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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att, via fältobservationer och en intra-aktiv analys av vår 
insamlade data, på en förskola undersöka vilken betydelse material och miljö kan ha för barns 
sociala praktiker i förskolan. Vi har undersökt detta genom våra tre frågeställningar:  
- Hur uppstår gemenskap när barn och materialiteter intra-agerar? 
- Hur påverkar barn och materialiteter varandra? 
- Hur förändrar miljö och material barns sociala praktiker? 
 
Som metod i vår studie har vi använt oss av fältobservationer där vi dokumenterat genom att 
anteckna med penna och papper. Dessa observationer har vi sedan gjort en intra-aktiv analys 
av med stöd i begrepp från neomaterialistisk teori. Vi har sett många exempel på intra-
aktioner som uppstår i mötet mellan barn och material och hur det påverkar de sociala prakti-
kerna. Vi har även sett hur materialet som performativ agent får agens i mötet med barnen och 
blir en viktig samarbetspartner för att föra de lekar och den kommunikation som uppstår vi-
dare. Med hjälp av våra frågeställningar har vi fått en fördjupad förståelse av hur barn och 
material intra-agerar och av de transformationer som sker i mötet mellan barn och material 
genom deras olika agenser. Vi har allt eftersom vi arbetat med studien allt mer insett att för att 
förstå barnens agerande så behöver vi förstå materialets och miljöns delaktighet i det som sker 
bland barnen på förskolan. 
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Förord 
 
Författarna är båda barnskötare med mångårig erfarenhet av att arbeta i förskola som med 
detta självständiga arbete avslutar sin förskollärarutbildning på Stockholms universitet. Vi såg 
relativt tidigt i utbildningen att vi på seminarierna väckte liknande diskussionsfrågor och hade 
liknande perspektiv på barndom och vad en förskola bör förmedla och kan vara för barnen. 
Detta gjorde att det var en självklarhet för oss att vilja göra denna studie tillsammans. Här har 
vi fått möjlighet att ägna oss åt de frågor vi tycker är viktiga. Vi känner att vi med denna stu-
die skaffat oss en bredare kunskap om vad det valda perspektivet kan betyda för det pedago-
giska arbetet på våra respektive förskolor och att det ger oss redskap för att förklara vår syn 
på vad en förskola, utifrån vårt valda perspektiv och vår tolkning utifrån detta och av läropla-
nen och andra styrdokument, bör förmedla och hur pedagogiskt arbete kan bedrivas i våra 
kollegiala möten. Vi vill tacka alla de studenter och lärare som vi genom åren fått möjligheten 
att diskutera med och inspireras av. Här vill vi framförallt tacka Karin Hultman för inspiration 
och Emelie Westberg Bernemyr för fantastisk och utmanande handledning. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 
När vi gjorde våra fältobservationer hade vi på förhand gjort upp en gemensam plan för hur 
detta skulle ske. Därför skuggade vid flera tillfällen Peter en specifik person medan Rick ob-
serverade det som hände i kringverket runt händelsen. Detta medförde att vi fick två versioner 
av samma händelse. 
I skrivandet av uppsatsen delade vi till en början upp arbetet i vissa ansvarsområden såsom att 
Peter skrev om agens och Rick om intra-aktion och transformation. Vi tillförde hälften var i 
den teoretiska bakgrunden, Peter skrev forskningsetiska överväganden, Rick skrev om studi-
ens kvalitet och båda skrev metoddelen. Vi analyserade varsin observation, och turades om 
med att läsa igenom och redigera den andres texter kontinuerligt under arbetets gång. Rick 
arbetade sedan vidare med sandlådeobservationens analys och Peter med byggrumsanalysen.  
Även om båda läste alla texter inför skrivandet av kapitlet Tidigare forskning så ansvarade 
Rick för Änggård (2009, 2016), Rautio och Winston (2013) och Unga (2013) medan Peter 
ansvarade för Magnusson (2017), Deleuze (1997/2004) och Westberg Bernemyr (2015). I det 
fortsatta arbetet med texten så delade vi upp arbetet på ett liknande sätt. De redigeringsarbeten 
som föreslogs av handledaren delade vi upp så att vi gjorde hälften var.  
Under tiden som vi arbetat med vår text under hösten och vintern har vi förstås levt i sam-
handling med livet runtomkring med allt vad det innebär av glädje, sorg och arbete. Vi har 
glatt oss åt det goda och försökt lätta på bördan när det varit tyngre för den andre och hela 
tiden arbetat mot vårt gemensamma mål att skriva en så bra uppsats som möjligt med hjälp av 
varandra och allt vi lärt oss under resans gång. Peter var lunchkock. 
 
Inledning 
 
I den läsning vi gjort av olika teoriers synsätt på materialets betydelse för barns lärande och 
utveckling framgår det att material och miljö är mycket viktigt men att det finns tydliga skill-
nader mellan de lästa teoriernas synsätt på hur materialet anses kunna påverka barnen på för-
skolan. Syftet med följande studie har varit att undersöka vilken betydelse material och miljö 
kan ha för barns sociala praktiker i deras vardag på förskolan. Bildades nya lekar, konstellat-
ioner, ramsor, sånger genom intra-aktionen? Vilka olika språkbruk kunde vi se användas, var 
det till exempel berättande eller instruerande? Vi skulle som forskare med andra ord utforska 
hur samhandlandet (Lenz Taguchi 2015, s. 189) mellan material och barn kunde ge upphov 
till ”vad som händer sen” och de ”fenomen” (Barad 2008, s. 143) som uppstod i barngruppen 
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genom samhandlingen. Lenz Taguchi uttrycker det som: Vad är det som pågår i det här rum-
met? Vem är det som leker med vem? Vem gör något med någon eller något? Vem eller vad 
transformeras i denna händelse? Vem eller vad har handlingskraft? Vem eller vad kan skapa 
kunskap i denna händelse? (Lenz Taguchi 2015, s. 189). Detta ville vi titta närmare på.  
 
Att materialet har en plats som samarbetspartner i det som sker är den centrala utgångspunk-
ten i det neomaterialistiska sättet att tolka världen. Neomaterialism är ett relativt nytt sätt att 
förhålla sig till omvärlden på (Hultman 2011, Unga 2013, Änggård 2009, Westberg Bernemyr 
2015, Lenz Taguchi 2015, Song-ee Ahn 2015, Rautio & Winston 2013). Det finns i detta per-
spektiv en stor skillnad mot det som Vygotskij (1896 - 1934.) inom det sociokulturella per-
spektivet kallar för artefakter och den roll materialet har utifrån det perspektiv som den här 
studien utgått ifrån. Strandberg (2006) skriver att Vygotskij menar att artefakter såsom verk-
tyg och tecken hjälper barnen på förskolan att lösa problem, minnas och utföra arbetsuppgif-
ter. (Strandberg 2006, s. 11). När barnen använder materialet som en länk mellan sig uppfattas 
materialet ur ett sociokulturellt perspektiv som passivt medan det med ett neomaterialistiskt 
perspektiv uppfattas som aktivt. Lenz Taguchi (2012) beskriver det som att artefakter inom 
det sociokulturella perspektivet uppfattas som passiva objekt som kräver att barnen använder 
dem och ger dem en funktionell mening, medan man inom neomaterialismen utgår ifrån den 
samhandling som sker i mötet mellan ickemänskliga och mänskliga agenter för att tolka och 
förstå den mening som uppstår i intra-aktionen (Lenz Taguchi 2012, s. 11 - 12). Vi ville med 
vår studie lyfta fram materialets roll som aktivt för att på så sätt vidga synen på dess betydelse 
för det som sker bland barnen på förskolan. Om vi utgått från det sociokulturella perspektivet 
så skulle vi inte fått syn på den egentliga intra-aktion som uppstår mellan barn och material. 
 
Vi har i vår läsning mött forskning om hur materialet påverkar mäniskor i en initialfas eller i 
det utlösande momentet, till exempel Änggård (2016) och Barad (2008), men vad händer se-
dan? Hur rör sig samspelet vidare med intra-aktionen (Rautio & Winston 2013, s.23) som 
motor ur ett förskoleperspektiv? Hur förändras och utvecklas barngruppens konstellationer 
och de sociala praktiker som råder när processen väl är i gång och fortsätter framåt? Här såg 
vi ett fält som vi ville undersöka närmare. De centrala begrepp vi valde att använda oss av i 
studiens analysdel är: agens1, intra-aktion2 och transformation3. 
 
Vi menar att kunskapen om hur barn och material intra-agerar (Rautio & Winston 2013, s. 23) 
behöver fördjupas för att förstå barnens sätt att möta sin omvärld. Detta är en kunskap som vi 
på förskolan behöver för att kunna fullfölja vårt uppdrag. I förskolans läroplan står det att, 
”Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. 
Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras 
till nya upptäckter och kunskaper” (Skolverket 2018, s. 10). Detta kan förstås som att peda-
gogerna behöver känna till och förstå barngruppens mångfald av intressen och kunskaper och 

                                                
1 Med agens menas i denna studie att olika ting och kroppar, både mänskliga och ickemänsk-
liga, påverkar och omformar varandra och får saker att hända (Lenz Taguchi 2012) 
2 Med intra-aktion menas i denna studie såsom Westberg Bernemyr (2015) beskriver det att 
människor, material och ”diskurser, deltar i relationer där de med nödvändighet gör saker 
tillsammans ” (Westberg Bernemyr 2015, s. 23). I den löpande texten kommer vi även an-
vända begreppet samhandling som beskriver samma fenomen. 
3 Med transformation menas i denna studie att alla materialiter, både mänskliga och icke 
mänskliga, transformeras/förändras i intra-aktion med omvärlden och får en mening i tillfäl-
liga och föränderliga sammanhang. (Barad 2007). 
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därför tycker vi att det är av vikt att forska på vad materialet har för betydelse i barnens lekar, 
samspel, meningsskapande och lärprocesser. Om pedagogerna ska kunna utföra det som står i 
läroplanen, ”verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och 
lärande” (Skolverket 2018, s. 15) så menar vi att vårt syfte med denna text som varit att un-
dersöka vilken betydelse material och miljö kan ha för barns sociala praktiker i förskolan, kan 
vara till god hjälp för att kunna leva upp till läroplanens intentioner. 

Tidigare forskning 

I följande kapitel presenteras tidigare forskning med relevans för vår undersökning av vårt 
syfte och våra frågeställningar. Kapitlet inleds med en en kort bakgrund om Gilles Deleuzes 
immanenta filosofi som varit en inspirationskälla för många neomaterialistiska tänkare. 
 

Bakgrund 
 
Filosofen Gilles Deleuze (1925 - 1995) som med sina tankar har inspirerat många neomateri-
alister menar att för att komma ur något och komma vidare så märker man att rörelsen oftast 
uppkommer ”bakom ryggen” på tänkaren (Deleuze 1977, s. 5). I sin beskrivning av språket så 
skriver han att vi behöver vara tvåspråkiga även inom samma språk, vi behöver ha ett mindre 
språk som är inom vårt eget språk och vi bör använda det mindre. Han skriver vidare att, som 
flerspråkig behärskar man inte bara flera system där varje system är homogent utan det är i 
variations och flyktlinjen som språket påverkas och förhindras att vara homogent (Deleuze. 
1977/2004, s. 7). Vi tolkar det som att han menar att en öppenhet för det som verkligen sker i 
mötet med omvärlden inte alltid kan förklaras och förklaras bort med enbart det talade språ-
ket. Alla ting har namn men det namngivande ordet betecknar bara en effekt. Och vi tänker att 
han menar att namngivandet riskerar att ta bort den verkliga effekten, som bara kan upplevas, 
inte namnges. I tillblivandet är det inte en av termerna som blir den andre utan det sker ett 
tillblivande som är mellan båda och har sin egen riktning, en aparallel utveckling som är utan-
för båda och därför tar sin egen riktning (Deleuze 1977, s. 8). I den aparallella utvecklingen så 
uppstår inte utvecklingen mellan personerna utan mellan de idéer som uppkommer och de-
territorialiseras i den andre enligt linjer som inte finns vare sig i den ena eller den andra per-
sonen (Deleuze 1977, s. 149). Vi tänker att han menar att det i möten skapas något nytt och 
ständigt föränderligt. Vi tolkar det som att Deleuze menade att vi människor bara är en liten 
del i ett händelseförlopp och att vårt språk snarast begränsar oss i vår förståelse av omvärlden 
som i hans mening är något större än bara det mänskliga. Deleuze hjälper oss att förstå att det 
vi letar efter är små till synes ogreppbara skeenden. 
 

Tidigare forskning 
 
Rautio och Winston (2015) använder sig i sin text Things and children in play- improvisation 
with language and matter (2015) av begreppet intra-aktion för att kritiskt granska synen på 
lek som antingen biologisk och naturlig eller som nödvändig för barns sociala utveckling. 
Medan författarna menar att båda dessa synsätt kan ge insikt i vad lek kan vara och att inget 
av perspektiven har fel i sak menar de även att det ligger ett stort värde i att förstå dessa två 
tanketraditioner som samtidiga och sammanflätade (Rautio & Winston 2015, s. 15). Utifrån 
författarnas posthumanistiska perspektiv blir människans ”knowing and being” (Rautio & 
Winston 2015, s. 16), eller vetande och varande, oskiljaktiga och människan bör förstås som 
både biologisk och fysisk men även som en social konstruktion (Rautio & Winston 2015, s. 
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16). Med stöd i posthumanismens ifrågasättande av människan som individuell agent i sam-
spel med, och med kontroll över, omvärlden använder sig författarna av begreppet intra-
aktivitet för att beskriva hur handling och mening är samtidiga i barns lek. Intra -aktiv lek 
förstås här som transformativ och i ständig tillblivelse, mening uppstår i samhandling med 
omgivningen och inte utifrån förutbestämda mål. Med ett intra-aktivt fokus på leken kan den 
förstås som ett flöde där samtliga agenter, både mänskliga och ickemänskliga, skapas och 
omskapas av det som leks i föränderliga relationer som samtidigt innehåller både mål och 
mening och vetande och varande (Rautio och Winston 2015, s. 17). För vår studie har detta 
haft relevans då dessa transformationsprocesser varit något vi ville undersöka och diskutera. 
 
Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv undersöker Eva Änggård (2009) i sin artikel Skogen 
som lekplats-Naturens material och miljöer som resurser i lek (2009) relationen mellan barn 
och material genom att observera ”barns lek i naturmiljöer” (Änggård 2009, s. 221) utifrån 
idén om att de föremål vi har runtomkring oss uppfattas genom de erbjudanden de tycks ge. 
Hon menar att hon i sin studie kan se hur barnen använder sig av ”sina kulturella erfarenhet-
er” (Änggård 2009, s. 231) i sina lekar. I dessa lekar erbjuder skogens material och miljöer en 
mångfald av olika symboler för saker som har kulturell betydelse för barnen i deras lekar. På 
detta vis menar hon som forskare att de miljöer och material som finns i de naturmiljöer som 
barnens lekar observerades i får ”inflytande över leken genom speciella erbjudanden” (Äng-
gård 2009, s. 231). Utifrån tanken om dessa erbjudanden som omgivningen ger kan vem eller 
vad det är som initierar en lek eller ett socialt samspel variera. Änggårds (2009) forsknings-
studie är relevant för vår undersökning på så vis att hennes teoretiska ansatts rör sig nära vårt 
eget forskningsområde. En tydlig skillnad är dock att Änggård (2009) i sin text inte tillskriver 
tingen en egen ”agens” (jmfr. Lenz Taguchi 2012, s. 23) utan det är vi människor som ”an-
vänder dem och ger dem mening” (jmfr. Lenz Taguchi 2012, s. 12) och att våra kroppar rör 
sig i miljön (Änggård 2009, s. 221) i motsatts till att röra sig tillsammans med den.  
Ängård (2016) skriver i kontrast till det fenomenologiska perspektivet i en annan, senare, stu-
die How matter comes to matter in childrens nature play: posthumanist approaches and 
children´s geographies (2016), om barns lek i naturmiljö utifrån ett neomaterialistiskt per-
spektiv och med syfte att analysera de intra-aktioner som sker mellan barn, miljö och diskur-
ser (Änggård 2016, s. 77). Här skriver hon bland annat fram begreppet ”performativitet” 
4(Änggård 2016, s. 78) med vilket hon menar att mening är någonting som produceras genom 
handling i motsatts till att vara en immanent, eller inneboende, egenskap hos ting eller männi-
skor (Änggård 2016, s. 78). Hon beskriver även begreppet ”sammanflätning”5 (Änggård 
2016, s. 79) där hon menar att material och människor genom de processer som sker inom en 
intra-aktion är sammankopplade och att samtliga agenter har betydelse i intra-aktionen. Denna 
studie har haft relevans för vårt syfte och våra frågeställningar då vi också diskuterar våra 
data med hjälp av begreppen performativitet och sammanflätning. 
 
Unga (2013) beskriver i Det är en spricka i allt, det är så ljuset kommer in…Matematik och 
förskolebarns experimenterande och potentialitet (2013) utifrån ett transcendental empiris-
tiskt perspektiv och Gilles Deleuzes och Felix Guattaris idéer om lärandet som något som är i 
”ständig tillblivelse i nuet” (Unga 2013, s. 27). I denna tillblivelse menar Unga (2013) att 
lärandet sker genom en samhandling mellan ”tanke, varseblivning, språk, seende, känsla och 
föreställning” (Unga 2013, s. 27) och att det inte är meningsfullt att försöka skilja dessa åt då 
det är en ”illusion” (Unga 2013, s .27) att det ens är möjligt. Vi tänker att just detta är vad vi 

                                                
4 Vår översättning 
5 Vår översättning 
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velat rikta vår blick mot i denna studie. Genom att tillskriva materialet performativitet och 
därigenom en roll som agent så går det inte att skilja de som intra-agerar åt eftersom de alla 
har en roll i det som sker och att de med detta synsätt transformerar varandra i ett ständigt 
flöde. I mötet mellan barn och olika materialiteter, eller i mötet mellan kroppar (Unga 2013, s. 
30), uppstår något som Unga (2013) beskriver som ”affekt” (Unga 2013, s. 30). Med detta 
menar hon att i mötet mellan kroppar ”transformeras” (Unga 2013, s. 30) deras respektive 
tillstånd och något nytt kan uppstå ur transformationen vilket i sin tur kan leda till ytterligare 
transformation och handlingsmöjligheter för de kroppar som är inblandade. 
Ungas (2013) forskningsstudie har relevans för vår undersökning då vi i intra-aktion (Barad 
2008, s. 133) med hur hon skriver fram begreppen transformation och affekt kan fördjupa vår 
förståelse av vår insamlade data. Genom att använda Ungas framskrivning av dessa begrepp 
som diskussionsverktyg i diskussionskapitlet blev det möjligt för oss att variera våra perspek-
tiv och utmana våra egna föreställningar om vad som kunde bli synligt i mötet med våra ob-
servationer. 
 
I sin text Treåringar, kameror och förskola: en serie diffraktiva rörelser skriver Magnusson 
(2017) om hur hon i sitt forskningsmaterial ser hur tingen framträder med en performativ 
6”röst”. Hon ger ett exempel från en situation när ett barn blir del av en intra-aktion med en 
digitalkamera. Kameran hänger på hens handled och i intra-aktionen deltar även ett trädjur 
man kan gunga på. Genom att se på denna händelse så går det att utifrån ett neomaterialistiskt 
perspektiv se att kamerans gungande blir igångsatt av en mängd händelser mellan leksaken 
och gungandet, handleden, kamerans tyngd, vinden, trädjuret, längden på kamerans band och 
hur fort eller högt man kan gunga. Det handlar om ett agentskap och en perfomativitet i relat-
ionerna mellan alla deltagare mer än om att tillskriva endast barnet och dess handlingar agens. 
Det är inte människan som ensam styr gungandet, enskilda objekt är inte det som är i fokus 
utan det är den performativitet som de tillsammans skapar. Därför menar Magnusson (2017) 
att lärandet och kunskapen utifrån det teoretiska tänkande som hennes studie utgår ifrån ska 
förstås som att man tittar på relationerna mellan en mängd agenter som tillskrivs agens (Mag-
nusson 2017, s. 108). Magnussons text har hjälpt oss som forskare att ha en öppenhet för 
intra-aktionen mellan alla de agenter som ingår i det som sker på en förskola. Detta har bidra-
git till att vi fått det lättare att förstå innehållet i våra observationer. Med detta synsätt så för-
ändras aspekter såsom lärande och kunskap liksom andra relationer som i hennes studie kan 
snittas ut och belysas (Lenz Taguchi & Palmer 2015, s. 87 I Magnusson 2017, s. 108). Hon 
menar även att hennes erfarenhet utifrån studien är att tingens agens är mer tillgänglig och 
nära för barn än för vuxna. (Magnusson 2017, s. 120). Detta har stärkt oss i vår tes om att vi 
som pedagoger i förskolan behöver ha en god kunskap om barnens intressen som tidigare 
nämnts samt om deras sätt att förhålla sig till omvärlden.  
 
Westberg Bernemyr (2015) utgår i sin text Ljud som samarbetspartners: en intra-aktiv studie 
om yngre barns ljudutforskande i förskolan från ett agentiskt realistiskt perspektiv (Barad 
2007, 2008), där hon undersöker barn i samhandling med ljud i en förskola. Genom att utgå 
från en neomaterialistisk teoribildning blir förståelsen att det görs möjligt att lägga fokus på 
olika typer av relationer där det materiella, men också idéer, tankar och uppfattningar ingår. 
Detta skapar en ömsesidigt konstituerande, eller utgörande, relation. På detta sätt utmanas de 
idéer som säger att vi människor med vårt språk, våra föreställningar och idéer är utgångs-
punkt för allt kunskapande. (Alaimo & Hekman 2008 i Westberg Bernemyr 2015, s. 19). Ge-

                                                
6 Ting ses inte som passiva utan som att de aktivt samhandlar med oss. (Lenz Taguchi 2012, s. 
9) 
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nom att använda sig av Barads (2007, 2008) agentiska realism så ser hon som forskare en 
möjlighet att studera de transformationer som produceras i intra-aktionen mellan barnen och 
materialet på förskolan (Westberg Bernemyr 2015, s. 31), som i detta fall är barnmatslock 
som barnen musicerar med. Hon menar även att det inte går att särskilja de olika agenterna 
från varandra och säga att de har olika kvaliteter, utan hon menar att det är först när de sam-
verkar som det framträder. (Westberg Bernemyr 2015, s. 98). Eftersom vi ville leta efter de 
ljud och samtal som uppstod i mötet mellan barn och material så har Westberg Bernemyrs 
text hjälpt oss att få en ökad förståelse för hur detta kan yttra sig.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie har varit att undersöka vilken betydelse material och miljö kan ha för 
barns sociala praktiker i förskolan med stöd av neomaterialistisk teori och med en intra-aktiv 
analys av de observationer som vi gjort. 
 
Våra frågeställningar utifrån syftet var: 

- Hur uppstår gemenskap när barn och materialiteter intra-agerar? 
- Hur påverkar barn och materialiteter varandra? 
- Hur förändrar miljö och material barns sociala praktiker? 

Teoretiskt perspektiv 
En stark drivkraft som motiverade oss att ta steget in i det neomaterialistiska synsättet för att 
skriva detta arbete är de möten vi under senare år har haft med dess tankar och begrepp. Då vi 
båda under många år arbetat inom förskolans verksamhet utan att känna till neomaterialismen 
upplevde vi att mötet med perspektivet har bidragit till en fördjupad förståelse av vårt arbete 
allt eftersom vi tagit del av dess idéer. Genom att tillsammans med en neomaterialistisk för-
ståelse av vårt arbete förflytta vårt fokus från endast det mellanmänskliga till att även inklu-
dera det materiella i vår pedagogiska praktik har vi fått en förnyad inblick och förståelse för 
de skeenden vi ser och upplever i vårt arbete. Detta har entusiasmerat oss vidare även i våra 
studier som via detta perspektiv lett oss in på nya upptäckter varför vi ville forska vidare och 
skriva en studie med detta perspektiv. 
Ur den mångfald av begrepp som neomaterialismen tillhandahåller valde vi för denna studie 
begreppen agens, intra-aktion och transformation då vi ansåg att dessa begrepp bäst kunde 
hjälpa oss i vår analys och förståelse av de observationer vi gjorde. I texten kommer även ett 
antal andra neomaterialistiska begrepp användas men dessa förklaras endast kortfattat och vi 
hänvisar till referenslistan för vidare läsning. Allra först i denna del av studien presenteras en 
kort beskrivning av posthumanismen som neomaterialismen är sprungen ur, sedan följer en 
presentation av våra centrala begrepp. 
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Posthumanism 
 

Posthumanismen kanske enklast kan beskrivas som en reaktion på humanismens syn på män-
niskan som en bestämd kategori med definierbara egenskaper. Posthumanismen ifrågasätter 
denna syn och menar istället att människan aldrig är separerad från omvärlden och att vi 
”konstrueras tillsammans med ickemänsklig materialitet” (Hultman 2011, s .20). Barad 
(2008) menar att vi med en posthumanistisk beskrivning av världen kan ifrågasätta kategori-
seringen mänskligt/ickemänskligt och att människan inte är ett isolerat subjekt som existerar 
med en på förhand fixerad mängd egenskaper som hon kan använda för att manipulera sin 
omgivning. Hon skriver ” ”Humans” are neither pure cause nor pure effect, but part of the 
world in its open-ended becoming” (Barad 2008, s. 139). Med stöd i den posthumanistiska 
förståelsen av världen har vi funnit möjligheter att utforska och tolka betydelsen av material 
och miljö i barns sociala praktiker när de är i förskolan, vilket varit föreliggande studies syfte.  
 

Agens  
 

Den teoretiska fysikern Karen Barad kritiserar i sin text Meeting the universe halfway (2007) 
att vi i vårt språkorienterade samhälle glömt av materialets agens, eller handlingskraft. Hon 
menar att vi väljer att tolka de materialiteter som omger oss med vårt sunda förnuft som 
stumma och passiva och utan förmåga till handling istället för att vara öppna för dess agens 
(Barad 2007, s. 133). Hultman (2011) menar att agens kan förstås som något som ”kan få sa-
ker att hända, kan påverka och göra skillnad” (Hultman 2011, s. 31). Agensen att förändra 
omgivningen finns hos både människor och ickemänniskor, som saker eller ord, och påverkar 
genom de möjligheter den skapar eller förhindrar. I det sociala så ingår, med detta perspektiv, 
mycket mer än det som bara sker mellan människor. Våra sociala praktiker inbegriper en 
mängd materialiteter såsom hus, kläder, platser, rum, diskurser och så vidare (Lenz Taguchi 
2012, s. 10 - 11). Lenz Taguchi (2012) skriver att världen består av olika ting och kroppar 
som ständigt påverkar och omformar varandra även utan människors påverkan, därför till-
skrivs den materiella världen, med ett neomaterialistiskt perspektiv, en specifik förståelse av 
agens. Agensen hos materialiteter är med detta perspektiv viktig för människan för att skapa 
mening i världen (Barad 2007 i Lenz Taguchi 2012, s. 32). Den materiella världen har agens 
och kraft tillsammans med, men även utan människor. (Lenz Taguchi 2012, s. 32). Ett exem-
pel på detta i vår insamlade data som presenteras längre fram i studien är när Frankie hittar en 
gul, genomskinlig scarf vilket leder till att både Frankie och hens två kamrater börjar sjunga 
och röra sig i och med rummet/ materialet på ett nytt sätt. Här syns scarfens och rummets 
agenser tydligt i intra-aktionen. Med det neomaterialistiska perspektiv som vi intagit i vår text 
så ses med andra ord inte materialet som passivt (Lenz Taguchi 2012, s. 32) till skillnad mot 
andra perspektiv som till exempel det sociokulturella eller det fenomenologiska perspektivet. 
Om någonting kan vara upphov till en händelse eller en förändring så har det enligt Lenz 
Taguchi (2012) en roll som performativ agent, alltså har det agens och det kan handla om en 
mänsklig eller ickemänsklig agent (Lenz Taguchi 2012, s. 40). I vår text blir detta begrepp 
viktigt för att bidra med en förståelse för hur materialet genom sin agens är medskapare till 
det vi observerat. 
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Intra-aktion 
 

Barad (2008) menar, med stöd i Niels Bohrs (1885 - 1962) forskning om kvantfysik, att vårt 
verbala språk inte har någon inneboende mening (se även Deleuze under Bakgrund), precis 
som att tingen inte har några inneboende egenskaper eller gränser (Barad 2008, s. 131). De 
gränser som bildas finns endast lokalt inom det fenomen (Barad 2008, s. 132) som uppstår i 
intra-aktionen och dessa gränser förflyttas ständigt i takt med att intra-aktionen pågår.  Barad 
(2008) beskriver fenomen som bestående av ”ontologiskt oskiljaktiga agentiskt intra-aktiva 
komponenter”7 (Barad 2008, s. 133). Detta kan förstås som att inga utav fenomenets be-
ståndsdelar kan bytas ut utan att fenomenet förvandlas till någonting annat. Inte heller kan 
någon av de agenter som intra-agerar inom fenomenet på ett meningsfullt sätt skiljas från nå-
gon annan. Det är inom dessa gränser som mening uppstår. Westberg Bernemyr (2015) be-
skriver som tidigare nämnts begreppet intra-aktion som att människor, material och ”diskur-
ser, deltar i relationer där de med nödvändighet gör saker ihop” (Westberg Bernemyr 2015, s 
.23). Begreppet bör dock inte tolkas som en omskrivning av interaktion då detta begrepp kan 
beskrivas som två eller fler agenter som oberoende av varandra turas om med att påverka de 
andra agenterna8 i motsatts till intra-aktion som kan beskrivas som flera av varandra beroende 
agenter som blir till i simultan aktivitet 9(Rautio & Winston 2013, s. 23). Lenz Taguchi (2012) 
beskriver detta sätt att förstå och tolka omvärlden med hjälp av begreppet ”samhandling” 
(Lenz Taguchi 2012 s. 9). Hon menar att de material som saker, rum, kläder, människor och 
även diskurser vi hela tiden har runtomkring oss inte befinner sig i ett passivt (Barad 2008, s. 
120) tillstånd till dess att en människa beslutar sig för att interagera med den. Snarare bör 
tingen, med ett neomaterialistiskt perspektiv, förstås som ”aktiva medaktörer” (Lenz Taguchi 
2012, s. 9) som befinner sig i samhandling med sin omgivning. I ett förskolesammanhang, 
som är det vi fokuserat på i denna text, blir begreppet användbart då det kan hjälpa till att be-
lysa hur något nytt kan uppstå i en samhandling mellan det mänskliga och det ickemänskliga 
(Barad 2008, s. 128) eller mellan barnen och de material och diskurser de möter på förskolan. 

 
Transformation 

 
Utifrån Barads (2008) beskrivning av diffraktion inom fysiken går det att beskriva begreppet 
transformation som ”not a static relationality but a doing- the enactment of boundaries" (Ba-
rad 2008, s. 122). Det finns med andra ord aldrig några statiska agenter eller relationer utan 
alla agenter och relationer transformeras, eller påverkas, hela tiden utifrån de gränser som 
uppförs i ett ständigt flöde där orsak och verkan inte kan särskiljas inom dessa gränser. Verk-
lighet och mening består med en neomaterialistisk förståelse inte av saker och ting i sig själva 
eller av ”saker bakom fenomen” (Barad 2008, s. 135) utan av det som uppstår i intra-aktionen 
mellan de agenser som möts. I detta sätt att förstå gränser blir det på så vis inte skillnaderna i 
sig, eller gränserna, som är intressanta utan det är ”effekten” (Barad 2008 s. 147; Hultman 
2011, s. 4) av transformationen, det som uppstår, som är intressant. Materia har ingen fast 
”substans” (Barad 2008, s. 139) eller bestämd egenskap som passivt ligger och väntar på att 
bli använd eller tilltalad, det är först i intra-aktiv ”tillblivelse” 10 (Barad 2008, s. 139) och i en 
”sammansmältning”11 (Barad 2008, s. 139) med andra agenter som materialiteter transforme-

                                                
7 Vår översättning 
8 Vår översättning 
9 Vår översättning 
10 Vår översättning  
11 Vår översättning 
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ras och får en mening i ett specifikt, tillfälligt och föränderligt sammanhang. På så vis är ma-
teria och mening sammanflätade (Barad 2007, s. ix; Olsson 2014, s. 72) med och oskiljaktiga 
från varandra. Barad (2008) och Lenz Taguchi (2012) menar att världen på detta vis kan för-
stås som materiell-diskursiv. Med detta menar de att det materiella och det diskursiva, det 
som kan sägas och göras, är ömsesidigt beroende av varandra och samtidiga (Lenz Taguchi 
2012, s. 40). Då det i en materiell-diskursiv förståelse av verkligheten inte går att skilja det 
materiella från det diskursiva och meningsskapande blir transformationsbegreppet en beskriv-
ning av en ständigt pågående process som förflyttar sig beroende på vilka aktörer som sam-
handlar inom ett fenomen. 
Hultman (2011) beskriver transformationsbegreppet som att vi ”ständigt blir till på nytt och 
på nytt i förhandlingar med överlappande aktörer” (Hultman 2011, s. 39), både mänskliga och 
ickemänskliga. I varje överlappning sker oundvikligen en förändring, eller transformation, 
genom de kopplingar som etableras eller bryts. På detta vis transformerar och transformeras vi 
ständigt i mer eller mindre stabila relationer med och i nätverk av olika agenter där varje 
transformation producerar effekter som i sin tur genererar ny transformation. Det som uppstår 
ur transformationen är inte nödvändigtvis någonting helt nytt utan kan ofta vara små föränd-
ringar som innebär att vissa effekter lyfts fram och andra hamnar i bakgrunden. De agenter 
som överlappar varandra inom en samhandling blir därför delvis ”förändrade samtidigt som 
de behåller vissa mönster och egenskaper” (Hultman 2011, s. 53). Neomaterialismens be-
skrivning av transformation förflyttar och underminerar (Choat 2018, s. 1030) därmed synen 
på människan som ensam agent och skapare av förändring.  
 
Metod 
 
 I följande del av studien beskriver vi de metoder vi använt oss av i vår insamling av data, de 
urval och avgränsningar vi valde att göra utifrån vårt syfte och våra frågeställningar samt hur 
vi genomförde vår insamling av data. Vi kommer även att beskriva hur vi bearbetat och ana-
lyserat den data vi samlat in samt beskriva de forskningsetiska överväganden som gjorts un-
der samtliga moment av studien. Avsnittet avslutas med en granskning av våra metodval och 
vårt genomförande av studien och vilka styrkor och svagheter vi kan se i relation till studiens 
syfte och frågeställningar. 
 
Val av metod 
 
Den metod vi använde oss av i vår datainsamling var fältobservationer i barngrupp med hjälp 
av både spaltobservationer (Skolverket 2012, s .46; Westberg Bernemyr 2015, s. 70) och lö-
pande textanteckningar (Lalander 2015, s. 110). Den observationsmetod vi valde att arbeta 
med var öppna observationer (Alvehus 2013, s. 94) där vi hela tiden var synliga för barnen 
som observerades. Syftet med att använda öppna fältobservationer som metod i vår studie var 
att samla in data som vi med stöd av våra valda begrepp sedan kunde göra en neomaterialist-
isk tolkning av. Vi ville bättre förstå hur flera agenter kan intra-agera och vara sammanflätade 
med varandra och försöka se vilka effekter som uppstår i barns sociala praktiker i dessa intra-
aktioner.  Vi ville undersöka hur samhandling bidrar till olika konstellationer och förskjutnin-
gar i barngruppen i förskolan och hur ”subjekt blir till i relationer” (Hultman 2011, s. 28).  Ett 
exempel på en sådan samhandling som vi skrivit fram i vår studie är barnens lek i observatio-
nen ”Sandlådan”. I just denna observerade samhandling med materialet blev det med öppna 
observationer som metod möjligt att se samhandlingens olika beståndsdelar, som till exempel 
sanden, spadarna, barnens kunskap och utomhusmiljön med mera. Effekten av dessa 
beståndsdelars samhandling blev att barnens lek transformerades från att gräva gropar till att 
gräva mot avloppet så att de kunde simma ut från förskolan. I planeringen av studien utifrån 
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vårt syfte och våra frågeställningar blev, för oss, fältobservationer en tydlig metod att använda 
för att kunna undersöka relationerna mellan människa, miljö och materialiteter. Detta motive-
rade oss att använda oss av den i vår studie. Vi gjorde därför en undersökning på plats för att 
undersöka hur olika materialiteter intra-agerar. Med materialiteter menar vi i detta samman-
hang både mänskliga och ickemänskliga agenter vars möten skapar agens hos subjekten i de 
intra-aktioner som observerades. I vår studie ville vi undersöka hur detta kunde se ut i en 
förskola och hur dessa samhandlingar bidrog till olika sociala praktiker. Genom att använda 
neomaterialistisk teori som grund i vår observationsmetod kunde vi fokusera våra fältobserva-
tioner på samhandlingen mellan barn och material till skillnad mot att till exempel enbart fo-
kusera på det som sades eller gjordes mellan barnen under observationerna. På så vis kunde vi 
redan under observationsfasen uppmärksamma och dokumentera flera av de agenter som fick 
betydelse i samhandlingen. Detta hjälpte oss sedan att koppla samman vår insamlade data 
med de neomaterialistiska begreppen intra-aktion, agens och transformation som vi huvudsak-
ligen använde oss av i vår analys. Målet med våra fältobservationer var att kunna ”fånga” och 
undersöka de sociala praktiker som skapades i samhandling med materialet och försöka upp-
täcka hur det påverkade barnens kommunikation och samspel och kartlägga och analysera hur 
det i olika fall kunde se ut i den barngrupp som vi observerade.  

Urval och avgränsningar 
 
Då syftet med föreliggande undersökning varit att undersöka vilken betydelse material och 
miljö har för barns sociala praktiker i förskolan beslutade vi att fältobservationer i barngrupp 
var den lämpligaste metoden för att följa barnen så nära som möjligt. Änggård (2009) menar 
att denna metod, eller etnografiska ansats, höjer forskarens ”möjligheter att förstå vilken me-
ning det som sker har för barnen” (Änggård 2009, s. 224) och att den data som samlas in i 
högre grad produceras av barnen jämfört med till exempel intervjuer där dataproduktionen 
kan bli mer styrd av forskarens frågor. Vi valde utifrån detta att genomföra våra observationer 
på en förskola vid tre olika tillfällen och varje observationspass varade i cirka två timmar. De 
val vi gjorde i denna fråga baserades på vår gemensamma yrkeserfarenhet av att arbeta i 
barngrupp och att vi visste att det alltid är lite osäkert hur en barngrupp reagerar på okända 
vuxna som kommer in i deras värld och gör någonting annorlunda. Vi var förberedda på att 
det första observationspasset eventuellt inte skulle ge någonting då barnen kanske behövde 
vänja sig vid vår närvaro men att ytterligare två observationstillfällen där vi kunde röra oss 
mer fritt i barngruppen med så lite störning som möjligt skulle ge oss goda möjligheter att 
samla in observationsdata. Vi satte en tidsgräns på två timmar per observationspass då vi även 
här av erfarenhet visste att på två timmars aktivt observerande går det att få in väldigt mycket 
material som sedan ska kategoriseras och analyseras. Att samla in mer än två timmars data åt 
gången skulle kunna innebära en risk för ”dataöverbelastning” (Thornberg & Fejes 2015, s. 
261) där vi samlade på oss en för stor mängd data som vi sedan inte kunde hantera utifrån vårt 
syfte och våra frågeställningar. Tvåtimmarsgränsen drogs även utifrån tanken att det var en 
rimlig gräns för hur länge vi kunde vara med barnen i våra roller som passiva observatörer 
utan att det skulle bli konstigt eller obekvämt för barnen och deras pedagoger eller för oss 
själva. I samspråk med pedagogerna på avdelningen valde vi att följa barnen i deras ordinarie 
verksamhet och fick på så vis följa med i vad barnen än skulle göra. Detta innebar att vi 
kunde samla in observationsdata från ett brett spektrum av barnens vardag, både inomhus och 
utomhus, som vi sedan kunnat göra ett urval ifrån för vidare bearbetning och analys. Avdel-
ningen där vi utförde våra observationer består av 20 barn födda 2014 där det arbetar fyra 
pedagoger. Vi valde att observera de äldsta barnen på förskolan då vi även ville få med bar-
nens verbala och språkliga kommunikation i våra observationer och kunna undersöka det 
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utifrån vårt syfte och frågeställningar. Valet av vilka barn som skulle observeras hade natur-
ligtvis kunnat se annorlunda ut. Exempelvis hade vi kunnat observera yngre barn vars kom-
munikation ser annorlunda ut än de äldres. Vi hade även kunnat välja ett annat teoretiskt pers-
pektiv än det valda för att få syn på barnens handlingar och lekar utifrån en annan vinkel. På 
avdelningen som vi observerade på hade det till exempel även kunnat finnas barn som inte 
behärskar det svenska språket och då hade vi behövt anpassa oss efter det i både metod och 
analys men också fått möjligheter att utforska hur samhandling kan se ut utifrån andra förut-
sättningar än de vi både valde och mötte.  
 
Avdelningen där vi utförde våra observationer består av en hall som leder in i ett stort rum 
som fungerar som en ateljé där barnen bland annat kan rita, arbeta med lera, lägga pärlplattor 
och måla. Två mindre rum fungerar som ett läsrum respektive ett rum där det bland annat 
finns lego, ett ljusbord och en dator som barnen kan använda. Längst in på avdelningen finns 
ett byggrum/rörelserum där ena halvan av rummet innehåller material för bygg- och kon-
struktionslek och andra halvan har en fri golvyta där det finns plats för dans- och rörelselekar. 
På förskolans gård finns det på förskolor vanligt förekommande material som en sandlåda, 
bord, en liten plan för fotbollsspel och andra ”springlekar”, stubbar, gungor och en rutsch-
kana. Under insamlingen av data till vår studie genomförde vi observationer i samtliga dessa 
miljöer då vi aktivt valde att följa barnen och inte observera ett specifikt rum eller en specifik 
miljö. Vi utförde även vid ett tillfälle observationer i en närliggande park när hela barngrup-
pen gick på utflykt. 
 
En avgränsning som vi valde att förhålla oss till var att endast genomföra våra observationer 
med papper och penna som verktyg. Om vi hade valt att fotografera eller filma är det rimligt 
att anta att vi hade samlat in ett annat material att bearbeta och analysera. Å andra sidan hade 
vi kanske löpt större risk att inkräkta på barnens integritet (Skolverket 2018, s. 5) om vi hade 
haft någon slags kamera framme vid observationstillfällena. Detta hade även kunnat innebära 
att barnen inte hade velat ge oss tillträde till deras vardag på förskolan. Då användning av film 
och fotografi i förskolan även ställer andra/högre etiska krav på hur och var det får utföras och 
användas än dokumentationer med papper och penna valde vi utifrån våra förutsättningar som 
forskare att inte använda oss av dessa verktyg. På så vis kan våra forskningsetiska ställnings-
taganden förstås som sammanvävda (Westberg Bernemyr 2015, s. 16) med och närvarande i 
vår studies metod, resultat och analys. Det vi valde att göra utifrån de förutsättningar som 
fanns var, som tidigare nämts, att använda oss av olika spaltdokumentationer och föra löpande 
textanteckningar under datainsamlingen. En annan avgränsning som uppstod under in-
samlingsfasen av studien var att barnen vid några tillfällen bad oss att inte fortsätta observera 
deras lek. Denna gränsdragning är av etiska skäl naturligtvis inte förhandlingsbar och vid 
dessa tillfällen avbröt vi omedelbart och sökte oss vidare i vår datainsamling i ett annat rum. 
 
En svårighet som uppstod i uppstartsfasen av studien var frågan om samtyckesblanketter som 
behövde lämnas in av barnens vårdnadshavare innan några observationer kunde göras. Den 
första förskolan vi tog kontakt med hade svårt att få in tillräckligt med blanketter för att vi 
skulle kunna genomföra våra observationer där. Efter att ha avvaktat en extra vecka utan re-
sultat beslöt vi oss för att ta kontakt med en annan förskola där det istället gick mycket fort att 
få in samtyckesblanketter för samtliga barn på avdelningen vi ville besöka. Så redan här upp-
stod en förändring av studiens förutsättningar utifrån en gränsdragning av en samhandlande 
agent som transformerade vår studie till någonting nytt.  
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Genomförande 
 
Vi genomförde våra fältobservationer på en förskola där vi inte kände barnen och prövade oss 
i början fram genom att göra observationer både utom- och inomhus. Pripp och Öhlander 
(2014) beskriver detta som att forskaren väljer en plats under en tidsperiod och observerar vad 
som händer där (Pripp & Öhlander 2014, s. 120). Alternativt kunde vi välja att förflytta oss 
genom att följa ett ting eller vissa barn, detta kallas ”att följa objektet” (Czarniawska 
2007:102ff i Pripp & Öhlander 2014, s. 121). Detta var något som vi diskuterade mycket in-
nan vi inledde våra observationer och vi beslöt oss för att vi båda skulle genomföra både sta-
tionära och följande observationer för att ge den insamlade datan så mycket bredd och inne-
håll som möjligt. För att inte skapa förvirring vid det enskilda observationstillfället bestämde 
vi i förväg vem som skulle följa och vem som skulle vara stationär. Eftersom vi valt ett neo-
materialistiskt synsätt med fokus på barnens samhandling med miljö och material att arbeta 
utifrån förstod vi på förhand att vi skulle behöva vara flexibla i vårt arbetssätt och snabbt be-
höva planera om utifrån det som skedde i barngruppens transformativa möten med sin om-
värld. Vi var även medvetna om att det kunde finnas en svaghet i inledningsfasen då vi måste 
söka oss fram och försöka se var barnen befann sig och vad de gjorde där (Corsaro 2003, s. 
9), men var ändå övertygade om att fältobservation var den metod som bäst kunde ge oss det 
vi sökte. Vi upplevde inledningsvis att det är skillnad mellan att göra observationer på våra 
ordinarie arbetsplatser och i en barngrupp som inte känner oss då det blir väldigt tydligt för 
barnen att vi är där och gör någonting annorlunda. Detta var något vi försökte förhålla oss till 
genom att vara tydliga inför barnen om vårt syfte med att vara där och att de inte behövde 
delta i observationerna om de inte ville. 
 
Vid en del observationstillfällen genomförde vi våra observationer var för sig men vi gjorde 
även gemensamma observationer av samma samhandling. Vid ett av dessa tillfällen satt vi 
båda nära barnen i sandlådan ute på förskolans gård och en fokuserade på vad som gjordes 
och den andra fokuserade på vad barnen sade. Båda fokuserade på materialet och miljöns 
funktioner i samhandlingen. Vid ett annat tillfälle befann sig en av oss nära barnen och den 
andre lite längre bort och observerade vad som hände runtomkring det som observerades på 
nära håll.     
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Vid observationstillfällena försökte vi vara så diskreta som möjligt och undvika att ingå i de 
intra-aktioner vi ville observera. Detta var en utmaning då vi behövde vara så nära barnen 
som möjligt samtidigt som vi behövde hålla ett visst avstånd för att i minsta möjliga mån ingå 
i och påverka samhandlingen som observerades och undvika en ”forskareffekt” (Lalander 
2015, s. 100). Under det tredje observationspasset upplevde vi båda två att det blev svårt att 
arbeta på det här viset då barnen verkade ha vant sig vid vår närvaro och allt mer började till-
tala oss direkt medan vi observerade och involverade oss i sina samtal. Att inte ge respons och 
svara på tilltal kände vi båda skulle vara konstigt och otrevligt och därigenom kunna sätta 
både barnen och oss själva i en potentiellt otrevlig eller till och med obehaglig situation. Om 
vi hade haft behov av att göra fler observationer i samma barngrupp hade vi behövt ändra 
metod till en mer deltagande observation (Lalander 2015, s. 97)) för att komma vidare i vår 
datainsamling. 
Efter varje observationspass satte vi oss genast och gick igenom våra anteckningar tillsam-
mans. Speciellt viktigt var detta för de observationer vi gjorde gemensamt då vi behövde 
sammanföra våra observationer i rätt kronologisk ordning och hålla reda på vilket barn som 
gjorde vad och vilka material som ingick i intra-aktionen. Ett bra sätt att göra detta var att 
under observationen koda varje barn efter färgen de hade på sin tröja för att på så vis hålla 
ordning i våra anteckningar. 
 

Databearbetning och analysmetod 
Vi valde att göra en intra-aktiv analys (Westberg Bernemyr 2015, s. 68) med stöd av begrepp 
från neomaterialistisk teori i vår tolkning av vår insamlade data. Westberg Bernemyr (2015) 
beskriver syftet med att använda intra-aktiv analys som ett sätt att ”mejsla fram nya förståel-
ser, tänka nya tankar och handla på nya sätt genom att studera olika agenters delaktighet och 
inflytande” (Westberg Bernemyr 2015, s. 68). Subjektetets betydelse och vad det är och kan 
göra är, med ett neomaterialistiskt perspektiv, föränderligt utifrån de olika intra-aktioner det 
deltar i. Detta kan skapa olika relationer och förbindelser. Med intra-aktiv analys som ana-
lysmetod kunde vi som forskare söka efter vilka agenter som ingår i en relation och undersöka 
vilka transformationer som uppstod ur deras samhandling. Ett exempel på dessa relationer och 
förbindelser som vi skrivit fram i studiens resultat- och analysdel är när barnen i observation-
en ”Byggrummet” hittar en bit häftmassa. I samhandling med häftmassan skiftar barnen fokus 
från det som händer på bordet till att sätta sig på golvet och tillsammans dela upp häftmassan. 
Detta kan med ett neomaterialistiskt perspektiv tolkas som att häftmassans konsistens och 
kletighet är en performativ agent i barnens relation när de under tystnad delar upp den mellan 
sig. Genom att dela upp häftmassan rättvist uppehåller barnen den sociala strukturen och 
iscensätter den i relation till andra aktörer i ett föränderligt system som påverkar deras hand-
lingar (Song-eeAhn, 2015, s.122). På så sätt går det, med stöd i begreppen agens, intra-aktion 
och transformation att se hur häftmassan gör något med barnen samtidigt som barnen gör 
någonting med den i en ömsesidig relation.  
 
De data som vi samlade in under våra fältobservationer sorterades omedelbart efter varje ob-
servationstillfälle utifrån vad de observerade barnen gjorde för att på så vis få en så komplett 
bild som möjligt av den observerade intra-aktionen. I sorteringen valde vi först bort de obser-
vationer som inte kändes tillräckligt innehållsrika eller var för korta. Nästa steg var att vi till-
sammans gick igenom varje observation och diskuterade hur vi eventuellt kunde använda den 
för att undersöka vårt syfte och våra frågeställningar. Vi såg till exempel genast hur vår ge-
mensamma observation i sandlådan, som presenteras längre fram i studien, kunde förstås uti-
från våra centrala begrepp intra-aktion, agens och transformation och hur gemenskap uppstod 
mellan barnen i samhandling med materialet. Vi skrev sedan en narrativ berättelse (Wehner-
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Godée 2011) utifrån varje enskild observation för att ytterligare klargöra vilket material som 
skulle kunna fungera som stöd i vår analys. Att skriva en narrativ berättelse utifrån en obser-
vation är en metod som vi under vår utbildning använt oss av i flera examinationer och som vi 
därför kände oss hemmastadda med och visste hur vi kunde använda. De data som använts för 
analys i studien har vi presenterat som narrativa berättelser med målet att visa upp en så detal-
jerad bild som möjligt av det vi såg vid varje observationstillfälle och som används för analys. 
Analysen av datan gjordes sedan utifrån vårt syfte att undersöka vilken betydelse material och 
miljö kan ha för barns sociala praktiker i förskolan. Detta syfte undersökte vi närmare med 
hjälp av våra frågeställningar: Hur uppstår gemenskap när barn och materialiteter intra-
agerar? Hur påverkar barn och materialiteter varandra? Samt, hur förändrar miljö och material 
barns sociala praktiker? 

Forskningsetiska överväganden  
 
En regel som är grundläggande för all forskning är att redovisa de eventuella bindningar som 
kan finnas hos forskaren (Vetenskapsrådet 2017, s. 25). Även om Vetenskapsrådet (2017) här 
menar personliga relationer så tänker vi i vårt fall att en bindning skulle kunna vara att vi 
kunde hamna i att vi lätt tolkade det vi såg till vad vi ville se. Vi måste förbli objektiva. På det 
personliga planet så var det viktigt för oss att inte skapa några relationer med de barn eller 
pedagoger som deltog vid våra observationer. Därför valde vi att tacka nej när vi blev in-
bjudna av pedagogerna att äta lunch med barngruppen eftersom vi som observatörer måste 
förhålla oss neutrala så att ingen form av personlig bindning skulle uppkomma. Angående vår 
kvalitet och tillförlitlighet så måste vi så som det skrivs i God forskningssed (Vetenskapsrådet 
2017) tydliggöra våra förutsättningar (se metod) och utgångspunkter (se teori). Vi behöver 
även i vår metoddel förklara de metoder som vi använt och visa att dessa kan leda fram till ett 
svar på de frågor som ställs. Vårt metodval för forskningsuppgiften har varit av avgörande 
betydelse för vårt resultat (Vetenskapsrådet 2017, s. 26). Vi har haft god hjälp av den tidigare 
forskning som vi tidigare har redovisat för att kunna göra vårt val av metod. Vilket också 
skrivs som exempel på sida 26 i Vetenskapsrådets text.  
 
Ahrne och Svensson (2015) skriver att människors välfärd ska komma i första hand, inte 
forskningens och vetenskapens behov och att ett sätt att värna om att så sker är att använda 
principen om informerat samtycke vilket betyder att de som studeras ska bli informerade om 
vad studien innebär och att de utifrån denna information har rätt att besluta om de vill delta 
eller inte (Ahrne & Svensson 2015, s. 29). Vi utgick även från tanken att vi som vuxna har en 
makt, vilket enligt Ahrne och Svensson (2015) betyder att vi som forskare måste vara var-
samma i relationen med den som studeras samt att det är viktigt att vara varsam med hante-
ringen av det material som forskats fram (Ahrne & Svensson 2015, s. 30). I vårt valda per-
spektiv medvetandegörs att forskningsmaterialet genom sin agens har en makt över oss.  
 
Innan vi besökte förskolan där vi gjorde våra observationer tog vi hjälp av förskolans pedago-
ger med att dela ut en samtyckesblankett till samtliga vårdnadshavare där de informerades om 
våra besök och syftet med dessa. Med samtyckesblanketten bad vi om medgivande för barnets 
medverkan i studien. Vi redogjorde där också för att ett självständigt arbete (våra observat-
ioner och vår uppsats) är reglerat av Stockholms universitets etiska regler om konfidentialitet 
och informerat samtycke, dataskyddsförordningen (GDPR), samt Vetenskapsrådets skrift God 
Forskningssed (2017). Detta innebär att barnets, familjens, personalens och förskolans identi-
tet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller (Vetenskapsrådet 2017, s. 279), 
att allt insamlat material kommer att avidentifieras och inga listor/register över personuppgif-
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ter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen be-
arbetning och analys för att sammanställas i en uppsats som publiceras digitalt. Samt att det 
insamlade materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Vi förklarade även 
att all medverkan var frivillig och och att den när som helst kunde avbrytas. Om vårdnadsha-
varna accepterade så skrev vi att även barnen skulle bli informerade om arbetet både av sina 
pedagoger och av oss vilket vi gjorde vid varje besökstillfälle för att på så vis ge barnen möj-
lighet att besluta om de ville delta. Detta var för oss grundläggande. Inga barn skulle behöva 
känna sig intvingade i ett sammanhang där de upplevde sig tvungna att utföra något eller bli 
iakttagna mot sin vilja. Vi var mycket noga med att försöka se efter om barnen visade något 
tecken på obehag under varje observation och om vi så misstänkte detta så frågade vi om de 
ville att vi skulle gå vår väg. Vi förklarade även på samtyckesblanketten att även om en förut-
sättning för barnens medverkan var vårdnadshavarnas samtycke till delaktighet i studien men 
att deras barn ändå sade nej så skulle barnens beslut respekteras i alla lägen. Inför varje ob-
servationspass så deltog vi därför i en gemensam samling där vi berättade för barnen att vi var 
på plats för att observera och att de hade rätten att säga åt oss att lämna dem ifred om de blev 
störda.  
 
Om vi hade valt att använda oss av andra observationsverktyg än papper och penna, exempel-
vis kamera, så tänkte vi att barnen hade kunnat bli mer benägna att säga åt oss att lämna dem i 
fred då detta skulle kunna vara än mer störande för dem. Vi tänker även att det är en till styrka 
att vi arbetat med papper och penna då detta till skillnad mot kamera ger ett bredare blickfält. 
Magnusson (2017) skriver om kamerans brister, att det bara är det som pågår nära kameran 
som blir synligt och hörbart i materialet (Magnusson 2017, s. 88). 
 
Eftersom vi valde att observera de äldsta barnen i förskolan såg vi en fördel i att de har ett 
språk och en förståelse som hjälper dem att utrycka sina åsikter tydligare än de yngre barnen 
och att det därför skulle vara lättare för dem att säga ifrån om de inte ville bli observerade. 
Då vi valt att passivt (ej delta i det som skedde) observera barnens lekar utifrån vårt syfte så 
var det även ett medvetet val utifrån ett etiskt perspektiv för att inte sätta barnen i ett sam-
manhang där de var beroende av att tillfredsställa något som de skulle kunna tro att vi förvän-
tade oss av dem. Detta skulle kunna skett om vi i stället valt att ge dem uppgifter eller ett 
material att arbeta med. Givetvis så blev vi medaktörer på ett eller annat sätt eftersom våra 
kroppar, rörelser, ljudet av pennan, pappret och våra blickar alla fick någon slags agens i bar-
nens lekar. Bara genom att kliva in i rummet där barnen var så påverkade vi ofrånkomligen 
med vår närvaro (Alvehus 2013, s. 93). Med vårt neomaterialistiska perspektiv så går det ju 
egentligen inte att kalla oss passiva, men vi strävade efter att vara så omärkbara som möjligt.  
I våra observationer, varav ett par presenteras längre fram i studien, valde vi att ge barnen 
fiktiva namn i den narrativa berättelsen men under insamlingen av vår data gav vi dem endast 
initialer såsom A, B, C eller kod efter färgen på den klädsel de hade för dagen såsom röd, gul. 
Vi har inte heller nämt vare sig stad eller plats för förskolan och ej heller förskolans namn i 
vår text. Alla observationer och anteckningar förstördes efter att vår studie lämnades in. 
 
Uppkom någon form av konflikt mellan barnen så lät vi närvarande pedagog ta hand om det. 
Vetenskapsrådet skriver även om detta att ett forskningsprojekt kan prövas i etikprövnings-
nämnd om ett fysiskt ingrepp sker på en person som deltar i studien. (Vetenskapsrådet 2017, 
s. 30) 

Studiens kvalitet 
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Då vi genomfört vår studie med en neomaterialistisk metodansats har vi hela tiden behövt 
vara medvetna om att vår närvaro som observatörer i högre eller mindre grad påverkar det 
som observeras (Alvehus 2013, s. 93). Även i vår analys och tolkning av den insamlade datan 
uppstod, med ett neomaterialistiskt perspektiv, en intra-aktion mellan bland annat våra upple-
velser vid observationstillfällena och våra försök att analysera de observationer vi gjorde. 
Med denna förståelse kan observationstillfället och analysen av det ses som olika delar av 
samma situation (Barad 2008, s. 118) där vi som forskare påverkar vad som kan ses i både 
observation och analys. De data som presenteras längre fram i studien bör därför förstås som 
en representation av vår bild av verkligheten så som vi uppfattade den i samhandling med 
rådande förutsättningar där och då. Vi gör inte anspråk på att ge en komplett, eller ”sann”, 
bild av allt som skedde då det inte går att varken se eller beskriva ett komplett skeende oavsett 
vilken metod som används för att samla in data. Den data som presenteras kan förstås som ett 
utsnitt, eller en ögonblicksbild, av verkligheten som vi lyckades fånga och dokumentera i 
intra-aktion med barnen, våra papper och pennor, pedagogerna på avdelningen, vädret, rum-
mets utformning, vårt val av teori med mera, med mera i ett ”rhizom” (Skolverket 2012, s. 27) 
av relationer som alla hade agens i det vi kunde se vid de olika observationstillfällena. 
En styrka med vårt val av metod var att vi genom mångårig erfarenhet av att arbeta i försko-
lan kunde vara lyhörda och öppna för det som pågick på avdelningen där vi gjorde våra ob-
servationer. På så vis kunde vi ”läsa av” miljöer och skeenden i barngruppen och förstå hur vi 
skulle positionera oss när vi skulle observera. Till exempel kunde vi utifrån erfarenhet göra ett 
kvalificerat antagande att när vi såg tre barn gå in i byggrummet med alla dess tillgängliga 
material så som mjölklock, tyger, byggklossar med mera, så skulle saker ske som vi kunde 
observera. Genom att sätta oss på golvet en bit ifrån barnen och inte börja prata med dem 
visste vi även att de troligtvis snabbt skulle strunta i oss och inte låta vår närvaro avbryta de-
ras lek. 
 
Studiens kvalitet och tillförlitlighet ligger i att våra val av genomförandemetod och analysme-
tod vilar på vetenskaplig grund och är förankrad i granskad forskning som redovisas genom-
gående i studiens alla delar och i referenslistan. Genom att vara transparenta med vilka in-
samlingsmetoder vi har använt och vilka källor vi baserat vår analys på blir studien överblick-
bar och tillförlitlig. 

Resultat och analys 

I följande del presenteras två observationer som vi genomfört i barngruppen. Sedan följer en 
intra-aktiv analys av observationerna utifrån syfte, frågeställningar och nyckelord. 
 
                                                Observation ”Byggrum” 
 
I ett rum på förskolan som är avgränsat av en hylla, där den ena delen är en byggmiljö och 
den andra är en yta för lek och dans befinner sig tre barn, Billie, Gerry och Frankie i byggmil-
jön runt ett bord där ett bygge av klossar, tyger och olika typer av återbruksmaterial står. 
Bredvid på en hylla med fack för förvaring av olika typer av byggmaterial såsom mjölklock, 
dominobrickor, tyger med mera står en Ipad med blått plastskydd där ett fotografi av ett tidi-
gare bygge på byggbordet visas och som barnen ibland tittar på medan de leker och bygger på 
bordet. Frankie har just låtit en grå långsmal tygbit löpa ned från bordet mot golvet, likt en 
backe. Hen lägger ett stopp för backen med en träbit. 
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”Nu ställer vi godis någonstans” säger Billie och hämtar en trälåda med dominobrickor i och 
ställer under byggbordet. 
Gerry hämtar en genomskinlig plastlåda med vita mjölkpaketslock från hyllan, sätter sig på 
golvet bredvid ”godiset” och häller ut alla lock i en hög på golvet och säger, ”Vi ska ha dem 
nere på bordet, blir en hög, det var fint det skulle vara så här, det här vita är socker”. 
Billie säger, ”nej det är det inte!” 
”Jo det är så”, svarar Gerry och går tillbaka till hyllan och hämtar en transparent 
gardinstångsknopp med kromad fot och med luftbubblor i som hen ställer på byggbordet. 
”Här kommer det en klubba”, säger hen. 
Gerry hoppar upp från golvet och hämtar en till likadan gardinstångsknopp, ställer den bred-
vid den andra och säger, ”nu blir det två klubbor”. 
Under tiden som detta pågår är Frankie tyst och deltar inte i samtalet utan sitter själv och 
pysslar vid byggbordet. 
Efter en stund av lek på och under bordet säger något av barnen något ohörbart och alla tre 
barnen ställer sig upp, börjar gå runt i rummet och unisont ropa något som låter som ”Jackie, 
Jackie, Jackie!” under mycket fniss och skratt. Gerry och Billie börjar springa lite men återgår 
snart till byggbordet och Frankie börjar leka för sig själv på en stor, rund matta i den andra 
halvan av rummet där det bland annat finns gossedjur i en stor korg och mindre mattor som 
barnen kan leka med.  
På golvet vid byggbordet hittar Billie en målad bit av en rotknöl och säger ”åh, en godis-
maskin!” 
”Ja en godismaskin!”, utbrister Gerry i respons. 
”Vi stoppar in godis där så sprutar det godis över hela förskolan”. 
”Ja!”, säger Gerry. 
Billie hämtar en låda med träklossar från hyllan och säger, ”det här är en apparat”. Hen ställer 
lådan på golvet och råkar komma åt byggbordet med höften och delar av bygget på bordet 
rasar. ”Åh det bara sprängs”, säger hen med besviken ton och står och tittar på bordet. Gerry 
tittar också på bordet och där upptäcker hen en bit häftmassa och Billie och Gerry sätter sig 
mittemot varandra och börjar dela upp häftmassan mellan sig. De blir tysta och sitter still me-
dan de fäster mjölklock som hjul på en träkloss med hjälp av häftmassan. Frankie kommer 
tillbaka och upptäcker att tygbiten som skulle vara en backe ramlat ner från bordet och sätter 
tillbaka den på sin plats. 
Billie, Gerry och Frankie går efter en stund över till lekytan i rummet och ställer sig för att 
kasta prick med gosedjur mot en korg gjord av rotting. Frankie ser en gul genomskinlig scarf 
som ligger i en närliggande låda och tar den i sin hand. ”Jag är en cowboy!” Billie och Gerry 
tar varsin scarf och alla tre sätter scarfarna under sina fötter samtidigt som de håller dem i 
händerna framför sig och börjar glida runt på det hala linoleumgolvet sjungandes ”hålla hålla 
och ”åka skridskor hålla hålla och åka skridskor.”  
Gerry börjar sjunga, ”ga ga ga ga och åka skridskor” och de andra faller in i samma visa.  
 

Analys ”Byggrum” 
 
I byggrummet intra-agerar Frankie med en tygbit för att forma en backe. När så sker så ser vi 
med neomaterialistiska glasögon hur tygbiten och Frankie intra-agerar såsom Barad (2008) 
beskriver det genom att tingen inte har några inneboende gränser (Barad 2008, s. 131) i det 
möte som uppstår. Frankie blir i transformationsögonblicket, och här tar vi hjälp av Barad 
(2008) igen, en konstruktör och tygbiten blir genom sin följsamma struktur omformad till en 
böljande backe. Alla agenter och relationer transformeras utifrån de gränser som uppförs i ett 
ständigt flöde (Barad 2008, s. 135).  
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Dominobrickor som ligger i en låda påminner genom sin färg och form om godis, i våra ögon 
om saltlakrits. Detta innebär för oss som forskare att de genom sin funktion som performativa 
agenter lockar på Billie, och i detta lockande så ger dominobrickorna upphov till händelsen att 
Billie vill använda dem som godis. De blir såsom Lenz Taguchi (2012) beskriver det en per-
formativ agent (Lenz Taguchi 2012, s. 40). Detta skeende upprepas när Gerry vill göra samma 
sak som Billie, för att upprätthålla den sociala praktik som etablerats genom att använda ting 
som godis. Dock har inte Billie samma intra-aktion med materialet som Gerry och säger där-
för nej när Gerry föreslår att det är socker. I vår tolkning utifrån en intra-aktiv analys så intra-
agerar inte Billy just i denna stund med mjölklocken, åtminstonne inte så som vi uppfattar det. 
Som svar på vår frågeställning: Hur förändrar miljö och material barns sociala praktiker, så 
dyker det nu upp en vändning just tack vare materialet. Gerry som vill upprätthålla den soci-
ala praktiken räddas av en gardinstångsknopp som, så som vi upplever det, ropar på Gerry 
genom den agens som den får i hans sinnevärld, på en angränsande hylla. ”Här kommer det en 
klubba”. Vilket Billie glatt går med på. Genom den transformation som sker vänder 
gardinstångsknoppen på situationen och blir i intra-aktion med barnen en klubba som påkallar 
uppmärksamheten och får det skedda med mjölklocken att vara för tillfället glömt. Westberg 
Bernemyrs (2015) syn på denna typ av fenomen passar in i vad gardinstångsknoppen bidrar 
med, hon beskriver begreppet intra-aktion som att det sker i relationer där barn och material 
gör saker ihop av nödvändighet (Westberg Bernemyr 2015, s. 23).  
 
Något senare så lockas Gerry att titta på bordet och där upptäcker hen en bit häftmassa och 
båda barnen sätter sig i samförstånd mittemot varandra och börjar dela upp häftmassan som 
genom sin kletighet får en funktion som både verktyg och samarbetspartner.  De blir tysta och 
sitter still medan de fäster mjölklock som hjul på en träkloss med hjälp av häftmassan som 
med en neomaterialistisk tolkning med sin kletighet bidrar både till det samförstående lugn 
som inträder i sin funktion i intra-aktion med barnens händer och mjölklocken. Frankie kom-
mer tillbaka och kopplas åter ihop som genom ett band med tygbiten som skulle vara en backe 
och i den simultana aktivitet (Rautio & Winston 2013, s. 23), som återupptas så fäster hen upp 
den på bordet eftersom den visar sig ha ramlat ner under leken.  
 
När barnen sedan skiftar fokus mot scarfarna i den andra delen av rummet så påminns vi om 
Barads (2007) tankar om hur materia och mening är sammanflätade (Barad 2007, s. Ix; Ols-
son 2014, s. 72). Det som då uppstår när barnen tillsammans med scarfarna transformeras till 
skridskoåkare och scarfarna till skridskor visar oss att det som Lenz Taguchi (2012) skriver 
ger oss en förståelse av att det materiella och det diskursiva, det som i det här fallet sjungs, är 
ömsesidigt beroende av varandra och samtidiga (Lenz Taguchi 2012, s. 40). Och eftersom vi 
letar efter de ljud eller samtal som uppkommer i intra-aktion med materialet så uppmärksam-
mar vi sången ”Hålla hålla och åka skridskor”. 
 
                                            Resultat av analys ”Byggrum” 
 
Nedan följer en kort sammanfattning av våra fynd utifrån vår analys av observationen 
”Byggrum” med stöd av våra valda begrepp. 
 
Inomhus så begränsas den fysiska rörligheten av rummets karaktär och dess fyra väggar. Men 
barnen i samverkan med materialet begränsas inte av detta nämnvärt. De hittar i sin intra-
aktion med materialet medvetet eller omedvetet en väg ut. De material som finns både i bygg-
rummet och i lekdelen av rummet bjuder som performativa agenter genom den agens det får i 
samhandling med barnen, in till olika skiftningar i leken. 
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I den intra-aktion som sker med exempelvis gardinsstångsknoppen så märker vi tydligt av hur 
viktigt materialet är som agent i de sociala praktikerna på förskolan. 
När barnen något senare möter scarfarna så sker en gemensam transformation. Här förflyttas i 
transformationsögonblicket, då scarfarna blir skridskor och barnen skridskoåkare, barnen och 
materialet till att imaginärt vara utomhus. 
Det är i transformationsögonblicket som det som även kan beskrivas som en flyktlinje uppträ-
der. Unga (2013) skriver att detta är ett fält som genomkorsas av olika krafter, virutalitet och 
flyktlinjer som för med sig oändliga potentialiteter i situationen (Unga 2013, s. 29-30). Ge-
nom sin potentiella agens och förmåga att intra-agera bär materialet med sig oändliga möjlig-
heter till handling in i mötet med barnen. 
  
Med stöd i dessa båda analyser här ovan, men även i våra bortsorterade observationer, har vi 
kommit fram till att materialet och miljön bidrar till att förstärka barnens sociala praktiker 
såsom en sammanbindande länk i leken och utforskandet. Hade vi antagit ett annat perspektiv 
än det neomaterialistiska så hade vi satt barnen i centrum och konstaterat andra saker. Neo-
materialismen utmanar tanken om att människan är utgångspunkten för allt som sker (Aliamo 
& Hekman 2008 i Westberg Bernemyr 2015, s. 19).  

 
 Observation ”Sandlådan”  

 
Tre barn, Sam, Gaby och Helle sitter i sandlådan. Invid sandlådan finns ett anslutande trädäck 
och som avgränsning löper det från trädäcket ut en låg mur av trä som även fungerar som 
bänkar att sitta på. 
De tre barnen sitter nära varandra i sanden, med plastspadar i händerna. De gräver till en bör-
jan djupa gropar utan något uttalat syfte. Samtalet får fart, ”vi gräver till Kina!”  
Helle ”Det kan man inte, men man kan gräva genom jorden ned till vattnet.” 
Gaby ”Vi kan gräva galler och djupa hål så att vattnet inte rinner ut.”  
Helle ”Men det har hål i sig”, pekar på ett hönsnät för att illustrera, “där!”  
Sanden är denna mulna dag mörkt brunfärgad efter flera dagars regn. Den är lätt att gräva 
stora gropar i som inte faller igen eftersom sanden är tillräckligt kompakt av väta. Barnen 
jämför sina gropar. ”Kolla vad långt jag kommit.”  
”Jag har kommit djupare.” Gaby hugger hårt med spaden.  
”Men du började ju tidigare.” 
 Sam gräver lugnt och kastar iväg sanden med noggranna rörelser. 
”Ska vi göra större?” Hålen blir större och djupare.  
”Vi gräver mot vattnet, mot utgången.” Alla tre gräver vidare efter vatten.  
”Vi är nog lite nära.”  
Gaby och Sam samarbetar i en grop. Helle ser det och säger, ”nej, vi gräver mot varandra” 
Sam roterar sin spade i sanden och säger, ”jag ska borra. Kolla!”  
Alla sitter på sina platser och ger varandra utrymme. De gräver frenetiskt. Gaby ropar ”Å vad 
lång tid det tar.”  
Helle svarar, ”Jag vet men det tar lång tid för vattnet är långt ned.” Helle pratar vidare om att 
det finns avlopp där nere. ”Vi kan simma ut från förskolan.”  
Gaby säger, ”när vi börjar se nått vått, då är vi nära.” Alla pratar nästan i mun på varandra. 
”Ett blött löv”, ”vi är nära”, ”vi vill gräva oss ut till avloppet”, ”vi kan simma till utgången”, 
”vi kan inte dricka.”  
Sam frågar ”Är det salt?”  
Helle svarar, ”Nej det är bajsvatten”  
Gaby ropar, ”Åh vi är nära!”  
Sam försöker ta sig in i gropen. ”Jag vet, jag kan vara en hund.”  
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”Nej!” De gräver vidare, djupare och djupare och Sam säger, ”jag hatar att få saltvatten i 
munnen.”  ”Jag ser vit sand.”  
Gaby utbrister igen ”En snäcka!”  
Alla pratar nu i mun på varandra, exalterade. ”Å havet, jag hatar saltvatten, vi tar med 
cyklop!” 
 

Analys ”Sandlådan” 
 

Med en intra-aktiv analys utifrån vårt syfte, frågeställningar och centrala begrepp kan det bli 
möjligt att förstå det som sker i sandlådan som en intra-aktion där en mängd agenter får bety-
delse i de möten som sker. Några av de performativa agenter som med denna analysmetod blir 
synliga och gör skillnad (Hultman 2011, s. 63) är sandens konsistens, spadarna, hålen som 
barnen gräver och kunskapen om att det finns vatten och avlopp under marken. Den intra-
aktion som uppstår i mötet med barnens sociala praktik där det gemensamma målet är att 
gräva sig ned och ”simma ut från förskolan” uppstår som en effekt (Hultman 2011, s. 4) av de 
sammanflätade agenterna. Även barnens kroppar får med detta perspektiv agens i samhand-
lingen och de visar genom att sitta tätt intill varandra en närhet och gemenskap med varandra i 
intra-aktion med materialet. Ännu en beståndsdel i samhandlingen som kan förstås som per-
formativ agent är utomhusmiljön på förskolans gård där lekdiskurserna är olika dem som ofta 
råder inomhus på en förskola. Till exempel tillåts barnen prata mycket högt och ibland ropa 
till utan att bli ombedda att vara tystare av en pedagog som befinner sig i närheten av sam-
handlingen. Att få gräva i lite blöt, kladdig sand är inte heller något som barnen vanligtvis kan 
göra i förskolans inomhusmiljö och dessa diskurser kan med Lenz Taguchis (2012) beskriv-
ning av ”aktiva medaktörer” (Lenz Taguchi 2012, s. 9) tolkas som agentiska i intra-aktionen 
och i den gemenskap som uppstår i ögonblicket mellan barnen.  
 
Sams intra-aktion med spaden och sanden när hen börjar borra blir genom Barads (2008) be-
skrivning av hur tingen inte har några inneboende egenskaper eller gränser, möjlig att förstå 
som en transformation eller en intra-aktiv ”tillblivelse” (Barad 2008, s. 139). Relationen mel-
lan Sam och spaden transformeras i intra-aktionen och en ny verklighet och mening uppstår 
där spaden är en borr och Sam är någon som kan borra sig ned till vattnet. Här sker en trans-
formation genom att Sam börjar borra istället för att gräva samtidigt som ”vissa mönster och 
egenskaper” (Hultman 2011, s. 53) kvarstår i samhandlingen då Sam fortfarande är kvar i 
leken och gör sin grop större och djupare men på ett delvis nytt sätt. Vad eller vem som orsa-
kade transformationen är inte, med ett neomaterialistiskt perspektiv, möjligt att se då orsak 
och verkan inte kan särskiljas i en samhandlande relation. 
 
Med stöd i Barads (2008) beskrivning av hur gränser ständigt förflyttas inom de fenomen som 
uppstår i intra-aktioner blir det möjligt att förstå Sams till synes plötsliga vilja att vara en 
hund och hoppa ned i gropen som ett lokalt fenomen inom fenomenet. I den ”större” intra-
aktionen, med det gemensamma målet att gräva djupt uppstod, med detta perspektiv, en för-
flyttning i Sams samhandling med materialet som var lokal och endast för honom. Detta bi-
drog i sin tur till en mycket kort, men märkbar, transformation av de andra två barnens ge-
mensamma språkbruk som fram tills nu varit bekräftande och bejakande. Istället kom nu ett 
tydligt ”nej!”, vilket i sin tur drog en ny gräns i det som skedde inom intra-aktionen. Genom 
Hultmans (2011) beskrivning av ”överlappande aktörer” (Hultman 2011, s. 39) kan detta för-
stås som att en ny koppling etableras mellan Sam och gropen men att denna koppling snabbt 
bryts av den agens kamraterna får genom sitt nekande och är en instabil relation. Sam återgår 
sedan till att delta i grävandet och leken fortsätter som om ingenting hänt. Men en kort, nästan 
ögonblicklig förändring uppstod i barnens gemenskap i relation med materialet. 
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Med Barads (2008) beskrivning av fenomen kan den gemenskap som uppstår mellan barnen 
inte separeras från fenomenets övriga beståndsdelar. Den gemenskap som barnen verbalt ut-
trycker och bekräftar genom att säga saker som, ”vi gräver oss mot utgången”eller, ”vi är 
nära!” är sammanflätad (Olsson 2014, s. 72) med den omgivande miljöns materialiteter och 
med den intra-aktion som uppstår i mötet mellan barn och det som inte är synligt som till ex-
empel kunskap, fantasi och viljan att göra något tillsammans. Barnens meningsskapande kan 
förstås som en effekt (Hultman 2011, s. 4) av de transformationer som sker i samhandlingen 
mellan de olika agenterna.  

 
Resultat av analys ”Sandlådan” 

 
Nedan följer en kort sammanfattning av våra fynd utifrån vår analys av observationen ”Sand-
lådan” med stöd av våra centrala begrepp. 
 
Vi upplever en skillnad mellan att vara utomhus och inomhus eftersom det öppna rummet 
utomhus skapar andra möjligheter att agera.  
 
Utifrån begreppet agens ser vi hur sandlådan genom sin performativitet och den agens som 
den får i samhandling med barnen erbjuder möjligheter till en utforskande lek. Just denna dag 
så är sanden på grund av de väderförutsättningar som finns perfekt i sin struktur för att gräva 
djupa gropar. 
I den intra-aktion som sker med sanden så befästs kamratkonstellationen. Den sociala prakti-
ken får ett inflöde av händelser ihop med sandlådan och i den fortsatta intra-aktionen så för-
ändras både sandlåda och barn via den transformation som sker.  
I samverkan med sandlådan utforskar barnen vilka möjligheter grävandet kan få och de trans-
formeras till grävare, dykare och turister medan sandlådan transformeras till en sandstrand 
och en väg ut från förskolan. 
 
Med vår intra-aktiva analys av barnens lek i sandlådan förändras förståelsen av ”utgångspunk-
ten för vilka som är delaktiga” (Magnusson 2017, s. 68) i de relationer och processer som 
lyfts fram i analysen. Detta innebär inte att barnens roll i det som sker förminskas, snarare att 
den bör förstås som mer komplex och med större relationell räckvidd än vad som först kan 
verka vara fallet. Den sociala praktiken som blir synlig i vår analys av observationen ”Sand-
lådan” kan ses som en transformativ rörelse i intra-aktion med en mångfald av olika agenser 
som aldrig stannar upp eller på något sätt blir färdig utan hela tiden blir till på nytt. 
 
Diskussion  
 
Nedan följer en sammanfattning av studiens resultat där vi svarar på våra frågeställningar 
samt en diskussion kring studiens resultat utifrån den tidigare forskning som presenterats. Sist 
under denna rubrik gör vi en summering av våra slutsatser. 
 
Studiens syfte har, som tidigare beskrivits, varit att undersöka vilken betydelse material och 
miljö kan ha för barns sociala praktiker i förskolan? Våra specifika frågeställningar utifrån 
syftet har varit:  

- Hur uppstår gemenskap när barn och materialiteter intra-agerar? 
- Hur påverkar barn och materialiteter varandra? 
- Hur förändrar miljö och material barns sociala praktiker?                                                                                                           
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I vår analys har vi, med stöd av intra-aktiv analys och tillsammans med våra centrala begrepp 
intra-aktion, agens och transformation, kunnat se hur de materialiteter barnen intra-agerar 
med får en tydlig agens i barnens sociala praktiker och i hur de skapar gemenskap samt att 
transformationer är något som ständigt pågår i dessa praktiker. 
 

 
Diskussion utifrån tidigare forskning 

 
I studiens föregående del presenterades en neomaterialistisk tolkning av observationsdatan. 
Men det finns naturligtvis en mängd olika sätt att tolka och förstå vår data utifrån både en 
neomaterialistisk förståelse och andra teoretiska synsätt och tolkningar. Nedan följer, med 
hjälp av valda delar av insamlade observationsdata, en diskussion utifrån ett neomaterialistiskt 
perspektiv samt en presentation av ytterligare förslag till tolkning genom olika perspektiv och 
begrepp. 
 
Vi har utifrån våra frågeställningar och nyckelord fokuserat på hur barnen påverkas av mate-
rialet och de samhandlingar som uppkommer. Med hjälp av det analyserade materialet har vi 
förstått att det neomaterialistiska perspektivet bidrar till en förståelse för det som sker i bar-
nens lekar och kommunikation. Vi har kunnat följa de konstellationer som bildas mellan barn 
och material i ett längre lekflöde och kunnat visa på hur materialet är en sammarbetspartner 
för att fördjupa och förlänga de intra-aktioner som pågår.  
Med vår forskning hävdar vi inte att neomaterialismen har tolkningsföreträde framför andra 
teorier eller att intagandet av ett neomaterialistiskt perspektiv innebär ett förkastande av andra 
teorier eller en polarisering av en förståelse mot en annan. För oss som forskare har mötet 
med neomaterialistisk teoribildning givit oss ytterligare ett verktyg att utforska vårt ursprung-
liga syfte att undersöka betydelsen av material och miljö för barns sociala praktiker. Många 
av de situationer som vi analyserat har krävt en förförståelse utifrån andra perspektiv från vår 
sida som forskare. Vi såg tidigt i vårt arbete med studien att det var vissa barn som var dri-
vande i det sociala samspelet och sampelet med miljö och material där de fungerade mer ak-
tivt än andra. Detta kan utifrån ett sociokulturellt perspektiv tolkas som att barnet aktivt tar 
del av miljön och ger den sin egen mening och använder det som är meningsfullt (Strandberg 
2006, s. 20). Men även om materialet anses vara viktigt och delaktigt i barns lärande inom det 
sociokulturella perspektivet (Lenz Taguchi 2012, s. 11) så finns det skillnader i förståelsen av 
materialets betydelse mellan sociokulturell och neomaterialistisk teori. Utifrån ett sociokultu-
rellt perspektiv (Lenz Taguchi 2012, s. 24) kan till exempel barnens användning av materialet 
i våra observationer, exempelvis sanden och spadarna i observationen ”Sandlådan”, förstås 
som att det används för att uppnå ett gemensamt mål med hjälp av artefakter som barnen ger 
mening (Lenz Taguchi 2012, s. 12). Här syns en tydlig skillnad mot neomaterialismens idé 
om att det gemensamma målet och därmed barnens sociala praktik uppstår i intra-aktion med 
materialet där de inblandade agenterna transformeras i mötet med varandra. I vår undersök-
ning har vi valt att utgå från den bilden av verkligheten. Materialiteterna i sandlådan och 
byggrummet som beskrivs i våra observationer och analyser blir med ett sociokulturellt per-
spektiv en länk mellan barnen i deras lek till skillnad mot att vara en en aktiv aktör som agerar 
tillsammans med barnen i en ömsesidigt konstituerande relation vilket är den neomaterialist-
iska förståelsen av samma leksituation.  
 
Hade vi antagit ett annat teoretiskt perspektiv, exempelvis det fenomenologiska, hade vår 
tolkning i analysen blivit en annan. I Änggårds (2009) studie om ”barns lek i naturmiljöer” 
(Änggård 2009, s. 221) menar hon, utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, att barnen uppfat-
tar skogens miljöer och material som symboliska meningserbjudanden. Barnen tolkar dessa 
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erbjudanden utifrån tidigare erfarenheter och fyller på så vis miljö och material med funktion 
och mening. Till exempel hade det som vi i vår analys tolkar som en intra-aktion mellan Sam, 
spaden och sanden när hen börjar borra, med ett fenomenologiskt perspektiv tolkats som att 
materialet gav Sam ett meningserbjudande som hen valde att acceptera och handla utefter. 
Som kontrast till detta ser vi med hjälp av begreppet ”performativitet” (Änggård 2016, s. 78) 
hur en transformation sker i intra-aktionen mellan Sam och materialet och att ny mening upp-
står då materialet förändrar Sam och Sam förändrar materialet i en sammanflätad process. 
Detta kan kopplas till Barads (2008) idé om att materia inte har någon fast ”substans” (Barad 
2008, s. 139) och att både Sam och spaden kan ses ”aktiva medaktörer” (Lenz Taguchi 2012, 
s. 9) i intra-aktionen. 
 
I de transformationer som vi beskrivit i vår analys har vi skrivit fram att flödet i leken för-
stärks och tillförs något nytt via olika material och miljöer och barnens möten och intra-
aktioner med dem. Med Ungas (2013) beskrivning av transformation och affekt blir det möj-
ligt att se och förstå materialets betydelse för de observerade barnens sociala praktik och att 
barnen skapar en s som är föränderlig och dynamisk i intra-aktion med materialet. Utifrån 
hennes beskrivning av lärandet som en samhandling mellan ”tanke, varseblivning, språk, se-
ende, känsla och föreställning” (Unga 2013, s. 27) går det att förstå exempelvis observationen 
”Sandlådan” som tillblivelse. I vår analys ser vi hur det gemensamma grävandet börjar med 
en tanke som verbaliseras, ”vi gräver till Kina”. Barnen varseblir tid, ”åh vad lång tid det tar”, 
”vi är nog lite nära”. Barnen föreställer sig under samtalet i intra-aktion med sandens utseende 
och förmåga att hålla ihop om vad som kommer att hända om de bara gräver tillräckligt djupt. 
Detta verbaliseras med utrop som, ”vi kan simma ut från förskolan”eller, vi vill gräva oss ut 
till avloppet”. Här ser vi ett exempel på det Rautio och Winston (2015) beskriver som att me-
ning uppstår i samhandling med omgivningen och inte utifrån förutbestämda mål. I vår analys 
av detta möte har vi kunnat tydliggöra att de möten som sker mellan barn och material ger ett 
oändligt flöde till leken. Utifrån vad Unga (2013) beskriver som möten mellan kroppar går det 
att se hur olika kroppar möts och den affekt som uppstår transformerar de inblandade agenter-
na som samhandlar i de observationer som analyserats i vår studie. Till exempel i Sams möte 
med spaden som transformeras till en borr.  
 
Vår studie bidrar till professionen med ett vidgat synsätt vad gäller betydelsen av att ha en 
neomaterialistisk blick på det som sker i barnens möte med sin omvärld. Vi vill här poängtera 
vår läsning av läroplanen och vill återigen påminna om att pedagogerna ska kunna utföra det 
som står i läroplanen, ”verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckl-
ing och lärande” (Skolverket 2018, s. 15). Syftet med denna text, att undersöka vilken bety-
delse material och miljö kan ha för barns sociala praktiker på förskolan, anser vi kunna vara 
till god hjälp för att kunna leva upp till läroplanens intentioner. Något som även Unga (2013) 
menar sig se i sin forskning är hur den transcendentala empirismen kan hjälpa pedagoger att 
utmana sina tankar om lärandet som något allmänt och linjärt. Genom ett ”realt lyssnande” 
(Unga 2013, s. 66) kan pedagogerna möta barnen utifrån deras frågeställningar och tankar 
genom att ge dem möjlighet att utforska sina frågor med hjälp av olika material, eller kroppar, 
för att på så vis ge barnen makt över sitt eget lärande och förståelse av sin omvärld. 
 
Vi har i vår text kunnat följa längre skeenden i barngruppen såsom observationen i byggrum-
met där konstellationen av barn skiftar fokus i ett gemensamt flöde under en längre period. I 
byggrumsanalysen så transformeras scarfarna till skridskor och barnen till skridskoåkare. Med 
vår intra-aktiva analys visar vi här på hur barnens tillblivelse kan anta många skepnader. De 
börjar med att bygga i samhandling med materialet för att senare transformeras till skridsko-
åkandes sångare. Även Rautio och Winston (2015) beskriver denna typ av skeende som ett 
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flöde där samtliga agenter, både mänskliga och ickemänskliga, skapas och omskapas av det 
som leks i föränderliga relationer och som samtidigt, i och med barnens förkunskap om skrid-
skor och skridskoåkning, innehåller både mål och mening och vetande och varande (Rautio & 
Winston 2015). I våra reflektioner kring denna intra-aktion håller vi med Magnusson (2017) 
om att det handlar om ett agentskap och en performativitet i relationerna mellan alla deltagare 
(Magnusson 2017, s. 120). Hade vi antagit ett sociokulturellt perspektiv så skulle vi sett det 
som att det var människan med sina ord och handlingar som skapade den sociala praktiken. I 
det sociokulturella perspektivet utgår man ifrån att artefakter såsom verktyg och tecken hjäl-
per barnen på förskolan att lösa problem, minnas och utföra arbetsuppgifter (Strandberg 2006, 
s. 11). Lenz Taguchi (2012) beskriver det som att artefakter inom det sociokulturella perspek-
tivet uppfattas som passiva objekt som kräver att barnen använder dem och ger dem en funkt-
ionell mening (Lenz Taguchi 2012, s. 11). I det Neomaterialstiska perspektivet där det enligt 
Westberg Bernemyr (2015) inte går att skilja de olika agenterna från varandra och säga att de 
har olika kvaliteter menar hon att det är först när de samverkar som det framträder vilken 
funktion de får (Westberg Bernemyr 2015, s. 98). Det går inte med ett neomaterialistiskt per-
spektiv att säga vem som startar en transformationsprocess och den process som sker i intra-
aktionen mellan scarfarna och barnen är bara ett av våra exempel.  
 
I våra analyser kan vi se det Deleuze (1977) kallar en aparallell utveckling där utveckling 
uppstår mellan de idéer som uppkommer (Deleuze 1977, s. 149). Eftersom vi tolkar det som 
att han menar att det i möten skapas något nytt och ständigt föränderligt så uppfattar vi det 
som att han uttrycker det att mötet med exempelvis gardinstångsknoppen i analysen ”Bygg-
rummet” är ett exempel på hur en idé deterritoritaliseras i den andre enligt linjer som vare sig 
finns i den ena eller den andra personen. (Deleuze 1977, s. 149). Gardinstångsknoppen bidrar 
här genom sin performativitet till idéen om att transformeras till en klubba. Skulle vi sett det 
utifrån ett fenomenologiskt perspektiv såsom Änggård (2009) beskriver det så skulle den kul-
turella erfarenheten med den mångfald av symboler som har betydelse för barnens lekar göra 
att gardinstångsknoppen får ett inflytande över leken genom ett erbjudande (Änggård 2009, s. 
231). Dock har tingen enligt det fenomenologiska perspektivet ingen agens utan det är barnen 
som väljer att ta erbjudandet eller inte. Vi har i denna text försökt lyfta fram nyttan av det 
neomaterilaistiska synsättet för att pedagoger bättre ska kunna förstå hur barnen intra-agerar 
med sin omvärld. Vi förstår dock att detta perspektiv kräver att pedagogerna vågar släppa 
kontrollen för att låta sig komma bortom de förgivettaganden och tankar som, enligt vår me-
ning, ofta råder på en förskola om vad ett barn kan vara för något. Vårt valda perspektiv bi-
drar med att ifrågasätta om det verkligen bara är människan som styr och ska man som peda-
gog arbeta utifrån detta perspektiv så släpper man en del av makten till de omgivande faktorer 
som miljö och material utgör. Det är dock inte så att det neomaterialistiska perspektivet för-
ringar barnens värde utan det lägger bara till miljöns och materialets agenser.  
 
Något vi kan se med vår analys är att förskolans pedagoger med ett neomaterialistiskt per-
spektiv aldrig säkert kan veta vilka sociala praktiker som uppstår i barnens intra-aktioner med 
miljö och material. Detta ställer därmed vissa krav på hur pedagogerna kan arbeta mot läro-
planens, Lpfö 18 (Skolverket 2018), mål genom att de behöver förstå att det som Nordin-
Hultman (2004) beskriver som barns ”subjektskapande” (Nordin-Hultman 2004, s. 51) inte 
enbart sker i barnens mellanmänskliga relationer utan även i samhandling med omgivande 
miljöer och materialiteter. Till exempel står det i läroplanen att ”förskolan ska ge varje barn 
förutsättningar att utveckla sin förmåga att […] se samband och upptäcka nya sätt att förstå 
sin omvärld” (Skolverket 2018, s. 13). Vi menar med stöd i vår forskning att denna skrivning 
även innefattar barnens sociala relationer och att ”se samband och upptäcka nya sätt att förstå 
sin omvärld” har relevans för både etablerade relationer som är föränderliga och nya relation-



 

25 

er i samhandling med förskolans miljö. Detta kan förstås tolkas på en mängd olika sätt bero-
ende på teoretisk utgångspunkt, till exempel det fenomenologiska där barnens tolkning av 
miljöns erbjudanden blir en del av deras sociala praktiker. Med en neomaterialistisk teoribild-
ning kan vi dock läsa skrivningen om att ”se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin om-
värld” som en beskrivning av intra-aktiva transformationer i mötet mellan olika agenter och 
att de sociala praktikerna på så vis förstås som en rörelse snarare än en kategorisering eller 
färdig produkt. 
 
Slutsatser 

 
En slutsats som vi menar kan dras utifrån vår studie och den tidigare forskning vi presenterat 
är att ett neomaterialistiskt perspektiv kan stödja pedagoger som vill omformulera sin roll och 
utveckla sin pedagogiska praktik. Om en pedagog kan se att ”materialiteter […] har betydelse 
för barns tillblivelse och lärande” (Westberg Bernemyr 2015, s. 22) kan pedagogen med hjälp 
av detta perspektiv och i samhandling med förskolans mänskliga och ickemänskliga materiali-
teter bidra till att transformera barnens lärande och meningsskapande. Med ett neomaterialis-
tiskt perspektiv går det att se att om vi i förskolan inte uppmärksammar hur de ickemänskliga 
materialiteterna formar barns tillblivelseprocesser så riskerar vi att inte förstå hur barn ”blir 
till” och varför de handlar som de gör (Hultman 2011, s. 1). 
En förståelse av begreppen intra-aktion, agens och transformation kan öppna upp möjligheter 
för pedagoger att möta barnen utifrån deras egna förutsättningar och tillföra material i under-
visningen (Skolverket 2018, s. 7) som lockar dem till vidare utforskning av och i samhandling 
med sin omvärld. Att vara medveten om materialets och miljöns potentiella performativitet 
och kraft att transformera kan också vara till hjälp för att stödja de barn som av någon anled-
ning har det svårt i förskolans miljö. Är det till exempel ett barn som ofta hamnar i konflikt 
med andra kan det vara meningsfullt att se över om det är vissa material som samhandlar i 
konflikten och justera förskolans material och miljö utifrån detta. Vi tänker att det neomateri-
alistiska perspektivet där allt och alla är agenter och där människan inte är i centrum kan 
verka svårt och främmande att ta till sig eftersom det betyder att människan avsäger sig makt 
och kontroll. Men genom att studera barngruppens möten med sin omvärld med detta per-
spektiv så får pedagogerna ett viktigt redskap för att utveckla sitt arbete kring materialet och 
miljöns betydelse.  

 
 

Betydelse för praktiken och professionen 
 
Vi menar att denna studie är relevant för praktiken och professionen utifrån att den visar på att 
barn och material intra-agerar i ett ständigt flöde. Om pedagogerna i förskolans verksamhet är 
medvetna om detta får de med denna kunskap hjälp med att förstå vikten av en väl fungerande 
pedagogisk miljö, vilken inverkan att vistas i naturen kan ha i barngruppen och förstå vad 
möten med olika materialiteter och miljöer kan betyda i ett barns kognitiva utveckling.  
Som vi tidigare nämnt så startade vi vårt sökande utifrån upplevelsen av att kunskapen kring 
hur barn och material intra-agerar behöver fördjupas för att vi pedagoger bättre ska kunna 
förstå hur förskolebarnen möter sin omvärld. Detta för att kunna följa läroplanens intentioner. 
”Utbildningen ska ta tillvara barnens egna erfarenheter, behov och det de visar intresse för. 
Men barnen ska också kontinuerligt utmanas vidare utifrån läroplanen genom att inspireras 
till nya upptäckter och kunskaper”(Skolverket 2018, s. 10).  Vi menar att detta bidrar till att 
styrka behovet av vår studie eftersom pedagogerna behöver känna till och förstå barngruppens 
mångfald av intressen och kunskaper samt förstå hur de tillskansar sig dessa utifrån det neo-
materialistiska perspektivet där barn och material inte kan skiljas åt, vilket denna studie visar 
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på. Vi har i vår studie forskat på vad materialet och miljön har för betydelse i barnens lekar, 
samspel och lärprocesser. Om pedagogerna ska kunna utföra det som står i läroplanen, ”verka 
för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande” (Skolverket 
2018, s. 15) så menar vi att vårt syfte med denna text, som varit att undersöka vilken bety-
delse material och miljö kan ha för barns sociala praktiker i förskolan, öppnar upp för ett syn-
sätt som är till god hjälp för att kunna leva upp till läroplanens intentioner.  

 
Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i professionen 

 
Här har vi tagit hjälp av vårt teoretiska perspektiv och den beprövade erfarenhet som vi tagit 
del av i vår läsning av tidigare forskning i ämnet. Rautio och Winston (2015) skriver att leken 
kan förstås som ett flöde där både mänskliga och icke mänskliga agenter skapas och omskap-
as i leken (Rautio & Winston 2015, s. 17). Detta beskrivs av Änggård (2016) som att männi-
skor och material inom en intra-aktion är sammankopplade och att samtliga agenter är pefor-
mativa (Änggård 2016, s. 79). Vi tänker att leken är en av förskolans stöttepelare och att lä-
randet och leken hör ihop. Unga (2013) skriver att lärandet sker genom en ständig samhand-
ling mellan ”tanke, varseblivning, språk, seende, känsla och föreställning”(Unga 2013, s. 27). 
Utifrån denna tankegång så menar vi att alla barn lär olika och påverkas olika mycket av sin 
omgivning. Detta är ytterligare en viktig kunskap i yrkesprofessionen på förskolan.  
 
Magnusson (2017) menar att hennes erfarenhet utifrån det hon studerat är att tingens funktion 
som agenter är mer tillgänglig och nära för barn än för vuxna (Magnusson 2017, s. 120). Hon 
bidrar med detta till ett synsätt där vi som pedagoger behöver sätta oss in i barnens samspel 
med omvärlden. Detta är vad vi som forskare har försökt göra med denna studie även om vi 
vet att vårt material bara är en tolkning av många möjliga sätt att tolka det skedda på. West-
berg Bernemyr (2015) menar att det med en neomaterialistisk teoribildning blir möjligt att 
lägga fokus på olika typer av relationer där både det materiella och idéer, tankar och uppfatt-
ningar ingår. Genom att anamma detta perspektiv i arbetet på förskolan så får pedagogerna i 
vår mening ett verktyg för att kunna förstå barngruppens intra-aktioner och sociala praktiker. 

Vidare forskning 
Ett sätt att forska vidare i ämnet skulle kunna vara att intervjua pedagoger om hur de ser på 
relationen mellan barn/pedagoger och material och barnens sociala praktiker i förskolan. Det 
skulle vara intressant att ta reda på mer om vad som ligger bakom de val av material som får 
vara tillgängligt för barnen. Vilken syn har olika pedagoger på barnens beroende av deras val 
av material som de gör tillgängligt och hur medvetna och reflekterande är de om det infly-
tande som deras val har? Detta kan nog se väldigt olika ut och vad beror i sådana fall skillna-
derna på? Materialet i en sådan undersökning skulle i så fall kunna samlas in både genom 
intervjuer samt genom att titta på förskolans pedagogiska dokumentation.Vi skulle även 
kunna titta på effekterna av personalens förhållningssätt gentemot barngruppen för att se vad 
ett tillåtande respektive mer pedagogstyrt lekklimat innebär för mötet mellan barn och materi-
aliteter. Något som också skulle vara intressant är att återgå till de situationer vi redan obser-
verat och återigen besöka miljön för situationen och där låta barnen berätta för oss hur de upp-
levde leken vi observerat. Vi har vid andra tillfällen provat att göra detta och då fått reda på 
detaljer som vi missat. Vi tänker att tillvägagångssättet skulle kunna vara det som Anna 
Lundstedt (2009) beskriver som en medföljande observation, att man under en gemensam 
vandring beskriver det man ser (Anna Lundstedt 2009 i Pripp & Öhlander 2011, s. 122). Här 
blir vår roll som forskare att ställa adekvata frågor.  
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En annan tanke kring vidare forskning som väckts i oss i vår samhandling med vårt forsk-
ningsmaterial är att genomföra en neomaterialistisk läsning och analys av Läroplan för för-
skolan (Skolverket 2018). Att tolka och beskriva möjliga förskoledidaktiska innebörder av 
läroplanens mål med neomaterialismens teoretiska begreppsverktyg skulle kunna vara en in-
tressant forskningsfråga. 
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Bilagor  
 
 
 

Bilaga 1. Samtyckesbrev 
 

Stockholm 2019-10-01 
 
Hej alla föräldrar på … förskola! 
 
Vi är studenter på Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollä-
rarutbildning och förskoleforskning på Stockholms universitet. Inom ramen för vår sistas av-
slutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 
handla om barns samhandling med material. Med samhandling menas att materialet och bar-
net har en kommunikation. Exempelvis att en pinne blir ett djur eller ett flygplan i barnets 
möte med pinnen. 
 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under 
tiden 8/10, 15/10 , 22/10 och eventuellt 29/10 ca 2 timmar per gång. Vid dessa tillfällen vill vi 
observera barngruppen och deras lekar med hjälp av anteckningar med papper och penna. 
Vi vill påpeka att observationerna blir korta för att inte trötta ut barnen. 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen 
(GDPR), samt Vetenskapsrådets skrift God Forskningsed. Detta innebär exempelvis att bar-
nets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfi-
dentialitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga lis-
tor/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 publi-
ceras digitalt. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkan i studien. All medver-
kan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under 
bifogad blankett. Om ni accepterar kommer barnen också bli informerade om arbetet både av 
sina pedagoger och av oss. Då får de möjligheten att besluta om de vill deltaga. En förutsätt-
ning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja 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 handle-
dare vid Stockholms universitet. 
 
Vänliga hälsningar … 
 
… 
Tel.nr … 
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Mail … 
 
Handledarens namn … Stockholms Universitet 
Barn och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Mail … 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas till förskollärare på plats innan 
den 8/10. Om du/ni inte samtycker till medverkan så 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. Observationsprotokoll 
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