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Sammanfattning 

Denna studie syftar till att undersöka möjlighetsvillkoren för barns karnevaliska lekar och subjektskapande i 

förskolan. Studien är kvalitativ med avseende på insamlingmetod och utgår från det postshumanistiska 

perspektivet agentisk realism. Studiens empiri har samlats in med hjälp av videoobservationer och 

fältanteckningar. Studiens resultat visar att karnevaliska lekar är vanligt förekommande i de förskolor där studien 

utförts och fokus i studien ligger främst på hur miljön i förskolan möjliggör för eller förhindrar de karnevaliska 

lekarna. Studiens resultat pekar vidare mot att de karnevaliska lekarna kontinuerligt sker i samverkan mellan 

mänskliga och icke-mänskliga aktörer. De karnevaliska lekarna tycks inte påverkas av vilket material som finns i 

förskolorna, vikten tycks istället ligga vid materialets existens oberoende av hur det är utformat. Studiens slutsats 

visar på att de karnevaliska lekarna ofta tycks hamna i skymundan till förmån för trygghetsaspekten som förstås 

värdesättas högt i de förskolor där studien utförts.     
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Förord 

Denna studie har genomförts samt författats av Karin Sjöstrand och Sara Åhs som ett slutgiltigt examensarbete 

vid Förskollärarutbildningen på Stockholms universitet. Intresset för barns vilda lekar förankrades i den valbara 

kursen ”Lek i förskolan” som vi båda har läst under vår förskollärarutbildning. Kursen möjliggjorde, en för oss, 

ny syn på dessa lekar och medförde att vi båda började ifrågasätta varför våra tidigare erfarenheter pekade mot 

att de vilda lekarna ofta avbryts, avleds och tystas ned i förskolemiljö. Vi båda har under studiens gång varit 

delaktiga i studiens samtliga avsnitt vilka arbetats fram genom tätt samarbete oss emellan. Vi vill tillägna ett 

stort tack  till vår handledare Liselott Olsson som varit ett enormt stöd för oss under arbetets gång. Vi vill även 

tacka de barn, föräldrar och pedagoger som gjort denna studie möjlig. Tack! 
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Inledning 

Den ryske språk- och litteraturforskaren Michail Bachtin (1895-1975) skriver i boken Rabelais och skrattets 

historia (1965/2007)  om en kultur skild från den kultur vilken framskapats av kyrkan och det feodala samhället 

under medeltiden och renässansen. Som bokens titel antyder har skrattet en stor betydelse för denna slags kultur 

och det är med utgångspunkt i detta som karnevalbegreppet fördjupas och ges betydelse.  

I medeltidens feodala samhälle stod det folkliga skrattet i opposition till det starka kyrkliga samhället vilket var 

normen under denna tidsepok. De kyrkliga högtiderna följdes av folkliga fester som var en slags opposition till 

det normativa. Under dessa folkfester var den karnevaliska andan ständigt närvarande (Bachtin, 1965/2007:15-

16). Karnevalen kännetecknades av ett motstånd och en temporär frigörelse från den rådande hierarkiska ordning 

kring vilken samhället var uppbyggt (Bachtin, 1965/2007:21). De folkliga skrattfesterna/karnevalerna kunde ses 

som en motsats till det feodala och kyrkliga samhällets officiella regelstyrda riter och kulturliv. De medeltida 

människorna tycktes bygga upp ett liv utanför det kyrkligt feodala där alla mer eller mindre var delaktiga under 

fasta tidsperioder under året (Bachtin, 1965/2007:17).  Karnevalen under medeltiden kunde kännetecknas bland 

annat av att den, från tid till tid, kunde vara en direkt parodi på den rådande kyrkliga kulturen. I karnevaltider 

levde hela befolkningen i denna och så länge karnevalen pågick fanns inte heller några andra alternativ då 

karnevalen inte finner några fysiska begränsningar. I motsats till det feodala samhället med dess fasta regelverk 

levde man under karnevalstider under karnevalens frihetslagar vilket i princip innebar att det inte fanns några 

regler. Karnevalen representerade en känsla av ett avbrott eller en passage bort från det officiella rummet 

(Bachtin, 1965/2007:18-19). Bachtin (1965/2007:17) menar att underskattande eller ignorans av den medeltida 

folkliga skrattkulturen förvanskar västvärldens utveckling i avseende på det kulturella. Med andra ord är 

karnevalen och det folkliga skrattet grundpelare i dagens kulturhistoria.  

Denna studie har uppkommit ur ett  stort intresse för de mer vilda lekar som stundtals uppstår i förskolan och 

som enligt våra tidigare erfarenheter kontinuerligt tystas ned, avbryts eller avleds av pedagoger. Utifrån detta 

intresse har frågor kring hur dessa avledningar, nedtystningar och avbrytningar av denna slags lek kan tänkas 

påverka hur barn uppfattas samt uppfattar varandra och sig själva i förskolan. Detta är ett ämne som kan förstås 

som relevant för oss, med tanke på vår blivande  pedagogroll i förskolan där vi varje dag kommer möta och 

bemöta vilt lekande barn. De lekar som beskrivs i denna studie relateras kontinuerligt till det ovan beskriva 

karnevalsbegreppet. Karnevalen, såsom den beskrivs ovan, och de vilda lekar vilka förekommer i förskolan har 

ett flertal gemensamma knytpunkter. Dessa knytpunkter kommer att problematiseras, analyseras och löpa 

sammanflätade genom denna studie.  
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Bakgrund 

Denna studie fokuserar på och belyser ett specifikt område i förskolans verksamhet vilket är vild eller 

karnevalisk lek och barns subjektskapande i relation till dessa lekar. Øksnes (2011) skriver att samtliga 

tidsepoker och kulturer representerar skilda bilder av vad lek är och bör vara. Dessa representationer skapar i sin 

tid föreställningar om lek som vi förväntas följa och förstå som sanna (Øksnes, 2011:17). I denna studie kommer 

vi göra ett försök att belysa huruvida rummen och materialet i förskolan möjliggör för barns karnevaliska lekar i 

relation till subjektskapande. Då vi utgår från tanken att förskolerummen, med avseende på dess utformning och 

tillgängliga material, baseras på såväl pedagogers, styrdokuments och läroplaners uppfattningar om vad som är 

tänkt och bör ske i dessa rum, menar vi att vi även till viss del undersöker om rådande föreställningar om lek har 

ett öppet förhållningssätt till den karnevaliska leken. Øksnes (2011:22) refererar till Brian Sutton-Smith som 

beskriver hur flertydig leken är och hur ambivalent den kan tyckas vara. Sutton-Smith poängterar att det 

troligtvis aldrig kommer finnas en totalt klar bild av lekens väsen och hur denna ska tolkas och menar att vi 

istället ska omfamna de olika lekperspektiven och den ofantliga variation som kommer med detta. Denna 

ambivalens och flertydighet vill vi få fatt i och ambitionen är framförallt att undersöka om denna omfamning av 

de olika perspektiven sker i förskolans verksamhet med avseende på den karnevaliska leken. 

I läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010:6) beskrivs leken på följande vis:  

 
”Leken är viktig för barns utveckling och lärande. Ett medvetet bruk av leken för att 

främja varje barns utveckling och lärande ska prägla verksamheten i förskolan. I lekens 

och det lustfyllda lärandets olika former stimuleras fantasi, inlevelse, kommunikation 

och förmåga till symboliskt tänkande samt förmåga att samarbeta och lösa problem. 

Barnet kan i den skapande och gestaltande leken få möjligheter att uttrycka och bearbeta 

upplevelser, känslor och erfarenheter. ”(Skolverket, 2010:6) 

 

Förskolans personal är skyldig att följa läroplanen. Men möjliggör och ger den leksyn läroplanen uttrycker plats 

för all slags lek och vad händer med den lek som läroplanen inte nämner? Och framför allt, hur kan detta tänkas 

påverka barnens subjektivitet? Øksnes (2011) menar att det är en begränsad grupp med vuxna individer som har 

tagit sig an äganderätten för vad en bra barndom är och vad barn ska kunna. Detta innebär även att det är vuxna 

som tycks ta till sig rätten att bestämma vad som är bra och dålig lek (Øksnes, 2011:39). Vi menar att det som 

inte nämns i läroplanen riskerar att negligeras och bortprioriteras i förskolan. Läroplanen är förskolans primära 

styrdokument som verksamhetens personal är ålagd att följa. Vi finner detta stycke från läroplanen relevant för 

vår studie med avseende på idén om att pedagogers utformning av förskolerum och förskolematerial till stor del 

påverkas av såväl pedagogers som läroplanens och olika styrdokuments föreställningar om lek. Därmed vill vi 

med denna studie undersöka om den karnevaliska leken ges plats i förskolan trots att den inte har någon direkt 

plats i förskolans viktigaste styrdokument, Lpfö 98. I ljuset av ovanstående verkar det finnas ett behov av mer 

forskning om och kring denna typ av lekar.  
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Syfte och frågeställningar 

Syfte 

Syftet med denna studie är att belysa möjlighetsvillkoren för de yngre barnens karnevaliska lekar i relation till 

deras subjektskapande i förskolan. 

Frågeställningar 
 

 Var och hur iscensätter barnen karnevalisk lek? 

 Var och hur uppmuntrar eller förhindrar miljön och materialet karnevalisk lek? 

 Var och hur uppmuntrar eller förhindrar pedagoger karnevalisk lek? 

Tidigare forskning 

Leken ur ett historiskt perspektiv  

Johan Huizinga (1872-1945) (1938/2004:7) beskriver människan med begreppet homo ludens, vilket betyder den 

lekande människan. Med detta begrepp framhäver han leken som lika viktig som skapandet för människan. Han 

framhäver all mänsklig kultur som grundad ur lek samt att kulturen i sig kan betraktas som lek (Huizinga, 

1938/2004:7). Huizinga (1938/2004) menar att man utifrån en psykologisk och fysiologisk syn försöker kasta 

ljus på den nyttoaspekt, som dessa synsätt anser att leken besitter. Han menar att dessa synsätt gör anspråk på att 

finna en förklaring till varför man leker samt att den psykologiska och fysiologiska förklaringsmodellen av barns 

lek syftar till att framhäva lekens betydelse i förhållande till den nytta den kan tänkas ha (Huizinga, 

1938/2004:10). Dessa tankar ställer sig Huizinga (1938/2004:11) emot och vänder uppochned på, genom att lyfta 

fram idén om att det inte går att förstå eller analysera en leks syfte. Meningen i leken, menar Huizinga 

(1938/2004) uppkommer av och i det komiska och dråpliga som utspelas i leken. Han beskriver att det inte 

räcker att förklara leken som en biologisk medfödd förmåga där man menar att leken är till för samt uppkommer 

enbart för biologiska syften (Huizinga, 1938/2004:9-11). Huizinga undrar istället vad leken kan tänkas betyda 

för de personer som leker den, som är inne i den och som tycks glädjas av den, istället för att se till vad leken kan 

bidra till för nytta. Han framhäver leken som ett fenomen som varken kan kopplas till förstånd, krav, nytta, gott 

eller ont (Huizinga, 1938/2004:16,163).  Huizinga (1938/2004:23) belyser att leken går utanför de regler och 

lagar som vanligtvis genomsyrar verkligheten och livet. Den person som leker är oftast medveten om sitt 

lekande, men kan när som helst hänföras av leken och glömma bort sig själv och det runtomkring. Denna 

hänförning är labil, vilket innebär att den lätt genom störande moment kan försvinna för att på så vis föra den 

lekande tillbaka till verkligheten, vilket kan beskrivas som att den lekande nyktrar till (Huizinga, 1938/2004:33). 

Huizinga (1938/2004:17) framhåller även att leken är ett fritt agerande i den innebörden att någon annan inte kan 

bestämma när och hur man ska leka, en sådan påtvingad lek kan aldrig närma sig den äkta lekens väsen utan 

enbart bli en efterliknelse. 
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Karnevalisk lek 

Øksnes (2011:15) problematiserar föreställningen om att leken kontinuerligt tycks sättas i relation till något 

annat för att värderas som värdefull. Att anamma denna fasta bild om vad lek är minskar chanserna för oss att se 

leken ur nya perspektiv. Att genomföra en dekonstruktion av den dominerande föreställningen om lek möjliggör 

att finna nya förhållningssätt till barns lek och den dominerande föreställningen om lek kan demaskeras som 

imaginär (Øksnes, 2011:20-21). Øksnes (2011:144,146) refererar till Brian Sutton-Smith som menar att barn i 

västvärlden kontinuerligt förnekas den kaospräglade och dionysiska leken. Det som sker i dessa lekar har en 

stark anknytningspunkt i karnevalen och tycks påminna om denna på flera olika sätt. Likt karnevalens uppkomst 

i västvärlden, utmanar barnen genom den karnevaliska leken de normer som existerar på ett lekfullt sätt. Barns 

karnevaliska lek i förskolan blir med andra ord en underförstådd kritik mot de sociala relationer som förskolan 

står för. Den underförstådda kritiken synliggörs genom att barnen bryter mot de fasta konventioner vilka lever i 

förskolan som institution och detta kan ske i vardagliga situationer bland annat genom att barnen bryter mot de 

regler som existerar i verksamheten. ”Målet” med en karnevalisk lek är att producera en alternativ social struktur 

som en reaktion på det vuxenstyrda institutionella livet. Barnen frigör sig, genom denna reaktion, från de roller 

vilka de förväntas att anta inom institutionen (Øksnes, 2011:149-150, 153). Karnevalisk lek kan ses som en 

ingång till ett nytt sätt att se på barns lek och subjektskapande.  

Barnet, materialiteten och subjektiviteten 

Hultman (2011:1) har i sin avhandling Barn, linjaler och andra aktörer – Posthumanistiska perspektiv på 

subjektskapande och materialitet i förskola/skola lyft fram hur materialitet och den ickemänskliga världen 

påverkar hur barn blir, görs och uppfattas i olika situationer. Detta med anledning av att barn idag i allt större 

utsträckning blir bedömda och kategoriserade inom förskola och andra sociala arenor, och att såväl problem som 

positiva aspekter ofta åläggs barnet istället för att man ser till andra faktorer som kan spela roll för barns 

subjektskapande, som exempelvis miljö (Hultman, 2011:15-16) . Hultman (2011:1-2, 9-10) använder sig av det 

posthumanistiska perspektivet för att visa på denna agens som hon menar finns hos både människor och 

materialitet. Det posthumanistiska perspektivet beskriver hon som en vidareutveckling av de poststrukturella 

samt socialkonstruktionistiska perspektiven, vilka inte understryker materialitetens agens och påverkan på de 

processer som ständigt pågår och som bland annat bidrar till hur barn blir till i olika situationer, det vill säga 

barns subjektskapande.  

Hultman framhäver (2011) begreppet subjektskapande som en ständigt aktiv process där subjektet, till exempel 

människan, i gemenskap med omvärlden möjliggörs att inta vissa positioner eller sätt att vara. Subjektskapande 

är en process som medverkar till att subjektet uppfattar sig själv och uppfattas av andra på ett specifikt sätt i ett 

visst sammanhang (Hultman, 2011:8,17). Denna beskrivning av subjektskapande vilar på tanken att det inte går 

att påvisa ett subjekts existens utan avseende på de relationer som subjektet ständigt är i samröre med. Med 

andra ord blir subjektet till och positionerar sig som olika sätt att vara i de relationer som subjektet befinner sig i 

(Barad refererad till i Hultman, 2011:28). På så vis går det att yttra att det subjektskapande som kan tänkas ske i 

ett visst sammanhang är beroende av de relationer och förbindelser som har möjlighet att utspela sig inom det 

specifika sammanhanget. Detta synsätt på subjektskapande belyser även att de positioner som subjekt intar inte 

betraktas som subjektets inneboende karaktärsdrag utan snarare som positioner som bildas i förhållande till de 

dominerande föreställningar och normer som existerar och som subjektet intar. Genom att subjektet, exempelvis 

barnet, befinner sig i liknande situationer och sammanhang med liknande dominerande normer och 

föreställningar intar barnet samma eller liknande positioner och sätt att vara. Detta kan i sin tur resultera i att 

barnet automatiskt uppfattas samt uppfattar sig själv på liknande sätt även i andra situationer (Hultman, 2011:28-

29). 
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De flesta teorier som idag har dominans inom olika forskningsarenor och som förövrigt skiljer sig åt vilar enligt 

Hultman (2011) i stor utsträckning på ett antropocentriskt tänkande. Ett antropocentriskt tänkande innebär att 

människan sätts i centrum samt överordnas den ickemänskliga världen som ses som passiv och ickeagentisk. 

Den posthumanistiska teorin ställer sig som sagt emot denna tanke och menar att materialitet och människor 

befinner sig i ett nätverk där respektive parter hela tiden genomsyras av varandra samt påverkar och formar 

varandra.  Enligt detta perspektiv går det inte att urskilja den mänskliga agensen från den materiella agensen 

(Hultman, 2011:2,6,10). 

Teoretiskt perspektiv 

Elisabet Nordin-Hultman (2004) ger i sin studie Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande en ingång till 

en poststrukturell subjektivitetsteori. Denna teori möjliggör synliggörandet av barns förmågor och identitet som 

något föränderligt i förhållande till de miljöer vilka barnen vistas i (Nordin-Hultman, 2004:176). De konkreta 

pedagogiska rummen har, med utgångspunkt i denna teori, en central del i den mån att de skapar normer för hur 

barnsynen uttrycks i verksamheten genom de konkreta rummen (Nordin-Hultman, 2004:40-41). 

Språket är en central utgångspunkt för den poststrukturella subjektsynen. Allt som människan producerar, tänker 

och känner blir meningsfullt genom de kulturella språkliga- och tankemässiga verktyg som finns till förfogande. 

Detta innebär att barn inte är på ett specifikt sätt utan ständigt blir till beroende på i vilka kontextuella miljöer 

det befinner sig och vad dessa miljöer ger utrymme för och inte. En central aspekt är med andra ord att barns 

handlande sker utifrån vilka möjligheter som erbjuds och möjliggörs i olika kontexter och världar (Nordin-

Hultman, 2004:167-169, 176). Det sätt vi talar om barn iscensätter och möjliggör med andra ord för vilka 

subjektspositioner som barnen ges möjlighet att inta. De pedagogiska rummen påverkar alltså hur barnen som 

cirkulerar i dessa kan bedömas och de påverkar även hur barnen kan uppfattas vilket innebär att barns 

subjektivitet skapas och omskapas i relation till vad rummen gör möjligt eller ej (Nordin-Hultman, 2004:51-52). 

I förskoleverksamheten kan man se de pedagogiska rummen och det tillgängliga materialet som föremål vilka 

genomsyras av de verksamma teorier som finns om barns behov, utveckling och lärande. Med andra ord 

materialiseras de pågående föreställningarna om lek genom utvalda material och för vilken slags lek rummen har 

utrustats (Nordin-Hultman, 2004:40-41). Förskolans tillgängliga material utstrålar vilka lekmöjligheter som finns 

i verksamheten och vilka som försummats och dessa material är laddade med budskap om vad barn bör och kan 

leka i olika åldrar (Nordin-Hultman, 2004:72-73).  

Trots att den poststrukturella teorin innefattar många faktorer som pekar på att denna teori skulle kunna fungera 

som ett bra underlag till vår studie och analys har vi, ju mer vi läst på om denna teori, kommit till insikt att den 

inte ger utrymme för undersökning av de materiella tingens och den materiella miljöns egna kraft och påverkan 

på barns lek och subjektskapande (Barad refererad till i Palmer:2010:17). Med utgångspunkt i den 

poststrukturella teorin har vi därmed valt att gå ett steg längre med avseende på materialitetens betydelse vilket 

ledde oss till en teori som kallas agentisk realism. Valet att ansluta oss till den agentiska realismen innebär inte 

ett övergivande av de grundläggande tankar som den poststrukturella teorin utgår ifrån, utan istället har vi genom 

den agentiska realismen givits möjlighet att fördjupa oss än mer i frågan om den karnevaliska leken och dess 

möjlighetsvillkor. Då den poststrukturella teorin ser materialisering som något som enbart berör de mänskliga 

kropparna, ser den agentiska realismen även det materiellas påverkan och agens. På så vis har den agentiska 

realismen möjliggjort en fördjupning i barns subjektskapande genom att även beakta ickemänskliga kroppar och 
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den materiella miljön som kraftfulla och agentiska i sig själva, oberoende vad vi människor ger dem för 

betydelser och innebörder via språket och rådande föreställningar (Palmer, 2010:46, 54-55,59).  

Lenz Taguchi (2012:14-15) beskriver agentisk realism som en posthumanistisk teori skapad av 

vetenskapsteoretikern och den feministiska fysikern Karen Barad. Agentisk realism utgår, liksom den 

poststrukturella teoribildningen, från att språket och de teoretiska föreställningarna vi människor har är faktorer 

som påverkar barns subjektskapande (Lenz Taguchi, 2012:32). Agentisk realism fokuserar dock också på 

materialitetens inverkan i subjektskapandet. Mazzei (2013:781) skriver att materiella ting liksom människan har 

agens som kan påverka oss att känna olika saker och kan därmed positionera människan på olika sätt genom dess 

blotta existens. Det materiella och människan intra-agerar och hur det materiella och icke-materiella förhåller sig 

till varandra påverkar i sin tur människans subjektivitet genom att det materiella uttrycker till människan vad 

som är möjligt och därmed vad det tillåter oss att göra. Taylor (2013) skriver likt Mazzei (2013) om den 

materiella världens agentiska kraft och vikten av att se den materiella världen som något med agens vilken kan 

påverka den mänskliga världen. Taylor (2013) skriver även om vikten av förståelse för att den materiella världen 

påverkar människan i lika stor mån som människan påverkar den materiella världen, att de blir till i en 

gemensam process. Dessa tillblivanden benämns som sammanflätade tillblivanden. Sammanfattningsvis kan 

man genom detta synsätt tillskriva icke-mänskliga kroppar lika stark agens som mänskliga då dessa samverkar 

och påverkar varandra i ständigt pågående processer (Lenz Taguchi, 2012:14-15, 32), (Taylor, 2013:690, 701).  

Detta innebär alltså att en materiell kropp kan forma och ombilda en människas uppfattningar, känslostämningar 

och agerande i samma starka kraft som en människokropp kan forma och ombilda materiella kroppar. Med andra 

ord möjliggör detta perspektiv ett tänkande kring materialitet som lika aktivt lekande med en människa som 

människan aktivt leker med materialet.  

Intra-aktion är ett centralt begrepp inom agentisk realism och beskrivs i egenskap av de relationer som uppstår 

mellan olika kroppar, såväl mänskliga som ickemänskliga, vilka till fullo inte går att separera från varandra då 

de, som tidigare nämnts, oavbrutet befinner sig i en påverkan av varandra. Detta synsätt medför att det inte går 

att se omvärlden uppbyggd av materiella föremål med en fast och oföränderlig mening som vi människor ger 

uttryck åt genom vårt mänskliga språk. Istället öppnar detta synsätt upp för nya sätt att se världen på, där man ser 

dessa materiella kroppar som tillfälliga i den mening att de hela tiden omformas och ombildas i relation till 

mänskliga subjekt (Lenz Taguchi & Palmer, kommande/forthcoming:5). De skeenden som dessa intra-aktioner 

ger upphov till benämns som samkonstituerande (Lenz Taguchi, 2012:14-15). Lenz Taguchi (2012:16) beskriver 

intra-aktioner i termer av både materialitet och diskursivitet samt lyfter fram Barads tanke om att det inte går att 

skilja dessa ifrån varandra. Med detta menar hon att de föreställningar vi har om världen och olika materialiteter 

utövar inflytande på, precis som materialiteten i sig själv, de intra-aktioner som sker. Detta benämns som det 

materiellt-diskursiva och kan innefatta mänskliga och ickemänskliga kroppar, byggnaders och rums 

utformningar samt rådande föreställningar kring dessa (Lenz Taguchi, 2012:29; Lenz Taguchi & Palmer, 

kommande/forthcoming:1). Det materiellt-diskursiva kan relateras till sambandet mellan teori och praktik, där 

teori och praktik ur detta synsätt framstår som omöjliga att kategorisera i egenskap av motsatspar. Istället anses 

dessa två påverka samt påverkas av varandra i en ömsesidighet där det inte går att säkerhetsställa vad som 

påverkar samt vad som påverkas (Lenz Taguchi, 2012:29).  

Lenz Taguchi (2012:15,54) framhäver Barads begrepp performativ agent, vilket hon förklarar som mänskliga 

eller ickemänskliga kroppar som har agens och intra-agerar med andra kroppar i en förenad process. Alla 

kroppar, såväl mänskliga som ickemänskliga kan utifrån denna teori betraktas som performativa agenter, som 

med andra ord har förmågan att i samvaro med andra kroppar starta olika skeenden genom att just finnas till 

(Lenz Taguchi, 2012:60). Vidare beskrivs den agentiska realismen med utgångspunkt i idén om att det inte går 

att särskilja kunskapande och tillblivelse, vilket vilar på en onto-epistemologisk syn där man utgår från att dessa 

processer är sammanflätade och att det lärande subjektet inte kan separeras från det människan lär sig. Kunskap 
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som företeelse betraktas inom denna teori som något som uppstår i mötet mellan det lärande subjektet och det 

subjektet lär sig, där man betraktar tillblivelse, även benämnt subjektskapande, och lärande som en gemensam 

process. Detta synsätt möjliggör att förstå barns subjektskapande som något föränderligt som hela tiden är i 

tillblivelse och påverkar barnets läroprocesser och det går inte att separera vad barnet just nu är från vad det snart 

kan tänkas bli (Lenz Taguchi, 2012:41-42). Utifrån en relationsontologi, vilken den posthumanistiska agentiska 

realismen vilar på, anses både mänskliga och ickemänskliga kroppar ständigt bli annorlunda i sig själva i en 

gemensam process. Detta synsätt går emot socialkonstruktionistisk teori som baseras på den epistemologiska 

tanken om att det bara är människor och människors språk som har agens i dessa tillblivelseprocesser. Med andra 

ord går det att förklara människors subjektskapande, men även ickemänskliga kroppars tillblivande, i linje med 

att de blir-till-med något eller någon (Lenz Taguchi, kommande/forthcoming:6). Inom perspektivet beskrivs 

detta tillblivande-med som en process där tillblivandet inte betraktas som något förutbestämt eller fast och 

därmed går det inte att förklara mänskliga eller ickemänskliga kroppar med fasta egenskaper eller fasta 

identiteter. Dessa egenskaper och identiteter är föränderliga samt uppstår i stunden. Dessa egenskaper och 

identiteter omskapas eller omformas hela tiden i olika situationer beroende på vilka andra kroppar, såväl 

mänskliga som ickemänskliga, och vilka föreställningar som för tillfället finns tillgängliga (Lenz Taguchi, 

kommande/forthcoming:2-3,7). 

Det ovan beskrivna teoretiska perspektivet valdes då det bidrar med relevanta analysverktyg i vårt försök att nå 

studiens syfte. Detta genom dess resonerande kring den materiella världens agentiska kraft, där så väl mänskliga 

som icke-mänskliga kroppar betraktas som performativa agenter, med potential att ständigt påverka och påverkas 

av varandra i gemensamma processer. Detta medför en tanke kring materialet och rummen i förskolan som 

bidragande till barns möjlighetsvillkor för karnevalisk lek och subjektskapande, oavsett vilka innebörder vi 

människor tillskriver dem. Perspektivet öppnar upp för resonemanget att det material och de rum som finns i 

förskolan på olika sätt påverkar samt uppmuntrar eller försvårar för barns karnevaliska vilda lekar samt även 

påverkar och uppmuntrar barnen att inta olika positioner som subjekt. Agentisk realism möjliggör för oss att gå 

ett steg längre än det poststrukturella perspektivet med avseende på barns möjlighetsvillkor för karnevalisk lek 

och subjektskapande i relation till denna. Detta just för att man utifrån denna teori inte längre enbart ser de 

mänskliga kropparna och de rådande föreställningarna om lek och den pedagogiska verksamheten som 

bidragande faktorer till hur karnevalisk lek och subjektskapande ges utrymme. Eftersom syftet med denna studie 

är att försöka belysa möjlighetsvillkoren för karnevaliska lekar och barns subjektskapande i förskolan, med 

särskilt fokus på var och hur miljön och materialet i förskolan uppmuntrar eller förhindrar karnevaliska lekar och 

barns subjektskapande, föreföll det oss lämpligt att ansluta oss till ett teoretiskt perspektiv som dels framhäver de 

materiella kropparnas egna agentiska kraft, men även betraktar materiella och mänskliga kroppars agentiska 

kraft som icke-hierarkiskt ordnade. 
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Metod 

Val av metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie. Inom den kvalitativa forskningstraditionen lägger man vikt vid att 

observatören, aktören och miljön för observationen har ett nära förhållande till varandra. Detta har för oss varit 

en betydelsefull del i vårt observationsarbete då den etablerade relationen vi haft till de förskolor vi observerat 

kommit att vara ett stöd i den mån att vi känner oss trygga i de lokaler där observationerna har ägt rum (Repstad, 

2007:15). Med avseende på det teoretiska perspektiv som denna studie vilar sig mot föll det sig naturligt att 

utföra en kvalitativ studie då man genom denna slags studie inte enbart är en forskare i relation till aktörerna, 

man är en aktiv agent som påverkar och påverkas av omgivningen. Det sker en social interaktion mellan 

observatör och aktör i fältet som inte går att undvika (Repstad, 2007:54). Den kvantitativa metoden framhäver 

inte sociala företeelsers komplexitet på samma sätt som den kvalitativa metoden gör (Alvesson & Sköldberg, 

2008:19). Då vår studie till stor del syftar till att just undersöka sociala händelser var detta en ytterligare 

anledning till vårt val av kvalitativ metod då vi önskar få en så djupgående bild som möjligt av de situationer 

som ligger till grund för vår analys. Vidare beskrivs viss kvantitativ forskning i egenskap av en metod som 

emellanåt utgår från att det finns en essentiell sanning ute i världen som går att upptäcka via olika mätningar och 

statistik (Alvesson & Sköldberg, 2008:18-19). Detta ställer sig emot tanken som agentisk realism genomsyras av, 

som utgår ifrån att det inte finns några essentiella sanningar om olika företeelser ute i världen att upptäcka. 

Istället ses sanning och kunskap som tillfälliga och uppstående i själva mötet mellan mänskliga och 

ickemänskliga kroppar (Lenz Taguchi, 2012:69). I relation till ovanstående beskrivning av kvantitativ metod 

stärker detta vårt val att använda oss av kvalitativ metod i vår studie. Studien vi genomfört har varit avgränsande 

i den mån att vi valt att fokusera på ett specifikt ämnesområde i en viss miljö. Inom kvalitativ forskning är ofta 

målet att ge bild av olika processer inom ett avskilt område. När man genomför kvalitativa studier läggs stor 

fokus på vad som sker och finns och mindre vikt läggs vid hur ofta det sker. Eftersom vår studie varit begränsad 

i den mån att det inte funnit obegränsat med tid har det kvalitativa angreppssättet varit rätt för oss (Repstad, 

2007:22).  

Valet av observation som metod tedde sig naturligt för oss då vårt syfte i stor mån drar riktning mot att vi vill 

synliggöra samspelet mellan barn, pedagoger, material och rum. Observation som metod ger oss som 

observatörer en direkt insyn i verksamheten och besvarar i större mån frågor som handlar om sociala processer 

än vad exempelvis en intervjuundersökning skulle göra där informationen kommer från en sekundär källa 

(Repstad, 2007:34). I deltagande observationer ges man som observatör en chans att ge den insamlade empirin 

en stor trovärdighet då man utförligt kan beskriva rummet, vart man befinner sig i detta och vilka aktörer det är 

som står som grund för observationen (Cohen, Manion, Morrison, 2007:405). Observation ger med andra ord en 

omfattande bild av en situation vilket kan underlätta i analysarbetet då det finns många aspekter att ta hänsyn till. 

I vårt val av metod har vi, utöver att vi ville ha en förstahandskälla, vägt in aspekter som handlar om våra 

tidigare erfarenheter av de verksamheter där vi genomfört observationerna. Att nyttja en förstahandskälla innebär 

i detta fall att vi som observatörer har befunnit oss i direkt anslutning till de förskolor där vi utfört våra 

observationer. Detta innebär i sin tur att den insamlande empirin kommer direkt från oss som observatörer, vi har 

inte använt oss av någon annan aktör för insamlandet av empiri vilket man gör i exempelvis 

intervjusammanhang. Våra tidigare erfarenheter pekar mot att tidsbrist ofta är något som genomsyrar 

verksamheten, som om att allt sker på lånad tid. Observation är den insamlingsmetod som uppfattningsvis kräver 

minst tid från verksamhetens personal tillskillnad från om vi skulle valt intervju som metod vilket då skulle 

resulterat i att vi tog pedagoger ut från verksamheten och bort från barnen. Vi har alltså tagit hänsyn till 
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förskolornas dagliga verksamhet för att i så liten mån som möjligt påverka denna genom vår studie med 

avseende på pedagogernas arbete i barngruppen (Cohen, Manion, Morrison, 2007:396). Intentionen med vårt 

arbete är att få fatt i om barns karnevaliska lek möjliggörs i förskolan och därför har vi valt observation som 

primär observationsmetod. Användandet av videoobservationer tillsammans med fältanteckningar möjliggör att 

fånga skeenden och handlingar i två olika dimensioner. Videoobservationerna blir med andra ord ett stöd i 

arbetet med att närma sig svar på de frågor vi har angående barns karnevaliska lek både med avseende på 

görandet men även med vikt på hur rummen ser ut där observationerna genomförts. Under observationstillfällena 

har en av oss som filmat varpå den andra fört fältanteckningar och därefter har vi gått genom materialet 

tillsammans när vi transkriberat (Pripp & Öhlander, 2011:115,130).  

Vi har haft en insikt och en ständig dialog med varandra kring vår närvaro i den dagliga förskoleverksamheten 

och hur denna kan tänkas ha påverkat observationssituationerna. Då vi på olika sätt sedan tidigare har en relation 

till de barngrupper vi observerat har det framkommit som mer problematiskt för oss att skapa en distans till vårt 

observationsmaterial och därmed vårt fältarbete. Dock har vår medvetenhet kring detta bidragit till att vi i viss 

mån kunnat återskapa denna distans till materialet och vi har varit angelägna om att kringgå våra personliga 

åsikter och relationer. Då vi varit på två olika förskolor har den av oss vilken inte har en relation till barngruppen 

varit den primära observatören vid den förskola vilken man inte har en tidigare relation till för att få ett så 

etnografiskt material som möjligt. Med detta menar vi att empirin i största mån ska representera en mångfald av 

vinklar från observationssituationerna, med intentionen att framställa dessa opåverkade av våra personliga 

åsikter (Pripp, 2011: 71,73). Att vara eller att bli för emotionellt engagerad kan te sig problematiskt med 

avseende på den distans man behöver ha till sin studie för denna ska vara så tillförlitlig som möjligt (Cohen, 

Manion, Morrison, 2007:158). Gällande detta har det varit till gagn för oss att vi varit en duo i genomförandet av 

studien. Därmed har vi kunnat hjälpa varandra att skapa distans till arbetet och den förskola som man sedan 

tidigare har en relation till.  

När man nyttjar observation som metod finns det ständigt en risk att aktörerna vilka observeras medvetet eller 

omedvetet ändrar sitt sedvanliga beteende på grund av observatörens närvaro (Cohen, Manion, Morrison, 

2007:411). Detta är en problematik vi haft i åtanke, dock har vi funnit det problematiskt att veta hur vår närvaro 

påverkar då vi inte har chans att få förstahandsinformation av hur verksamheten ser ut när vi inte är närvarande. 

En åtgärd har dock varit att vi innan vi startat själva observationerna under tidsperiod på ca 30 min bekantat oss 

med rummen vilka observationerna skett i med intention att både barn och pedagoger ska hinna vänja sig vid vår 

närvaro och i större mån känna att vi är en naturlig del av den vardagliga verksamheten. Vi har därmed varit 

medvetna om att vår roll som observatör kan ha påverkat de aktörer som vi observerat och att detta kan ha 

resulterat i en något förvräng bild av verkligheten (Cohen, Manion, Morrison, 2007:158).  

Under genomförandet av observationerna har vi tagit hänsyn till att de verktyg vi använt för att samla empiri 

även fungerade som föremål med agens. Mobiltelefonerna som vi filmat med var under observationstillfällena 

aktiva agenter i den mån att de interagerade med barnen då barnen var nyfikna på telefonen och gärna ville filma 

själva. Innan vi startade våra observationer lät vi därför barnen närma sig våra insamlingsverktyg (papper, penna 

och mobiltelefon) med intentionen ge barnen möjlighet att skapa en relation till dessa och förhoppningsvis 

uppfatta dem som ett naturligt inslag i sammanhanget. Dock har vi varit medvetna om att vår närvaro och vår 

materialinsamling kan ha utövat inflytande på barnens vardagliga lekar (Gradén & Kaijser, 2011:196). I 

samband med att vi låtit barnen bekanta sig med vårt empirisamlingsmaterial har vi även avvaktat en stund innan 

vi börjat observera med avsikt att barnen skulle få chans att vänja sig vid vår närvaro i rummet (Cohen, Manion, 

Morrison, 2007: 404).  
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Urval och avgränsningar 

De barn som observerats för denna studie är mellan 1-3 ½ år. Anledningen till detta åldersintervall på 

undersökningspersonerna beror på att vår intention är att lyfta fram de allra yngsta barnens subjektskapande i 

relation till den karnevaliska leken. Vår strävan är alltså att göra ett försök att lyfta fram de yngre barnens röster 

och ageranden i förskolemiljö i relation till karnevalisk lek.  

Den samlade empirin har vi tillsammans bearbetat genom att systematiskt granska filmsekvenserna samt att vi 

redogjort våra individuella fältanteckningar för varandra. Genomgången av materialet har skett i direkt 

anslutning till observationssituationerna, detta för att få en så rättvisande och konkret bild som möjligt av de 

observerade situationerna. Vår tanke med detta är att det efterarbete som sker i direkt anslutning till situationen 

förmodligen tenderar att blir mer sanningsenlig och detaljrik då den observerade situationen fortfarande är 

“färsk” för oss som observatörer. Det material som sedan valts ut är det som vi båda ansett skulle kunna berika 

vårt analysarbete på bästa sätt med avseende på studiens syfte. Med andra ord består urvalet av empiri av data 

som vi båda, under observationerna, och i efterarbetet funnit extra relevant och intressant i förhållande till 

studiens syfte. Vi har även använt oss av de forskningsfrågor som varit utgångspunkt vid våra observationer i 

genomgången av den insamlade empirin. Detta har vi gjort för att försäkra att det selekterade materialet stämmer 

överens med det vi hade som intention att observera innan våra fältstudier påbörjades.  

Undersökningspersoner 

De förskolor som stått som grund för observationerna i denna studie är belägna i två skilda närförorter till 

Stockholm. Förskolorna skiljer sig åt i bemärkelsen av vilket socialt område de ligger belägna i. Förskola 1 

ligger belägen i anslutning till ett villaområde medan förskola 2 är placerad i ett höghusområde. På förskola 1 går 

barnen på en åldersindelad avdelning där majoriteten av barn är födda 2010. Det är tre pedagoger som arbetar på 

avdelningen varav två av pedagogerna är utbildade förskollärare. På denna förskola består barngruppen av arton 

barn. På förskola 2 är barnen födda mellan 2010-2012 och avdelningen består av trettiosex barn och sju 

pedagoger varav tre är utbildade förskollärare.  

Insamlingsteknik  

Under våra observationer har vi valt att använda en observationsmetod som kallas att följa objektet. Detta 

innebär att man som observatör fokuserar på ett specifikt objekt i observationen och som namnet antyder, följer 

detta objekts rörelse och förflyttning i de fysiska rummen. Då syftet med studien bland annat är att försöka 

synliggöra för hur olika materiella ting kan påverka barns lek är detta ett tillvägagångssätt vilket vi ansåg var 

passande för studien då ett fokuserat observerande på ett specifikt föremål kan synliggöra vilken slags agens 

detta föremål besitter (Pripp & Öhlander, 2011:121).  

I samband med observationsmetoden att följa objektet har vi även valt att använda oss av platsbaserade 

observationer vilket inneburit att en av oss under observationstillfällena befunnit sig på en avgränsad rumslig 

plats. Vi valde att utföra platsbaserade observationer som komplement till att följa objektet för att få ett mer 

komplext utfall av undersökningen. Vi ville främst studera hur barns karnevaliska lek ges utrymme i 

inomhusmiljön och därför valde vi även att observera i avgränsade rum för att undersöka detta med intention att 

få fatt på hur rummens agens påverkar barnens lek. Genom att utföra observationerna på detta vis blev även vår 

agens som observatörer alltmer tydlig i de skeenden vi observerade med avseende på att vi också fungerade som 

aktiva aktörer i rummet (Pripp & Öhlander, 2011:120).  Under våra observationer har alltså en av oss genomfört 

en platsobservation medan den andra använt observationsmetoden att följa objektet under samma 

observationstillfälle.  
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Vikten av att vi varit två observatörer har i vårt samlande av empiri varit avgörande i den mån att vi inte skulle 

haft möjlighet att utföra två olika slags observationer av samma situation om vi arbetat med studien enskilt. Då 

vi båda närvarat vid observationstillfällena fann det sig naturligt för oss att en av oss skulle vara en mer 

deltagande observatör medan den andra tog sig an rollen som en mer passiv observatör. Anledningen till detta 

var att vi ville få en så korrekt bild av situationen som möjligt, sedd från olika synvinklar. Den av oss som tog 

sig an rollen som deltagande observatör samtalade med barnen och svarade på de frågor som uppstod från barnen 

under observationstillfällena exempelvis: ”Vad skriver ni?”, ”Kan du filma mig?”. Den deltagande observatören 

var alltså mer aktiv i samspelandet med de observerade barnen medan den andre tog sig an en mer passiv roll 

med avseende på verbal social interaktion med barnen (Pripp & Öhlander, 2011:124).   

När man observerar finns det olika grader av struktur man kan utgå från i sitt observationsarbete. I vår studie har 

vi växelverkat eller befunnit oss mellan en högt strukturerad observation och semistrukturerad observation. När 

man utför en högt strukturerad observation innebär det att, innan man utför sitt fältarbete, har gjort klart för sig 

vad man vill finna genom sina observationer. I dessa slags observationer är det även vanligt att man har färdiga 

observationsscheman vilka man utgår från i sitt fältarbete. Semistrukturerade observationer har likt den högt 

strukturerade observationen en förutbestämt agenda för fältarbetet dock är förarbetet inte lika omfattande, man 

bestämmer med andra ord inte exakt vad det är man ska titta på i fältet. Då vi innan observationstillfällena 

formulerat forskningsfrågor och bestämt vad vi hade för intentioner med observationerna skulle man kunna, med 

utgångspunkt i detta, kalla våra observationer för högt strukturerade. Å andra sidan har vi fört en dialog kring 

hur vi ska agera om ingen av våra forskningsfrågor tycks besvaras genom observationerna och vi har då kommit 

överens om att vara flexibla och beredda att hitta nya infallsvinklar. Därmed har vi även varit öppna för en mer 

okontrollerad semistrukturerad observation (Cohen, Manion, Morrison, 2007:397).  

Genomförande 

I denna studie har vi i vårt samlande av empiri valt att använda observation med fältanteckningar som primär 

insamlingsmetod. Utöver detta har vi även filmat de situationer som vi observerat med syfte att få en så 

omfattande bild som möjligt av de olika situationerna. Videoobservationerna har vi i efterhand transkriberat 

tillsammans och därefter har vi kompletterat dessa med våra fältanteckningar från samma observationstillfällen.  

I förarbetet inför de genomförda fältstudierna har vi noga bearbetat de observationsfrågor vilka vi utgått från i 

relation till vårt syfte. Detta gjorde vi för att i ett tidigt skede tydliggöra och synliggöra för oss själva vad det är 

vi vill ha reda på med hjälp av observationerna och därigenom underlätta för vårt fältarbete. Innan 

genomförandet av fältarbetet och insamlingen av empiri förde vi en diskussion om under hur lång tidsperiod vi 

skulle befinna oss i fält. Då vi haft begränsat med tid för att färdigställa studien kom vi överens om att fältarbetet 

skulle ske intensivt under veckas period med förutsättning att den empiri vi samlat in täckte de områden vi valt 

att observera. Tanken var att vi, vid känsla av otillräcklig empiri, skulle gå ut i fält ytterligare en vecka för att 

komplettera den empiri vi redan samlat in. 

Efter varje observationstillfälle, där vi både fört fältanteckningar samt videofilmat, har vi gemensamt bearbetat 

empirin. Detta har gjorts genom att vi delgett våra individuella fältanteckningar för varandra samt gemensamt 

granskat videosekvenserna. Detta har möjliggjort för oss att upptäcka vilka situationer och skeenden vi båda 

eventuellt funnit relevanta med avseende på studies syfte och frågeställningar samt öppnat upp för möjligheten 

att ta del av skeenden och situationer vilka vi inte kunnat uppmärksamma om vi enbart varit en observatör. 

Under observationstillfällena förde vi även individuella korta anteckningar över hur de händelseförlopp vi 

uppmärksammade kunde tänka relateras till det teoretiska perspektiv vilket vi valt att utgå ifrån. Dessa 

tolkningar delgav vi för varandra i anslutning till varje observationstillfälle. Repstad (2007:28) lyfter fram 

vinsten av att låta andra personer ta del av ens empiriska material för att på så vis öppna upp för ytterligare 
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tolkningar och sätt att analysera. Detta har vi haft i åtanke samt sett som en stor nytta i vårt tolknings- och 

analysarbete då vi varit två personer som genomfört studien och som kunnat bidra med olika infallsvinklar.  

Efter vi gemensamt bearbetat det empiriska materialet har vi individuellt transkriberat videoobservationer och 

fältanteckningar samt renskrivit de kopplingar vi gjort till det teoretiska perspektivet. Då vi transkriberade och 

renskrev våra observationer tidsmässigt relativt nära efter dem genomförts underlättade det för oss att förmedla 

en så tydlig bild av de rum vilka vi genomfört observationerna i samt förmedla det vi uppmärksammat på ett så 

sanningsenligt sätt som möjligt. Detta kan relateras till det Repstad (2007:128) poängterar som en fördel inom 

kvalitativ analys, vilken han uttrycker är att de personer som bearbetar det empiriska materialet oftast är samma 

personer som utfört observationerna och därav är bekanta med den miljö som observationerna ägt rum i. Då vi 

båda sedan tidigare har en relation till de studerade förskolorna är detta något vi kunnat dra nytta av i vårt 

analysarbete i beskrivningar av miljö och rum. Eftersom vi innan genomförandet av observationerna hade valt 

teoretiskt perspektiv visste vi till viss del redan innan vilka skeenden som kunde tänkas bli mest relevanta för vår 

studie. Detta medförde att vi kunde smala av observationerna i relativt hög grad redan från början, vilket senare 

var till hjälp i  genomgången av empirin. Dock försökte vi vara öppna för även andra skeenden som vi till viss 

del förde fältanteckningar om för att minska risken för att missa något som vid senare anblick eventuellt kunde 

visas vara relevant för vår studie och frågeställning. 

Innan genomförandet av observationerna fördjupade vi oss i det teoretiska perspektiv som vi valt att utgå från 

samt tidigare forskning kring karnevalisk lek och barns subjektskapande. Detta gjordes med motiveringen att vår 

kunskap om dessa ämnen skulle öka vår förståelse samt medföra att vi tydligare kunde uppmärksamma det vi 

ville få fatt i under våra observationer. Detta grundar vi i begreppet professionellt subjekt vilket Öhlander 

(2011:280) framhäver samt relaterar till de personer som utför en observation. Han beskriver professionellt 

subjekt i egenskap av personer vilka är pålästa och har inblick i det ämne som de observerar. Öhlander 

(2011:280) menar att en påläst person inom det ämne som ska observeras ser andra saker än någon som inte 

känner till ämnet. Tidigare erfarenheter påverkar vad man ser, uppfattar som relevant samt hur man tolkar det 

man ser.  

Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Denna studie har genomförts, bearbetats, analyserats samt författats av oss båda genom ett tätt och gediget 

samarbete. Under studiens gång har vi varit delaktiga i samtliga av studiens delar. För att möjliggöra för detta 

har vi först och främst tagit del av samtlig litteratur vilken nyttjas i studien och tillvägagångsättet har varit att vi 

växlat litteratur och under tiden fört anteckningar i word-dokument vilka vi båda fört anteckningar i under tiden 

vi läst boken. Vi har båda varit delaktiga i alla studiens avsnitt och vi har hela tiden fört gemensamma 

anteckningar vilka vi delat genom att maila dem sinsemellan. För att konkretisera började exempelvis en av oss 

skriva i metoddelen medan den andre började skriva om forskningsetiska aspekter. Därefter bytte vi text och 

fortsatte att skriva och bearbeta texten. Hela studien är uppbyggd på detta sätt och trots att det stundtals varit 

tidskrävande har vi prioriterat bådas engagemang och kunskap om alla studiens delar.  

Databearbetning och analysmetod 

I vår studie har vi valt att ansluta oss till den diffraktiva analysmetoden som kan beskrivas i egenskap av att inte 

syfta till att nå fram till en sanningsenlig illustration av verkligheten. Istället uppmärksammar denna analysmetod 

olika sätt att se på situationer, där inget sätt ses som hierarkiskt överordnat det andra (Palmer & Lenz Taguchi, 

kommande/forthcoming). Detta är en bidragande orsak till att vi valt att ansluta oss till just diffraktiv 

analysmetod då denna idé överensstämmer med ett av de grundläggande resonemang som agentisk realism 

genomsyras av, som framhåller sanning och kunskap som temporära och skapade i mötet mellan såväl mänskliga 
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som ickemänskliga kroppar (Lenz Taguchi, 2012:69). Detta sätt att se på sanning och kunskap har för oss varit 

en fundamental tankegång genom hela vårt arbete. Vår mening har inte varit att förmedla en essentiell sanning 

över hur de observerade situationerna är, istället har vi betraktat vår empiri och vårt framskrivna material som 

enbart en sanning av situationen, ett sätt att se på situationen, där det samtidigt finns ett ofantligt antal andra 

sanningar och sätt att se på samt beskriva situationen i fråga. 

Den diffraktiva analysen kan även framhävas som en metod som öppnar upp för nya tankegångar likt en havsvåg 

som hela tiden ändrar riktning och omformas i mötet med andra fysiska kroppar, som exempelvis i vågens fall på 

en klippa. På samma sätt anses det diffraktiva tänkandet omforma och skapa nya sätt att se på saker och ting 

varje gång den möter och slår ihop med något annat, som exempelvis olika teorier och begrepp. Detta innebär 

inte att varje omformning och transformation, som frambringar nya mönster och tankesätt är helt nya, utan i 

varje nytt mönster existerar fortfarande delar av de gamla tankesätten och mönstren som har blandats med det 

nya (Lenz Taguchi & Palmer, kommande/forthcoming; Barad refererad till i Palmer, 2010:90). Detta är 

ytterligare en bidragande orsak till att vi valt att ansluta oss till den diffraktiva analysen som analysmetod. I vårt 

analytiska arbete har vi hela tiden strävat efter att vara så öppna som möjligt för nya tankemönster och sätt att se 

på de observerade situationerna i förhållande till agentisk realism. Här har vi dragit nytta av att vi varit två som 

genomfört studien då det medverkat till en ökning av infallsvinklar och idéer till våra analyser av den insamlade 

empirin. För att få ut maximal nytta av att vi har varit två personer har vi efter varje observationstillfälle, där vi 

både fört fältanteckningar och videofilmat, gemensamt bearbetat empirin. Detta har gjorts genom att vi delgett 

våra individuella fältanteckningar för varandra samt gemensamt granskat videosekvenserna. Detta har 

möjliggjort för oss att upptäcka vilka situationer och skeenden vi båda eventuellt funnit relevanta med avseende 

på studiens syfte och frågeställningar samt öppnat upp för möjligheten att ta del av skeenden och situationer 

vilka vi inte kunnat uppmärksamma om vi enbart varit en observatör. Detta har i sin tur, ur ett diffraktivt 

analytisk tänkande, bidragit till att våra tankar och observationer mötts, där de kunnat påverka och omforma 

varandra. Där har de kunnat bli annorlunda i sig själva genom de olika innebörder och infallsvinklar vi givit 

dem. Detta har bidragit till att vi kunnat synliggöra olika sätt att se på vår empiri i relation till den agentiska 

realismen.  

Under observationstillfällena förde vi även individuella korta anteckningar över hur de händelseförlopp vi 

uppmärksammade kunde tänka relateras till det teoretiska perspektiv vilket vi valt att utgå ifrån. Detta kan 

ytterligare relateras till den diffraktiva analysmetoden då vi på samma sätt som ovan delgav dessa tolkningar för 

varandra i anslutning till varje observationstillfälle. På så sätt möjliggjorde vi för våra respektive tolkningar att 

mötas, påverkas och omformas, där vi dels kunde hålla kvar i vissa delar av tolkningarna och i andra delar kunde 

vi gå längre och se situationerna och händelserna på nya sätt i relation till agentisk realism. Att vi valde att delge 

våra respektive tolkningar för varandra kan även kopplas till Repstads (2007:28) betoning på vinsten av att låta 

andra personer ta del av ens empiriska material för att på så vis öppna upp för ytterligare tolkningar och sätt att 

analysera. Detta har vi haft i åtanke samt sätt som en stor nytta i vårt tolknings- och analysarbete då vi varit två 

personer som genomfört studien och som kunnat bidra med olika infallsvinklar. I vårt analysarbete har vi varit 

noga med att enbart framföra sådant som går att relatera till vårt empiriska material. Detta med utgångspunkten i 

det Öhlanders (2011:272) betoning av att alla konstaterande tydningar som görs i analysen måste vara baserade 

och förankrade i materialet samt att dessa även ska kunna påvisas i det empiriska materialet.  

Öhlander (2011:280) framhäver begreppet liknelse med avseende på tolkning samt refererar till Johan Asplunds 

beskrivning av tolkning som något som uppstår just genom att man gör liknelser, det vill säga att man relaterar 

en viss empirisk företeelse till något annat. Man ser företeelsen ur en ny synvinkel. Han framhäver även att det 

enda som begränsar en i detta är fantasin. Detta är något vi haft i åtanke samt dragit nytta av genom att vi varit 

två som genomfört och författat studien. Efter enskilda analyser och tolkningar av det insamlade empiriska 

materialet har vi tagit del av varandras tolkningar samt sedan sammanflätat dessa i en stor analys, detta för att få 
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en så bred bild som möjligt av de situationer vi observerat samt för att förmedla fler synvinklar.  Öhlander 

(2011:281) menar att genom att dra liknelser till de observerade situationerna öppnar man upp för möjliga 

tolkningar. Dock är det viktigt att man har i åtanke att dessa liknelser och tolkningar inte är sanningar över hur 

det faktiskt är, utan enbart en tolkning över hur det är (Asplund refererad till i Öhlander 2011). Detta kan vi 

relatera till våra analyser av barns agerande där vi drar liknelser till den karnevaliska leken. Detta innebär inte att 

det är karnevalisk lek utan enbart vår tolkning av hur vi ser på barnens agerande utifrån den infalls vinkel vi valt 

inom denna studie, utifrån ett annat perspektiv eller en annan infallsvinkel skulle man kunna förstå barnens 

ageranden på andra sätt.  

Forskningsetiska aspekter  

Inför våra observationstillfällen har vi varit tydliga med att informera personal, föräldrar och barn, på ett 

åldersadekvat sätt, vad det är vi kommer att observera. Att förhålla sig professionellt till aktörerna med avseende 

på samtyckeskrav visar även på ett etiskt förhållningssätt och att man respekterar de personer vilka kommer stå 

som grund för observationerna (Cohen, Manion, Morrison, 2007:55).
1
 

I utformandet av denna studie har samtycke, information, konfidentialitet och nyttjande varit viktiga aspekter 

som beaktats och diskuterats med utgångspunkt ur Vetenskapsrådets rapportserie God forskningssed (2011). 

Vetenskapsrådet (2011:16,18) framhäver vikten av att lyfta fram frågor kring hur personer som deltar i 

forskningsstudier ska behandlas, där de beskriver att bemötandet ska genomsyras av respektfullhet samt 

värnande om deltagares integritet. Detta kan vid första anblick tyckas självklart, men kan vid djupare granskning 

problematiseras med utgångspunkt i frågor som; hur gör man egentligen för att respektfullt bemöta samt värna 

om deltagarnas integritet? Var går gränsen för när man inte längre visar respekt respektive skyddar deltagarens 

integritet?  

Då denna studie främst utgår från videoobservationer och fältanteckningar av små barn i åldrarna ett till tre år, 

har vår utgångspunkt varit att skriftligt fråga barnets vårdnadshavare om tillstånd angående huruvida barnet i 

fråga får delta i studien eller ej. Vetenskapsrådet (2011:43) betonar kravet på skriftligt godkännande av barnets 

alla vårdnadshavare, då barnet är under femton år, för att få utföra observationer, såväl videoobservationer som 

fältanteckningar. De poängterar även kravet angående barnets egen möjlighet till godkännande av deltagandet 

samt att informationen rörande studien bör formuleras för barnet på ett sådant sätt att barnet, i förhållande till sin 

ålder, får förståelse om vad det är hen medger till. Cohen, Manion & Morrison (2007:54) refererar till Fine & 

Sandstrom som framhäver betydelsen av att informera barn om den observation som kommer att genomföras 

oberoende av om man tror att barnen kan tänkas förstå eller inte. De anser att detta är av stor betydelse för att 

hindra att barnens rättigheter inskränks eller fråntas. Detta kan kopplas till det Barnkonventionen (2006:12) 

framhäver om barns rätt till att få sina röster hörda samt barns rätt till att få utrymme att själva vara medverkande 

i utformandet av de situationer de ställs inför.  

Att informera och få samtycke av barnen har varit en komplicerad del i studien. Oavsett om barnet inte visar 

tecken på att hen inte vill delta, genom att exempelvis förflytta sig ur videokamerans fokus, har vi enbart 

tolkningsvis kunnat avgöra om barnet verkligen gett sitt godkännande till att medverka eller ej. Dock har vi i 

högsta grad strävat efter att försöka tolka och förstå barnens uttryck samt strävat efter att vara uppmärksamma på 

minsta lilla negativa signal från barnens sida. Då vi sedan tidigare har en relation till barngrupperna, vilka varit 

föremål för vår observation, har dock denna aspekt underlättat det för oss att tolka och tyda barnens signaler. 

Detta kan  relateras till begreppet barns perspektiv som Engdahl (2007:14) lyfter fram och beskriver som barns 

                                                      
1 Ett informations och fullmaktsbrev formulerades utifrån en mall som tagits fram vid barn- och 

ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet. Se bilaga 1. 
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egna tankar och upplevelser av deras omvärld och den situation de befinner sig i. Vi har i så stor mån som 

möjligt försökt närma oss ett barns perspektiv under studiens gång för att ta tillvara på barnens åsikter om dess 

deltagande i studien. Vi har även varit medvetna om komplexiteten kring detta och kontinuerligt samtalat med 

varandra kring vilka sinnesstämningar barnen tycks ge uttryck för. Detta kan även kopplas till det Johansson 

(2001:16) poängterar och refererar till Näsman & von Greber om svårigheten att närma sig barns perspektiv, 

vilket de anser kräver att man noga hörsammar det barnen själv ger uttryck för. 

Vetenskapsrådet (2011:43) framhäver vikten av att de personer som kommer att delta i studien får tydlig 

information om att deltagandet är frivilligt. Detta har vi skriftligt informerat vårdnadshavarna om i vår förfrågan 

om tillstånd att få filma och observera deras barn. För att förtydliga detta samt underlätta för vårdnadshavarna att 

känna att det är möjligt att neka oss tillstånd, har vi ett svarsalternativ i vår förfrågan om deltagande i studien där 

vårdnadshavarna kan välja att de inte vill att deras barn deltar. En ytterligare viktig aspekt att ta hänsyn till är 

betydelsen av att personer som kommer att delta i studien informeras om att de när som helst kan välja att inte 

delta längre (Vetenskapsrådet, 2011:44). Detta har vi informerat skriftligen till vårdnadshavare och pedagoger 

(se bilaga 1). Vi har även under studiens gång varit mycket uppmärksamma på barnens signaler gällande 

samlandet av empiri. Som tidigare nämnts har vi kännedom om barnen sedan tidigare vilket har varit 

underlättande för oss i denna fråga. Med andra ord har vi tagit hänsyn och haft respekt för om barnen, verbalt 

eller ickeverbalt, visat några tecken på att de inte vill delta i studien.  

Vetenskapsrådet (2011:44) belyser att det mest optimala är att informera de deltagande i observationen om 

studien och att dessa har möjlighet att ta del av den insamlade empirin i efterhand. Detta kan i denna studie även 

kopplas till information till vårdnadshavarna, vars barn deltar, och deras möjlighet att ta del av den insamlade 

empirin. Det kan även relateras till pedagogerna och deras möjlighet till detta samt till barnens möjlighet till att 

titta på det insamlade materialet. Med detta i åtanke kan vi se att vissa dilemman uppstår. Hur kan vi veta att 

barnen vill att deras föräldrar samt även andras föräldrar ska titta på deras agerande och lek som de utfört när 

inga föräldrar varit närvarande och eventuellt i tron om att ingen annan än de som befinner sig i rummet kommer 

att se vad som sker. Vi har dock valt att, i vår information till föräldrarna, inte ge löfte om att de kommer ha 

möjlighet att se videosekvenserna eller det insamlade råmaterialet i efterhand. Detta med motiveringen att vi inte 

på förhand kan veta hur de deltagande barnen samt deras föräldrar kommer att ställa sig till detta. Dock har vi 

låtit barnen titta på videon direkt efter observationen om de så velat, vilket gjorts med motiveringen att barnen 

själva deltar i filmen samt själva är med i situationerna som uppstår.  

Vetenskapsrådet (2011:67) framhäver begreppet konfidentialitet som centralt i relation till forskningsetiska 

principer vilket innebär att man förvarar allt insamlat forskningsmaterial rörande deltagares personuppgifter och 

integritet på så sätt att inga utomstående kan ta del av dessa. Under vår studie har vi hela tiden strävat efter att 

uppnå konfidentialitet samt informerat vårdnadshavare om att allt material som samlas in kommer att behandlas 

med konfidentialitet. Cohen, Manion och Morrison (2007:65) belyser också begreppet konfidentialitet samt 

framhäver vikten av att man är ärlig för studiens deltagare angående hur konfidentiellt man har möjlighet att 

hantera det insamlade materialet. Vetenskapsrådet (2011:69) framhäver vikten av kodning av insamlat personligt 

material för att minska risken för utomstående att koppla studien till de specifika individer som deltagit. Detta är 

något vi gjort genom att anonymisera alla barn och pedagoger som vi har observerat i vår studie samt 

anonymiserat vilka förskolor studien har genomförts på. Anonymisering är ett begrepp som Vetenskapsrådet 

(2011:67) beskriver som ett sätt att omöjliggöra för såväl utomstående samt de egna forskarna att i efterhand 

koppla undersökningarna till särskilda personer. Vi har valt att benämna barnen som ”hen” i våra 

observationstranskriptioner istället för han/hon, detta för att förstärka barnets anonymitet. Detta är ett val vi gjort 

på grund av den konfidentialitet som krävs i studier likt denna. En ytterligare aspekt till detta val är att i relation 

till agentisk realism fungerar begreppen han/hon som performativa agenter. Dessa begrepp är laddade med olika 

innebörder och vi menar att dessa innebörder kan verka störande i relation till studiens syfte. Genom att använda 
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hen blir det lättare för läsaren att se till situationerna i studiens resultat som de är utan att lägga till värderingar 

om kön och de egenskaper som kontinuerligt tillskrivs dessa.  

Vetenskapsrådet (2011:69) poängterar betydelsen av att man som forskare inte lovar de deltagande något som 

man senare inte har möjlighet att hålla. Det är av stor vikt att man redan från början väljer att inte undanhålla 

någon information om studien för de deltagande personerna, vilket ibland kan vara lockande att göra i tron om 

att man lättare ska få igenom tillstånd. Detta har vi haft i åtanke samt strävat efter under vårt arbete med denna 

studie. Därav har vi exempelvis inte utlovat att de deltagandes vårdnadshavare ska få tillgång till det insamlade 

videomaterial som deras barn eventuellt deltagit i. Detta för att vi inte kan lova att ett sådant behandlande av 

materialet skulle godkännas av alla vårdnadshavare vars barn är med i den aktuella videosekvensen samt att vi 

ser det som problematiskt att med säkerhet veta hur barnen själva ställer sig till detta om man utgår från det vi 

tidigare nämnt om barns perspektiv.  

Den information vi givit till barnen är att vi kommer att videofilma dem när de leker samt att de när som helst får 

säga till om de inte vill bli filmade. Som tidigare nämnts har vi varit uppmärksamma på barnens kroppsliga 

uttryck för att på så vis försöka tolka huruvida även de yngsta barnen vill delta eller ej, samt haft i tanke att 

barnen befinner sig i ett underläge ur ett maktperspektiv då det är vanligt att barn gör som vuxna säger för att de 

känner sig tvingade till detta för att accepteras. Under studiens gång har vi hela tiden haft i åtanke hur 

informanterna, det vill säga barnen, påverkas av studien i nuläget, men även hur de kan tänkas påverkas i 

efterhand. Den påverkan som kan tänkas ske under studiens gång är att barnen möjligen känner sig mer eller 

mindre tvingade att delta i studien, i detta fall genom att bli filmade, då de befinner sig i ett underläge i 

förhållande till vuxna och eventuellt kan tänkas vilja göra de vuxna tillfredsställda. En ytterligare påverkan kan 

vara att barnen tvingas vara med i studien mot deras vilja på grund av att vi inte lyckas tolka barnens kroppsliga 

uttryck på ett för barnen sanningsenligt sätt. Enbart för att vi tror att barnen gett sitt medgivande till att delta i 

studien behöver det i själva verket inte vara så och detta är ett etiskt dilemma vilket vi hela tiden haft i åtanke.   

Vetenskapsrådet (2011) framhäver samt problematiserar videoinspelning som observationsmetod, då denna 

metod riskerar att blotta deltagarnas identitet. Dock poängterar Vetenskapsrådet att videoinspelning är den mest 

optimala insamlingsmetoden av information när avsikten är att observera och analysera rörelser, kommunikation 

och interaktion (Vetenskapsrådet, 2011:43).  Med detta i åtanke samt koppling till bedömningen av huruvida 

vinsten överväger risken av studien, vilket Vetenskapsrådet (2011:31) framhäver som en huvudsaklig aspekt att 

ta hänsyn till innan och under man genomför en studie, har vi beslutat att vinsten i detta fall överväger risken att 

deltagarnas identiteter avslöjas. Detta genom att vi innan vår observation har reflekterat kring samt fattat beslutet 

hur vi kan hantera och använda det insamlade materialet på ett sätt som inte avslöjar deltagarnas identitet, vilket 

vi gjort genom att videofilma skeendena på lösenordsskyddade privata mobiler samt samma dag överföra 

videosekvenserna till privata lösenordsskyddade datorer. Vetenskapsrådet (2011:44) belyser betydelsen av att 

forskarna måste intyga att det enbart är behöriga som kommer att ha tillgång till det inspelade videomaterialet. 

Detta krav har vi tagit hänsyn till samt anser att vi uppfyller genom att hantera och förvara videomaterialet på så 

sätt som beskrivits ovan. Det är viktigt att ha i åtanke att vi som forskare befinner oss i en maktposition över de 

personer som observeras. Det är vi forskare som väljer vad vi tar med i vår studie respektive vad vi utelämnar, 

dels i urvalet av det material vi samlat in, men även i själva stunden då videofilmningen och fältantecknandet 

sker. Barnen och pedagogerna har liten, om ens befintlig, chans att påverka detta.  
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Studiens kvalitet 

Valet av metod för denna studie har under arbetsprocessens gång visat sig vara positivt med avseende på att de 

genomförda observationerna har resulterat i en empiri som till stor del svarat på studiens syfte. Genomförandet 

av observationerna har växelvis fungerat bra och från stund till stund mindre bra. Då vi sedan tidigare befunnit 

oss i de två observerade barngrupperna under olika situationer innan själva observationstillfällena var det 

emellanåt svårt att förhålla sig till barnen som forskare med ett klart syfte istället för ett subjekt som interagerar 

med barnen på ett sätt som barnen är väl förtrogna med. I dessa situationer var det dock gynnsamt för 

observationerna att vi var två observatörer. När en av oss för en stund klev ur rollen som forskare tog den andra 

över den primära observationen just i det tillfället. Observation som metod har givit oss en empiri vilken 

motsvarat de förväntningar vi hade innan observationstillfällena med avseende på de forskningsfrågor som legat 

som grund för observationerna. Dessa forskningsfrågor visade sig vara bra underlag för observation och kom att 

vara till stor hjälp i arbetet med att urskilja vilka delar från observationerna vi skulle använda som 

analysmaterial. Då flera av forskningsfrågorna har sin utgångspunkt i att undersöka vad som sker i de 

pedagogiska rummen har observation som metod fungerat positivt i den mån att vi kunnat koppla flera av 

observationssituationerna till vårt syfte.       

Valet av observation som metod har som tidigare nämnts haft en positiv inverkan på denna studie då metoden i 

sig varit till stor hjälp i arbetet med att komma åt studiens syfte. Observationer visar dock inte vad 

undersökningspersonerna tänker eller känner samt deras agerandens bakomliggande avsikter. Detta kan vi enbart 

studera tolkningsvis, vilket Cohen, Manion & Morrison (2007:411) framhäver som en svårighet då man ska 

försöka komma fram till konklusioner i studien. För att minska denna svårighet skulle ett alternativ kunna ha 

varit att använda intervjuer som komplettering till observationerna för att få fatt i hur både barn och pedagoger 

tänker och känner kring de aspekter vilka vi haft som intention att undersöka. Detta alternativ skulle kunna 

fungerat som komplettering till observationerna om studien varit mer omfattande och löpt under ett längre 

tidsintervall. Att förbereda och transkribera både intervjuer och observationer hade tett sig allt för omfattande för 

denna studie i relation till tidsbegränsningen. Öhlander (2011) skriver om validitet med avseende på studier likt 

denna. Öhlander (2011) menar att validitet bland annat innefattar och avser den materialinsamling som krävs vid 

dessa slags studier. Med avseende på detta är alltså denna studie valid i den mån att det vi hade som intention att 

samla in under våra observationer även var det material som vi tillslut fick tillgång till (Öhlander, 2011:290). 

Insamlingen av empiri var sammantaget lyckosam för oss då vi fick tillgång till det material vi från början hade 

som intention att samla in. Att vi innan observationerna hade läst mycket litteratur och utarbetat flera 

forskningsfrågor stod i detta fall till vår fördel då vi visste i princip vilken slags empiri vi ville samla in.  

Ovanstående kan i sin tur problematiseras utifrån den tanke som Cohen, Manion & Morrison (2007:411) lyfter 

fram beträffande risken att observatörer inte har en helt och hållet objektiv syn på de skeenden och situationer 

som de observerar. Denna tanke grundar sig på idén att man som observatör riskerar att påverkas allt för mycket 

av det man tror sig finna samt sina tidigare upplevelser av liknande situationer och att detta i sin tur medför en 

risk att man som observatör sållar bort eller går miste om material som man från en början inte tror kan relateras 

till studien. Utifrån denna tanke kan man diskutera om vi som observatörer och forskare inom denna studie 

lyckats lyfta fram en sanningsenlig och rättvis bild av om barnen ges utrymme för karnevalisk lek och 

subjektskapande i dessa förskolor. Vidare kan man koppla studiens validitet till det Cohen, Manion & Morrison 

(2007:411) poängterar med avseende på observatörernas selektiva minne, vilket innebär att när man genomför 

observationer är det av stor risk att man i efterhand enbart kommer ihåg det man valt att föra fältanteckningar 

om. Detta är något vi haft i åtanke under vår studie och därav har vi insett betydelsen av att även videofilma våra 

observationstillfällen, då det minskar risken att selektera allt för mycket under själva observeringstillfällena.  
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Lenz Taguchi & Palmer (kommande/forthcoming:10) refererar till Barad och Haraway som framhåller diffraktiv 

analys som kan förstås bland annat i egenskap av att man som observatör och forskare inte gör en ansats att finna 

empirins ”inneboende” sanningar utan att man istället försöker uppmärksamma ett sätt att beskriva empirin på 

och utgår från tanken om att det finns ett otal antal olika sätt att beskriva samma empiri på. Lenz Taguchi & 

Palmer (kommande/forthcoming:3,6) talar om temporära och agentiska snitt som kan beskrivas i egenskap av 

delar av den verklighet eller de olika företeelser som vi som forskare väljer att sätta fokus på samt avgränsa från 

andra sätt att se samma företeelser på. Det är temporära snitt av den verklighet vi befinner oss i, en verklighet 

som går att förstå på många olika sätt. Dessa företeelser som ryms inom dessa agentiska snitt har inga 

inneboende sanningar av hur de ska förstås utan blir tillfälligt till samt förstås på tillfälligt specifika sätt beroende 

på de intra-aktiviteter som de ingår i, där även vi som forskare kan förstås som agentiska aktörer som påverkar 

hur företeelserna blir till samt uppfattas (Lenz Taguchi & Palmer, kommande/forthcoming:6). På så vis 

möjliggör den diffraktiva analysen att vår studie kan betraktas med hög validitet då vår mening inte blir att 

framföra en  sann skildring av  verkligheten utan meningen blir att skildra dessa företeelser på ett sätt där man 

just i detta agentiska snitt bortser från alla de otal antal andra sätt att beskriva samma händelser på (Lenz Taguchi 

& Palmer, kommande/forthcoming:6). En ytterligare risk som Cohen, Manion & Morrison (2007:411) framhäver 

och som kan påverka studiens validitet är att vi som observatörer inte kan garantera att de personer samt dess 

beteenden som vi observerar, såväl barns som vuxnas, inte påverkas av att de just blir observerade och har 

kännedom om detta. Vi kan inte säkerhetsställa att dessa personer skulle betett sig på liknande sätt om vi som 

observatörer inte befann oss i rummet med syfte att just observera hur barn ges utrymme till karnevalisk lek. 

Detta stämmer även överens med det Gradén & Kaijser (2011:196) betonar angående problematiken kring att 

använda kamera när man observerar, då kameran kan bidra till att undersökningspersonerna blir allt för 

medvetna om hur de beter sig och därmed blir deras beteenden konstlade.   

Resultat och analys  

Bollen som performativ agent  

Rummet är stort och öppet. Det är högt i tak. Ingen lampa är tänd i rummet och rullgardinerna är neddragna, 

vilket medför att enbart lite ljus sipprar in genom fönstren. Det har precis varit vila och en projektor spelar upp 

lugna musikvideos på en filmduk på väggen. Det finns olika byggmaterial, bilar, bollar, duplo etc. i rummet. En 

pedagog befinner sig i rummet sittandes i en fåtölj och har ett barn i knäet. Fem barn till, vilka alla är i 

treårsåldern, befinner sig i rummet.  

Kim börjar springa varpå jämnåriga Sasha springer efter. Båda barnen skrattar.  Pedagog: ”Nej, inte springa!” 

Barnen fortsätter att springa och skratta. Pedagog: ”Nej, man springer inte här! Man kan gå.” Sasha stannar upp 

och Kim som först tog initiativ till springandet fortsätter springa. Pedagog: ”Nej, inte springa!” (…) 

(…) Alexis står i mitten av rummet och har plockat upp en boll från golvet. Alexis kastar upp bollen i luften 

varpå hen tittar på pedagogen som sitter i fåtöljen. Pedagog: ”Nej, ta det försiktigt.” Alexis tar upp bollen och 

står still med bollen i famnen. Hen kastar sedan på nytt upp bollen i luften. Alexis tittar bort mot pedagogen 

varje gång hen kastar bollen. Hen kastar bollen högt upp i luften och skrattar lite tyst. Lova och Milo springer 

fram till Alexis och när bollen, efter kastet, faller ned på golvet tar Lova bollen och kastar den högt upp i luften 

samtidigt som hen skrattar högt. Milo och Alexis börjar också skratta högt (...) 
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I slutet på observationen där Alexis plockar upp en boll från golvet samt kastar upp denna högt i luften kan man 

utifrån agentisk realism förstå det som att bollen tilltalar barnet ”ta upp mig, kasta mig!” samt att bollen i relation 

till rummets utformning med dess höga tak tilltalar barnet ”kasta mig högt upp i luften, se hur högt jag kan 

komma!”. Utifrån agentisk realism kan bollen och taket förstås som performativa agenter vilket beskrivs som 

såväl mänskliga som ickemänskliga kroppar, vilka har kraften att i gemenskap med andra frambringa olika 

händelseförlopp genom att finnas till (Lenz Taguchi, 2012:15,54). Bollen och rummet med dess höga tak sedda 

som performativa agenter kan förstås som att de intra-agerar med såväl barnet som varandra, det vill säga att 

dessa materiella kroppar kan förstås, i sin samvaro, uppmana eller locka barnet att kasta bollen högt upp i luften. 

Detta resulterar i att barnet intra-agerar eller samhandlar med dessa icke-mänskliga kroppar och dess 

uppmaningar och därmed kastar bollen högt upp i luften. Det skeende som i denna stund utspelar sig kan 

förklaras i egenskap av ett samkonstituerande, då det enligt den agentiska realismen är de uppmärksammade 

intra-aktionerna eller samhandlingarna, det vill säga de relationer som uppstår mellan olika kroppar, som 

möjliggör detta händelseförlopp (Lenz Taguchi, 2012:14, 15). Det går att betrakta detta skeende som 

sammanflätade tillblivanden, då man utifrån den agentiska realismen inte med säkerhet kan fastställa vilken 

kropp, det vill säga bollen, taket eller barnet, som gör vad i de ömsesidiga bindningar som uppstår dem emellan 

(Lenz Taguchi, 2012:15). Utifrån denna tanke går det inte att enbart se det som barnets val eller agerande att 

kasta bollen högt upp i luften utan detta sker som en effekt av att bollens materiella kropp finns tillgänglig för 

barnet som befinner sig i ett öppet rum med högt i tak.  

Inom det posthumanistiska perspektivet finns en tanke om att de materiella förutsättningar, som verksamhetens 

och rummens utformning möjliggör, är genomsyrade av pedagogers tankar om hur barn bör vara vilka i sin tur 

även påverkas av läroplanen och de styrdokument som pedagoger ska förhålla sig till. Man kan med avseende på 

detta förstå utformningen av miljön som tillåtande att kasta bollen upp i luften, just genom rummets öppna ytor, 

höga tak samt att bollen befinner sig i rummet (Lenz Taguchi, 2012:29). I relation till detta kan det förstås som 

att pedagogerna som utformat miljön och valt det tillgängliga materialet, ställer sig tillåtande till barnens 

kastande av bollen. Dock motsägs detta då pedagogen säger ”Nej, ta det försiktigt” efter att barnet kastat upp 

bollen i luften. Trots att bollen och rummens utformning tycks säga till barnet att “kasta bollen högt!” förstås 

pedagogen uttrycka att barnets intra-aktion med materialet enbart får ske på pedagogens villkor, nämligen att 

bollen ska kastas försiktigt. Denna yttring från pedagogen skulle kunnat medföra att barnet slutat kasta bollen. I 

detta fall fortsätter dock barnet att kasta bollen samtidigt som hen sneglar mot pedagogen. Detta kan förstås som 

att barnet medvetet bryter mot de konventioner som pedagogen i ett tidigare skede givit uttryck för och det är i 

relation till detta som denna situation kan förstås som karnevalisk. Detta relateras vidare till den karnevaliska 

leken samt karnevalen som begrepp vilken har en utgångspunkt i att just bryta mot rådande normer och regler 

(Bachtin, 1965/2007:21; Øksnes, 2011:144,146). Med avseende på detta kan man dels förstå det som att 

pedagogen minskar barnets utrymme för karnevaliska lekar då pedagogen uppmanar barnet att ta de försiktigt, 

men det går även att förstå det som att pedagogen möjliggör för barnets karnevaliska lekar genom att pedagogen 

påminner barnet om de rådande normer och regler, vilket i detta fall är att man enbart får kasta bollen om man 

gör det försiktigt. Om dessa regler och normer inte fanns skulle inte barnet ha möjlighet att bryta mot dem och 

därmed skulle den karnevaliska lekens karaktär minska. Därmed går det även att uttrycka att rådande regler och 

normer fungerar som performativa agenter som intra-agerar med barnen, pedagogerna, materialet och rummen. 

Något som ytterligare kan stärka tanken om att barnet medvetet bryter mot de konventioner som pedagogen ger 

uttryck för är att barnet skrattar lite tyst varje gång hen har kastat upp bollen i luften i samband med att hen 

sneglar mot pedagogen. Detta kan förstås som att barnet är medvetet om att hen bryter mot rådande konventioner 

och att det är spänningen i detta som är en starkt bidragande faktor till att den karnevaliska leken fortskrider.  
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Att hoppa i en karnevalisk lek 

Rummet är stort och har högt i tak. Rummet består av stora öppna ytor. I mitten av rummet är det en scen, på 

scenen finns det en ”hemvrå”. Mittemot scenen står det en relativt lång bänk med brett ryggstöd. Två 

pedagoger, två observatörer och sex barn mellan ett till tre år befinner sig i rummet. 

Lo som är i ettårsåldern klättrar upp på bänken, tittar mot ena observatören och klättrar sedan upp på bänkens 

ryggstöd. Lo tittar på en pedagog som sitter på golvet i närheten och börjar stampa lätt med fötterna uppe på 

ryggstödet. Mika som är i tvåårsåldern ser detta och tittar upp mot Lo och ler. Mika tittar mot pedagogen och 

sedan mot en av observatörerna som filmar. Mika klättrar också upp på det breda ryggstödet/platån och tittar mot 

pedagogen. Mika börjar stampa lite försiktigt samt sneglar mot pedagogen. Mika stampar alltmer intensivt. Lo 

tittar på Mika och stampar också. Nima som är i tvåårsåldern tittar på Mika och klättrar också upp på bänkens 

ryggstöd. Nima börjar också stampa högt. Mika sneglar mot observatören och fortsätter stampa. Mika och Nima 

börjar stampa ännu hårdare och ler. Nima tittar mot en av observatörerna och ler. Mika slutar stampa och ställer 

sig vid kanten på ryggstödet. Mika hoppar ner varpå Nima hoppar ner åt samma håll. Mika och Nima skyndar sig 

att klättra upp på ryggstödet igen och båda barnen ler stort. Lo klättrar återigen upp på bänken och ryggstödet. 

Mika och Nima stampar med fötterna uppe på ryggstödet och hoppar sedan ner på golvet igen på samma sätt 

som innan. Barnen fortsätter hoppa ner varpå de springer runt bänken och snabbt klättrar upp igen för att sedan 

på nytt hoppa ner på golvet. Kim börjar räkna när barnen hoppar.  Pedagogen utropar glatt: ”Jaaa!” och ”Bravo!” 

när varje barn hoppar ner. Pedagogen börjar också räkna ner när barnen hoppar. Pedagogen börjar sjunga: 

”Hoppa, hoppa, hoppa, hoppa, hoppa. Hoppa jag kan inte stoppa.” Barnen fortsätter hoppa. Noell klättrar upp på 

scenen och tittar på de andra barnen varpå hen hoppar ner från scenen. Pedagog: ”Titta man kan hoppa från 

scenen också”. Barnen fortsätter hoppa från scenen och från ryggstödet. Barnen ropar glatt när de hoppar. 

Utifrån agentisk realism kan ovanstående händelse förstås i linje med att, likväl som barnet leker med bänken 

och de andra barnen, leker även bänken med barnen. Denna tanke vilar på idén om att materiella kroppar 

betraktas i lika stor mån vara kapabla att omforma och influera människors tankar, känslor och agerande som en 

människa har förmåga att omforma det materiella (Lenz Taguchi, 2012:2-3). Eller som Hultman (2011:38) 

uttrycker, att det materiella kan uppmana barnen till handling. Genom bänkens utformning och placering i 

rummet ges bänken en kraft och agens som förstås leka med barnen på det sätt att den får barnen att vilja hoppa, 

skratta och busa i gemenskap med såväl bänken som  med varandra. Bänken får barnen att med sina mänskliga 

kroppar klättra, stampa och hoppa. Bänkens jämna yta gör det lätt för barnen att befinna sig uppe på platån och 

utifrån den agentiska realismen kan det förstås som att bänken ropar till barnen ”stå på mig” ”klättra upp på mig” 

”hoppa ner från mig” och att barnen, bänken och golvet, sedda som performativa agenter,  i en samhandling 

lockar barnens kroppar att hoppa ner från bänken och nudda golvet om och om igen (Lenz Taguchi, 2012:15).  

I det samkonstituerande som sker, det vill säga hoppandet och klättrandet på bänken är det inte enbart de 

mänskliga kropparna och bänken som intra-agerar utan även de föreställningar kring vad en bänk vanligtvis 

används till samt vad den är tänkt att användas till i just denna verksamhet (Barad refererad till i Lenz Taguchi, 

2012:29). Om konventionerna för denna bänk är att man enbart ska sitta på den kan det förstås som att barnen 

ges utrymme till denna karnevaliska lek, just genom att bänken egentligen är menad att användas till något annat 

och att pedagogen trots detta låter leken fortskrida. Barnen ges därmed möjlighet att bryta mot rådande 

konventioner, vilket är en förutsättning för den karnevaliska lekens karaktär och för att denna ska uppstå 

(Bachtin,1965/2007:21; Øksnes, 2011:144,146). Då pedagogen tillåter detta agerande hos barnen medverkar 

pedagogen själv till att bryta mot de rådande konventionerna, pedagogen blir därmed involverad i barnens 

karnevaliska lek. Detta kan tänkas förhöja stämningen i barnens karnevaliska lek genom att barnen vet med sig 

att de bryter mot rådande konventioner, nu tillsammans med en vuxen. Detta kan i sin tur förstås som att 

pedagogen genom brytandet av rådande konventioner av hur en bänk ska användas på ett sätt suddar ut de 
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föreställningar som finns med avseende på vad som är tänkt att göra med denna bänk. Genom detta skulle man 

då kunna betrakta det som att den karnevaliska lekens karaktär avtar i takt med att de rådande konventionerna 

mer eller mindre suddas ut och att utrymmet för den karnevaliska leken därmed minskar. Å andra sidan går det 

att förstå ovanstående situation som att barnet hela tiden testar och försöker tänja på de rådande konventionerna 

genom att först börja stampa försiktigt och sedan allt hårdare, att först hoppa relativt lugnt till att sedan hoppa 

och springa runt till bänkens låga sida samt snabbt klättra upp igen. Det förstås som att barnens agerande under 

skeendets gång ökar i kraft, där barnen triggar och uppmuntrar varandra att hoppa, springa runt, klättra upp fort 

och stampa hårt mot bänkens ryggstöd. Detta i en samhandling med de materiella kroppar som finns närvarande i 

form av bänken, bänkens ryggstöd och golvet (Lenz Taguchi, 2012:14-15). 

Hultman (2011:28-29) refererar till Barad och beskriver barns subjektskapande, det vill säga hur barn blir till, 

som något föränderligt och beroende av de relationer mellan såväl mänskliga som ickemänskliga kroppar samt 

rådande föreställningar som barnet intra-agerar med. Utifrån detta går det att förstå det som att de barn som 

klättrar upp på bänkens ryggstöd och sedan hoppar ner uppfattas av andra och varandra som modiga, barnen blir 

till som modiga tack vare att pedagogen tillåter detta agerande bland barnen. Det barn som istället för att klättra 

upp på bänken, hoppar från den lägre scenkanten skulle kunna bli till och uppfattas av de övriga i rummet som 

inte lika modig som de andra barnen. Utifrån den agentiska realismen går det att yttra att detta barn ges möjlighet 

att inta positionen som mindre modig genom att scenen och bänken finns i rummet och intra-agerar såväl med 

varandra som med barnet i fråga samt med de andra barnen. Å andra sidan kan man förstå det som att pedagogen 

genom att hon glatt säger ”Titta, man kan hoppa från scenkanten också!” möjliggör för barnet att inta positionen 

av att vara ett påhittigt barn då barnet gör något eget. Genom detta synliggörs möjligheterna för barnen att inta 

olika positioner och bli till på olika sätt, där både mänskliga och icke-mänskliga kroppar hela tiden samhandlar i 

gemensamma processer. 

Det går även att förstå den mobiltelefon, som ena observatören filmar händelsen med, som en performativ agent, 

vilken kan ses som agentisk bland annat med avseende på den möjliga påverkan den kan tänkas göra på barnens 

uppfattning av att detta agerande är accepterat. Att detta agerande tycks vara accepterat förstärks ytterligare 

genom att pedagogen, som också kan ses som en performativ agent, som sitter i närheten och ser det som sker 

inte säger till barnen att sluta. Att pedagogen inte avbryter denna lek kan förstås som att pedagogen värdesätter 

leken. Det skulle även kunna uppfattas som att pedagogens tillåtande av leken påverkas samt äger rum på grund 

av att ena observatören filmar denna lek, vilket är i linje med det Cohen, Manion & Morrison (2007:411) belyser 

om huruvida man som observatör aldrig kan utgå från att de observerade personerna skulle ha betett sig på 

likartat sätt om de inte blivit observerade. Detta framhäver även Gradén & Kaijser (2011:196) samt uttrycker 

kameran som en bidragande orsak till att undersökningspersonernas beteenden riskerar att bli konstlade genom 

att kameran kan frammana en överdriven medvetenhet hos undersökningspersonerna om deras egna beteenden. 

Dock förstärks tanken av att pedagogen värdesätter denna lek genom att pedagogen tycks uppmuntra leken 

genom att börja sjunga en sång om att hoppa.  

Stolarna och barnen 

Sju barn och en observatör befinner sig inne i avdelningens fantasirum innan lunch. I rummet finns det bland 

annat utklädningskläder och litet bord med tillhörande stolar. Utanför rummet finns en korridor som leder till 

avdelningens övriga rum där flera barn och pedagoger passerar under händelseförloppet. Barnen har befunnit 

sig i rummet ca 20 minuter när ett barn börjar vända på stolarna så att stolsryggen ligger mot marken. 

(…) Ett barn vänder på en av de små stolarna samtidigt som hen sneglar mot observatören. Observatören tittar på 

barnet snabbt och tittar sedan ner i sitt block. Ett till barn ansluter och vänder upp och ned på resterande stolar. 

Detta barn sneglar också på observatören och möter sedan det andra barnets blick. Sedan tittar barnen på 
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varandra och skrattar varpå de sätter sig på stolsryggarna. Ytterligare två barn ansluter och börjar knuffa fram 

stolarna som barnen sitter på. En pedagog tittar in i rummet och ler mot barnen och går sedan därifrån. Nu har 

alla barn i rummet anslutit i leken och de turas om att sitta på stolsryggarna medan ett annat barn puttar dem 

framåt. Detta sker under höga skratt. Samtliga barn skrattar högt när de sätter sig på stolsryggarna (...)  

Utifrån den agentiska realismen kan stolarna i ovanstående händelse betraktas som performativa agenter som 

uppmanar barnen att vända på dem. Det kan förstås som att stolarna leker med barnen i lika hög grad som barnen 

leker med stolarna och varandra. Detta genom att stolarna har förmågan att forma och påverka barnens känslor, 

agerande och tankar, i lika stor utsträckning som barnen har förmågan att flytta och vända på stolarna (Lenz 

Taguchi, kommande/forthcoming:2-3). Lenz Taguchi & Palmer (kommande/forthcoming:5) beskriver mänskliga 

som såväl icke-mänskliga kroppar som tillfälliga i linje med att dessa hela tiden omformas och ombildas i 

relation till varandra. Stolarna som såväl barnen kan då förstås som subjekt som är föränderliga och intar olika 

positioner i förhållande till varandra, därmed går det att yttra att dessa stolar blir annorlunda i gemenskap med 

barnen. Stolarna kan förstås inta positioner av att vara roliga och knasiga likväl som barnen kan inta dessa 

positioner. Dock krävs det en kännedom om hur det egentligen är tänkt att stolarna ska användas för att dessa 

positioner ska bli möjliga, vilket förtydligas med den agentisk realistiska tanken om att intra-aktioner är 

materiellt-diskursiva, det vill säga att de samhandlingar som sker påverkas av det materiella och det mänskliga, 

men även av rådande föreställningar som verkligheten genomsyras av, i detta fall hur en stol är menad att 

användas.  

(...)Ett barn som sitter på en stol börjar gråta varpå en pedagog inom några sekunder befinner sig i rummet varpå 

hen sätter sig på huk framför barnet. Pedagog: ”Vad är det som har hänt?”. Barnet fortsätter att gråta och 

pedagogen frågar återigen vad som har hänt. Sedan upptäcker pedagogen att barnets fingrar är mellan golvet och 

stolsryggen som trycks mot golvet av barnets kroppsvikt. Pedagog: ”Nämen oj har du klämt dig”. Pedagogen 

som satt sig på knä lyfter upp barnet och tittar på barnets fingrar samtidigt som hen blåser på barnets fingrar. 

Barnet slutar gråta och sätter sig i pedagogens knä. De andra barnen puttar fortfarande runt varandra på stolarna 

och verkar inte ha tagit någon större notis över pedagogens närvaro. Pedagogen vänder sig mot barngruppen. 

Pedagog: ”Hallå allihopa nu vill jag att ni lyssnar på mig. Nu när ni är så många barn här inne vill jag att ni 

vänder stolarna åt rätt håll. Kim klämde sig och det gjorde jätteont. Vänd stolarna åt rätt håll nu så ingen mer 

gör sig illa”. Två barn vänder stolarna åt rätt håll medan ett barn sitter kvar på stolen. Pedagogen går fram till 

barnet och upprepar att Kim gjort sig illa och att hen måste vända stolen åt rätt håll så ingen annan gör sig illa.  

Barnet tittar ned i marken och rynkar på ögonbrynen. Pedagogen säger till ytterligare en gång och när barnet inte 

lyssnar drar pedagogen bort stolen så barnet glider av och ställer den åt rätt håll. Barnet börjar gråta och 

pedagogen säger att hen gjorde så för att det är så många barn i rummet just nu och att hen inte vill att fler barn 

ska göra sig illa (…) 

I slutet av denna sekvens avbryter pedagogen den karnevaliska leken och det går att förstå det som att pedagogen 

lät denna lek fortskrida med premissen att ingen får skadas fysiskt, vilket uttrycks när pedagogen avbryter det 

barnen gör och förklarar att de måste vända stolarna åt rätt håll igen så ingen annan gör sig illa. Genom att 

pedagogen avbryter leken hamnar äganderätten av leken här istället hos pedagogen. Pedagogens tillsägelse 

gällande stolarna resulterar i att stolarna nu fortsätter att intra-agera med barnen, fast nu på ett sätt vilket befäster 

pedagogens vilja att stolarna används upprätt enligt konventionerna för hur en stol ska användas. Detta resulterar 

slutligen i att barnens karnevaliska lek avslutas på pedagogens initiativ. Dock tycks ett av barnen motsätta sig 

detta genom att inte flytta sig från stolen efter pedagogens tillsägelse. Den karnevaliska situationen förlängs 

genom att detta barn fortsätter att bryta mot konventionerna och det som den vuxne pedagogen försöker få barnet 

att göra. I slutet av situationen tar pedagogen fysiskt bort barnet från stolen. Detta kan förstås som att barnet i så 

stor mån det går gör försök att hålla fast i den karnevaliska situationen, både genom sitt kroppsspråk och 

minspel. Trots att pedagogen här avbryter leken går det att förstå det som att denna lek ändå ur pedagogens 
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synpunkt givits ett värde då pedagogen först efter att ett barn skadats fysiskt avbryter leken. Det är självklart av 

stor vikt att man som ansvarig pedagog i så stor mån som möjligt hindrar barnen från att skadas. Förskolans 

läroplan (1998/2010:11) framhäver pedagogers ansvar för att barnen ska garanteras en god omsorg i förskolan 

vilket belyser vikten av att pedagoger i så stor mån som möjligt ska försöka vägleda barnen på så vis att skador 

minskas. Vidare betonar läroplanen att pedagogerna ska bedriva verksamheten på ett sätt där såväl omsorg, 

omvårdnad och aktiviteter ska värderas och vävas ihop på ett sådant sätt att ingen av dessa faktorer får dominans 

på ett osunt sätt (Läroplanen, 1998/2010:9). Pedagogerna är därmed ålagda att ständigt överväga olika 

aktiviteters risker för att barn inte ska skadas och det finns en viss problematik kring detta då det kan vara svårt 

att på förhand avgöra hur en aktivitet ska arta sig. I relation till detta är det förståeligt att pedagoger kontinuerligt 

kan tänkas avbryta lekar med ett snabbt tidsintervall, då de hela tiden måste ta hänsyn till barnens fysiska hälsa. 

Spisen blir till något annat 

Inne i ett av avdelningens rum befinner sig fem barn, en observatör och en pedagog efter lunch. Barnen är 

sysselsatta med att klättra upp på en leksaksspis för att sedan hoppa ned från denna. I rummet finns även en låg 

bokhylla, diverse utklädningskläder, ett bord och fyra stolar.  

(…) De fem barnen som befinner sig i rummet står i rad vid sidan av leksaksspisen som befinner sig i rummet.. 

Pedagogen sitter bredvid spisen och tittar på barnen när de klättrar upp på spisen. Pedagogen tycks vara beredd 

på att ta emot barnen när de hoppar ner från spisen då hen varje gång ett barn hoppar sträcker upp armarna en 

aning mot barnet som hoppar. Barnen turas om att hoppa och hoppandet sker under höga skratt. Barnen talar inte 

med varandra verbalt utan skrattar genom hela situationen. Ett av barnen avviker efter en kort stund från 

görandet, tittar mot pedagogen och börjar sedan klättra upp på bokhyllan vilken står bredvid spisen. Pedagogen 

tycks inte notera att barnet klättrar i bokhyllan utan sitter hela tiden vänd mot barnen som hoppar från spisen. 

Barnet sätter sig på bokhyllans översta hylla och tittar mot pedagogen igen. Nu uppmärksammar pedagogen att 

barnet sitter på bokhyllan. Pedagog: ”Charlie, klättra ner därifrån. Du vet att du inte får klättra upp där. 

Bokhyllan kan gå sönder!”. Charlie tittar på pedagogen och sedan mot de andra barnen som stannat upp i sitt 

hoppande från spisen. Barnen tittar växelvis på Charlie och pedagogen. Charlie skrattar och tittar på pedagogen. 

Pedagog: ”Charlie hoppa ner därifrån nu, jag menar allvar. Du kan göra illa dig!”. Charlie och barnen skrattar 

och pedagogen säger till Charlie ytterligare en gång att klättra ned från bokhyllan. Charlie klättrar ner och 

återgår till att klättra upp och hoppa ned från spisen, fortfarande under höga skratt tillsammans med de andra 

barnen (...)  

Øksnes (2011) skriver om att barn istället för att följa konventioner utmanar dessa och på ett lekfullt sätt 

anammar samt tar sig till det främmande och äventyrliga. I denna situation kan man se att barnen inte använder 

spisen på det sätt som rummet utstrålar att den ska användas. I rummet finns det utklädningskläder, ett litet bord 

och små stolar. Dessa performativa agenter utstrålar, utifrån de egenskaper dessa ting tillskrivs, att i det här 

rummet är det en viss sorts lek som ska lekas utifrån de konventioner som finns i förskolan. Då spisen står i ett 

rum med utklädningskläder och diverse hemliknande material är det som att spisen är placerad i detta rum för att 

utstråla att ”här ska man laga mat”. Øksnes (2011) tolkar Bachtin som menar att karnevalen hjälper oss i 

tankegången att se världen som tillgänglig och obunden samt därmed se sanningar som föränderliga. Detta kan 

kopplas till barnens sätt att bryta mot de konventioner som finns, i detta fall att spisen symboliserar en vardaglig 

syssla som att laga mat (Øksnes, 2011:146). I denna situation synliggörs detta genom att barnen använder spisen 

till något helt annat, nämligen att hoppa från. Barnen utmanar med andra ord etablerade linjer och det är detta 

som gör denna situation till karnevalisk. Barnen tycks utstråla tankar om de performativa agenternas relativism 

och att dessa kan samverka på olika sätt beroende på hur man i situationen påverkas av dessa.   
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Kopplat till barns karnevaliska lek i denna situation tycks de performativa agenterna vara beroende av varandra 

för den karnevaliska lekens fortskridning. Spisen förstås i detta fall som en performativ agent med särskilt stark 

agens i den mån att den lockar barnen att klättra och hoppa, vilket kan ses som en utgångspunkt för att den 

karnevaliska leken skall uppstå överhuvudtaget i denna situation .I situationen samverkar alltså de mänskliga och 

ickemänskliga performativa agenterna. Hultman (2011:14) skriver om svårigheten gällande gränsdragandet 

mellan betydelsen av barns relationer med människor kontra ickemänskliga materialiteter och menar att dessa 

relationer genomkorsar varandra på ett oskiljbart sätt. I anknytning till denna situation tydliggörs detta genom att 

barnen samspelar med varandra och med spisen på ett sådant sätt att om det ena skulle uteslutas skulle inte 

situationen existera. Barnens karnevaliska lek och gemenskap är lika beroende av spisen som den är av barnens 

mellanmänskliga relationer. Med avseende på de icke-mänskliga performativa agenter, som i denna situation 

består av spisen och bokhyllan, kan dessa i relation till agentisk realism förstås som subjektskapande 

subjektiviteter. Hultman (2011:8,17) skriver om  subjektskapande som en aktiv process där subjektet  i relation 

till omvärlden blir till på olika sätt i olika situationer och att denna process innebär att subjektet även uppfattas 

på olika sätt beroende på i vilken situation subjektet befinner sig i. I relation till subjektskapande och med 

utgångspunkt i agentisk realism blir alltså spisen och bokhyllan i denna situation subjekt som av barnen 

uppfattas och används av barnen på ett nyanserat sätt som bryter mot konventionerna för hur dessa “ska” 

användas. Barnen bidrar till spisens och bokhyllans subjektskapande i denna situation då de klättrar och hoppar 

från dessa. Spisen och bokhyllan är inte längre passiva objekt med enbart en funktion, funktioner som enligt 

rådande konventioner är att “vid spisen lagar man mat” och i “bokhyllan ställer man böcker”. Med andra ord 

bidrar barnen i denna situation till en förskjutning av subjektivitetsbegreppet genom att de tillskriver bokhyllan 

och spisen nya egenskaper i dess karnevaliska lek. Med utgångspunkt i agentisk realism kan alltså saker och ting 

som ofta förstås som objekt skifta till att uppfattas som subjekt i den mån att de blir till på olika sätt beroende på 

situation och uppfattas på olika sätt av andra subjekt. Subjektivitet och performativ agens är med andra ord 

begrepp med gemensamma knytpunkter. 

Under situationens gång sitter pedagogen bredvid spisen utan att avbryta i barnens karnevaliska lek. Dock kan 

det förstås som att hens kroppsspråk visar att det som barnen gör i viss mån är ”förbjudet” då pedagogen på ett 

skyddande sätt sträcker upp sina händer varje gång ett barn ska hoppa ned från spisen. Det kan även förstås som 

att pedagogen, enbart genom sin konstanta närvaro i situationen, signalerar till barnen att ”det här kan ni bara 

göra om en vuxen är med”. Den karnevaliska leken tycks tillåtas på den vuxnes premisser att inget barn ska göra 

sig illa. När Charlie avviker från hoppandet och istället klättrar upp på en bokhylla tycks detta falla utanför 

ramarna för vad som är tillåtet på förskolan. Här kan det förstås som att ytterligare en karnevalisk situation 

uppstår i en redan karnevalisk lek. Charlie och de andra barnen skrattar genom hela situationen även då Charlie 

får tillsägelser vilket visar på vilken kraft den pågående karnevaliska leken har, barnen förstås vara helt 

uppslukade av denna (Øksnes, 2011:149).  

Øksnes (2011:49) skriver att respekt för barns lek ingår i mötet med barnet som ett subjekt, att det är viktigt att 

man som vuxen har en förståelse för barns lek och betydelsen av denna utifrån barnets perspektiv. Denna 

situation kan förstås utifrån att pedagogen möter barnen som lekande subjekt och pedagogen utstrålar därmed en 

respekt för barnens karnevaliska lek. Å andra sidan accepteras leken utifrån pedagogens premisser. När Charlie 

klättrar upp i bokhyllan avbryter pedagogen detta genom att referera till både Charlies och bokhyllans fysiska 

välmående, att klättring i bokhyllan kan leda till att Charlie gör sig illa och att bokhyllan går sönder. Huizinga 

(1938/2004:33) skriver att stämningen som uppstår i leksituationer är labil och att den närsomhelst kan störas 

både genom att lekstämningen försvinner från den som leker eller att någon utomstående faktor avbryter leken. I 

den karnevaliska leken som synliggörs i ovanstående situation kan det förstås som att pedagogen har en 

förtrogenhet kring detta, att leken som barnen är inne i uppfattas som skör i den mån att den närsomhelst kan 

avbrytas, den karnevaliska andan till trots. Pedagogen är tillsynes relativt passiv under lekens gång och de enda 
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gånger när pedagogen gör anspråk med sin närvaro är då hen håller upp händerna mot barnen och när hen säger 

till Charlie att inte klättra upp i bokhyllan. Det kan med andra ord förstås som att pedagogens möte med barnen 

som subjekt sker med en grundläggande respekt för barnen lek och det kan förstås som att hen inte vill avbryta 

barnens lek om den inte är till någon fara för barnens fysiska hälsa.  

Diskussion  

Resultatdiskussion  

I relation till studiens syfte och frågeställningar har vi kunnat urskilja mönster i analysen som till stor del 

besvarar studiens forskningsfrågor. Under genomförandet av observationerna och analys har vi uppmärksammat 

att barnen i de observerade förskolorna till viss del ges utrymme för den karnevaliska leken. I analysen 

synliggörs det att barnen stundom ges utrymme för sin karnevaliska lek, något som dock tycks vara 

situationsbaserat. Barnen både uppmuntras och dämpas i sin karnevaliska lek. Något som analyserna pekar mot 

är att de karnevaliska lekarna främst avbryts av pedagoger om barnen utsätts för något fysisk fara i relation till 

leken. Omsorgs- och trygghetsaspekten tycks i flera fall väga tyngre än att låta leken fortskrida. Detta synliggörs 

i analysen i den mån att den karnevaliska leken avbryts av pedagoger om något barn gjort sig fysiskt illa. Det går 

även att urskilja att den karnevaliska leken även ofta avbryts innan någon gjort sig illa med motiveringen att om 

leken fortskrider kan någon komma att skada sig. Med detta sagt bortser vi inte från vikten av att förskolan ska 

vara en trygg plats för barnen i den bemärkelsen att verksamheten i så stor mån som möjligt ska vara utformad 

på ett sätt som förhindrar att barnen skadar sig fysiskt. Betydelsen av pedagogers närvaro i karnevaliska lekar 

ges en betydande roll i relation till detta. Pedagoger kan genom sin närvaro förhindra att barnen skadar sig och 

närvaron kan då även innebära att barnen får fortskrida sin lek då det finns en vuxen som avgör om leken 

tenderar att riskera barnens fysiska hälsa.  

De förskolerum i vilka observationerna genomförts har varit utformade på skilda vis, både med avseende på 

material och rumsplanering. Dock visar analysen att den karnevaliska leken sker oberoende på hur rummet är 

utformat och vilket material som finns tillgängligt för barnen. Den karnevaliska lekens framfart tycks inte 

påverkas av hur ovanstående faktorer är utformade. Något som visas genom analyserna är att den karnevaliska 

leken genomgående uppstår i sammanhang med något materiellt, den sker aldrig enbart mellan mänskliga 

kroppar. De icke-mänskliga performativa agenterna tycks ha en lika avgörande del som barnen i den mån att den 

karnevaliska leken ska kunna uppstå. Detta synliggörs i samtliga analyser där den karnevaliska leken utgår från 

både barnens intra-agerande och den intra-aktion som sker mellan barnen och icke-mänskliga ting. Genom detta 

stärks tanken om att det inte går att avskilja den mänskliga världen från den icke-mänskliga. Dessa världar 

samverkar ständigt och är ömsesidigt beroende av varandra, i detta fall i den karnevaliska leken.  

Med avseende på barnens subjektivitet i relation till pedagogerna, rummens utformning och det tillgängliga 

materialet visar analysen att barnens subjektivitet i relation till den karnevaliska leken tycks påverkas av 

pedagogerna, rummens utformning och det tillgängliga materialet. Lenz Taguchi (kommande/forthcoming:2-3,7) 

framhäver att egenskaper och identiteter omskapas eller omformas ständigt i olika situationer beroende på vilka 

andra kroppar, såväl mänskliga som ickemänskliga, och föreställningar som för tillfället finns tillgängliga. 

Därmed går det att förstå det som att barnen blir till på olika sätt i gemenskap med pedagogerna, rummens 

utformning och det material som finns tillgängligt, men även i gemenskap med rådande föreställningar och 

regler som pedagoger och barn tillsammans upprätthåller samt skapar och omskapar i deras intra-aktiviteter med 

varandra. Barnens subjektivitet påverkas med andra ord av hur de blir bemötta i sin karnevaliska lek. I analysen 
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syns det upprepade gånger att barnen avbryts i sin karnevaliska lek. Detta kan förstås som att barnens 

subjektivitet påverkas negativt då dessa avbrytningar kan förstås som en kränkning av barnens lek. Å andra sidan 

synliggör även analysen för situationer då barnen tillåts leka karnevaliska lekar. I relation till barnens 

subjektivitet kan detta då förstås som att barnen i dessa i situationer blir till med en positiv underklang, att 

barnens lek då betraktas som värdefull.  

Øksnes (2011:44) skriver att vuxna ständigt tenderar att göra försök att frambringa vissa former av subjektivitet 

hos barnen som stämmer överens med rådande samhällsnormer och konventioner. Intentionen är då att barnen 

styrs mot det som kategoriseras under ”normalt beteende”. Det kan förstås som att pedagogerna genom sina 

tillsägelser gör försök att forma barnens subjektivitet på ett sätt som stämmer överens med de rådande 

konventioner över hur ett ”normalt” barn bör bete sig. I relation till barnets subjektskapande kan med andra ord 

pedagogens tillsägelser resultera i att barnet både uppfattas och uppfattar sig själv som ”bråkig” eller ”stökig” 

(Hultman, 2011:8,17). I analysen Bollen som performativ agent ger å andra sidan rummet och bollen uttryck för 

det motsatta och det kan förstås som att rummet och materialet, tillskillnad från pedagogen, uppmuntrar barnets 

subjektskapande i situationen. Med avseende på detta tycks situationen bli ambivalent, då pedagogen ger uttryck 

för acceptans av en viss sorts subjektivitet medan rummet och materialet ger uttryck för en annan. I situationen 

får barnen upprepade gånger tillsägelser av pedagogen. Hultman (2011:28-29) menar att barn ofta sätts i och 

sätter sig i liknande subjektspositioner då konventionerna och normen för barnets vardagliga situationer ofta ser 

ut på samma sätt. Detta kan i sin tur leda till att barnet uppfattas av andra och uppfattar sig själv på liknande sätt 

då konventionerna och normerna enbart ger möjlighet till vissa slags subjektspositioner. Relaterat till denna 

situation skulle pedagogens tillsägelser kunna bidra till att barnet uppfattar sig själv som ”bråkigt” eller ”stökigt” 

då barnets agerande tycks bryta mot rådande regler och normer vilka pedagogen upprätthåller genom sina 

tillsägelser.  

När barnen står upp för sin karnevaliska lek och fortskrider denna, trots pedagogers tillsägelser, intar barnen 

olika subjektiva positioner, som exempelvis ”busiga”, ”normbrytande”, ”rebelliska”, vilka i sin tur kan påverka 

hur barnen uppfattar sig själva, uppfattas av andra samt blir bemötta. Den karnevaliska leken innebär många 

gånger att bryta mot konventioner, vilket synliggörs i analysen genom att barnen använder material på annat sätt 

än vad konventionerna säger och trots pedagogernas tillsägelser fortskrider sin lek, dock med olika 

tillvägagångssätt. Därav kan det förstås som att barn måste inta dessa, ofta negativt sedda, subjektspositioner för 

att få möjlighet att ge sig hän de karnevaliska lekarna. De tillsägelser barnen får av pedagogerna tycks inte 

dämpa leken, tvärtom tycks den ge leken än mer bränsle. Detta kan till viss del förstås som att barnens 

karnevaliska lek ges utrymme och kraft tack vare pedagogernas tillsägelser, då dessa tillsägelser medverkar till 

ett synliggörande av de rådande konventioner och regler vilka snarare tycks egga barnen att än mer bryta mot 

dessa. Det kan förstås att den karnevaliska leken inte går att avleda. Själva avledandet i sig tycks istället bidra till 

att leken stärks i den meningen att karnevalisk lek till stor del innebär att bryta mot regler och fasta 

konventioner. Avleds leken visar analysen att detta inte sker utan protest från barnen, protester som skiljer sig åt, 

men ändock innebär ett motstånd mot de vuxnas regler.  

Som tidigare nämnts skriver Øksnes (2011:150) att karnevalisk lek kan uttryckas som en opposition mot de 

regler vilka verksamheten genomsyras av, i detta fall förskolan. Med detta menas att den karnevaliska leken 

genomsyras av att barnen bryter mot överenskommelser för vad som är tillåtet i förskolan. Detta kan vidare 

relateras till det Huizinga (1938/2004:23) framhäver om att leken går utanför de regler och lagar som 

verkligheten vanligtvis är uppbyggd kring. I analysen Stolarna och barnen tittar barnen mot observatören innan 

de vänder stolarna upp och ned varpå de tittar på varandra och skrattar. Detta kan förstås som att de är medvetna 

om att deras görande kan, utifrån en vuxens perspektiv, ses som avvikande från regler över hur en stol ska 

användas. När barnen sedan fortsätter att vända på stolarna under höga skratt kan detta förstås som en 

karnevalisk lek i den mån att barnen gör något nytt med stolarna som bryter mot deras egentliga syfte vilket är 
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att sitta på dem när de står upprätt. Øksnes (2011:50) skriver att karnevaliska situationer kan innebära att barn 

gör vuxna till åtlöje. I denna situation skulle detta kunna kopplas till att barnen går emot vuxnas bild av vad man 

ska göra med en stol och därmed förlöjligar vuxenvärlden med dess fasta konventioner över hur man kan och ska 

använda en stol. När barnen skrattande knuffar runt varandra på stolarna tittar en pedagog in i rummet och ler för 

att sedan avlägsna sig. Pedagogen tycks ha en tillåtande attityd till barnens görande. Leendet och det faktum att 

hen avlägsnar sig skulle kunna förstås som att pedagogen låter barnen fortskrida den karnevaliska leken utan 

vuxen iblandning. Leken ägs här fullt ut av barnen, stolarna och i viss mån av observatören.  

I ovanstående diskussion och analys synliggörs pedagogernas, rummens och materialets inverkan på barnens 

karnevaliska lekar. Rummen och materialen tycks främja barnens karnevaliska lek oberoende av hur de är 

utformande. Pedagogerna tycks dock, för det mesta, uttrycka en vilja att dämpa eller helt avbryta lekarna när de 

märker att barnen på något sätt kan eller gör sig fysiskt illa. Detta kan förstås som tvetydigt då det är 

pedagogerna som utformat rummen och valt ut de material som finns tillgängliga i rummen. Pedagogerna 

möjliggör, medvetet eller omedvetet, för barnens karnevaliska lek genom de materiella aspekter vilka tycks 

locka barnen till karnevaliska lekar. Å andra sidan kan analyserna förstås utifrån att pedagogerna tillåter denna 

slags lek fast då under pedagogens premisser. Denna tankegång bekräftas av det som Øksnes (2011:144,146) 

refererar till Brian Sutton-Smith (1997) som menar att västvärldens barn ofta tycks förnekas kaospräglade lekar 

under vilken karnevalisk lek kan kategoriseras. I ovanstående analys kan man se att detta stämmer överens med 

den övervägande mängden av empirin samt att detta avbrytande från pedagoger främst görs med motivationen att 

barnen kan göra sig illa i de karnevaliska lekarna.  

Hultman (2011:1) lyfter fram hur den icke-mänskliga världen påverkar barns subjektskapande och därmed barns 

tillblivanden. I relation till den karnevaliska leken belyser ovanstående analys och diskussion denna tankegång 

genom att visa att barnen kontinuerligt förhåller sig beroende till den materiella världen i den karnevaliska leken 

samt att barnen i deras intra-aktioner, med såväl den materiella som den mänskliga världen, ständigt blir till på 

olika sätt. De materiella kropparna intra-agerar med barnen i ömsesidiga förhållanden där barnen exempelvis blir 

glada, kompetenta, busiga, rebelliska, duktiga, bråkiga, roliga och modiga, vilket avgörs i förhållande till de 

rådande föreställningar och de regler som för tillfället existerar i verksamheten och som uttrycks via pedagoger, 

rum och material. De observationssituaitoner som står som grund för ovanstående analys visar att barnens 

karnevaliska lek aldrig enbart består av barn som leker. Lenz Taguchi (kommande/forthcoming:2-3) framhäver 

materiella kroppars förmåga att forma och ombilda en människas uppfattningar, känslostämningar och agerande 

med samma starka kraft som en människokropp har förmågan att forma och ombilda materiella kroppar. Därav 

kan man säga att även de materiella kropparna leker med barnen och att även de materiella kropparna blir 

annorlunda i sig själva i mötet med barnens kroppar. Den materiella världens agens tycks ha en stor inverkan på 

de karnevaliska lekarna och därmed barns subjektskapande.  

I studiens bakgrundsavsnitt lyfter vi fram vår uppfattning om hur läroplanen negligerar den karnevaliska och 

vilda leken i relation till läroplanens beskrivning av lek. Dock har vi efter vår genomgång och analys av studiens 

resultat uppmärksammat att den karnevaliska leken trots detta ges plats och existerar i de observerade 

förskolorna. Om man istället sätter den karnevaliska leken i relation till barns motoriska utveckling kan det 

uppfattas som att läroplanen visst ger plats åt denna lek, men då i relation till något annat. I läroplanen beskrivs 

vikten av att ge barn möjlighet att utveckla en god motorik på följande vis:  

 

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin motorik, koordinationsförmåga 

och kroppsuppfattning samt förståelsen och vikten av att värna om sin hälsa och sitt 

välbefinnande” (Skolverket, 2010:10) 

 

Vi menar att i förskollärarprofessionen kan det tyckas vara nödvändigt att koppla de lekar som faller utanför 

ramarna till något annat för att vi ska kunna styrka varför vi tillåter dessa lekar i förskolan. Vi blir då ålagda att 
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tolka läroplanen på ett sätt som kan anses vara kontroversiellt för att styrka varför vi tillåter lekar som inte 

läroplanen nämner. Om man sätter den karnevaliska leken i relation till barns motorik blir plötsligt denna lek 

befogad enligt vår uppfattning av förskolans läroplan då dessa lekar ofta är väldigt fysiska i sin karaktär. Detta 

bekräftar den tankegång vi lyfter fram i tidigare forskning där både Øksnes (2011:15) och Huizinga 

(1938/2004:10) problematiserar att leken ofta tycks sättas i relation till något annat för att betraktas som 

värdefull. Vi menar dock att detta inte nödvändigtvis behöver vara problematiskt då man genom detta kan ge 

plats åt den karnevaliska leken och bekräfta värdet i denna. 

Slutsatser 

Bachtin (1965/2007:18-19) skriver att karnevalen under medeltiden var en representation av en känsla om 

avbrott från det officiella rummet och att hela befolkningen verkligen levde i karnevalen då karnevalen inte 

finner några fysiska begränsningar. Karnevalen symboliserade även frihet i den mån att  den gick under 

karnevalens frihetslagar vilket innebar att det i princip inte fanns några lagar. Alla ovanstående aspekter går att 

finna i den karnevaliska lek vilken beskrivs i ovanstående analys. Som tidigare nämnts tycks det inte vara 

väsentligt hur rummen är utformade och vilket material som finns tillgängligt för att den karnevaliska leken ska 

existera. Däremot kan det förstås som att den karnevaliska leken är beroende av dessa faktorer trots att själva 

utformningen tycks spela mindre roll. Detta kan förstås utifrån det som Bachtin (1965/2007:18-19) skriver om 

att karnevalen inte tycks ha några rumsliga gränser.  Utifrån ovanstående analys tycks den karnevaliska leken 

uppkomma oavsett hur rummen är utformade och vilket material det är som finns tillgängligt, den finner alltså 

inga rumsliga gränser. Øksnes (2011:149-150, 153) skriver att barns karnevaliska lek kan förstås som en kritik 

mot de sociala relationer som förskolan står för och att denna kritik yttrar sig i att barnen bryter mot de 

konventioner som finns i förskolan och att detta kan ske i vardagliga sammanhang. I analysen kan man se att det 

är detta skeende som skapas i barnens karnevaliska lek. Barnen forsätter leken trots pedagogers tillsägelser, detta 

tycks istället fungera som bränsle till den karnevaliska leken. Detta kan förstås genom det Huizinga 

(1938/2004:23) skriver om lek, att denna ofta går utanför de regler vilka gäller för det vanliga livet. Detta 

synliggörs i analysen genom att barnen upprepade gånger bryter mot de konventioner som finns på förskolan, 

konventioner som vanligtvis styr barnens vardagliga liv.  

Øksnes (2011) problematiserar föreställningen om att leken ständigt tycks sättas i relation till något annat för att 

värderas som värdefull och att denna föreställning gör det svårt att se leken ur nya perspektiv. Øksnes (2011:15, 

20-21) skriver att en dekonstruktion av rådande föreställningar om lek skulle innebära ett möjliggörande av att se 

leken som något mångdimensionellt. Det vi har sett i denna studie är att den karnevaliska leken ett flertal gånger 

hamnar i skymundan för trygghetsaspekten, vilket kan förstås som att pedagogerna är rädda att denna slags lek 

ska innebära att barnen gör sig fysiskt illa. Att trygghetsaspekten väger tungt i förskolans verksamhet är 

förståeligt. Denna studie visar dock att trygghetsaspekten kan innebära att barnen avbryts i sina lekar och hur 

påverkar då dessa avbrytningar barnens subjektivitet? Utifrån ett maktperspektiv och ett nyttoperspektiv knyter 

detta an till det utdrag ur förskolans läroplan vilket finns beskrivet i studiens bakgrundsavsnitt. Pedagogernas 

avbrytningar kan förstås som att den karnevaliska leken inte värdesätts lika högt som andra lekar, lekar som inte 

är lika vilda och som inte löper någon större risk att utgöra en mindre fara för barnens fysiska hälsa. Vi vill 

understryka att en “mindre fara för barnen fysiska hälsa”  innebär sådana risker vilka barnen utsätts för konstant, 

så fort de sätter sin kropp i rörelse. För att återknyta till det utdrag ur läroplan vilket nämndes ovan kan denna 

rädsla för att barnen ska skada sig i den karnevaliska leken grundas i en okunskap om denna lek, att den rådande 

föreställningen om lek är såpass stark att det blir svårt för dessa slags lekar att få en genomslagskraft hos 

förskolans pedagoger. Øksnes (2011:20-21) belyser dekonstruktion som begrepp och beskriver detta i egenskap 

av att man som vuxen intar ett öppet förhållningssätt till barns lek. Detta innebär att man intar en frågande 

position till vad lek är och att man då vågar öppna sig för nya tankesätt på vad lek är och kan vara. Detta för att 

öka möjligheten att även upptäcka värde i den lek som kan betraktas som avvikande i relation till rådande 
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föreställningar om lek. Vidare refererar Øksnes (2011:21) till Derrida som påtalar kompliciteten med att överge 

aktuella tankegångar och föreställningar över hur saker och ting bör ske. Det går även att förstå problematiken i 

att göra detta, då det kan ge en känsla av obehag att gå emot rådande konventioner. Pedagogerna som arbetar i 

förskolan är skyldiga att följa läroplanen i vilken de vilda lekarna inte tycks ha någon plats. För att dessa lekar 

ska värderas som jämlika till andra slags lekar krävs en dekonstruktion av den rådande lekföreställningen. Vi 

menar att det behövs mer forskning om detta ämne för att det ska bli genomförbart. 

Vidare forskning 

I anknytning till hela denna studie, men framförallt till dess slutsats har vi upptäckt att denna studie består av en 

liten, men dock betydelsefull del av ett forskningsområde som till stor del tycks vara outforskat. Det finns en 

ofantlig mängd med ingångar till det område som handlar om barns vilda och karnevaliska lekar. I relation till 

denna studie har det dock uppkommit ett antal specifika frågor vilka skulle kunna utgöra en vidareutveckling av 

denna studie: 

 Hur påverkas barnen av att bli avbrutna i de vilda och karnevaliska lekarna? 

 Vad tycks vara den främsta orsaken till att dessa avbrytningar sker? 

 Finns det plats för flera föreställningar om barns lek i förskolan än den som beskrivs i förskolans 

läroplan och hur kan man då applicera dessa i verksamheten? 

 Hur kan man förstå de karnevaliska och vilda lekarna utifrån ett nyttoperspektiv? 

 Tycks det vara nödvändigt att alla slags lekar sätts i relation till något annat för att värderas som 

värdefulla av förskolans personal?  

Ovanstående frågor anser vi vara intressanta och relevanta i relation till denna studie och även i den mån att vi 

inte funnit några svar på dessa i den litteraturgenomgång vi gjort till denna studie. Detta förstår vi som att det 

behövs mer forskning kring barns vilda och karnevaliska lekar. I vår litterturgenomgång har vi även stundom 

funnit det problematiskt att hitta relevant litteratur som handlar om barns vilda och karnevalisk lekar i relation 

till denna studie vilket än mer stärker tanken om att det behövs mer forskning i anslutning till detta ämne.  
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Bilaga 1  

 
Hej Föräldrar på xxxx Förskola! 

Inom ramen för vårt examensarbete vid Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

Förskoledidaktik vid Stockholms universitet, ska vi genomföra en mindre studie av barns lek i förskolan. Vår 

studie handlar om karnevalisklek kopplad till teorin agentisk realism. Vi vill undersöka barns möjlighet till 

ramöverskridande lekar i förskolan. 

Vi kommer att närvara i verksamheten vid förskolan under vecka 47. Vid dessa tillfällen vill vi observera 
barns lek med hjälp av anteckningar och filmkamera. Det dokumenterade materialet kommer att 
användas för vår egen bearbetning och analys. Foton och filmsekvenser kommer därefter att förstöras och 
personuppgifter samt andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer eller förskola kommer att 
anonymiseras, behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med personuppgiftslagen 
(1998:204) och Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. Barnen kommer också 
att bli åldersadekvat informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. All 
medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
 
 
 

Vänliga hälsningar Karin Sjöstrand & Sara Åhs 
Karin Sjöstrand 

0739 328179 

kasj3107@student.su.se  

 

Sara Åhs 

070 774 89 90 

saah0453@student.su.se 

 
Liselott Mariett Olsson (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
08/12 07 62 75 
liselottmariett@me.com 
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Förfrågan om medgivande till medverkan i studie. 

Återlämnas ifylld till någon av pedagogerna senast den 15 november 2013.  
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