de blir till, både lärmiljön, alternativa kommunikationsmaterial, barn och förskolepersonal 

utifrån posthumanismen. En medvetenhet borde tas till det pedagogiska sammanhanget samt 

att lärmiljön vid rutinsituationerna inte heller ska fokuseras på att tas från en punkt till en 

annan utan således utgå från ett pedagogiskt syfte. Rutinsituationerna ska inte vara ett görande 

utan istället fokusera på kommunikationen. Johansson (2015) poängterar att det är viktigt i 

förhållande till vad som är formulerat i styrdokument för vilken kompetens barnen ska 

utveckla genom det pedagogiska sammanhanget. I likhet visar vårt resultat att det är centralt 

att utgå från den aspekten samt att det mest väsentligt är hur förskolepersonalen utformar 

lärmiljön för att se till vilka intra-aktioner som ingås och utvecklar den kommunikativa 

förmågan.  

 

6.2.3. Materiellt-diskursiva möten i förskolans rutinsituationer 

Utifrån materiellt-diskursiva möten och de föreställningar som råder inverkar för vad som 

kunde ske under respektive rutinsituation. Även materialet utgår från materiellt-diskursiva 

aspekter och begränsar sin tillblivelseprocess och vad den kommunikativt vill förmedla, vilket 

då också begränsar barnens tillblivelseprocess som kommunikativt.  Detta sågs i exempel fyra 

där pricken är materiellt-diskursivt i förhållande till vilka föreställningar som samling 

erbjuder och hur det ska gå till. Pricken uppmanar därför Harry att vara still. Harry och 

pricken är i intra-aktion, i deras samhandling resulterar i att Harry sätter sig ner på pricken. 

Pricken och Harry sammanflätas igen och kan inte längre skiljas åt. Däremot i exempel två 

begränsades inte sammanflätningen och tillblivelseprocessen eftersom sångbilden som 

materiellt-diskursivt ingick i olika intra-aktioner med Daniella, Sabine och forskaren utifrån 

de föreställningarna för vad som kommunicerades genom bilden båt och texten. Resultatet 

visar likt, Hultman (2011) och Lenz Taguchi (2009) att det som sker är specifikt för just det 

tillfälle och lärmiljö, materialiteter, kontext för vilka som befinner sig där, är betydelsefullt 

för intra-aktionerna som skapas, omskapas i ständigt pågående processer. Därav är varje 

situation unik för det tillfället för vilka intra-aktioner som möjliggörs eller begränsas. I 

exempel fyra sågs att prickens och Harrys kommunikativa tillblivelseprocess begränsades och 

i exempel två utvecklades sångbildens, Daniellas, Sabines och forskarens kommunikativa 

förmåga. 

Ytterligare en problematik som vårt resultat visar är att läroplanen behövs beaktas i 

utformningen av alternativa kommunikationsmaterial. Utifrån vår tabell syns det hur barn-

lärmiljö-materialiteter är i intra-aktion 19 gånger under rutinsituationen samling på Räven. Att 

det skedde upprepade gånger tolkar vi beror dels på att materialet som användes inte fångade 

barnens intresse samt att det inte utgick från ett medvetet val från läroplanen, det sågs inte 

vara materiellt-diskursivt. Samlingen sågs därav inte föregås av läroplanen som materiellt-

diskursivt fenomen. I linje med Lenz-Taguchi (2012) och Westberg Bernemyr (2015) är det i 
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de specifika händelserna som det materiellt-diskursivt samkonstitueras i relation till andra och 

materialiteter, läroplanen förknippas därför med specifika pedagogiska tankar som hör ihop 

med vilka föreställningar och normer som råder för dessa praktiker. När de didaktiska 

implikationerna inte tas tillvara på utifrån läroplanen som materiellt-diskursivt får det som 

konsekvenser att barn intra-agerar och samkonstitueras med lärmiljön, materialiteten eller 

med det pedagogiska bild/tecken med konsekvenser av att de inte utvecklas kommunikativt. 

Således ses den medvetenhet som förskolepersonal har om utformning, placering och det 

pedagogiska syftet betydelse för vilka intra-aktioner som sker i förskolans rutinsituationer. 

Men framför allt vilken betydelse det har för att alternativa kommunikationsmaterial ska i 

intra-aktion möjliggöra kommunikationen mellan de/det som befinner sig på förskolan. 

Förskolepersonalen som arbetade på Björken arbetade på ett mer medvetet sätt med ett 

pedagogiskt syfte, men även med utformningen av det alternativa kommunikationsmaterialet 

och lärmiljön, vilket kan bero på omständigheterna kring den specifika situationen. Därav ses 

barns kommunikationsförmågan och utvecklingen av olika kommunikationsstrategier vara 

beroende av de specifika händelser som sker just där och nu för hur de i intra-aktion 

sammanflätas och blir till på nytt som kommunikativa. Eide et. als (2012) studies resultat 

visar att för planerade samlingar, hindrar barnens medverkande och medbestämmande. Vi 

upplever inte denna problematik, då vårt resultat i tabellen visar motsatsen där samlingen som 

utgick från pedagogiska syfte med alternativa kommunikationsmaterial som bild och tecken 

involverade barnen till fler intra-aktioner jämfört med den som inte hade lika stor 

medvetenhet kring det pedagogiska syftet.  Rutinsituationen hallen ses ha ett specifikt syfte 

enligt Markström (2005) och att det är svårt att frångå den aspekten. Med vårt resultat finner 

vi ovanstående aspekt som en konsekvens till att det inte skedde lika många intra-aktioner 

mellan barn-bild vid hallen som vid rutinsituationen samlingen, vilket gäller för båda 

förskolorna Björken och Räven.  

I enlighet med Skolinspektionens (2016b) undersökning visade att barn begränsas i sin 

utveckling och lärande när förskolepersonal inte tar tillvara på de språkliga och 

kommunikativa interaktionerna på ett medvetet sätt.  Vårt resultat visar att detta stämmer då 

förskolepersonal behöver vara medvetna om vilka förutsättningar materialet som används ska 

betraktas som agent. Vidare visar vårt resultat att fler tillsägelser sker när materialets 

utformning inte beaktas eller att det ses till läroplanen som materiellt-diskursivt vid 

rutinsituationen samling. Resultatet bekräftar Skolinspektionens (2016a) resultat, där 

majoriteten av de undersökta förskolorna gav barnen tillrättavisningar och tillsägelser.  

6.2.4. Forskarens intra-aktiva möten - tillblivelsen av studien i sammanflätning 

Enligt Barad (2007) inbegriper forskning att alla deltagare är agenter, även materialiteter som 

i intra-aktiva relationer och sammanflätningar möjliggör forskningen. Under studiens process 

har vi intagit rollerna som intra-aktiva medforskare, där vi forskare intra-agerar med barn, 

förskolepersonal, alternativa kommunikationsmaterial, lärmiljö och andra materialiteter som 

penna, papper, digitalplatta, dator med flera. Vårt samhandlande har varit betydelsefullt för 

hur studien har i intra-aktioner, sammanflätningar och tillblivelseprocesser blivit till på nytt i 

de unika situationerna. Hur vi i intra-aktion med material som penna, papper, dator, 

videokamera, datamaterial, ja med allt i stort och litet har samkonstituerat föreliggande studie. 

I våra sammanflätningar med respektive materialitet har vi omskapat oss och framskrivandet 
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av studien genom flertalet sammanflätningar och tillblivelseprocesser som möjliggjort att vi 

och studien blir till på nytt. Allt består av olika händelsers fenomen som är sammanflätat med 

forskarens föreställningar (Lenz Taguchi, 2012). Därav har vi som medforskare i intra-aktiva 

möten med de olika fenomen som uppstod i intra-aktionerna mellan barn, materialiteter, 

lärmiljö och förskolepersonal blivit till. I exempel två är forskaren intra-aktivt deltagande med 

sångbilden och Daniella. Forskaren var i det relationella mötet i intra-aktion med och skapar 

händelsens fenomen för sångbildens materiellt-diskursiva förmedling som kommunikativ i 

sammanflätning och tillblivelseprocess. Händelsen ses vara betydelsefull för vad som kan ske 

under rutinsituationen samling och observation som skapas och omskapas både vad gäller 

som unik situation för hur de som materiellt-diskursiva utgår från föreställningar och normer 

för vad som kan ske.  Utifrån den aspekten ses forskarens intra-aktiva medforskarroll 

möjliggöra resultatet för hur sångbildens och Daniellas avsikt av att förmedla sångbildens 

materiellt-diskursiva föreställning som kommunikativt meningsskapande. 

7. Slutsats och didaktiska implikationer 
Vår slutsats är att förskolepersonalen behöver se till vilka intra-aktionerna som sker vid 

användandet av alternativa kommunikationsmaterial i rutinsituationerna mellan yngre barn, 

materialiteter och lärmiljö utifrån ett pedagogiskt syfte och medvetenhet kring utformningen, 

för om de i sammanflätning och tillblivelseprocess ska bli till som kommunikativa. Men även 

en beaktning kring förskolans läroplan som materiellt-diskursiv och andra materiellt-

diskursiva möten möjliggör eller hindrar kommunikationen. Att inte se till barns behov av att 

utveckla sin språkliga och kommunikativa förmåga i alla situationer på förskolan kan skapa 

ett hinder här och nu, men även för den fortsatta utvecklingen av kommunikationsförmågan. 

Barn lär och skapar sig kunskap mitt i och genom intra-aktioner med alternativa 

kommunikationsmaterial och materiellt-diskursiva föreställningar utifrån vad som sker i de 

agentiska händelsernas fenomen som i sammanflätning och tillblivelseprocess blir till 

kommunikativ. 

Att utgå från agentisk realism i vår studie och transkribering av empirin har resulterat i 

att ge oss en förståelse för att det sker färre intra-aktioner, sammanflätningar och 

tillblivelseprocesser när det inte ser till olika händelse fenomen som förskolepersonalen vill 

att barnen ska få kunskap om. Barnen hamnade därav i färre intra-aktioner med det alternativa 

kommunikationsmaterialet, vilket resulterades i att andra sammanflätningar och 

meningsskapande med annan materialitet lärdes istället för att utveckla deras kommunikativa 

förmåga. Att inte ta tillvara på olika kommunikationssätt innebär att förskolepersonalen 

bortser till den agentiska realismen. Där konsekvensen blev att barnen inte skapade sig en 

förståelse för lärmiljöns, alternativa kommunikationsmaterials betydelse för den egna 

tillblivelseprocessen som kommunikativ. Om vi däremot hade sett till förskollärarens 

tillblivelseprocess, hamnade de i fler intra-aktioner när alternativa kommunikationsmaterial 

användes.  Vi har dock i studien låtit de intra-aktionerna som sker mellan alternativa 

kommunikationsmaterial och förskolepersonalen få stå tillbaka då det inte varit vårt syfte.  

Vårt resultat visar att det var de intra-aktioner med material vars egenskaper och 

utformning utifrån ett pedagogiskt syfte för kommunikationen genererade fler intra-aktioner 
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och kommunikativt meningsskapande mellan yngre barn, förskolepersonal, alternativa 

kommunikationsmaterial, lärmiljö, materialiteter och materiellt-diskursiva föreställningar. 

Genom att studera filmsekvenserna från de olika rutinsituationerna har synliggjort hur varje 

intra-aktion har betydelse för vilka agentiska händelseförloppen som sammanflätas och blir 

till på nytt. Vårt resultat visar hur intra-aktionerna har betydelse för hur kommunikationen 

mellan yngre barn, förskolepersonal, alternativa kommunikationsmaterial, och lärmiljö i 

sammanflätning utvecklas och blir till på nytt utifrån varje specifikt fenomen.  De agentiska 

cut vi gjort av vårt datamaterial, resulterade i en myriad av intra-aktioner och synliggjort ett 

flertal agenter som samhandlar i olika konstellationer.    

Vikten av lärmiljöns och det pedagogiska materialets intentioner samt hur de är 

utformade har betydelse. Därav behöver förskolepersonalen vara medvetna om lärmiljöns och 

materialens inverkan för vad och hur barnen kommunicerar. Vilka blivelseprocesser det 

öppnar upp till för att barnen ska utveckla kunskap och olika kommunikativa strategier att 

använda sig av. Tas inte det tillvara på uteblir deras lärande och utveckling, barnen stannar av 

i sin kommunikativa förmåga. Resultatet visar även vikten av att förskolepersonalen tar 

tillvara på barnens intresse vid rutinsituationen för att det inte ska handla om tillsägelser och 

tillrättavisningar. Genom att ta tillvara på barnens intresse under rutinsituationerna skapas fler 

intra-aktioner, vilket möjliggör barns och det alternativa kommunikationsmaterialets 

sammanflätning och samblivelseprocess. Barnen lär sig således att kommunicera på flera 

olika sätt. När alternativa kommunikationsmaterial inte används på ett medvetet sätt 

begränsades barnens tillblivelseprocess till att utvecklas kommunikativt samt att bli till i ett 

kommunicerande meningsskapande. Alternativa kommunikationsmaterial kan därför vara ett 

hinder eller möjlighet i barns kommunicerande vid rutinsituationen hallen och samlingen. 

Sammanfattningsvis visar resultatet att de intra-aktioner som möjliggjorde 

kommunikation vid rutinsituationerna hallen och samlingen när alternativa 

kommunikationsmaterial användes bestod av agentiska händelseförlopp, där valet av material 

samt utformningen hade ett pedagogiskt syfte utvecklade den kommunikativa förmågan samt 

fler kommunikationssätt. Men även utifrån varje unik situation bidrog till vilka intra-aktioner 

som resulterade till att barn, alternativa kommunikationsmaterial, förskolepersonal, lärmiljö, 

materialiteter och materiellt-diskursiva föreställningar i sammanflätning och 

tillblivelseprocess blir till på nytt som kommunikativ.  Där konsekvenserna av de didaktiska 

implikationerna för vilka intra-aktioner som ingicks både synliggjorde möjligheter som hinder 

för yngre barns kommunikationsutveckling. 

Avslutningsvis finner vi att förskolepersonalen bör få en ökad kunskap i hur 

materialiteter, lärmiljöer och dess materiellt-diskursivt kan ge barnen fler möjligheter att i 

intra-aktion tillsammans med alternativa kommunikationsmaterial i sammanflätning och 

tillblivelseprocess bli kommunikativ. Intar förskolepersonalen en medvetenhet kring de 

didaktiska implikationerna i förhållande till förskolans läroplan leder det till fler 

kommunikativa sammanflätningar och tillblivelser mellan yngre barn, alternativa 

kommunikationsmaterial, lärmiljö och materialiteter.  
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8. Vidare forskning 
I transkribering av vårt datamaterial har vi uppmärksammat andra infallsvinklar för hur 

datamaterialet hade kunnat analyseras ifrån Gilles Deleuze och Félix Guattaris posthumanism 

med fokus på begreppen rhizom, där blivande sker i olika plan av deterritorialisering 

(flyktlinje) eller reterritorialisering (linje) etcetera. Att analysera vårt datamaterial utifrån 

deras posthumanism hade varit intressant att vidareutveckla i framtida studier. Där vi 

exempelvis hade kunnat studera hur tecknet och barnets rörelse intensitet möjliggör deras 

tillblivelseprocess. En annan aspekt som framstått som intressant att undersöka vidare hur 

barns kommunikativa förmåga hade utvecklats i en longitudinell forskningsansats, då tidigare 

forskning vi har tagit del saknar studier som gjort över en längre tid. Framför allt finner vi det 

intressant att fortsätta undersöka utifrån andra perspektiv för vilka konsekvenser det får för 

barns kommunikationsutveckling av att använda alternativa kommunikationsmaterial som 

bild och tecken i förskolan för alla barn. Då det råder stor avsaknad av forskning inom 

förskolan av användandet överlag utifrån det vi har tagit del av från tidigare forskning.  
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10. Bilagor 

Bilaga 1 - Samtyckesblankett till vårdnadshavare 
Samtyckesblankett 

Hej Vårdnadshavare, 

Vi heter Lina och Malin och studerar förskollärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad.  
I vårt examensarbete ska vi genomföra en studie som handlar om kommunikationen i 

förskolan. Vi har riktat in oss på olika rutinsituationer som samlingen, hallen, 

måltidssituationen med flera. Forskning visar att användandet av alternativa 

kommunikationsmaterial som bild och tecken gynnar barns kommunikation och 

språkutveckling. Därav finner vi det intressant att undersöka hur bild och tecken används vid 

olika rutinsituationer. Syftet är att undersöka vad som uppstår i mötet mellan barn, 

förskolepersonal och det alternativa kommunikationsmaterialet samt vilka konsekvenser det 

får för kommunikationen vid de olika rutinsituationerna i förskolan.  

 

Vi kommer att observera med hjälp av videokamera och anteckningar, vilket sker vid de 

överenskomna rutinsituationerna med förskolan vid två olika tillfällen under ca. 30 minuter. 

Medverkan i studien är frivillig och barnen kan när som helst avbryta sitt deltagande.  

I vårt examensarbete utgår vi ifrån vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. De 

omfattar informations- och samtyckeskravet som uppfylls genom denna information samt att 

ni ger ert skriftliga samtyckte till barnets deltagande. Vi kommer vara lyhörda för barnets 

reaktioner vilket innebär att vi slutar filma om barnet visar tecken på obehag eller på annat vis 

inte verkar vilja vara med i studien. Utifrån konfidentialitetskravet kommer vi att behandla det 

insamlande materialet på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera barnet. Alla 

deltagare i studien kommer att ges fingerade namn. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter 

som insamlats endast kommer användas för vårt forskningsändamål, filmerna kommer att 

raderas efter avslutad kurs. Det färdiga examensarbetet kommer att publiceras i DiVAs 

databas via Högskolan i Halmstad, så att ni kan ta del av det. 

 

TACK FÖR DITT BARNS MEDVERKAN! 

 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Lina Pålsson: linapa14@student.hh.se tele: 0701-481615 
 Malin Håkansson: malfra14@student.hh.se tele: 0736–216167 

För ytterligare information ta gärna kontakt med vår handledare i examensarbetet: 
 Anniqa Lagergren: anniqa.lagergren@hh.se tele: 035–167655 

 

Vänligen kryssa i ett av alternativen och lämna in till förskolan senast den 4 december. 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 
 Mitt barn heter: ______________________________________________  

 JA, jag/vi samtycker till att mitt/vårt barn deltar i studien 
 NEJ, jag/vi samtycker INTE till att mitt/vårt barn deltar i studien 

  

__________________________________________________________ 
 Vårdnadshavarens namnteckning 
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Bilaga 2 - Samtyckesblankett till förskolepersonal 
Samtyckesblankett  

Hej Förskolepersonal,  

Vi heter Lina och Malin och studerar förskollärarprogrammet vid Högskolan i Halmstad.  
I vårt examensarbete ska vi genomföra en studie som handlar om kommunikationen i 

förskolan. Vi har riktat in oss på olika rutinsituationer som samlingen, hallen, 

måltidssituationen med flera. Forskning visar att användandet av alternativa 

kommunikationsmaterial som bild och tecken gynnar barns kommunikation och 

språkutveckling. Därav finner vi det intressant att undersöka hur bild och tecken används vid 

olika rutinsituationer. Syftet är att undersöka vad som uppstår i mötet mellan barn, 

förskolepersonal och det alternativa kommunikationsmaterialet samt vilka konsekvenser det 

får för kommunikationen vid de olika rutinsituationerna i förskolan.  

 

Vi kommer att observera med hjälp utav videokamera och för anteckningar, vilket sker vid de 

överenskomna rutinsituationerna med er vid två olika tillfällen under ca 30 minuter. 

Medverkan i studien är frivillig och ni kan när som helst avbryta er medverkan.  

I vårt examensarbete utgår vi från vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer. Vilka 

omfattar informations- och samtyckeskravet som uppfylls genom denna information samt att 

ni ger ert skriftliga samtyckte till att deltag. Vi kommer vara lyhörda för era och barnens 

reaktioner vilket innebär att vi slutar filma om någon visar tecken på obehag eller på annat vis 

inte verkar vilja vara med i studien. Utifrån konfidentialitetskravet kommer vi att behandla det 

insamlande materialet på ett sådant sätt att utomstående inte kan identifiera barnen eller er. 

Där alla barn och pedagoger i studien kommer att ges fingerade namn. Nyttjandekravet 

innebär att de uppgifter som insamlats endast kommer användas för vårt forskningsändamål, 

filmerna kommer att raderas efter avslutad kurs. Det färdiga examensarbetet kommer att 

publiceras i DiVA databas via Högskolan i Halmstad, så att ni kan ta del av det. 

 

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA  

Lina Pålsson: linapa14@student.hh.se tele: 0701-481615 
 Malin Håkansson: malfra14@student.hh.se tele: 0736–216167 

För ytterligare information ta gärna kontakt med vår handledare i examensarbetet: 
 Anniqa Lagergren: anniqa.lagergren@hh.se tele: 035–167655 

 

Vänligen kryssa i ett av alternativen och lämna in till oss den 4 december. 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

 JA, jag samtycker till att delta i studien 
 NEJ, jag samtycker INTE till att delta i studien 

  

____________________________________________________________ 
 Namnteckning 
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Bilaga 3 - Tabell 
Rutinsituation – hallen Björken                      Rutinsituation – samling Björken 
 

 
 
 
 
 
Rutinsituation – hallen Räven                          Rutinsituation – samling Räven 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Händelse Intra-
aktion 

 

 Barn och bild 32 

 Barn och tecken 10 

 Barn och alternativa 
kommunikationsmaterial 

2 

 Barn, lärmiljö och 
materialitet 

4 

 Händelse Intra-
aktion 

 

 Barn och bild 7 

 Barn och tecken 7 

 Barn och alternativa 
kommunikationsmaterial 

2 

 Barn, lärmiljö och 
materialitet 

1 

 Händelse Intra-
aktion 

 

 Barn och bild 0 

 Barn och tecken 2 

 Barn och alternativa 
kommunikationsmaterial 

0 

 Barn, lärmiljö och 
materialitet 

1 

 Händelse Intra-
aktion 

 

 Barn och bild 8 

 Barn och tecken 13 

 Barn och alternativa 
kommunikationsmaterial 

0 

 Barn, lärmiljö och 
materialitet 

19 
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