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Förord 

Under denna utbildning har vi haft många svåra, intressanta och inspirerande uppgifter. En av de sista 

uppgifterna var att göra en mindre observation. Det var under denna observation som idén till denna 

uppsats föddes. Vi var då överens om att vi ville fokusera på intra-aktioner och allt som hör detta till.  

Vi vill tacka personal, barn och vårdnadshavare som möjliggjort för oss att genomföra de 

observationer som ligger till grund för denna studie. Ett särskilt tack till denna förskolas ateljerista! Vi 

vill även rikta ett tack till vår handledare Malena Janson för allt stöd, snabba svar och bra tips. Tack 

för att du visat intresse och engagemang under denna process! Vi vill även tacka våra familjer för ert 

stöd och tålamod.  

Ett sista extra stort tack vill vi rikta till Leia för hennes deltagande i miniobservationen som öppnade 

våra ögon för allt spännande som kan hända när barn skapar. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Inför denna studie sökte vi relevant forskningslitteratur på olika håll. Vi bidrog båda med likvärdig 

mängd litteratur till studien. Denna forskning delades sedan upp mellan oss och lästes för att sedan 

sammanställas gemensamt. Vi markerade och reflekterade kring den forskning som var av betydelse 

för studien. Observationerna utförde vi tillsammans och anteckningar fördes av oss båda samtidigt. 

Hälften av dessa transkriberades sedan på varsitt håll medan den andra hälften transkriberades under 

gemensam studietid. Hädanefter utfördes arbetet med täta beskrivningar, analys, diskussion samt 

övriga delar i studien under planerade gemensamma träffar.  
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Inledning 

Området vi valt att beforska berör barns bildskapande och samhandlandet mellan barn och skapande 

material av olika slag. I denna studie ser vi samhandlande som ett ord som är synonymt med intra-

agerande. Dessa ord berör således det som uppstår mellan olika agenter, både mänskliga och icke-

mänskliga (Lenz Taguchi 2012, s. 12; Magnusson 2017, s. 24). Vi vill zooma in på själva 

samhandlandet som fenomen inom barns skapande aktiviteter. Detta görs med utgångspunkt i 

posthumanistiska teorier med fokus på relevanta begrepp för detta område. Vi vill även lyfta 

materialets roll i detta samhandlande då nutida forskning ofta ger människan en högre stående roll än 

det materiella, som Hultman (2011, s. 3) tar upp i sin avhandling om relationen mellan det mänskliga 

och det icke-mänskliga. Dock lyfter posthumanistisk teori materialets betydelse och betonar 

materialets förmåga att få saker att hända (Barad 2007, s. 214). Merparten av den forskning som finns 

berör antingen bildskapande eller det materiellas betydelse. Vi har därför valt att kombinera dessa två 

områden. Detta val är delvis grundat i ett intresse för barns skapande i förskolan samt ett intresse för 

det materiellas inverkan på människor.  

Denna studie kan vara av relevans för förskolans praktik då den kan bidra till att pedagoger får ökad 

förståelse för och nya kunskaper om samhandlingar och materialets roll. Detta kan tänkas främja ett 

anpassande av den pedagogiska miljön utifrån barns intressen och behov. I förskolans läroplan Lpfö 

18 står: ”Barnen ska ges tid, rum och ro till eget skapande” (Lpfö 18 2018, s. 9). Under vår utbildning 

har vi upprepade gånger sett såväl brister i tillgång till material som plats för skapande i förskolan. Vi 

har exempelvis noterat brist på tillgänglighet till material då detta har varit placerat högt upp och i 

vissa fall inlåst. Vid vissa tillfällen har vi även sett en mycket begränsad mängd material i de 

utrymmen som används för skapande. Detta öppnade upp för en önskan att uppmärksamma dessa 

brister samt undersöka och lyfta materialets betydelse. I Lpfö 18 står även att skapande ska användas 

som en metod för främjandet av barns utveckling och lärande (ibid.). En av intentionerna med denna 

studie är att betona detta samt, med hjälp av nedanstående resultat, bidra till en förändring av synen på 

betydelsen av skapande för barns lärande och utveckling.  

Vårt intresse för hur barn samhandlar med material och hur materialet influerar barns göranden 

stärktes under en mini-observation i samband med förskollärarutbildningen. Denna observation 

beskrivs mer ingående nedan. Under observationen noterade vi hur barnet och det skapande material 

som användes influerade och förändrade varandra. Denna händelse bidrog till ett intresse av att 

fördjupa oss i hur sådana förändringar kan uppstå med olika typer av material. Vi har valt att studera 

barns samhandlande med olika typer av material, exempelvis penslar och kritor, för att synliggöra allt 

materials potential att få saker att hända. Vi har även funnit det intressant att studera hur olika material 

ges olika grader av potential i samhandlande med olika människor, miljöer och situationer (Änggård 

2015, s. 2).  

Det posthumanistiska perspektivet och dess syn på det materiella har möjliggjort för oss att observera 

de möten som uppstår mellan barn och de verktyg som används för skapande. Vi har tillåtits att blicka 

in i dessa samhandlingar och kunna fördjupa oss i effekten av dessa. Vi har, i vår roll som forskare, 

kunnat betrakta det mångfacetterade samhandlandet mellan dessa mänskliga och icke-mänskliga 

agenter samt sett hur de influerar och förändrar varandra.     
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Tidigare forskning 

I detta stycke kommer vi att presentera tidigare forskning relaterad till barns bildskapande, vilket här 

bör förstås som måleri och tecknande, samt artiklar om samhandlande utifrån posthumanistiska teorier. 

Då forskning om dessa två områden tillsammans är begränsad i omfång har vi valt att presentera dessa 

områden var för sig under två rubriker. Det knappa utbudet av forskning kring dessa ämnen har lett till 

att vi i vissa fall även presenterar forskning kring andra estetiska uttrycksformer utöver bildskapande. 

Den första rubriken benämner vi ”Barns bildskapande” och under denna presenteras forskning 

relaterad till specifikt detta estetiska uttryckssätt. Fokus ligger främst på förskolan men viss forskning 

behandlar även bildskapande i skolan. Vi har valt ut både nationell och internationell forskning kring 

detta område för att få ett bredare perspektiv på forskningsläget. 

Den andra rubriken är ”Mänskligt och icke-mänskligt samhandlande”. Här tar vi upp forskning som 

behandlar dessa teorier med fokus på samhandlande mellan människor och material. Vi kommer bland 

annat att presentera de texter som belyser barns samhandlande med material eftersom detta är 

fokusområdet för studien. Detta samhandlande blir även synligt i de studier som inte specifikt berör 

bildskapande enligt ovanstående förklaring. 

Barns bildskapande 

Änggårds avhandling Bildskapande- en del av förskolebarns kamratkulturer (2005) använder ett 

aktörsperspektiv hur barn agerar och skapar mening i bildaktiviteter. Författaren belyser även att 

forskning kring detta område är bristfällig. I avhandlingen betonas att bildskapande ingår i barns 

lekvärld samt att bilden leker med barnet (Änggård 2005, s. 98), vilket är i enighet med 

posthumanistisk teoribildning. Änggård (2005, s. 131) ser även i sin studie att barn inspirerar varandra 

med sina bilder samt att bilderna är transformativa. Författaren studerar barn i åldern tre till sex år på 

två avdelningar på en förskola. Barnen skapar bilder och forskaren ser då att bilderna hela tiden 

förändras under skapandets gång. Detta är vad författaren menar med transformativa bilder (Änggård 

2005, s. 132). I studien uppfattar forskaren att vissa barn blir uppslukade av sitt gemensamma 

bildskapande och ibland även av materialet i sig (Änggård 2005, s. 137). Studiens essens tycks vara att 

forskaren ser bildskapande och lek som sammanflätade i barnens tillvaro. 

Cutcher och Boyds artikel (2016) ”Children as artists: The Preschool as a Community of Creative 

Practice” beskriver en studie gjord i två australiensiska förskolor med barn i åldern fyra till fem år. 

Artikeln beskriver på ett estetiskt sätt med ord och bilder barns samhandlande med material i 

bildskapande. Artikeln utgår från Reggio Emilias filosofi (Cutcher & Boyd 2016, s. 5) och fokuserar 

kring samspel mellan barn, men berör även samspelet mellan barn och material. Studien tar även upp 

språkens nätverk och hur barn kommunicerar genom bildskapande praktik. I denna studie ses 

bildskapandet som ett av barns hundra språk (ibid.). Artikeln är poetiskt skriven med många bilder. 

Bild och text är tänkta att samhandla för att återge barnens upplevelser och processer (Cutcher & Boyd 

2016, s. 6), vilket i sig blir en estetisk upplevelse. I bilderna framträder hur barnen målar tillsammans 

med varandra och med forskarna, vilket belyser det kollaborativa samhandlandet. Forskarna vill med 

denna artikel hävda att barn är konstnärer (Cutcher & Boyd 2016, s. 5) med agens och inflytande över 

sitt eget skapande. En bearbetad och utvecklad version av denna artikel utgavs av samma författare år 

2018. Den senare artikeln utgår från samma studie men är mer akademiskt utformad. Artikeln 
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beskriver mer ingående forskningsstudien och dess resultat. I denna artikel ”Preschool Children, 

Painting and Palimpsest: Collaboration as Pedagogy, Practice and Learning” beskriver författarna 

närmare materialet och barns förhållande till det. De gör även analyser av barnens agerande och 

samhandlande med varandra och materialet. I denna artikel belyser forskarna att barnen har agens och 

kompetens som konstnärer (Cutcher & Boyd 2018, s. 54). Artikeln beskriver ingående de situationer 

som observerades under studien med fokus på barnens göranden och relationer till både mänskliga och 

icke mänskliga kroppar. Författarna nämner både vad barnen lär sig av att pröva olika material och 

tekniker, samt vad vuxna kan lära sig av att observera barn i sitt skapande (Cutcher & Boyd 2018, ss. 

61-63). 

I Karlsson Häikiös artikel ”Cultural participation for, with and by children: Enhancing children’s 

agency and learning through art education and visual knowledge-building” från 2018 skriver 

författaren om barns upplevelser av konst och hur dessa överförs till förskolans praktik. Fokus ligger 

på förskolans miljö och barnens agens. Studien gjordes på en svensk förskola i samarbete med en 

konstnärlig verksamhet som bidrog med en konstkurator och en konstpedagog. Barnen som deltog i 

studien var fyra till fem år gamla. Under studien besökte barnen och pedagogerna ett konstgalleri där 

barnen fick stor frihet att, genom lek, betrakta konstverken. Uppdraget barnen fick var att leta efter 

spår av den fiktiva björnen Paddington, men större fokus verkar ha legat på konstverken och barnens 

upplevelser av dem. Tillbaka på förskolan använde barnen sig av olika material för att skildra sina 

upplevelser på konstgalleriet. Dessa kopplades till olika känslor. Studien utgår från både 

socialkonstruktionistiskt och posthumanistiskt synsätt för att synliggöra att agens konstrueras i socialt 

samspel (Karlsson Häikiö 2018, s. 4). Forskaren använder dessa två perspektiv i sin analys eftersom 

hon anser att de kompletterar varandra baserat på hur materialitet påverkar bildskapande (ibid.). 

Studiens resultat presenterar hur förskolan, genom konstupplevelser, skapande samt ett lyssnande 

förhållningssätt kan framhäva barns agens och deltagande i förskolans praktik (Karlsson Häikiö 2018, 

s. 14).  

I Kukkonen och Chang-Kredls artikel ”Drawing as Social Play: Shared Meaning-Making in Young 

Children’s Collective Drawing Activities” (2018) beskrivs en studie av barns meningsskapande i 

teckning på en förskola, med barn mellan fyra och fem år. Studien fokuserar på hur tecknandet bidrar 

till barns språkutveckling. Forskarna påvisar att fritt tecknande leder till meningsskapande (Kukkonen 

& Chang-Kredl 2018, s. 84) samt att det är en naturlig del av barndomen (Kukkonen & Chang-Kredl 

2018, s. 86).  

Mänskligt och icke-mänskligt samhandlande 

I artikeln ”Estetiska transformationer: Att följa en kanins väg från en konsthall, via en förskola och 

vidare till konsthallens ateljé” av Lindgren och van Vulpen (2016) beskrivs en studie gjord med 

femåringar. Under studiens gång besökte forskarna, lärarna och barnen en konsthall där de blev visade 

en utställning av en kulturpedagog. Lärarna och barnen fick uppgifter att ta med sig till förskolan 

varefter de gick vidare till konsthallens ateljé. Forskarna använder ett nymaterialistiskt perspektiv 

(Lindgren & van Vulpen 2016, s. 104) med fokus på Deleuze och Guattaris tankar om relationer 

(ibid.). Under besöket i konsthallen upptäcker ett barn en rosa kanin vilken blir en viktig agent i 

händelsen. Händelsen växer och blir till en process som barnen visar stort intresse för och vill stanna 

kvar i (Lindgren & van Vulpen 2016, s. 112). Forskarna menar här att kaninen påverkar de andra 

agenterna, alltså barnen, pedagogerna och kulturpedagogen (Lindgren & van Vulpen 2016, s. 115). 

Det uppstår gång på gång nytt meningsskapande, styrt av barnen, i relation till kaninen (Lindgren & 
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van Vulpen 2016, s. 116), som även följer med till förskolan. Relationen mellan barnet och kaninen 

upptäcktes dock först under analysarbetet, vilket fick forskarna att se att kaninen och barnet intra-

agerade med varandra och skapade nya sätt att agera (Lindgren & van Vulpen 2016, s. 121). 

I Haus artikel ”Performative Intra-Action of a Paper Plane and a Child: Exploring Scientific Concepts 

as Agentic Playmates” (2018) undersöks samhandlande mellan mänskliga och icke- mänskliga 

kroppar. Detta görs med stöd i nymaterialistiska perspektiv och fokus ligger på utforskandet av 

naturvetenskapliga begrepp (Haus 2018, u.n.). Det material som analyseras är stillbilder från en annan 

studie där en femåring viker ett flygplan av ett papper. I analysen ser forskaren att pappret och barnet 

förändrar varandra i lika stor omfattning samt att barnet lär sig om naturvetenskapliga begrepp och 

naturlagar (Haus 2018, u.n.). Forskaren såg även att miljön och andra omständigheter så som klimat 

och kläder influerade intra-aktionernas karaktär (Haus 2018, u.n.). 

Magnussons avhandling (2017) Treåringar, kameror och förskolan – en serie diffraktiva rörelser 

beskriver en studie där forskaren ger treåringar på två förskolor tillgång till digitalkameror och 

observerar dem när de fotograferar utemiljön. Studiens teoretiska utgångspunkter är posthumanistiska 

och nymaterialistiska med fokus på relationerna mellan barnen och kamerorna. Barnen och kamerorna 

ses som aktiva agenter i samhandlande med varandra (Magnusson 2017, s. 214). Forskaren menar att 

barnen och kamerorna i samhandling synliggör nya aspekter av förskolans vardag (Magnusson 2017, 

s. 233). I denna avhandling är de valda teoretiska perspektiven en utgångspunkt för att utveckla 

förståelse för de pågående relationerna mellan det materiella och det mänskliga, alltså kamerorna och 

treåringarna (Magnusson 2017, s. 27). Forskaren vill i studien framhäva hur de olika agenterna 

befinner sig på en likvärdig nivå och påverkar varandra. 

En annan studie som också undersöker barns relationer med kameror är Änggårds ”Digital cameras: 

agents in research with children” (2015). Även i denna artikel beskrivs barnen och kamerorna som 

aktiva agenter som intra-agerar (Änggård 2015, s. 1). Intra-aktion är ett begrepp som myntats av den 

feministiska teoretikern Karen Barad, som i sin artikel ”Posthumanist Performativity: Toward an 

Understanding of How Matter Comes to Matter” (Barad 2003, s. 817) beskriver det som att olika 

agenter, mänskliga eller materiella, blir till och förändras i sig själva genom denna intra-aktion. Även 

Hultman och Lenz Taguchi (2010, s. 530) beskriver begreppet på liknande sätt med stöd i Barads text. 

I Änggårds artikel återges delar av en studie med barn mellan sex och åtta års ålder på två olika skolor. 

Studien använder ett posthumanistiskt perspektiv med fokus på materialism. Forskaren använde sig av 

videoinspelningar för att dokumentera barns samhandlande med kamerorna (Änggård 2015, s. 5). 

Forskaren såg under studiens gång att barnens beteende och rörelsemönster förändrades i och med att 

kamerornas form, vikt och funktion har en inverkan på barnens sätt att hantera dem (Änggård 2015, s. 

7). Denna inverkan på barnen blir, enligt forskaren, synlig i forskningsprocessen i och med barnens 

samhandlande med kamerorna (Änggård 2015, s. 10). Även i denna studie nämner Änggård att barnen 

blir som uppslukade av materialet. Författaren menar att barnens fokus på kamerans skärm gör att de 

sluter sig och avskärmar sig från omvärlden (Änggård 2015, s. 11). Slutligen påvisar forskaren i sin 

studie att kameran som material möjliggör intra-aktioner mellan flera agenter, nämligen kamerorna, 

fotograferna, forskaren samt de som blev fotograferade. Således tillåter visst material fler agenter att 

intra-agera med varandra (ibid.). 

Sammanfattningsvis har vi med stöd av ovan nämnda artiklar och avhandling redogjort för forskning 

kring bildskapande sett ur olika perspektiv samt samhandlande mellan barn och materiella ting. 

Sammantaget ger dessa artiklar en grund för studiens diskussion i förhållande det insamlade 

materialet. Barns samhandlande med olika typer av material för bildskapande lyfts fram och 
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diskuteras. Även det posthumanistiska perspektivet och begreppet intra-aktion beskrivs och betonas i 

barns agerande tillsammans med material så som kameror, färg, penslar och annat skapande material.   

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att utifrån en posthumanistisk teoribildning med inriktning mot agentisk realism 

undersöka hur barn och material samhandlar i bildskapande aktiviteter på förskolan. Avsikten med 

denna kvalitativa studie är att observera händelser i skapandet för att sedan analysera och diskutera 

samhandlingar mellan barn och material. Studiens kommer förhoppningsvis att bidra till nya 

kunskaper om materialens roll i barns bildskapande.  

Följande frågeställningar ligger till grund för studien: 

1) Hur intra-agerar barn och material i bildskapande? 

2) Vad uppstår i intra-aktioner mellan barn och material? 

Teoretiskt perspektiv: En 

posthumanistisk inflygning 

I denna studie har vi valt att utgå från ett posthumanistiskt perspektiv med inriktning mot agentisk 

realism. Vår motivering till detta val är vårt intresse för relationer mellan materialitet och människor. I 

följande stycke kommer vi att kortfattat presentera det posthumanistiska perspektivet med fokus på 

agentisk realism och de begrepp vi har valt som grund för analys av det insamlade materialet. 

En av de främsta utgångspunkterna i posthumanistisk teori är dess ifrågasättande av antropocentrism. 

Begreppet antropocentrism innebär en människocentrerad livssyn. Människan ses alltså som högre 

stående än andra arter och allt materiellt i världen (Åsberg 2012, s. 9). Inom posthumanismen ses 

världen som en dynamisk process som ständigt omskapas. Enligt detta perspektiv är det dock inte 

enbart människan som är delaktig i skapandet av världen utan även materiella ting ses som aktiva 

konstruktörer. Materiella ting betraktas alltså som agentiska, vilket innebär att lika väl som människor 

kan påverka ting så kan ting även påverka människor. Inom det posthumanistiska perspektivet kan det 

materiella även ses som något som till viss del styr människors handlingar (Hultman 2011, s. 9). Ett 

exempel på detta kan vara hur runda, släta stenar kan få en människa att plocka upp dem och samla 

dem i fickan (Rautio 2013, s. 404). Stenarna kan då ses som agentiska i en sådan händelse, och skapar 

en relation till den som plockar upp dem.  

Agentisk realism 

Agentisk realism är en del av posthumanismen och skapades av Barad utifrån Niels Bohrs filosofi-

kvantfysik (Barad 1996, s. 166). Barads tolkning av Bohr betonar att dennes teori utgår från att det 



7 

 

materiella och det mänskliga inte har immanenta och bestämda betydelser och gränser (Barad 2003, s. 

813). Detta kan tolkas som att Bohr menar att alla entiteter, alltså agenter, hör ihop och skapas utifrån 

påverkan av varandra. Hultman (2011, s. 31) lyfter fram att en av de främsta utgångspunkterna inom 

posthumanistisk teoribildning är att både människor och icke-människor har agens. De kan influera 

och bidra till förändring. I en tidigare studie under förskollärarutbildning1 observerade vi en femåring 

som målade med palettknivar. Observationerna tydde på att palettknivarna förändrade barnets 

beteende i och med att barnets handrörelser och blick antog en annan karaktär. Palettknivarna 

transformerades från passivt verktyg till aktiv agent genom barnets samhandlande med dem. I denna 

händelse förekom således en intra-aktion mellan människa och icke-människa där båda agenterna var 

aktiva i processen. Även Barad (1996, s. 188) framhäver att inom denna teori ges både människor och 

icke-människor likvärdig agens. Detta kan tolkas som att varken människor eller icke-människor står 

över den andre gällande förmågan att få saker att hända.  

Till agentisk realism hör begreppen intra-aktioner, agens samt mänskliga och icke-mänskliga 

materialiteter. Dessa begrepp kommer att beskrivas mer utförligt nedan. 

Intra-aktioner  

Intra-aktioner är ett centralt begrepp inom Barads teori agentisk realism. Detta begrepp är inte 

synonymt med inter-aktion som innebär samhandlande mellan två mänskliga agenter eller en mänsklig 

och en icke-mänsklig agent (Lenz Taguchi 2012, s. 15). Barad (2003, s. 817) beskriver intra-aktioner 

som aktioner mellan olika agenter som får något att hända. Dessa behöver inte, som nämnt ovan, 

innefatta människors agerande. Det är genom dessa intra-aktioner som olika fenomen blir fysiskt 

konkreta samt får betydelse. Rautio (2014, s. 462) framhäver, med grund i Barads (2007) teori att 

inter-aktion handlar om att åtskilda agenter växelvis influerar varandra. I intra-aktion influerar 

emellertid agenterna varandra simultant och blir sammanflätade. Ett exempel på när ett fenomen kan 

bli fysiskt konkret kan vara när ett barn samhandlar med ett material som väcker barnets intresse. I 

samhandlandet mellan barnet och materialet kan fenomenet koncentration då bli påtagligt genom att 

barnets blick, rörelser och ansiktsuttryck förändras i denna intra-aktion samtidigt som materialet blir 

en förlängning av barnets kropp. Barnet kan även ses som en förlängning av materialet (Hultman 

2011, s. 9). 

Agens 

Agens hör samman med intra-aktioner och är inte en egenskap kopplad till en mänsklig eller icke-

mänsklig agent. Agens är snarare något som uppstår när agenter existerar och agerar inom ständigt 

pågående intra-aktioner. Intra-aktionerna och den agens som uppstår i dessa är situerade, alltså direkt 

kopplade till lokala händelser i stunden (Barad 2003, ss. 826-827). Hultman och Lenz Taguchi (2010, 

s. 530) ger exempel på hur ett barn intra-agerar med sand och hur agens uppstår i intra-aktionen. 

Författarna belyser att varken barnet eller sanden har agens i sig. Agensen skapas snarare i 

mellanrummet mellan de två agenterna i intra-aktionen. Denna beskrivning av agens lyfts även av 

Dolphijn och van der Tuin i ”New Materialism: Interviews and cartographies” (2012, s. 54). Barnet 

och sanden är två skilda agenter som sammanflätas i ett gemensamt samhandlande. Coole (2013, s. 

459) menar att de förändringar som sker i och med intra-aktionerna måste motivera agenterna att 

fortsätta handlandet. Således måste agenterna bli motiverade av de ständigt pågående förändringarna 

som sker i intra-aktionerna för att agens ska uppstå. Detta kan kopplas till hur barn i vissa fall blir 

                                                     
1 Denna studie ingick i Fördjupningskurs: Lek och estetik i termin sju under förskollärarutbildningen på 

Stockholms universitet 2019. 
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uppslukade av visst material. Inspiration kan då uppstå och motivera barnet att fortsätta att samhandla 

med materialet vilket leder till att agens uppstår i intra-aktionen. 

Mänskliga och icke-mänskliga agenter 

Materialitet kan innebära både mänskliga och icke-mänskliga agenter (Hultman 2011, s. 33) såsom 

djur, miljöer, objekt och skapandematerial (Åsberg et al. 2012 se Änggård 2016, s. 78). Vi har dock 

valt att separera dessa eftersom det torde vara mest fördelaktigt för analysen av det empiriska 

materialet. Både mänskliga och icke-mänskliga agenter är sammanflätade, men för att kunna få syn på 

intra-aktionerna dem emellan bör delarna i processen separeras. Både människor och materialitet kan 

således sägas bidra till agens (Hultman & Lenz Taguchi 2010, s. 527). I denna studie används agens-

begreppet som en agents förmåga att i intra-aktion bidra till skapandet av agens. Detta kan relateras till 

Barads (2003, ss. 826–827) beskrivning av agens-begreppet ovan. Barad (2003, s. 808) belyser att 

inom det posthumanistiska perspektivet ifrågasätts separerandet av mänskligt och icke-mänskligt. 

Detta kan tolkas som att alla agenter har potential att bidra till att agens uppstår i intra-aktioner. Ett 

exempel på detta är när ett yngre barn snabbt tröttnar på en leksak vilken sedan plockas upp av ett 

annat barn som blir uppslukad av den en längre tid. Detta har vi båda observerat under vår praktiska 

utbildning ett flertal gånger och kan tolkas som att materialets potential inte ligger i materialet som 

sådant, utan snarare i intra-aktionen med den specifika individen. Det är alltså hopkopplandet av visst 

material med vissa individer som avgör vilken potential materialet har.  

Agentiskt värde 

Änggård (2015, s. 2) vill lyfta att relationer mellan olika agenter är asymmetriska. Agensen i olika 

intra-aktioner har alltså olika nivå beroende på relationen mellan agenterna. Även Haus (2018, u.n.) 

menar att agens kan ha olika nivåer i en intra-aktion. Detta fenomen kan tyckas vara av intresse att 

beforska ytterligare men eftersom inget begrepp finns för just denna nivå av agens har vi valt att, i 

denna studie, kalla det agentiskt värde. Detta begrepp blir relevant i denna studie eftersom vi 

observerat just denna asymmetriska relation i barns samhandlande med olika skapandematerial. Det är 

då inte frågan om att på ett kvantitativt sätt mäta eller jämföra olika nivåer av agens. Snarare handlar 

det om att undersöka hur olika typer av material i intra-aktion med barn kan få agens att uppstå och att 

denna agens kan ha olika värde. Det agentiska värdet kan ses i intra-aktioner men är inte något som 

agenterna har i sig. Således är det den agens som uppstår i en intra-aktion som får ett visst värde i 

relation till de agenter som deltar. I ovannämnda studie av Haus (2018) såg vi ett exempel på detta när 

barnet som observerades först målade med penslar och sedan med palettknivar. Det tycktes tydligt att 

penslarna användes enbart som verktyg för att skapa en bild. Penslar var även något som barnet hade 

tidigare erfarenhet av att använda. När barnet använde palettknivar hände dock något nytt. Både 

barnets och färgens rörelser förändrades. Barnets blick hölls fast på palettkniven och färgen på ett mer 

fokuserat sätt än med penslarna. Även barnets sätt att applicera färgen i tjockare lager med mer 

struktur tydde på att palettknivarna fick något nytt att hända. En tolkning av detta kan då vara att intra-

aktionen med palettknivarna gav ett högre agentiskt värde än intra-aktionen med penslarna. Flera 

faktorer kan vara orsak till ett högre agentiskt värde och detta beskrivs mer ingående under rubriken 

”Reflekterande slutsatser”.   
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Metod: Ögat och pennan 

I detta avsnitt presenterar vi vårt val av observationer som metod. Därefter redogörs för studiens urval, 

och avgränsningar av det empiriska materialet. Avsnittet kommer även att innehålla en beskrivning av 

genomförandet av observationerna samt metoder för analys. Avslutningsvis redovisas forskningsetiska 

överväganden och studiens kvalitet. 

Val av metod 

För denna studie valdes den kvalitativa metoden aktivitetsbaserad observation (Pripp & Öhlander 

2011, s. 120), med stöd av fältanteckningar med penna och papper. Under studien följde vi förskolans 

ateljeristas aktiviteter som tog plats i olika rum vid olika tillfällen. Observation som metod går ut på 

att vara närvarande i dagliga skeenden och observera det som görs och det som händer (Pripp & 

Öhlander 2011, s. 113). Som nämnts ovan fokuserar posthumanistiska teorier kring samhandlande 

mellan mänskliga och icke-mänskliga agenter. För att få syn på detta torde observation vara den bästa 

metoden i och med att denna metod söker fånga upp händelser och göranden. I denna studie ligger 

fokus på vad barn gör med material samt vad material gör med barn, och således bör observation av 

två personer med penna och papper som verktyg vara en fördelaktig metod. Genom att, med 

”materialistiska glasögon” (jfr. Emilsson 2014, s. 82), studera vad som uppstår i samhandlandet 

mellan barn och material i bildskapandet bör de olika agenternas roller kunna bli synliga. Enligt 

posthumanistiska teorier är det två eller fler agenter som i intra-aktion skapar ett snitt. Detta gäller alla 

de deltagande agenterna, så även den som observerar (Barad 2007 se Lenz Taguchi 2012, s. 60). Detta 

torde vara av vikt att ha i åtanke då en observatör är en aktiv agent i händelsen likaväl som barn och 

material. Barn som vet att de är observerade kan ändra sitt agerande och även sitt sätt att samhandla 

med materialet (Emilsson 2014, s. 83).  

Observationsmetoden som sådan kan synliggöra sådant som kan uteslutas i en intervju. Vidare kan 

intervjumaterial ses som en eller flera personers utsago av händelser, medan observationer kan 

synliggöra vad som faktiskt händer (Pripp & Öhlander 2011, s. 114). Som forskare är det likväl viktigt 

att vara noga med att inte lägga till egna tolkningar och värderingar i det empiriska materialet (Pripp & 

Öhlander 2011, s. 115). Vidare medför denna metod en möjlig svårighet att hinna med att anteckna 

vissa händelser (Pripp & Öhlander 2011, s. 134), vilket kan leda till att viktig information uteblir. 

Dock fördes i denna studie anteckningar av två personer, vilket möjliggjorde en mer heltäckande 

återgivning av händelserna. Inför denna studie valdes den kvalitativa metoden som skiljer sig från den 

kvantitativa. Kvalitativ metod fokuserar på insamling av data rörande händelser och göranden medan 

kvantitativ metod består av beräkningar av mängder av fenomen, så som vikt, längd och andra värden 

(Ahrne & Svensson 2015, s. 10). Inför studien hade vi planerat att eventuellt, i viss mån, delta i 

aktiviteterna. I synnerhet om förskolan inte skulle ha planerade skapande aktiviteter. Dock fanns en 

ateljerista på plats som hade regelbundna aktiviteter, vilket ledde till att vi bestämdes oss för en icke-

deltagande observation för att influera så lite som möjligt (Franzén 2014, s. 62).  
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Urval och avgränsningar 

I detta avsnitt presenteras resonemang kring de personer som deltagit och de avgränsningar som gjorts 

i bearbetningen av det empiriska materialet.  

Eftersom vi båda har ett stort intresse för estetiska uttrycksformer, såsom måleri, teckning och annat 

bildskapande, föll det sig naturligt att fokusera på detta. Även de posthumanistiska teoriernas 

perspektiv på materialets betydelse och samhandlande med människor finner vi vara av stort intresse. 

Eftersom detta teoretiska område bara studerades översiktligt inom vår utbildning ville vi fördjupa oss 

och lära oss mer om detta perspektiv. Vi har valt att fokusera på det materiella då vi har egna 

erfarenheter av materialets roll i bildskapande. Studiens fokus på bildskapande gjorde att det sågs som 

fördelaktigt att genomföra observationerna på en förskola med estetisk inriktning. Dessa förskolor 

kontaktades men återkom aldrig. Vi utvidgade då vårt sökande till förskolor med Reggio Emilia-

inspirerad pedagogik eftersom dessa vanligtvis lägger stor vikt vid skapande (Cutcher & Boyd 2016, s. 

5). Detta val möjliggjorde kontakt med fler förskolor varav en av dessa blev föremålet för studien. 

Inför studien var det meningen att de estetiska aktiviteterna i huvudsak skulle bestå av måleri och 

teckning då vi ville avgränsa studiens område något. Likväl blev det ateljeristans planering som 

mestadels styrde i början av studien. Detta ledde till att även andra uttrycksformer ingick i 

observationerna. Senare i studien ändrade dock ateljeristan sin planering något för att ge oss en 

möjlighet att observera barns måleri och teckning. 

I denna studie har vi främst fokuserat på intra-aktioner mellan människor och material utan att 

observera de inter-aktioner som förekommer mellan människor. Vi har mestadels haft på oss 

materialistiska glasögon (jfr. Silvén 2011, s. 153). Detta torde ha påverkat insamlandet av det 

empiriska materialet eftersom händelser utanför dessa intra-aktioner inte inkluderats. Dock syftar 

studiens fokus specifikt på intra-aktioner, alltså samhandlande mellan människor och material vilket 

går som en röd tråd genom hela denna forskningsstudie. Vi har lagt fokus på de tillfällen då det 

bränner till, så kallade ”hot points” (Cahnmann-Taylor et al. 2009 se Frantz Bentley 2011, s. 163). Vid 

dessa tillfällen kan intra-aktionerna tyckas skapa ett högt agentiskt värde. 

Under transkriberingen av det empiriska materialet gjordes ett urval av repliker och textavsnitt med 

avsikt att bevara fokus på det som ansågs relevant för studiens syfte. Likväl togs stor hänsyn till 

materialets essens, vilket innebär att meningen i händelserna och de ord som användes av de 

observerade personerna inte har ändrats (Roos 2014, s. 55). Detta för att forskaren bör vara trogen det 

som återges i materialet (jfr. Rennstam & Wästerfors 2015, ss. 228–229). 

Studiens deltagare och observationsmaterial 

I studien fick vi vårdnadshavares samtycke för totalt åtta barn i åldrarna ett till fem år. Dock närvarade 

inte alla barn vid samtliga tillfällen. Urval av observationerna har även gjorts under transkriberingen 

vilket har lett till endast fyra barns deltagande i observationerna. Vidare återkommer vissa barn 

upprepade gånger. Detta beror delvis på ateljeristans planering av gruppernas skapande aktiviteter. 

Studien inkluderar alla agenter som intra-agerar i händelserna. Vi har därför valt att även innefatta 

ateljeristans samhandlande med barn och material. Totalt består det färdiga materialet av fyra täta 

beskrivningar av händelser under skapande aktiviteter. I dessa täta beskrivningar ingår beskrivningar 

av deltagarnas ord, ansiktsuttryck och gester som observerats under de olika tillfällena. Dessa detaljer 

ger en mer mångfacetterad bild av de intra-aktioner som uppstod. Det färdiga materialet innehåller 

även beskrivningar av miljön och det skapandematerial som deltog i studien. Då vi, enligt det valda 
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teoretiska perspektivet, anser att såväl miljö som skapandematerial medverkar i intra-aktionerna har vi 

valt att även låta beskrivningar av dessa ingår i texterna. 

Genomförande 

Under förberedelserna för studien gjordes flera försök att kontakta ett flertal förskolor med estetisk 

inriktning. Kontakt kunde dock inte etableras med dessa förskolor, vilket ledde till att vi istället 

kontaktade Reggio-Emilia-inspirerade förskolor. Slutligen fick vi kontakt med förskolechefen på en 

Reggio Emilia-inspirerad förskola norr om Stockholm som även hade tillgång till en egen ateljerista. 

Efter kontakt med ateljeristan bokades första observationstillfället. Vi har i studien följt ateljeristans 

aktiviteter vilket innebär att skapandet sker i mindre åldersindelade grupper. Antalet barn i grupperna 

varierade mellan tillfällena, men barnen indelades alltid i yngre- och äldrebarnsgrupper. Förskolan 

består av fyra avdelningar, två för äldre barn och två för de yngre. Vid de skapande aktiviteterna 

samlades ett antal barn från samma avdelning under ett tillfälle. Skapandet som observerades ingick i 

ett påbörjat projekt vilket beskrivs mer utförligt under rubriken ”Resultat och analys”. 

Inför studien skickade vi samtyckesblanketter (se bilaga 1 och 2) till ateljeristan. Dessa skulle sedan 

skrivas under av barnens vårdnadshavare och pedagoger. Dock lämnades dessa in senare än planerat 

på grund av att bristfällig kontakt med tidigare kontaktade förskolor orsakade en tidsförskjutning. 

Därav fick vi, under de två första observationstillfällena, endast samtycke för ett barn i respektive 

grupp. Vi fokuserade då våra anteckningar kring vad dessa barn sade, gjorde och skapade. Vi förde 

anteckningar med penna och papper vid varje observationstillfälle. Vi inledde varje tillfälle med att 

presentera oss, då vi var obekanta för barnen. Vi berättade att vi var intresserade av att se på när de 

skapade och att vi skulle skriva ner vad de gjorde och sa. Barnen blev även informerade om att de 

närsomhelst kunde avböja eller lämna rummet om de inte önskade delta (Löfdahl 2014, s. 37).   

För att förbereda oss för studien har vi läste diverse litteratur om observation och tekniker för 

anteckning (Pripp & Öhlander 2011, ss. 113–145), samt etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet 2017). 

Denna litteratur gav oss verktyg för att på ett genomtänkt och etiskt sätt genomföra observationerna. 

Då vi skulle påbörja observationerna använde vi oss av våra materialistiska glasögon. Vi observerade 

utifrån de posthumanistiska begreppen intra-aktioner, agent och mänskliga och icke-mänskliga 

agenter. Att observera barnens intra-aktioner med diverse skapandematerial med utgångspunkt i den 

valda teorin underlättade för oss att få syn på barns samhandlade med olika typer av material. Detta 

sätt att observera relaterar till studiens syfte. Under observationerna och efterföljande reflektioner har 

vi även använt oss av tidigare erfarenheter som vi fått under utbildningens gång. Vid det första 

observationstillfället synliggjordes aspekter som förändrade vår observationsteknik något. Vi kom 

fram till att vi gjort en felpositionering under första observationen då ingen av oss hade bra uppsikt 

över det barn för vilket vi hade fått samtycke. Vi satt bakom respektive vid sidan av barnet vilket 

gjorde att det var svårt att se vad barnet gjorde. Positioneringen ändrades hädanefter för att möjliggöra 

bättre uppsikt, vilket gjorde att en större mängd användbart material kunde samlas in. Intentionen var 

att göra icke-deltagande observationer eftersom vi ville ha minsta möjliga påverkan på barnen.  

Under det sista observationstillfället uppstod likväl ett partiellt deltagande (Lalander 2015, s. 100) då 

vi satt i ett rum med två barn medan ateljeristan undervisade i rummet intill. Eftersom vi blev 

ensamma med barnen föll det sig naturligt att samtal uppstod. Barnen tycktes även en aning obekväma 

i början vilket ledde till att vi inledde samtal för att motverka detta. Under aktivitetens gång blev det 

även nödvändigt för oss att assistera barnen i vissa moment då ateljeristan inte hade möjlighet att 
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avvika från sin undervisning. Även detta bidrog till att graden av deltagande förändrades i slutet av 

studien. 

Observationerna på förskolan gjordes under fyra dagar och varade cirka en och en halv timme per 

tillfälle, undantaget en dag då vi observerade under både förmiddagen och eftermiddagen. Sammanlagt 

uppgick observationstiden totalt till cirka åtta timmar. Ett antal faktorer har påverkat antalet 

observationstillfällen. För det första var det svårt att få kontakt med en förskola som ville ge oss 

tillstånd att observera, vilket ledde till en tidsförskjutning i planeringen. För det andra styrde till viss 

del ateljeristans planering och schema våra möjligheter till observation. Tillfällena i ateljén var 

planerade vissa tider under dagen vilka vi förhöll oss till. Vidare var vissa dagar avsatta för diverse 

möten vilket gjorde att vi under dessa dagar fick avstå från observation. För det tredje lyckades vi 

endast få samtycke från ateljeristan, en annan pedagog samt ett fåtal barn. Dock medverkade inte alla 

barn vid alla tillfällen, vilket gjorde att antalet barn som kunde observeras var relativt litet. En 

omständighet som underlättade observationen av barnen var att även om barnen verkade något 

avvaktande i början så gav de inga tecken på ovilja att bli observerade. Frågor om våra intentioner 

samt undrande blickar förekom, men varken ord eller kroppsspråk tydde på motvilja mot att bli 

observerad.   

Analysmetod och bearbetning av material 

Det textmaterial som analyseras under rubriken ”Resultat och analys” består av transkriberade 

anteckningar från observationstillfällena. Anteckningarna som fördes på plats under observationerna 

gjordes endast med penna och papper. Varje observation gavs en rubrik för att skapa större ordning i 

materialet. Under antecknandet användes endast initialer som sedan gjordes om till fingerade namn. 

Efter avslutad observation transkriberades anteckningarna och omformades till digitala täta 

beskrivningar med både löptext och repliker. De täta beskrivningarna gjordes för att synliggöra 

detaljer i händelserna såsom gester, ansiktsuttryck och tal. Beskrivningarna lägger även stor vikt vid 

de icke-mänskliga agenternas olika färger, vilka hade inverkan på barnen och deras sätt att intra-agera 

med exempelvis akvarellfärg, kritor och pennor. Alla dessa detaljer i de täta beskrivningarna bidrar till 

att skapa en känsla av närvaro samt att underlätta analysen utifrån valda begrepp (Pripp & Öhlander 

2011, s. 138). Anteckningarna från observationerna förstördes efter transkribering till digital text. Den 

digitala texten förvarades så att endast forskarna hade tillgång till den. Alla textfiler innehållande 

observationsmaterial raderades efter avslutad analys. 

Under bearbetningsprocessen, som varit parallell med observationerna, har vi utgått från våra 

kunskaper om den posthumanistiska teorin och de begrepp vi valt att använda i nedanstående analyser. 

Vi har således använt oss av en teoretiskt och reflekterande anteckningsmetod (Lalander 2015, ss. 110-

111). Ett urval har gjorts av specifika händelser där dessa begrepp har synliggjorts av deltagarnas 

samhandlande. Begreppen har således blivit ett slags innehållstema för hanteringen av insamlade data 

(Öhlander 2011, s. 275). Eftersom vi är två forskare som utfört studien tillsammans har vi ibland haft 

olika fokus under observationerna. Detta har inte alltid varit medvetet men har diskuterats under 

transkribering av insamlat material. Vi har båda haft de valda begreppen med oss under 

observationerna och dessa tillsammans med studiens syfte och frågeställningar har även använts under 

transkribering och analys, vilket beskrivs mer ingående nedan. Det huvudsakliga fokusområdet har 

varit händelser och samhandlande mellan deltagarna vilket har bidragit till att vi valt att lägga mindre 

fokus på vad deltagarna har sagt. Vi har således valt att delvis utesluta samtal då dessa inte varit 
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relevanta för studiens syfte. De valda begreppen tillsammans med studiens syfte och frågeställningar 

har även använts under transkribering och analys vilket beskrivs mer ingående nedan. 

För analys av det empiriska materialet har dessa fyra begrepp valts ut:  

 Intra-aktioner 

 Agens 

 Mänskliga och icke mänskliga agenter 

 Agentiskt värde 

Ovan nämnda begrepp har valts då de, som grund för analysen, kan synliggöra hur materiella ting och 

människor influerar och förändrar varandra (jfr. Lindgren & van Vulpen 2016, ss. 104-105). 

Begreppet intra-aktioner blir betydelsefullt för att kunna få syn på essensen i samhandlandet mellan 

objekt och subjekt i barns bildskapande. Agens, det som uppstår i intra-aktionerna, är ytterst relevant 

då vi med hjälp av detta begrepp kan se agenternas potential att få saker att hända dem emellan. I 

analysen av det insamlade materialet torde det vara en fördel att kunna urskilja de mänskliga och icke-

mänskliga agenter som en intra-aktion består av. Detta begrepp bör kunna synliggöra de olika 

agenternas förmåga till inverkan på varandra. För att ge ett exempel på en sådan inverkan presenterar 

vi ett utdrag ur en av de observationer vi valt att inte inkludera under rubriken ”Resultat och analys”. 

Vid detta tillfälle plockade ett barn upp en lång sträng av lera. Barnet började sedan att sträcka ut leran 

och noterade att strängen började röra sig med gungande rörelser. Barnet viftade då med leran vilket 

ökade lerans rörelser. Efter en kort stund brast lersträngen i två delar. I denna händelse ses barnet och 

leran som två agenter som har simultan inverkan på varandra. Lera får barnet att göra vissa rörelser 

med händerna samtidigt som barnets händer får leran att förändra sitt rörelsemönster. Utifrån denna 

händelse synliggörs då hur de två agenterna influerar varandra (jfr. Emilsson 2014, s. 90).         

Forskningsetiska överväganden  

Under hela denna studie har vi förhållit oss till etiska riktlinjer enligt Vetenskapsrådets bok God 

forskningssed (2017). Vi har gjort överväganden kopplade till individskyddskravet som innebär att de 

personer som ingår i studien ska skyddas från kränkning och skada (Vetenskapsrådet 2017, s. 13). Vi 

delade i början av studien ut samtyckesblanketter till både vårdnadshavare och pedagoger. Under 

observationerna förde vi då endast anteckningar kring de individer för vilka hade samtyckt till 

deltagande. Alla pedagoger och föräldrar som hade samtyckt till studien var skriftligen och muntligen 

informerade och införstådda med vad deltagandet innebar (Vetenskapsrådet 2017, ss. 26–27). Vi 

informerade även barnen vid varje tillfälle om att de kunde ändra sitt samtycke under aktivitetens gång 

(Löfdahl 2014, s. 37), att de kunde välja att säga nej eller lämna rummet. När vi observerade de yngre 

barnen höll vi noggrann uppsikt över barnens kroppsspråk för att uppmärksamma tecken på ovilja att 

bli observerad (jfr. Löfdahl 2014, s. 40). Alla deltagare i studien har fått fingerade namn i syfte att 

skydda deras identiteter. Även förskolan och dess kommun har avidentifierats (Vetenskapsrådet 2017, 

s. 40). Vi har valt att använda fingerade namn istället för exempelvis bokstäver eller nummer på 

barnen eftersom detta ger en mer levande bild av händelserna. Vidare fördes anteckningarna utan att 

skriva barnens namn vilket också är i enighet med kravet på anonymitet (ibid.). Materialet förvarades 

sedan på säkert ställe och delades inte med andra personer.  

Under observationerna noterade vi att barnen ofta var tystlåtna i början av aktiviteterna samt att de 

hade ett något tillbakadraget sätt. Deras kroppshållning verkade tyda på en viss osäkerhet samt att de 
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ofta sökte ateljeristans blick. Även barnens röster var till en början ofta låga vilket särskilt märktes vid 

ett tillfälle då de förde viskande samtal med varandra under aktiviteten. Likväl tycktes barnen slappna 

av mer allteftersom observationerna fortlöpte. Vid vissa tillfällen verkade barnen knappt 

uppmärksamma att vi var närvarande. Då vårt deltagande under aktiviteterna var minimalt torde vår 

närvaro inte påverka barnen efter avslutad studie. Observationerna utfördes under en kortare period, 

vilket innebar att vi inte etablerade någon närmare relation till barnen. Detta var även ett medvetet val 

eftersom vi ville ha så liten påverkan på barnen som möjligt. En närmare relation till barnen hade 

möjligen kunnat påverka barnens sätt att skapa och deras sätt att prata. Troligtvis hade barnen 

inkluderat oss i sina samtal i större utsträckning vilket torde kunna förändra graden av fokus på 

skapandet. Barnens osäkerhet i början av observationerna tycks även ha bidragit till en större 

försiktighet i samhandlandet med i synnerhet nytt material. Vidare var det ateljeristan som planerade, 

arrangerade och genomförde aktiviteterna, med vissa önskemål från oss, vilket gjorde att vår roll i 

aktiviteten mestadels var som observatörer. Alla de val vi ovan har redovisat synliggör den makt som 

forskare har då de utför en studie med barn som deltagare. Vi har hela tiden varit medvetna om denna 

makt och därmed också varit noga med att framhäva barnens makt över sin situation. Även om vi, som 

forskare och framförallt som vuxna, har en viss makt så har vi varit noga med att uppträda med ett 

ödmjukt och lyssnande förhållningssätt gentemot alla deltagare i studien.  

Studiens kvalitet 

Valet av observation som metod i denna studie har vi från början ansett vara lämpligast i relation till 

den valda teorin. Observationsmetoden och valet att vistas i förskolemiljön har möjliggjort för oss att 

betrakta händelser på en plats där de flesta barn känner sig trygga. Barnen som deltog i våra 

observationer tycktes bekanta med miljön och rutinerna vilket torde ha underlättat barnens skapande. 

Ytterligare en anledning till valet av denna metod är att den möjliggör betraktandet av händelser i 

stunden. Detta kan ses i jämförelse med exempelvis en intervju med personal som endast återger en 

vuxens perspektiv på barns göranden (Eidevald 2015, s. 125). Under ett av tillfällena observerade vi 

tre barn i samma skapande aktivitet. Antalet barn försvårade möjligheten att anteckna alla detaljer i 

händelsen. Vissa gester, uttryck och ord undgick oss under antecknandets gång då det var svårt att 

hålla fokus på tre barn samtidigt. Vid andra tillfällen, då endast ett eller två barn deltog, upplevdes 

antecknande lättare och fler detaljer kunde registreras. Videoobservationer kunde ha använts som 

metod eftersom det då blir möjligt att gå tillbaka och se materialet flera gånger. I videoklipp kan det 

även vara lättare att upptäcka detaljer som gått observatören förbi. Vi valde dock att inte använda oss 

av videokamera eftersom närvaron av en sådan kan ha negativ påverkan på de som blir observerade. 

Med en kamera stående i rummet kan de bli mer medvetna och kan eventuellt känna sig obekväma 

(Eidevald 2015, s. 126). 

Då vi endast gjort observationer på en förskola skulle materialet kunna ses ha avsaknad av mångfald 

och bredd. Dock var det ett medvetet val att besöka en förskola för att möjliggöra en djupare syn in i 

miljön. Valet av en och samma plats skapade även en kontinuitet i fråga om miljö och material som 

kan tyckas bidra till en koherens i studien (Svensson & Ahrne 2015, s. 22). En faktor som kan påverka 

studiens kvalitet i viss mån är den begränsade tiden under vilken observationer kunde genomföras. 

Vidare utfördes observationerna under ateljeristans planerade tillfällen med barnen. Dessa anpassades 

något till studiens syfte. Valet av täta beskrivningar som presentation av det empiriska materialet har 

underlättat analysen samt öppnat upp för diverse frågor kring materialet i sig (Pripp & Öhlander 2011, 

ss. 140-141). En utförlig och detaljrik beskrivning av en händelse lämnar utrymme för läsaren att själv 
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få insyn i händelserna och se sambandet mellan dessa och de begrepp som ligger till grund för 

analysen. I studier som dessa läggs stor vikt vid transparens, det vill säga att forskaren ger läsaren 

insyn i studiens process relaterat till genomförande, resultat och etik. I och med avsnittet ovan har vi 

beskrivit dessa områden med största möjliga noggrannhet och denna studie bör därför ha en relativt 

hög grad av transparens (Öhlander 2011, s. 288). En annan aspekt som bidrar till ökandet av studiens 

kvalitet är att observationerna utfördes på en förskola med Reggio Emilia- inspirerad pedagogik där de 

lägger stor vikt vid skapande. Denna pedagogik samt det faktum att förskolan har en ateljerista som 

arrangerar skapande aktiviteter möjliggjorde för oss att samla in en stor mängd material som relaterar 

till studiens syfte.  

En annan faktor som möjligen kan ha påverkat studiens kvalitet är antalet barn som deltog i 

observationerna. Vid vissa tillfällen deltog flera barn men samtycke hade givits av vårdnadshavare till 

endast ett fåtal. Detta innebar att vi var tvungna att utesluta vad dessa barn gjorde och sa. I det samlade 

materialet fanns då observationer av ett mindre antal barn än vad som hade varit optimalt för att få en 

mer mångfacetterad bild av händelserna. Det relativt låga antalet barn som deltog påverkades även av 

bristen på tid att utföra observationerna. Tidsbristen bidrog även till att inlämnandet av 

samtyckesblanketterna blev något fördröjt. Detta i sin tur ledde till att vi inte fick möjlighet att utföra 

de första observationerna inom den planerade tidsramen.   

Studiens tillförlitlighet och kvalitet hade möjligen ökat genom att observationer hade kunnat utföras på 

flera förskolor eller med ett större antal barn. Generalisering (Ahrne & Svensson 2015, ss. 26–27) av 

denna studies resultat och slutsatser torde inte kunna göras eftersom dessa inte kan appliceras på 

förskolor i allmänhet. Resultaten syftar till vad som observerats på den specifika förskolan med de 

barn som deltog. Likväl har vi tolkat situationerna utifrån en vetenskapligt grundad teori kan detta 

tyckas höja studiens tillförlitlighet i någon mån. 

Resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras studiens empiriska material i form av fyra täta beskrivningar av 

händelser. Dessa har bearbetats fram ur anteckningar från observationer. Vi har lagt stor vikt vid 

noggrannhet och detaljrikedom i dessa beskrivningar för att skapa en närvaro och underlätta för 

inlevelse hos läsaren. Varje observationsavsnitt består av en kort introduktion med beskrivning av 

deltagare och miljö, varefter den täta beskrivningen presenteras. I slutet av varje avsnitt analyseras den 

täta beskrivningen med utgångspunkt i valda teoretiska begrepp. 

Observation 1: Vad händer med händer och 
kritor? 

På väggarna i ateljén hänger bilder som barnen gjort, både med färg och med naturmaterial. Stolar och 

bord är färggrant målade. Hyllorna på väggarna och de låga hyllorna på golvet är fyllda med olika 

sorters tillgängligt material såsom pasta, papper, saxar, tejp, garn och naturmaterial. Två stafflier står 

vid fönstret. På det låga runda bordet står uppdukat tjocka tuschpennor, tunna tuschpennor, 

torrpastellkritor, kolkritor och A4- papper. Tre barn sätter sig vid bordet. Två av barnen är fem år 

gamla och ett barn är fyra. Ateljeristan Sanna visar materialet och berättar vad som finns.  
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Sanna tar upp en kolkrita och visar för alla barn. Hon förklarar att man kan rita med den. Zoey 

granskar Sannas hand och ler. 

Zoey: ”Nu blir du svart om händerna.” 

Sanna: ”Jaa … vill du prova kolpennorna.” 

Zoey: ”Jaa …” 

Mia väljer istället tjocka tuschpennor.  

Zoey ritar några streck med en kolkrita. Hon stannar upp och ser på den. Hon drar med fingrarna 

över kritans yta. Hon sätter kritan mot pappret igen och ritar mönster och former och ser sedan på 

sin hand. 

Zoey: ”Jag blir svart,” viskar hon och visar upp sin hand för Mia som ser upp och tittar på 

handen. Kolkritorna blir liggande på bordet och barnen tar istället fram tuschpennorna. 

Zoey tar en tunn mörkblå tuschpenna. Hon drar den över pappret, duttar och drar igen.  

Zoey tar en blå torrpastellkrita från asken och duttar hårt på ett nytt papper. Hon drar sedan 

svepande med kritan över pappret, och fortsätter att dutta. Hon granskar sina händer och visar 

sedan upp dem med ett leende. 

Zoey: ”Oj, jag blir blå! Jag gjorde regn och moln.” 

Zoey tar upp en mörkblå tuschpenna. Hon duttar lätt med pennan och drar sedan med den över 

pappret. Mia tar en torrpastellkrita som är ljusblå. Hon ser på Zoeys teckning och börjar sedan 

rita på sitt eget papper.  

Zoey: ”Du kan sudda med pappret så det blir överallt.” Mia nickar.  

Mia: ”Mmm … .”Mia drar med kritan över pappret och stryker sedan ut färgen med handen. Hon 

fyller sedan på med mer färg från kritan och stryker ut med fingrarna till hela pappret är täckt av 

ljusblå färg. Zoey ser på Mias händer. 

Zoey: ”Kolla händerna nu! Du kan tvätta bort det sen.” Mia fnissar och fortsätter att stryka ut färg 

så att det även hamnar färg på bordet. Mia drar streck över pappret, stryker ut och ritar mer. Hon 

fyller på, stryker ut och granskar.  

Mia: ”Oj, oj.” Mia visar upp sin hand för Zoey. Handen och tröjan har blivit blå av pastellfärgen. 

Zoey tar en mörkblå pastellkrita och ritar på sitt papper. Hon stryker ut färgen och vänder sig mot 

Mia. 

Zoey: ”Oj, kolla!” Hon håller upp sin hand som nu också är blå av färgen. Barnen fortsätter att 

rita med kritorna och sudda ut. Zoey blandar lila och blå färg på sitt papper så att färgerna 

smälter samman. 

Analys av observation 1: Två intra-aktioner med tuschpennor och kritor 

Vid detta observationstillfälle är Zoey och Sanna mänskliga agenter och kolkritan är den icke-

mänskliga agenten (jfr. Hultman & Lenz Taguchi 2010, s. 530). När Sanna har demonstrerat hur 

barnen kan använda kolkritan, får Zoey syn på Sannas hand som blivit svart av kolkritan. Kritans 

avtryck på Sannas hand tycks få något att hända hos Zoey. Materialet kan tyckas bjuda in barnet som 

kvickt plockar upp en kolkrita och börjar stryka med den över papperet. Änggård (2015, s. 1) belyser 

att icke- mänskligt material har potential till att få agens att uppstå. Författaren menar att de icke-

mänskliga agenterna har förmågan att influera de mänskliga i pågående intra-aktion. I denna intra-

aktion uppstår agens mellan kolkritan och Zoey. I enighet med motståndet mot det antropocentriska 

synsättet menar även Lenz Taguchi och Hultman (2010, s. 525) att materialet influerar och förändrar 

de mänskliga agenterna i samhandlandet. Den intra-aktion som observerades när Zoey ritar med 

kolkritan visar på hur den skapar möjligheter för barnet att pröva på i sitt skapande med det nya 
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materialet. Zoey ritar först några streck med kolkritan och sedan lyfter hon upp den för att undersöka 

både med blicken och med sina fingrar. Zoey använder flera av sina sinnen för att utforska och skapa 

förståelse för kolkritans kapacitet samt hur hon vidare kan samhandla med materialet. Hon fortsätter 

att göra mönster med kolkritan och upptäcker sedan att hennes hand har blivit svart av kolkritan. Zoey 

reagerar med att viska till Mia. Hon håller samtidigt upp handen för att visa kolkritans avtryck. Zoeys 

intra-aktion med kolkritan kan tyckas bidra till möjligheter för Zoey att själv upptäcka materialets 

potential och hur detta influerar både hennes reaktion och hennes handrörelser. Hon drar streck, gör 

mönster och undersöker kolkritans yta och avtryck. Under denna process tycktes Zoey förändras i och 

med hennes samhandlande med kolkritan (jfr. Haus 2018, u.n.). En tolkning av denna process 

synliggör att Zoey och kolkritan lärde känna varandra varefter de tycktes samhandla med större 

säkerhet och lust att upptäcka mer. 

Efter att Zoey har utforskat kolkritan väljer hon att använda tuschpennorna och torrpastellkritorna. 

Hon för tuschpennan över pappret och skapar linjer. Sedan ritar hon mönster och avslutar därefter med 

att dutta med pennan. När hon sedan plockar upp torrpastellkritan gör hon liknande handrörelser som 

hon tidigare gjort med tuschpennan. Hon drar med torrpastellkritan över papperet och duttar. Sedan 

stryker hon ut färgen med handen. Zoey tycks ha upptäckt något nytt när hon blickar ned mot sin hand 

och ser att den har blivit färgat av kritan. Hon reagerar med ett leende och visar sedan upp sina händer 

för Mia. Hon uttrycker även att hon har blivit blå på handen och berättar att hon har ritat regn och 

moln på sitt papper. Zoey stryker återigen ut färgen på papperet med sin hand och gör så att färgen 

täcker olika delar av pappret. Zoey tycks ha upptäckt att det går att smeta ut färgen med händerna och 

att färgen färgar av sig på kroppen, precis som med kolkritan. Detta kan ses möjliggöra både 

materialets och barnets agens, vilken skapas i intra-aktionen dem emellan (Barad 2003, s. 817). Deras 

samhandlande upptäcks av Mia som också tar en torrpastellkrita och börjar rita på sitt papper. Därefter 

stryker Mia med sin hand i färgen som sprider sig ut över pappret. Med sin blick upptäcker hon att 

handen har fått färgavtryck av kritan och visar detta för Zoey. Deras leenden kan tolkas som att de 

fascineras av att de får färg på händerna. Detta gör att de fortsätter att använda flera olikfärgade kritor 

och lägga på flera lager med färg. Detta leder till att Mia får färg på tröjan vilket i sin tur orsakar fler 

leenden kommentarer om färgens förmåga. I mötet mellan barnen och torrpastellkritorna samt 

avtrycken på papper och händer synliggörs materialet som en ickemänsklig agent som har effekt på de 

mänskliga agenterna. Materialens potentialitet och det agentiska värdet tycks väcka barnens intresse 

och vilja att utforska genom att känna färgen med händerna och följa rörelserna med blicken (jfr. 

Lindgren & van Vulpen 2016, s. 117). Zoeys samhandlande med tuschpennorna var kortvarigt och 

pennorna ersattes sedan av pastellkritorna. Både intra-aktionen med kolkritan och med pastellkritorna 

tycktes skapa ett högre agentiskt värde än intra-aktionen med tuschpennan. En bidragande orsak till 

detta kan tänkas vara Mias respons och efterföljande samhandlande med dessa kritor.  

Observation 2: Flödande, flytande färg 

Två femåringar och en fyraåring sitter runt ett runt bord i ateljén. Sanna ställer fram en kartong på 

bordet i vilken det står åtta kryddburkar innehållande flytande akvarellfärger. I varje burk står två 

penslar nedstuckna. Sanna plockar fram tre vita A3- papper åt barnen. Varje barn får ett eget papper. 

Akvarellfärgerna har en mörk nyans vilket gör det ganska svårt att se vilken färg dessa burkar 

innehåller. Sanna visar att det går att hålla upp burken mot fönstret och på så sätt se färgen bättre. 

Mia tar en pensel med svart färg och målar streck i ena hörnet på sitt papper. Därefter väljer hon 

en pensel med lila färg. Den lila färgen snuddar vid den svarta. 
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Mia: ”Ah, det blev mörkt.” Mia sträcker på sig och ser på sitt papper. Hon väljer sedan en pensel 

med rosa färg och stryker ut färgen i papprets andra hörn. Mia tar mer rosa färg på penseln och 

målar med hårdare rörelser. Det blir mycket koncentrerad färg på papperet. Zoey tittar på Mias 

papper och den rosa färgen. 

Zoey: ”Oj, nu blev det röd.”  

Mia: ”Näh.” Zoey har målat en rosa form på sitt papper och väljer sedan en mörkblå färg på 

penseln och duttar lätt ovanpå den rosa färgen. Zoey granskar de sammansmälta färgerna med 

rynkad panna. 

Zoey: ”Åh, det blir lila.” Zoey fortsätter att göra mjuka cirkulerande rörelser med handen som 

håller penseln. Zoey vänder sig mot Sanna med höjda ögonbryn. 

Zoey: ”Får jag testa med den andra blå?” Det blir tyst i rummet. Sanna lyssnar på ett av de andra 

barnen. Zoey fortsätter att med cirkelformade handrörelser stryka ut den blåa färgen över den 

rosa. Zoeys blick följer färgerna medan de blandas samman på papprets yta. 

Zoey: ”Nu blandar jag det här. Det blir …” Hon fortsätter att blanda den mörkblå färgen med den 

rosa med cirkulerande rörelser. Ögonen följer handens rörelser medan färgfältet växer. 

Zoey: ”Det blir också lila.” Zoey lyfter upp en kryddburk, sträcker på ryggen och håller upp den 

framför Sannas ansikte.  

Zoey: ”Vad är det här för färg?” Sanna lutar sig fram och ser på burken i Zoeys hand. 

Sanna: ”Blågrön.”  

Zoey: ”Den vill jag testa.”  

Mia tar en pensel med rosa färg och målar över det blöta blå fältet på sitt papper. Den rosa färgen 

blandas samman med den blå och Mias ögon spärras upp. 

Mia: ”Titta här nu. Det blev lila.” 

 

Analys av observation 2: Första mötet med flytande akvarell 

I denna händelse med Zoey, Mia och den flytande akvarellfärgen blir färgens egenskaper tydliga och 

även barnens förmåga att agera med färgen lyfts fram i deras tal och göranden. Flytande akvarell är 

nytt för just dessa barn och de har alltså sitt första möte med ett nytt material. 

Zoey och Mia är de mänskliga agenterna (Hultman 2011, s. 33) i denna händelse, men är för den skull 

inte överlägsna penselns potential. Penseln är en icke-mänsklig agent men har ändå enligt 

posthumanistiska teorier potential att få saker att hända. Agens uppstår mellan agenterna (Barad 2003, 

ss. 826-827) och de influerar varandra. Den händelse som först får det att bränna till är när Mias pensel 

med lila färg snuddar vid den svarta färgen på pappret. Mia tycks förundras över hur färgerna blandas 

och blir till en mörkade nyans. Färgerna samhandlar, alltså intra-agerar (Barad 2003, s. 817) med 

varandra, men även med Mia. Zoey betraktar hur Mia har målat med färgerna varefter hon tar egen 

färg och börjar blanda med andra färger på sitt papper. Zoey prövar en färg och ser hur den blir 

koncentrerad och mörk. Både färgens konsistens och dess rika pigment verkar få något att hända med 

barnen när de målar. Zoey tycks se hur färgerna förändras tillsammans. Detta kan tolkas som att 

färgerna intra-agerar tillsammans och med Zoey, som verkar vilja upptäcka fler färgkombinationer. 

Färgen, penseln och Zoey gör tillsammans att agens uppstår (Hultman & Lenz Taguchi 2010, s. 530) i 

intra-aktionen. De olika agenterna förändrar varandra i händelsen. Ett exempel på en sådan förändring 

är att Zoeys rörelser förändras i intra-aktion med penseln. När hon håller i den blir rörelserna 

annorlunda jämfört med när hon håller exempelvis i en penna. Rörelserna är mjukare, mer flytande 

jämfört med då hon vid en annan observation ritar med en penna. Då är hennes rörelser hårdare och 

kan tyckas mer bestämda. Penseln tycks influera Zoeys hand men Zoey verkar även få något att hända 
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med penseln (Rautio 2014, s. 462). Hennes sätt att hålla penseln och dra den mjukt över pappret gör 

att penseln släpper ifrån sig färg på ett särskilt sätt. Detta i sin tur gör att färgen flyter ut på pappret 

och blandas med en annan färg, vilket får Zoey att utropa att det blir lila. Zoey prövar även att dutta 

med penseln. Hon blandar färger och deras flytande form gör att de lätt smälter samman på pappret. 

Färgen tycks agera på egen hand vilket verkar få Zoey att vilja se mer och bli intresserad av hur olika 

färger blandas. Upprepade gånger utropar Zoey att det blir lila. Zoeys blick följer handens rörelser och 

hon verkar vara mycket fokuserad på det hon gör. Penseln, pappret och Zoey tycks smälta samman i 

denna intra-aktion. I denna situation blir det synligt hur de mänskliga och icke-mänskliga agenterna 

intra-agerar och hur de förändrar varandra i skapandeprocessen.  

Observation 3: Agentiska svampar 

Fyra barn sitter vid det låga bordet i samlingsrummet på avdelningen för yngre barn. På bordet finns 

svampar i två olika format, blockfärg, oljepastellkritor och en sprayflaska innehållande vatten. Sanna 

förklarar att barnen kan använda sprayflaskan för att blöta ner färgkakorna och att de kan måla med 

svamparna. 

Rufus greppar genast en konformad svamp, klämmer på den och doppar den i svart färg. Han låter 

svampen duttas mot pappret gång på gång medan hans blick är fäst på de cirklar som svampen 

skapar. Rufus väljer sedan en beige oljepastellkrita. Han ritar cirklar på den svarta färgen och 

vänder sig till ett annat barn.  

Rufus: ”Kolla. Titta, vilken färg det blir på min?”   

Rufus: ”Fröken, kolla.” Rufus betraktar sitt papper och ser sedan på Sanna som möter hans blick. 

Sanna: ”Ja, du ritade på färgen. Det är nog bättre om du ritar med krita först och sedan målar 

med färg.” 

Rufus väljer sedan en gul oljepastellkrita. Därefter böjer han sig ner över sin teckning och trycker 

hårt med kritan och drar flera streck på papperet. Sedan tar Rufus en mörkare gul krita och ritar 

med mjukare rörelser cirklar på det streckade mönstret. Sedan för Rufus upp sin hand mot ansiktet 

och ser på den gula färgen som har fastnat på handen. Han luktar på handen och slickar sedan på 

fingrarna. Rufus tar sedan upp en annan oljepastellkrita och gör mjuka runda handrörelser över 

papperet. Därefter tycker han hårt med en annan krita och gör ett flertal streckade mönster.  

Rufus: ”Fröken, jag är klar.” 

Sanna: ”Du kan pröva att måla med vattenfärg på teckningen och se vad som händer.” 

Rufus plockar upp den konformade svampen och duttar färg på denna och sedan på teckningen. 

Han följer handen med blicken när han duttar över hela papperet med svampen som blandar 

samman de färger som redan finns på pappret. Rufus duttar snabbare på papperet. Därefter tar 

han sprayflaskan med vatten och sprayar på färgblocken.  

Rufus: ”Jag kommer att färga alla med olika färger.” Han tar sedan upp en större svamp och 

duttar vidare på sin teckning. Blicken är fäst på svampen som han nu drar lätt över pappret. 

Färgen stryks ut och Rufus hand glider på den stora svampen. Sedan reser han sig och går till 

Sanna. 

Rufus: ”Fröken, min är färdig, jag är klar.” 

Sanna: ”Ville du skriva ditt namn på din teckning då?” Rufus sätter sig vid bordet igen, tar en 

mindre svamp med svart färg på. Han drar den med korta rörelser i hörnet på pappret. 

Rufus: ”Min är klar. Mitt namn ska vara sådär, helt svart.” 
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Analys av observation 3: Svampars agentiska värde 

I händelsen med svamparna och vattenfärgen blir det tydligt att olika aktiva agenter (Magnusson 2017, 

s. 214), både mänskliga och icke-mänskliga, influerar varandra på olika sätt och i varierande grad. 

Rufus tar i början av aktiviteten en konformad svamp som han duttar med på sitt papper. Svampen 

skapar cirkelformade avtryck som Rufus tittar nära på. Han lutar sig över pappret med blicken fäst på 

cirklarna. När han sedan får förslaget att först använda pastellkrita och sedan vattenfärg tar han en 

pastellkrita. Denna ritar Rufus med och undersöker den med flera sinnen. När han ritat några streck 

säger han att han är klar och verkar vilja avsluta aktiviteten. När Sanna föreslår att Rufus ska pröva att 

måla med vattenfärg på teckningen övergår han snabbt till den konformade svampen igen och skapar 

fler cirklar med olika färger. Rufus nära samhandlande med den konformade svampen samt hans 

återkommande val av den svampen kan tyda på att denna icke-mänskliga agent fick något att hända. 

Detta i kombination med hans fokuserade blick och den framåtlutade hållningen kan tolkas som att 

han blev uppslukad (Änggård 2005, s. 137) av sitt samhandlande med svampen och de cirklar som 

skapades på pappret. Rufus prövar en större svamp med rund och platt form. Denna tycks inte passa i 

hans hand och verkar svår att greppa. Rufus lyckas dra ett par streck med den stora svampen men 

lägger sedan bort den och meddelar igen att han är klar. Flera olika intra-aktioner förekommer i denna 

händelse och ur dessa uppstår agens i olika hög grad. Rufus och den konformade svampen skapar en 

intra-aktion som får ett högt agentiskt värde vilket blir tydligt då Rufus prövar andra material men 

återkommer till samma svamp. Den konformade svampen tycks formas efter Rufus hand och bli till en 

förlängning av den (Hultman 2011, s. 9). Även om en av kritorna undersöks av Rufus genom att han 

luktar, smakar och känner på den så tycks ingen närmare relation etableras mellan de två agenterna. 

Det kan verka som att intra-aktionen med kritan har ett agentiskt värde av lägre grad än intra-aktionen 

med den konformade svampen. Eftersom agensen som uppstår mellan Rufus och pastellkritan tycks 

vara av relativt lågt värde för den inte händelsen framåt (jfr. Coole 2013, s. 459) utan får den snarare 

att stanna av innan Sanna erbjuder en annan möjlighet. När Rufus intra-agerar med den konformade 

svampen tycks det däremot vara de två agenterna som i sitt samhandlande för händelsen framåt på 

egen hand, vilket verkar tyda på att denna intra-aktion skapar ett högre agentiskt värde.  

Observation 4: Svängande färgpölar 

Två femåringar sitter i ett mindre rum i anslutning till ateljén. Här finns ett lågt runt bord, stolar och 

fönster ut mot gården. På väggarna sitter tomma ramar och vimplar. Rummet är en aning kalt. Sanna 

har placerat ut flytande akvarell i sex burkar på bordet. I burkarna står pipetter och i ett glas i mitten av 

bordet står sugrör. Vid varje plats ligger ett kraftigare A4- papper. Sanna introducerar det nya 

materialet för barnen och lämnar sedan rummet. 

Lily tar en pipett och suger upp mörkblå färg. Hon för den till pappret och trycker ner den 

samtidigt som hon klämmer på pipetten. Färgen flödar ut på pappret. Hon tar sedan pipetten och 

drar längs färgpölen och skapar en bågform. Mia tar en pipett och suger upp lila färg. Hon 

droppar sedan färg på pappret så att dropparna bildar linjer. Lily suger upp grön färg och skapar 

en till pöl varefter hon tar mer röd färg och låter dropparna bilda ännu en pöl. Sedan bygger hon 

på den blå pölen med fler droppar. Hennes blick är fästad på det hon gör och läpparna är 

hoppressade. Hon lyfter pipetten nära ansiktet och ser på den. Mia fyller på med mer lila färg och 

låter dropparna koncentreras till en stor pöl på pappret. Färgen börjar flyta ut och sjunker sedan 

långsamt in i pappret. Mia tar gul färg och droppar på sitt papper. Sedan drar hon med pipetten i 

färgen så att ett streck bildas. En av observatörerna frågar om de vill pröva sugrören. Barnen 



21 

 

nickar och undrar hur de ska användas. En observatör föreslår att de ska blåsa försiktigt genom 

sugröret. Lily blåser mjukt med sugröret nedsänkt i färgpölen. Färgen stänker och små bubblor 

bildas på pappret.  

Lily: ”Oh! Vad hände?” Lily petar på färgen med en pipett. Hon blåser igen. Plockar sedan upp en 

pipett med blå färg och gör några streck. Hon droppar med mer färg och färgen rinner åt sidan. 

Lily: ”Oj, hoppsan! Kan den svänga själv?” Lily droppar ännu mer färg på pappret. Hon drar lite 

med pipetten. 

Lily: ”Nu svänger den en gång till! Oj!” Lily fyller på med mer blå färg och låter dropparna fylla i 

den form som bildats. Färgen flyter ut och rinner över pappret och ner på Lilys kläder samt på 

golvet. Mia plockar nu upp en pipett med lila färg och droppar med båda pipetterna samtidigt. Ett 

rutmönster av linjer bildas varefter en del av färgen flyter ihop. Hon tar upp en tredje pipett med 

blå färg och droppar nu med alla tre på sitt papper. Färgerna smälter samman och bildar 

olikfärgade pölar. Mia tar ett sugrör och blåser lite. Ett par droppar landar på pappret. Hon tittar 

på sugröret och lägger sedan bort det. Hon tar sedan upp en pipett med blå färg och droppar på 

pappret. Hon drar med pipetten över pappret och ett oregelbundet mönster bildas. 

 

Analys av observation 4: Flytande och icke-flytande agenter 

I denna händelse ses framförallt den flytande akvarellfärgen som en icke-mänsklig agent (Änggård 

2015, s. 1) i samhandlande med barnen och pipetterna. Färgen verkar agera på egen hand då den 

droppas ut på pappret. Den flyter ut och ”svänger” själv. Det är först när färgen flyter ut på pappret 

som barnen reagerar och för händelsen framåt. Barnen prövar även sugrörens förmågor genom att 

blåsa på färgen genom dem. Då färgens reaktion på detta är liten går barnen genast över till pipetterna 

igen. Dessa verkar ge intra-aktionen ett högre agentiskt värde vilket kan tyckas bli synligt när barnen 

ser nära på vad de gör samt när de kommenterar hur färgen beter sig då den droppas på pappret. Intra-

aktionen med sugrören tycktes däremot inte skapa något högt agentiskt värde i jämförelse med 

pipetterna som tycktes få färgen att agera på egen hand. Pipetterna verkade då bli en del av barnen 

samtidigt som de influerade barnen i deras handlande (jfr. Lindgren & van Vulpen 2016, s. 121). När 

färgen droppas ut på pappret i stor mängd med pipetterna flyter färgen ut åt olika håll, både på bordet 

och utanför. Detta framkallar en reaktion hos barnen som sedan fortsätter att undersöka färgens 

egenskaper. Alla de agenter som ingår i denna händelse influerar varandra på olika sätt. Barnen, 

pipetterna, färgen och pappret ingår alla i ett samhandlande där varje agent har potential att inverka på 

de andra. Dock beror denna inverkan på relationen och mötet (Haus 2018, u.n.) mellan agenterna. Ett 

exempel på detta är när Mia tar ett sugrör och blåser mjukt på sin färgpöl. Bara enstaka droppar landar 

på hennes papper och hon lägger sedan bort sugröret. Detta verkar tyda på att sugröret i sig inte har 

någon större inverkan varken på Mia eller på pappret, medan papprets glatta yta i kombination med 

färgens flytande egenskap bidrar till fortsatt samhandlande. Färgen agerar på ett annorlunda sätt när 

pipetterna droppar ut den i jämförelse med de tillfällen då sugröret användes för att blåsa på färgen. 

Det tycks således uppstå olika relationer och intra-aktioner beroende på de relationer som skapas 

mellan de olika agenterna.  
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Diskussion  

Under denna rubrik presenteras en kortfattad sammanfattning av studiens syfte och frågeställningar 

samt analyserade resultat. Därefter diskuteras resultaten av observationerna i relation till den forskning 

som presenterats under rubriken ”Tidigare forskning”. Under rubriken ”Betydelse för praktiken och 

professionen” diskuteras studiens relation till förskollärarens profession och till vetenskapen som 

ligger till grund för detta yrke. Därefter presenteras studiens slutsatser varefter avsnittet avslutas med 

förslag på vidare forskning. 

Syftet med studien är att utifrån en posthumanistisk teoribildning med inriktning mot agentisk realism 

undersöka hur barn och material samhandlar i bildskapande aktiviteter på förskolan. Studiens avsikt är 

att observera händelser i skapandet för att sedan analysera och diskutera samhandlingar mellan 

mänskliga och icke-mänskliga agenter. Vi har utformat två frågeställningar utifrån studiens syfte. Den 

första frågan berör hur barn och material intra-agerar i bildskapande och den andra frågan syftar till 

vad som uppstår i dessa intra-aktioner. Det som observerats i studien är att barn intra-agerar med icke-

mänskliga agenter utifrån den relation som skapas dem emellan. I dessa intra-aktioner uppstår ett 

agentiskt värde som kan bidra till att föra händelsen framåt. Detta beror på om värdet är högt eller lågt. 

I följande stycke besvaras således studiens frågeställningar utifrån syftet. 

Olika agenters roller i intra-aktioner 

Den posthumanistiska synen på det materiellas förmåga att influera människor belyses av Rautio 

(2013, s. 404) som i sin studie observerar hur runda, släta stenar får barn att plocka upp dem och lägga 

dem i fickan. Utifrån våra observationer har vi uppmärksammat att även skapandematerial tycks kunna 

ha inverkan på människors agerande. I ”Analys av observation 4: Flytande och icke-flytande agenter” 

synliggörs hur den flytande färgen tycks inverka på barnets sätt att intra-agera med såväl färgen som 

med pappret och pipetten. Detta kan förstås som att färgens förmåga att flyta ut över pappret bidrar till 

att händelsen förs framåt och barnet fortsätter att utforska färgens egenskaper. Även Hultman och 

Lenz Taguchi (2010, s. 533) belyser att olika agenters egenskaper har varierande inverkan på varandra 

i en intra-aktion. En enskild intra-aktion kan bestå av två eller fler agenter som simultant influerar 

varandra. Änggård (2015, ss. 7, 11) menar att vissa agenter och deras egenskaper i större grad 

möjliggör för intra-aktion mellan ett flertal deltagare. Detta kan tyckas relevant i relation till ”Analys 

av observation 2: Första mötet med flytande akvarell” där ett barn målar med en pensel och flytande 

akvarellfärg. I denna händelse synliggörs hur penselns egenskaper i samband med färgens flytande 

form har inverkan på pappret samt på barnets sätt att föra penseln över dess yta. Färgens flytande 

egenskap i relation till pappersarkets glatta yta gör det möjligt för färgen att sjunka in eller flyta ut 

beroende på hur mycket som appliceras. I denna händelse förde barnet penseln över pappret med 

mjuka flödande rörelser. Penselns mjuka och flexibla borst tillsammans med färgens flytande form kan 

möjligtvis ha en inverkan på detta sätt att föra penseln. I ”Observation 1: Vad händer med händer och 

kritor?” beskrivs hur ett barn duttar hårt med en pastellkrita. Detta materials hårdhet kan tyckas bidra 

till en mer kraftfull och tryckande rörelse medan penseln således verkar kunna uppmuntra till mjukare 

rörelser. Änggårds studie (2015) berör relationerna mellan olika agenter samt deras olika egenskaper. 

Författaren nämner även att dessa relationer ses som asymmetriska (Änggård 2015, s. 2). Utifrån detta 

påstående samt Haus (2018) studie har vi utformat begreppet agentiskt värde. Haus (2018, u.n.) menar 

att agensen i intra-aktionerna kan ha olika nivå och även detta ligger till grund för begreppet agentiskt 
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värde. Vi har under vår studie observerat just detta fenomen i intra-aktionerna mellan barn och icke-

mänskliga agenter. Vi har noterat att barnen tycktes skapa en närmare relation med vissa icke-

mänskliga agenter och att detta i sig förde händelsen framåt genom att öka barnens motivation. Det är i 

denna relationsgrundade intra-aktion som det agentiska värdet skapas. Vi noterade även att det tycktes 

vara det agentiska värdet i intra-aktionen som avgjorde om händelsen fördes framåt eller stannade av. 

Detta anser vi vara i linje med de båda studier som utförts av Änggård (2015) och Haus (2018). 

I mötet mellan mänskliga och icke-mänskliga agenter tycks en relation skapas (Lindgren & van 

Vulpen 2016, s. 120). Denna relation verkar influeras av flera olika faktorer som varierar från tillfälle 

till tillfälle. En sådan faktor skulle möjligen kunna vara hur materialet tilltalar barnet. Barnets möte 

med material tycks sätta igång en reaktion som torde vara baserad på huruvida barnet känner sig 

bekväm med materialet. Vi har exempelvis noterat att vissa barn tycks känna ovilja att bli smutsiga 

eller kladdiga, vilket tycks bidra till att de tvekar att samhandla med material såsom vattenfärg, 

akrylfärg eller kritor. Även barns tidigare erfarenheter av olika icke-mänskliga agenter torde kunna 

påverka de relationer som skapas i intra-aktionerna. Under observationerna fick vi information om att 

barnen hade tidigare erfarenhet av visst material och noterade då att detta material inte tycktes bidra 

till att några närmare relationer skapades. Barnens sätt att hantera materialet tydde på vana men de 

övergav ofta detta material efter en kort tid. Barnen verkade visa större intresse för de icke-mänskliga 

agenter som de hade mindre erfarenhet av och samhandlade en längre tid med dessa. Vi tolkade detta 

som att relationerna som skapades med det nya materialet bestod och förde den skapande processen 

framåt på ett annat sätt än de relationer som redan var etablerade med mer bekant material. Vi har 

således observerat samma typ av fenomen som Lindgren och van Vulpen (2016) då vi sett dessa 

relationer skapas på olika sätt mellan olika barn och icke-mänskliga agenter under observationerna. 

Coole (2013, s. 459) belyser i sin artikel att förändringar i händelsen måste motivera agenterna att 

fortsätta sina göranden för att agens ska uppstå. Detta för då händelserna framåt och bidrar till nya 

intra-aktioner. I ”Analys av observation 1: Vad händer med händer och kritor?” redogörs för hur ett 

barn upptäcker en pastellkritas förmåga att färga av sig på händerna. Barnet prövar sedan att stryka ut 

färgen på pappret med handen. Förändringen uppstod således då barnet ser att kritan lämnat tydliga 

spår av färg på handen och detta tycks bidra till att barnet vill pröva hur färgen beter sig om den stryks 

ut på ett liknande sätt på pappret. Även det andra barnet observerar denna förändring och verkar bli 

motiverad att själv pröva denna metod.   

Vissa icke-mänskliga agenter tycks bidra till att barn blir uppslukade och går in i ett tillstånd av total 

fokus (jfr. Änggård 2005, s. 137). Detta har för oss blivit tydligt i samtliga analyser av utförda 

observationer då vi noterat att barnen visat tecken på att vara uppslukade genom att ha blicken fäst på 

pappret eller färgen samt att de i vissa fall återvände till specifika material. Ett exempel på detta kan 

ses i ”Analys av observation 3: Svampars agentiska värde” där ett barn upprepade gånger väljer en 

specifik svamp framför annat tillgängligt material. I denna händelse tycktes det vara svampens form 

och egenskapen att skapa cirklar som verkade bidra till ett uppslukande. När barnet såg de 

cirkelformade avtrycken samt den skiftande färgen hos dessa tycktes en förändring ske i intra-

aktionen. I linje med Änggårds (2005) studie har vi noterat att visst material verkade få barnen att gå 

in i ett tillstånd av uppslukande vilket i sin tur bidrog till att en relation skapades mellan barnet och 

materialet. Denna relation verkade vara en förutsättning för fortsatt intra-aktion. 

De påverkansfaktorer i intra-aktioner mellan mänskliga och icke-mänskliga agenter som nämnts ovan 

tycks höra samman. Detta verkar bli synligt då både agenters egenskaper, agenters förmågor att 

motivera samt det uppslukande som kan uppstå har inverkan på hur de olika agenterna intra-agerar 

samt vad som uppstår i intra-aktionerna. Det är dessa relationer som kan ses som asymmetriska 
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(Änggård 2015, s. 2) såtillvida att vissa icke-mänskliga agenter influerar mänskliga agenter i högre 

grad än andra. I våra observationer har vi noterat att vissa typer av material i högre grad tycks ha 

bidragit till att skapa agens och föra händelsen framåt. Vi har förstått detta som att intra-aktionen med 

det specifika materialet har ett högt agentiskt värde. I ”Analys 1: Två intra-aktioner med tuschpennor 

och kritor” verkade det tydligt att olika typer av icke-mänskliga agenter bidrog till olika grader av 

agentiskt värde i intra-aktionerna. Ett av barnen som deltog i aktiviteten prövade först tuschpennorna 

genom att dra och dutta med dem på sitt papper. Sedan ritade barnet med pastellkrita och tycktes då 

notera att denna hade andra egenskaper än tuschpennan. Kritan färgade av sig på barnets hand och 

detta verkade bidra till att barnet prövade att stryka ut färg från kritan på sitt papper. Då färgen fick en 

annan struktur tycktes detta föra intra-aktionen vidare. Detta kan tolkas som att intra-aktionen med 

kritan hade ett högre agentiskt värde än intra-aktionen med tuschpennan eftersom tuschpennan inte 

besatt samma förmåga att bli utstruken. Det verkade således vara färgens strukturförändring som 

förhöjde intra-aktionens agentiska värde och bidrog till att processen kunde fortsätta. 

Reflekterande slutsatser 

Under denna rubrik lyfter vi de slutsatser som vi kommit fram till utifrån analyserna av den data vi 

samlat in under studien. Slutsatserna diskuteras och preciseras i relation till insamlande data från 

observationer för att svara mot studiens syfte och frågeställningar. 

Alla intra-aktioner uppstår ur en relation mellan agenter som möts i samhandlandet (Haus 2018, u.n.). 

När två eller fler agenter möts skapar de en relation som kan se olika ut beroende på vem den 

mänskliga agenten är samt dennes intresse för och förkunskaper om den icke-mänskliga agenten. 

Andra faktorer kan även spela in, vilket vi återkommer till nedan. Dessa relationer som skapas tycks 

påverka det agentiska värdet i intra-aktionen såtillvida att material som inte bidrar till ett högt 

agentiskt värde verkar vara sådant material som barnen inte har intresse eller känner nyfikenhet för. 

Exempel på sådana relationer har vi sett under våra observationer då barnen först ritade med 

tuschpennor och sedan med pastellkritor. Tuschpennorna var, enligt ateljeristan, ett material som 

barnen var väl bekanta med och som de hade utforskat under lång tid. Detta tycktes även tydligt i 

sätter på vilket barnen samhandlade med pennorna. Barnen tog ut pennorna ur asken, tog av korken 

och började rita, vilket tycktes ske per automatik. Barnen lade även ifrån sig tuschpennorna efter en 

kort stund och visade intresse för annat material. Pastellkritorna vad dock ett material som inte alla 

barn var lika bekanta med. Dessa undersöktes noga av barnen som såg på kritorna och kände på dem 

med fingrarna. Barnen ritade även längre stunder med kritorna och upptäckte nya sätt att samhandla 

med dem. Vi tolkar detta som att relationen mellan barnen och kritorna skapade ett högre agentiskt 

värde än relationen med tuschpennorna.  

Barnen tycktes även inspireras av varandras intra-aktioner med kritorna. De tittade på varandra och 

prövade andra sätt att använda kritorna. Kritornas förmåga att färga av sig verkar ha influerat barnen 

att fortsätta sitt skapande. Att stryka ut färgen från kritorna tycktes vara ett sätt för barnen att utforska 

och föra händelsen vidare. De använde även händerna till detta och blev kvar i denna typ av 

skapandemetod. En slutsats som vi kommit fram till efter att ha observerat detta är att det tycktes som 

att utstrykningen av färgen med händerna skapade ett högre agentiskt värde än då barnen ritade med 

kritorna. Dock var kritorna en viktig del i intra-aktionen eftersom de utgjorde en förutsättning för att 

barnen skulle kunna stryka ut färgen. Barnen tycktes inspireras och inspirera varandra i intra-aktionen 

med kritorna. Samhandlandet fortsatte under lång tid och barnens kroppsliga och verbala uttryck tydde 

på att de hade roligt och var fokuserade på skapandet. Vi noterade att barnen samhandlade längre tid 
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med vissa icke-mänskliga agenter och tolkade detta som att de var uppslukade av materialet och dess 

potential.  

Under de tillfällen då vi observerade barns skapande fanns det alltid tillräckligt med material till alla 

deltagande barn. Barnen behövde sällan vänta på att få använda materialet och det blev heller inte brist 

på det. Efter att ha noterat detta har vi reflekterat kring hur situationerna kunde ha sett ut om tillgången 

på material hade varit annorlunda. Hade materialet exempelvis varit begränsat menar vi att detta hade 

kunnat påverka intra-aktionerna och det agentiska värdet. Material som finns i små mängder eller inte 

är tillgängligt utan vuxens uppsikt får, i och med sitt symboliska värde, ofta högre status än annat 

material på förskolan (jfr. Änggård 2005, s. 108). Måste barnen vänta på sin tur för att få använda de 

nya kritorna blir de genast något speciellt och spännande. Detsamma gäller material som barnen endast 

får arbeta med när en lärare är närvarande. Sådana icke-mänskliga agenter kan tyckas skapa ett högt 

agentiskt värde i inta-aktionen eftersom materialet har en hög status. Detta har vi observerat under 

verksamhetsförlagd utbildning då exempelvis de nya cyklarna på gården får hög status för att de 

skiljer sig från de gamla. När barnen får sin tur att cykla på dem uppstår ofta ett slags uppslukande och 

en motvilja mot att lämna cykeln ifrån sig.  

Ytterligare något som kan påverka de icke-mänskliga agenternas status och därigenom det agentiska 

värdet är huruvida dessa agenter, exempelvis skapandematerial, är nya eller gamla. Under 

observationstillfällena mötte barnen två typer av material som de var relativt obekanta med. Både den 

flytande akvarellfärgen och pastellkritorna var icke-mänskliga agenter som barnen hade lite eller ingen 

erfarenhet av. Detta tycktes bidra till att materialet i sig hade ett högt symboliskt värde och status 

vilket i sin tur verkade höja det agentiska värdet i intra-aktionerna. Nytt material kan tyckas ges ett 

högt värde i stunden men detta värde kan även sjunka i takt med att barnens erfarenhet av det ökar. 

Efter upprepat samhandlande med ett material tycks inga fler möjligheter till nya intra-aktioner som 

skapar högt agentiskt värde. 

Under observationerna har vi även noterat att material som inte bidrar till att skapa ett högt agentiskt 

värde kan bidra till nya intra-aktioner där det agentiska värdet höjs. Detta kan exempelvis ske genom 

att barnet intra-agerar med en icke-mänsklig agent utan att någon närmare relation skapas. Barnet kan 

då välja att gå vidare till en annan typ av icke-mänsklig agent, vilket skapar en ny intra-aktion som kan 

få ett högre agentiskt värde. Ett exempel på en sådan händelse kan ses i ”Analys av observation 3: 

Svampars agentiska värde” där barnet började samhandla med en konformad svamp och sedan erbjöds 

att pröva pastellkritor. Barnet återgick likväl upprepade gånger till den konformade svampen vilket vi 

tolkar som att intra-aktionen med denna svamp gavs ett högre agentiskt värde. Pastellkritorna verkade 

inte tilltala barnet och ingen nära relation tycktes etableras mellan de två agenterna. Dock bidrog 

denna intra-aktion till att barnet valde att återgå till den konformade svampen, vilket verkade föra 

samhandlandet framåt och öppna upp för mer skapande. 

Sammanfattningsvis har vi dragit några slutsatser utifrån tidigare forskning samt analysen av vårt 

empiriska material. Den första slutsatsen berör hur icke-mänskliga agenters olika egenskaper verkar 

influera de mänskliga agenternas göranden. Således såg vi att dessa egenskaper hos de icke-mänskliga 

agenterna verkade påverka den relation som skapades dem emellan. Den andra slutsatsen handlar om 

att denna relation utgjorde grunden för intra-aktionen och dess värde. Beroende på intra-aktionens 

agentiska värde fördes händelserna framåt eller stannade av. Vår tredje slutsats är att material som var 

nytt eller som barnen inte hade fri tillgång till tycktes ha högre status vilket följaktligen ledde till att 

intra-aktionerna med dessa material verkade ha ett högt agentiskt värde. Avslutningsvis visar denna 

studie att intra-aktioner med högt agentiskt värde bidrog till att föra händelserna framåt och tycktes 
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möjliggöra ett utforskande av olika material, vilket bidrog till att barnen tycktes utvecklas i sitt 

skapande.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Med denna studie hoppas vi kunna skapa större förståelse och intresse för barns bildskapande i 

förskolan. Vi vill även synliggöra materialets betydelse och agens samt genom detta öppna upp för 

utformning av miljöer som främjar barns lärande och utveckling samt lyfter fram barns kompetens.  

Studiens teoretiska perspektiv har gjort det möjligt att synliggöra materialets betydelse i förskolan. En 

breddad syn på denna betydelse skulle möjligen kunna uppmuntra pedagoger till att utöka och berika 

skapandemiljöerna. Eventuellt skulle en posthumanistisk syn på materialet kunna bidra till ett 

införskaffande av mer varierat material i större mängder samt en mer tillåtande miljö. Exempelvis bör 

detta skapandematerial vara tillgängligt för alla barn vilket innebär att barnen måste kunna nå 

materialet utan vuxens hjälp. I Karlsson Häikiös (2018, s. 14) artikel lyfts fram att skapande och 

samhandlande med visuella verktyg främjar barns möjligheter till deltagande i förskolans vardag. 

Detta torde vara av betydelse vid skapandet av en syn på material som agentiskt. Då barns inflytande, 

agens och deltagande ökar i och med skapandeaktiviteter torde materialets förmågor att ha inverkan på 

människor vara av intresse att fördjupa sig i.  Ett mer varierat material torde även vara av vikt då 

relationerna mellan barnen och olika material ser olika ut. Således bör barnen få möjlighet att intra-

agera med en mängd varierade material för att varje barn ska ges en möjlighet till intra-aktioner som 

skapar ett högt agentiskt värde. Intra-aktioner av denna grad bidrar till att händelser förs framåt och 

detta torde i sin tur främja barns utveckling och lärande. Denna studie kan möjligen tydliggöra 

materialets egenskaper samt hur relationer kan uppstå mellan material och barn. Detta skulle kunna 

vara av betydelse då det kan öppna upp för pedagoger att, med nya glasögon (Emilsson 2014, s. 82), se 

sin skapandemiljö på ett nytt sätt och bli positivt inställda till att göra förändringar. Dessa förändringar 

skulle exempelvis kunna bestå av låga hyllor med framställt material i barnens nivå samt en större 

variation av skapandematerial som möjliggör ett mer mångfacetterat utforskande. Även miljön kan, 

med detta perspektiv, ses som en agent som deltar i intra-aktionerna. En ökad medvetenhet kring detta 

kan möjligen bidra till en mer inspirerande utformning av miljön, vilket torde vara fördelaktigt för 

barnen i deras skapandeprocesser. 

Vidare forskning 

Efter avslutad studie med fokus på barns intra-aktioner med skapandematerial har tankar uppstått kring 

vidare forskning. Vi menar att det torde vara intressant att forska mer om pedagogens samhandlande 

med skapandematerialet på förskolan. En större insyn i pedagogens roll i skapandeaktiviteter skulle 

kunna vara av intresse för att synliggöra om denna är en medskapare eller snarare en observatör. 

Vidare kan det möjligen finnas ett värde i att forska kring hur pedagoger introducerar och hanterar 

skapandematerial tillsammans med barnen. Även pedagogers intresse torde kunna påverka 

skapandemiljön samt det material som finns att tillgå (jfr. Westberg Bernemyr 2015, s. 116). 

Vidare forskning skulle även göras kring det agentiska värdet hos intra-aktioner både i bildskapande 

och inom andra områden. Det agentiska värdet kan även beforskas i samband med annat okodat 

material såsom natur- eller återbruksmaterial. Det torde även vara av intresse att studera hur miljöerna 

inverkar på samhandlandet med materialet, exempelvis genom att vistas i utemiljö eller på en 
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skapandeverkstad utanför förskolan. Även här kan pedagogens roll i förhållande till barnen, miljön 

och materialet vara av värde att studera.  

Under denna studie deltog främst barn mellan tre och fem år vilket kan ha påverkat resultatet. Det 

torde möjligen vara av intresse att utföra en liknande studie med yngre barn i åldrarna ett till tre för att 

se vilka typer av intra-aktioner som då kan uppstå. Materialets olika värden kan eventuellt se 

annorlunda ut för yngre barn än för äldre vilket kan vara värt att undersöka. Vidare skulle det kunna 

vara intressant att beforska vilka typer av material de yngre barnen får tillgång till och hur detta 

påverkar deras intra-aktioner. De yngre barnen torde även ha mindre erfarenhet av olika typer av 

skapandematerial (Karlsson Häikiö 2007, s. 231), vilket möjligen skulle kunna påverka det agentiska 

värdet i intra-aktionerna som observeras.  
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till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Tess Wallberg Hägg & Karolina Berne 
 

Tess Wallberg Hägg  
Mailadress: XXX 
 
Karolina Berne 
Mailadress: XXX 
 
 
Malena Janson (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm   
Mailadress: XXX 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till ateljerista innan den XX/XX. Om 

du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er…………………………………………………………………………………………………

… 
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Bilaga 2: Informations- och 
samtyckesbrev för pedagoger 

Stockholm 2019-XX- XX 

 

Hej pedagoger på XXX! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer handla om barns bildskapande och 

samhandlande med material i ateljén. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 
XX/XX t.o.m. XX/XX. Vid dessa tillfällen vill vi observera barns bildskapande med hjälp av anteckningar 
med penna och papper.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni 
accepterar kommer ni också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget 
deltagande. En förutsättning för er medverkan är att ni samtycker till studien.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Tess Wallberg Hägg & Karolina Berne 
 

Tess Wallberg Hägg  
Mailadress: XXX 
 
Karolina Berne 
Mailadress: XXX 
 
 
Malena Janson (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm   
Mailadress: XXX 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till ateljerista innan den XX/XX. Om 

du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

 

 

Jag/Vi MEDGER deltagande i studien. 

 

 

Pedagogs namn 

………………………………………………………………………………………………………………………

………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


