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Jessica Ädelqvist & Nathalie Soendojo 

Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att undersöka vilken betydelse ickemänniskor har i förskolans innemiljö 

under barns fria lek och vilken betydelse de har för barns subjektskapande. För att samla in vår empiri 

har vi använt oss av en kvalitativ ansats och genomfört en deltagande observation på en 

förskoleavdelning med hjälp av anteckningar. För att få fatt i vårt syfte och våra frågeställningar har vi 

utgått från ett posthumanistiskt perspektiv och tagit stöd av ett flertal performativa begrepp. I våra 

analyser har vi lyft fram ickemänniskor som till exempel rum, ytor, möbler, leksaker och material som 

generellt sätt kan ses som mindre betydelsefulla i förskolans vardag. Dessa ickemänniskor kan ses som 

performativa aktörer som deltar, får saker att hända och tillför förändringar i barnens fria lek. I 

analysen går det även att förstå hur ickemänniskor blir medskapare i barnens subjektskapande och att 

barnens handlande inte beror på hur de är innerst inne. Med en posthumanistisk syn kan pedagoger i 

förskolan bemöta barnen mer etiskt då de uppmärksammar hur ickemänniskor är deltagare och 

medskapare i barnens fria lek.        

Nyckelord 
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Förord 

Denna uppsats började med en viss problematik kring syfte och problemområde. Det vi från början 

kommit överens om var att undersöka miljön och materialets betydelse i förskolan och då ta 

utgångspunkt i poststrukturell teori. Men då vi började granska och läsa om det posthumanistiska 

perspektivet som var helt främmande för oss, bestämde vi oss för att ta vår utgångspunkt i den och 

började läsa om ett spännande perspektiv som lyfter fram ickemänniskornas betydelse och hur dessa 

kan bli medskapare i barns subjektskapande.  

Att välja ett perspektiv som var i princip helt ny för oss har varit svårt men också väldigt roligt och 

lärorikt. Vi är väldigt glada över att vi valde detta perspektiv som vi lärt oss en hel del om och som 

gett oss en ny syn på hur ickemänniskor är viktiga aktörer i vår omvärld. 

Vi vill tacka förskolan och pedagogerna som mottagit oss och gjort det möjligt för oss att genomföra 

våra deltagande observationer. Mest av allt vill vi tacka barnen, utan er hade studien inte kunnat 

genomföras. Vi vill också tacka vår handledare Karin Hultman för allt stöd och feedback vi fått under 

studiens gång.          

Studien har genomförts av Jessica och Nathalie som läst förskollärarutbildningen på Stockholms 

universitet. 
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Inledning 

Vårt intresse kring pedagogiska miljöer och materialets betydelse fick vi i en tidigare kurs när vi bland 

annat läste Nordin Hultmans (2004) avhandling Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande som 

utgår från poststrukturalistisk teori där hon beskriver miljön och materialets betydelse i förskolan och 

skolan. Ytterligare verktyg för att förstå miljön och materialets betydelse fick vi när vi stötte på det 

posthumanistiska perspektivet (se exempelvis Hultman 2011, Lenz Taguchi 2012). Här ses inte bara 

språket, diskurser och människorna som agentiska, det vill säga som förmögna att förändra, få något 

att hända eller påverka världen. Också ickemänniskor deltar i världen och i pedagogiska praktiker. 

Enligt Hultman (2011, s. 1) har utbildningsforskning i stor utsträckning undersökt och förstått barns 

subjektskapande som effekter av mellanmänskliga relationer och som effekter av hur vi utifrån 

diskurser positionerar varandra. Istället för att endast rikta blicken mot barnet, och andra människor 

runt barnet, menar Hultman att blicken också måste riktas mot ickemänniskors betydelse som gör det 

möjligt för barnen att bland annat leka, handla och samspela. Hultman menar (2011, 2 s.) alltså att det 

inte endast är människor som är inblandade utan också att ickemänniskor positionerar människan som 

subjekt. Såväl Nordin Hultman (2004) som Hultman (2011) erbjuder alltså en teoretisk ram för att 

förstå barn och barns handlande som effekter av möten mellan barn, miljö och material. Fokus i denna 

forskning är dock teorier och i denna uppsats är vi intresserade av att generera och analysera ett 

empiriskt material med fokus på ”ickemänniskors” betydelse i barns fria lek i förskolan. Vi har valt att 

observera barns fria lek då materialen där ofta ses som vardagliga och kanske inte så avancerade. Då 

just sådant som vi är vana att handskas med och som omger oss inte tenderar att analyseras så noga 

(Hultman 2011), så tänker vi att det kan vara särskilt intressant att studera den fria leken i barns 

innemiljö och hur de blir till som subjekt i mötet med de olika ickemänniskorna  (Hultman 2011). I vår 

undersökning tar vi stöd av ett posthumanistiskt perspektiv och begrepp som vi hoppas kunna ge en 

fördjupning av i relationen mellan de olika ickemänskliga aktörerna och hur barnen positioneras och 

positionerar sig själva som subjekt. 

För att försöka få fatt i vårt syfte och våra frågeställningar har vi i detta examensarbete använt oss av 

en kvalitativ ansats. Med denna metod kan forskaren få syn på hur olika aktörer påverkar varandra i 

det nätverk de ingår i (Alvehus 2013, s. 21). Med hjälp av en deltagande observation där vi använde 

oss av anteckningar och av posthumanistisk teori har det varit möjligt för oss att undersöka hur barn 

och olika material är beroende av varandra samt hur barn blir till som subjekt beroende av det de 

samhandlar med och allt runt omkring dem. En pojke som exempelvis springer runt i ett rum där det 

finns gott om golvyta kan i denna händelse ses som vild. Samma pojke som senare under dagen sitter 

lugnt i en soffa och läser en bok kan i denna händelse ses som lugn. Istället för att tänka att barn har en 

inneboende identitet kan vi utifrån posthumanistisk teori tänka att barnen hela tiden blir till beroende 

av allt runt omkring dem och vad de för tillfället samhandlar med (Lenz Taguchi 2012).  

Observationen utfördes på en förskola där det fanns gott om material. Vi antecknade ett flertal 

händelser som vi hade möjlighet att analysera utifrån vår valda teori och gjorde därefter ett konstruerat 

snitt, vilket innebär att vi gjorde urval av våra observationer då det blev för många händelser att ta med 

i vår uppsats (Lenz Taguchi 2012, s. 60). Vi använde oss av ANT, aktörs-nätverksteori som 

analysmetod, detta då den precis som posthumanismen lägger stor vikt på tingens och materialens 

betydelse i ett nätverk av ickemänskliga och mänskliga aktörer (Song-ee Ahn 2015, s. 115). 

I nästa stycke kommer vi presentera tidigare forskning som är relevant för vår studie.  
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Tidigare forskning 

Vi inleder här med att redogöra tidigare forskning som berör vårt valda syfte som är att undersöka 

ickemänniskors betydelse för barns fria lek i förskolans innemiljö och hur dessa påverkar barns 

subjektskapande. Vi valde att skriva rubriker under tidigare forskning, ”ickemänniskans betydelse” 

och ”subjektskapande”. Dessa områden överlappar visserligen varandra och detta kommer diskuteras 

vidare i teoridelen, men vi har ändå valt strukturera detta avsnitt med hjälp av dessa rubriker.   

Ickemänniskans betydelse 

I tidigare forskning om ickemänniskans betydelse har Karin Hultman (2011, s. 29) i sin avhandling 

Barn, linjaler och andra aktörer: Posthumanistiska perspektiv på subjektskapande och materialitet i 

förskola/skola lyft fram hur inte bara människor utan även ickemänniskor är med och konstruerar 

världen. Hultman (2011, s. 9) skriver i sin avhandling utifrån posthumanistisk teori som utgår från att 

ickemänniskor ses som agentiska och hur de och människor ses som förlängningar av varandra. 

Människor är alltid beroende av ickemänniskor och dessa två kan inte skiljas åt utan är ständigt 

sammanflätade och genomkorsade av varandra (Barad 2007; Callon 1986; Haraway 1991; Latour 

1993, 1999b, 2005; Law 2002, 2004; Mol 2002 i Hultman 2011, s. 2). Hultman (2011, s. 56) vill i sin 

avhandling skapa en ny förståelse kring hur ickemänniskor kan förstås som betydelsefulla för  barns 

subjektskapande. Ett exempel som Hultman (2011, ss. 16-17) analyserar är en matematiklektion. Hon 

uppmärksammar en elev som glömt sin linjal och som ber att få låna en linjal av läraren eftersom 

eleven inte kan utföra sina matematikuppgifter utan den. Läraren ger eleven en linjal och går sedan till 

Hultman som sitter och observerar lektionen längst bak i klassrummet och säger att hens elever är 

självständiga och duktiga. Då Hultman analyserar denna händelse menar hon att eleven är beroende av 

ett samarbete med sin linjal för att kunna utföra sina matematikuppgifter och att det samarbetet i sin 

tur kommer forma elevens kropp till att tänka och handla efter det som linjalen erbjuder. 

En av avhandlingens artiklar, samförfattad med Hillevi Lenz Taguchi (2010) heter Challenging 

anthropocentric analysis of visual data: a relational materialist methodological approach to 

educational research. Tillsammans analyserar de två forskarna utifrån posthumanistiskt teori- och 

begreppsbildning fotografier från en förskolegård. Bland annat analyseras ett fotografi på en flicka 

som står i en sandlåda med diverse material runt om sig. Flickan häller sand i en hink. Forskarna 

tänker sig inte bara flickan som en aktör som gör något utan ser även det ickemänskliga runt om 

flickan som agentiskt, här finns det ingen tydlig uppdelning mellan flickan och sanden. Sanden 

erbjuder flickan många möjligheter och blir en aktiv medskapare (Hultman & Lenz Taguchi 2010, s. 

530).    

Elisabeth Nordin Hultman (2004) belyser materialet och miljöns betydelse i sin avhandling 

Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande. I sin avhandling observerar och jämför hon miljön 

och materialet på svenska och engelska förskolor och skolor. Syftet med den studien var att undersöka 

barns subjektskapande i olika pedagogiska miljöer där författaren utgår från poststrukturell teori 

(Nordin Hultman 2004, s. 13). Författaren lyfter bland annat upp betydelsen av att erbjuda ett material 

som fångar barnens uppmärksamhet och som skapar koncentration, men också material som inbjuder 

till laborativa och undersökande aktiviteter (Nordin Hultman 2004, s. 87). Birgitta Knutsdotter (2003) 

skildrar lekens betydelse i sin avhandling I lekens värld som också berör materialet i förskolan. 
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Författaren anser att materialet ska ha ”kraft” och menar att barn ska erbjudas material som ska kunna 

omformas i leken till annat än det de egentligen är menade för och menar att barnen då får använda sin 

fantasi och får upp ögonen för olika möjligheter (Knutsdotter 2003, ss. 127-129).       

Anna Palmer (2010) har skrivit avhandlingen Att bli matematisk: Matematisk subjektivitet och genus i 

lärarutbildningen för de yngre åldrarna och ifrågasätter idén om att vi är matematiska och menar 

istället att vi blir matematiska. Författaren undersöker hur matematisk subjektivitet konstrueras och 

problematiserar vad själva sammanhanget kan ha för betydelse och hur det kan påverka människans 

självförståelse inom matematik. Kraften i ickemänniskorna belyses och sådant som möbler, platser och 

fysiska kroppar blir betydelsefulla för förståelsen av hur matematiska subjekt konstitueras (Palmer 

2010, ss. 16, 21). Palmer utgick i sin avhandling först från Judith Butlers subjektsteoriteori då hon 

menar att subjektet blir till genom språk, diskurser och maktstrukturer (Butler 1990 i Palmer 2010, s. 

50) till att sedan få en förståelse för Karen Barads agentiska realism där fokus ligger på att förstå vad 

som uppstår mellan människan och ickemänniskan (Barad 2008 i Palmer 2010, s. 21). Bland annat var 

matematikboken en central del i avhandlingen och Palmer (2010, s. 57) menar att materialen och 

kropparna som var inblandade i studien inte uppfattades som endast diskursiva och språkligt 

materialiserande utan också som närvarande och en viktig del i interaktionen mellan människor.   

Subjektskapande 

Nordin Hultman (2004, ss.18-20, 168) skriver fram en förskjutning från den utvecklingspsykologiska 

och modernistiska individsynen till den poststrukturella idén om att vi görs till subjekt genom vår 

omgivning och meningsbärande diskurser. Inom den modernistiska tanketraditionen finns en 

uppdelning av dikotomier som står i hierarkisk och överordnad relation till varandra, där särskiljs 

bland annat natur från kultur, manligt från kvinnligt och vuxen från barn. Nordin Hultman (2004, ss. 

33-34) beskriver också hur de modernistiska tanketraditionerna söker efter vad som är mest typiskt för 

barnet samt efter barnets sanna autentiska identitet. En postmodern kunskapssyn förskjuter idén om 

det universella barnet och menar att det är situationen, miljön och materialet som ger möjlighetsvillkor 

för att barnen ska kunna ta flera identiteter (Nordin Hultman 2004, ss. 166, 176). Identitet och 

subjektskapande kan då ses som en ständigt pågående process.  I Eidevalds avhandling Det finns inga 

Tjejbestämmare (2009, s. 60) skriver han om hur ”vi blir till i varje situation” och blir till subjekt 

tillsammans med vår omgivning i olika sammanhang, vi blir också olika i olika situationer. Vår 

identitet ses således som rörlig och vi görs ständigt till nya multipla subjekt. Barn kan till exempel 

vara på ett sätt på förskolan och på ett annat sätt när de är hemma. De är alltså inte på ett och samma 

sätt hela tiden utan de blir till som subjekt och positioneras och positionerar sig själva genom de 

möjligheter, normer och diskurser som finns tillgängliga (Nordin Hultman 2004, ss. 169,171). 

Eidevald (2009) skriver även han att barnet inte är stökigt, okoncentrerat eller lugnt innerst inne utan 

blir det i olika situationer, vilket kan bero på den pedagogiska miljön eller de vuxnas förhållningssätt. 

Sammanfattningsvis behandlar det poststrukturella perspektivet den mänskliga relationen mellan barn, 

miljö, material och de diskurser som finns tillgängliga. 

Det posthumanistiska perspektivet förstärker denna förståelse och ser materialet som ickemänskligt 

med en egen agentisk kraft. Hultman (2011, s. 29) beskriver subjektskapande med stöd av Latour 

(2005) och menar att subjektet i varje ögonblick kan ses som vitt och brett med kopplingar till en 

mängd olika performativa aktörer som formar och påverkar oss i varje stund, och att det i olika 

subjektskapande processer finns en mängd ickemänskliga aktörer som skapar både positiva och 

negativa relationer (Hultman 2011, s. 89). Hultmans (2011) avhandling behandlar hur olika 
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ickemänniskor tillsammans med barnen kan skapa ett samarbete som påverkar hur barnet ser på sig 

själv som subjekt. I hennes studie ligger det hon kallar för nätverks begreppet eller Actor Network 

Theory som en röd tråd genom hela avhandlingen. Detta begrepp beskriver det ickemänskliga som 

som aktörer och hur de påverkar och skapar kopplingar mellan de olika aktörerna. Det är genom dessa 

kopplingar mellan olika aktörer som materialet får agens (Hulman2011, s. 40). 

Denna forskning har öppnat upp för möjligheten att se förskolepraktiker som iscensatta, inte bara av 

människor utan även av ickemänniskor. Här beforskas allt som händer som effekter av samhandlingar 

där såväl människor som ickemänniskor påverkar och har inflytande. Vår studie anknyter till denna 

forskning men då dessa titlar framför allt rör diskussioner kring teoretiska utgångspunkter vill vi sätta 

dessa teorier i rörelse mot empiriska exempel och processer där barn leker under den fria leken. 

Syfte och frågeställningar 

I vår studie vill vi med stöd av ett posthumanistiskt perspektiv undersöka vilken betydelse 

ickemänniskor har i förskolans innemiljö under den fria leken och vilken betydelse de har för barns 

subjektskapande. Syftet är att bidra till en djupare förståelse kring hur ickemänniskor är involverade i 

barnens vardag i förskolan och hur de konstituerar barnen som subjekt. Utifrån detta har vi formulerat 

dessa frågeställningar: 

• Hur intra-agerar ickemänniskor och barnen i förskolans innemiljö under den fria leken? 

• Hur kan barnens subjektskapande förstås som producerade av också ickemänniskor?  

 

I nästa stycke presenterar vi vår valda teori och beskriver de centrala begrepp som är relevanta för vår 

studie. 

Teoretiskt perspektiv 

Vårt syfte med denna studie är att undersöka vilken betydelse ickemänniskor, det vill säga, material, 

leksaker, rum, ytor, kroppar, med mera har för barns fria lek och vilken betydelse de får för barns 

subjektskapande. Eftersom ett posthumanistiskt perspektiv inte endast belyser människan, språket och 

diskurser som betydande för hur människan skapar mening och kunskap utan även belyser 

ickemänniskor som medskapare, har vi valt att utgå från denna teori. I denna del presenterar vi 

centrala begrepp inom ett posthumanistiskt perspektiv som är relevanta för vårt syfte och våra 

frågeställningar. Ickemänniskan som ett av de mest centrala begreppen i vår studie beskriver vi här 

som agentisk med kraft som får saker att hända och som kan skapa förändringar (Hultman 2011). Vi 

refererar också till bland annat Lenz Taguchi (2012) som öppnar upp för ett intra-aktivt tänkande där 

människan och ickemänniskan blir till i en ömsesidig sammanflätad process. Författaren lyfter även 

fram hur diskurser och det materiella inte går att skiljas åt utan hur de istället konstruerar varandra. 

Hultman (2011) beskriver översättningar som ett centralt begrepp i denna teori och menar att olika 
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ickemänniskor kommer med uppmaningar och olika förslag som människan sedan översätter till något 

annat, vilket innebär en förändring av det som föreslås. Dessa centrala begrepp kommer vi att beskriva 

tydligare om under våra rubriker.           

De mest centrala analysbegreppen som kommer att återkomma texten igenom är ickemänniskor, 

aktörer och performativa aktörer. Här följer en kort utredning av dessa begrepp som reds ut mer 

djupgående i teoriavsnittet nedan. 

Ickemänniska är allt det som inte är en människa. Begreppet ickemänniskor kan ses som ett 

paraplybegrepp som sammanfattar en mängd olika ickemänskliga fenomen. Linjaler, bakterier, 

ribbstolar, träd, paraplyer, atomer, stolar, lastbilar och suddgummin  m.fl. är exempel på vad 

ickemänniskor kan vara. En aktör kan vara både en människa och en ickemänniska, en aktör bestäms 

inte utifrån några andra kännetecken än att det är något som agerar, som får något att hända, som på 

något sätt påverkar något annat. En aktör kan alltså vara en människa en sak ett ord, ett djur en 

bakterie osv. Vi använder oss också av begreppet performativa aktörer. Begreppet är centralt inom 

posthumanism men kan sägas vara lite onödigt i och med att en utgångspunkt inom teorin är att alla 

aktörer är performativa dvs att de gör något, producerar en verklighet, de iscensätter en ordning eller 

ett skeende (Hultman 2011, ss. 9,13, 14, 29, 31, 32).   

Ickemänniskan som agentisk 

Hultman (2011, ss. 13, 14, 55) beskriver ickemänniskor nonhumans, som ett paraplybegrepp som 

innebär att ofantligt många olika slags fenomen samlas ihop. Dessa fenomen räknas inte till människor 

och kan vara allt från stolar, paraplyer, träd, bilar till bakterier och atomer. Som människan exempelvis 

behöver bakterien för att kunna överleva så menar Hultman att människan även behöver och är 

beroende av andra ickemänskliga aktörer, de är med och formar människans kropp och får oss att 

tänka, handla och röra oss på ett visst sätt. De ickemänskliga ses som deltagare i ett pågående 

meningsskapande. För att ge några vardagliga exempel behöver människan exempelvis en kniv för att 

skära med, en tvål för att tvätta sig, en korg för att bära saker i, en hammare att slå in spiken med, en 

prislapp på tröjan så priset synliggörs och så vidare (Latour 2005, s. 71).   

Till skillnad från ett antropocentriskt perspektiv där endast människan ses som en aktiv aktör ses ur ett 

posthumanistiskt perspektiv även det ickemänskliga som aktiva aktörer. Ickemänniskor som aktörer 

beskrivs som att de får saker att hända och kan skapa förändring, de påverkar och gör skillnad 

(Hultman 2011, s. 31; Lenz Taguchi 2012, s. 12). Denna redogörelse fann vi även stöd för hos 

skolverket (2012, s. 26) som också beskriver materialet som igångsättare i verksamheten. Hultman 

(2010, s. 9) menar vidare att en förståelse som vi människor kan ha är att vi endast ser ickemänniskor 

som ett hjälpmedel och en förlängning av oss själva som hjälper oss med våra förmågor och 

kapaciteter. Hon menar istället att människan också kan ses som en förlängning av ickemänniskor. 

Lenz Taguchi (2012, s. 56) ger oss ett exempel på detta och beskriver en student som knådar med lera 

som hen ska forma till en lergubbe. Hon menar att då studenten knådar leran lär studentens händer av 

leran hur hårt eller försiktigt leran ska knådas för att kunna formas på ett specifikt sätt. Under denna 

samhandling mjuknar samtidigt leran av händernas värme och tryck. Något annat som också är med 

och samhandlar är studentens föreställning om hur en ”lergubbe” ser ut, som exempelvis kan vara 

utifrån diskurser om kön. Leran formas i samhandling utifrån studentens diskursiva förståelse av hur 

en ”lergubbe” ser ut.   

Hultman (2011, s. 40) belyser actor network theory (ANT) där olika aktörer bildar olika nätverk. En 

aktör gör ingenting på egen hand utan är beroende av andra aktörer, det uppstår då agens genom 

aktören. Ett exempel som Hultman ger är att ett klassrum kan bestå av ett nätverk där olika kroppar 
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överlappar varandra: elever, skolböcker, pennor, papper, linjaler, bänkar, stolar med mera. Ett resultat 

från ett prov ses inte som skapad av endast eleven utan istället är eleven en aktör som kopplats ihop 

med andra aktörer i ett nätverk och det är detta nätverk som producerat resultatet. Lenz Taguchi (2010, 

s. 9) beskriver olika material eller ting som aktiva medaktörer som samhandlar med våra kroppar, vi 

gör något med dem och de gör något med oss. Olika  Tingen ses inte ha någon essentiell inneboende 

egenskap utan blir istället till i relation till andra ting (Law 1999 i Hultman 2011, s. 10). Inom ANT 

delas inte människan och ickemänniskan upp utan överlappar istället varandra och samexisterar 

ömsesidigt i en ständig tillblivelse (Pickering 2005 i Hultman 2011, s. 10.)  

Hultman (2011, ss. 9-10) beskriver hur ickemänniskor kan förstås som en ödmjuk tjänare men också 

som en sträng koreograf. De ger förslag men ställer också krav på oss människor som vi efter bästa 

förmåga måste lyda och anpassa oss efter. Prickar på golvet som barnen måste sitta på under 

samlingen som en del förskolor använder sig av, och också andra aktörer runt om menar Hultman 

(2011, s. 67) bildar ett nätverk som alla är med och koreograferar samlingen. Prickarna på golvet 

måste barnen koppla ihop sig med och framstår då som ordentliga och skötsamma. De ickemänskliga 

är således medskapare av hur barn blir till som exempelvis ”skötsam flicka” då hon sitter stilla på sin 

prick i samlingen.     

Ett intra-aktivt tänkande 

Hillevi Lenz Taguchi (2012) har i sin bok Pedagogisk dokumentation som aktiv agent – introduktion 

till intra-aktiv pedagogik beskrivit en intra-aktiv pedagogik, ett begrepp som hämtats från Karen 

Barads teori agentisk realism. Lenz Taguchi (2012, ss. 55, 57) skriver fram begreppet samhandling 

som synonymt till intra-aktion som uppmärksammar vad de olika mänskliga och ickemänskliga 

aktörerna tillsammans kan åstadkomma. Precis som många andra forskare inom området tar Barad 

avstånd från det dualistiska tänkandet där man ser människan som överordnad materialet (Barad i 

Lenz Taguchi 2010, ss. 14-15). Inom agentisk realism går det inte heller att skilja diskurser från olika 

material eller kunskapsskapande från tillblivelse, därför är onto- epistemologi en central del i detta 

perspektiv. Barad (2007, s. 3) skriver: “To be entangled is not simply to be intertwined with another, 

as in the joining of separate entities, but to lack an independent, self-contained existence”. Människor 

och ting delas inte upp i olika kategorier utan ses istället som hoptrasslade, intra-aktioner eller 

samhandlingar (Barad 2007, s. 185; Lenz Taguchi 2010, ss. 14-15; Palmer 2010, s. 21). 

Lenz Taguchi (2010, s. 129) beskriver hur den intra-aktiva pedagogiken vuxit fram i möten mellan den 

Reggio Emilia-inspirerade pedagogiken och de teoretiska förskjutningar som idag finns inom 

pedagogiska, filosofiska och samhällsvetenskapliga domäner. Det centrala inom intra-aktiva processer 

är att det inte enbart är människor som har agens- alltså kraft att agera, allt materiellt kan också få 

agens och bli aktörer när de intra-agerar med andra ting, mänskliga som ickemänskliga aktörer. 

Begreppet intra-aktion beskriver relationerna mellan alla dessa aktörer, ingen organism har kraften i 

sig själv, utan de får sin livskraft i intra-agerandet med andra aktörer (Lenz Taguchi 2012, s. 15; Lenz 

Taguchi 2010, s. 134). Barad (2007, s .184) skriver: ”We are not outside observers of the world. 

Neither are we simply located at particular places in the world; rather, we are part of the world in its 

ongoing intra-activity”. Människor och ickemänniskor uppstår och blir till som följd av de 

sammankopplade intra-aktioner som de har/är/ska ingå i, ”därför existerar vi inte före våra intra -

aktioner med världen” (Lenz Taguchi 2010, s. 135). Vi existerar inte utan de kopplingar eller nätverk 

som vi ingår i (Hultman 2011, s. 40).    
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Subjektskapande och performativa aktörer 

Alla performativa aktörer eller kroppar blir till på nytt i varje intra-aktion och fokus läggs på hur 

subjektet transformeras och blir annorlunda i sig själv i möten där olika performativa aktörer ingår. 

Lenz Taguchi (2010) skriver om att istället för att se barnens fasta identiteter och positioner så vidgas 

blicken och synliggör de transformationer där barnen blir annorlunda i sig själv som en effekt av de 

pågående samhandlingarna och intra-aktionerna. Hon menar att utmaningen i de pedagogiska 

praktikerna inte är att upphäva jaget utan istället reflektera över hur detta jag ständigt skapas och 

omskapas i en transformationsprocess tillsammans med andra mänskliga jag men också med andra 

material, ting, artefakter och krafter och aktörer i förskolan (Lenz Taguchi 2012, s. 55). Butlers 

begrepp performativitet beskriver att människan inte är kvinna eller man utan gör sig till kvinna/man 

genom upprepande performativa handlingar och talakter. Det är sättet vi talar, rör oss och klär oss som 

vi upprätthåller normer och diskursiva praktiker (Butler 1990 i Palmer 2010, s. 18). Barads agentisk 

realistiska perspektiv utvecklar begreppet performativitet där subjektivitet beskrivs som en effekt av 

materiellt diskursiva intra-aktiviteter som sker mellan material, miljö, subjekt och diskurser ( 

Barad2007 i Hultman 2011, s. 29). 

Barn i förskolan har mängder av ”ickemänniskor” i sin omgivning som är med och påverkar, 

samspelar och hela tiden förhandlar. Hultman (2011, s. 1) påpekar dock att när det talas om 

subjektskapande tenderar det att förstås som mänskliga subjekt och hur människor positionerar 

varandra, men som det beskrivs under rubriken ett intra-aktivt tänkande så har inte människan inom 

posthumanismen någon överordnad position gentemot materialet. Posthumanismen behandlar en 

vridning från det man kallar den språkliga vändningen där språket ansågs ha stor del i 

subjektskapandet. Den posthumanistiska tanketraditionen betraktar vidare det materiella och 

ickemänskliga med egen kraft som möjliggör människans subjektskapande och handlande i vår 

materiella omvärld då vi är upplösligt hoptrasslade med en mängd olika material och aktörer(Hultman 

2011, s. 14). Vi har under rubriken tidigare forskning beskrivit en observation från Hultmans (2011) 

avhandling, där hon beskriver en matematiklektion där en av eleverna behöver låna en linjal för att 

kunna slutföra sin matematikuppgift. Detta är ett exempel på  de intra-aktiva processer där vi som 

människor är beroende en mängd olika material för att i detta fall kunna lösa en matematikuppgift eller 

i andra fall, måla, rita och forma lera med mera. Pennor, papper, saxar, linjaler, sand, löv och så vidare 

är exempel på ickemänskliga aktörer som är medskapande till hur barn blir till som subjekt (Hultman 

2011, ss.16-17).  

Under rubriken ickemänniskan som agentisk har vi bland annat beskrivit nätverksbegreppet ANT som 

beskriver att vi människor tillsammans med en mängd olika ickemänniskor är en del av ett nätverk 

(Hultman 2011). Vi uppfattar nätverksbegreppet som en subjektskapande process där barn samhandlar 

och kopplar ihop sig med andra aktörer i nätverket och genom dem blir till som subjekt. Hultman 

(2011, s. 16) skriver att subjektskapande processer ständigt pågår i förskolan och att dessa skapas 

tillsammans med det som är omkring oss, av de nyheter vi ser på tv, den mat vi stoppar i oss, att 

förskolan har bra luft eller är städad och så vidare, samt att allt omkring oss är medskapande till hur vi 

blir subjekt.  

Det posthumanistiska subjektet ses aktivt i sitt eget subjektskapande och som en del i aktörs-nätverket. 

Subjektet måste ständigt förhålla sig till och förhandla med en massa agentiska krafter och kan aldrig 

helt kontrollera hur samarbetet mellan olika aktörer ser ut (Pickering 1995 i Hultman 2011, s. 32).  Vi 

tolkar det som att subjektet aldrig agerar på egen hand utan för att ”bli till” krävs det att vi kopplar 

ihop oss med andra aktörer, att vi förhandlar och samhandlar med varandra.  
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Diskursivt materiellt och översättningar 

Lenz Taguchi (2013, s. 57) beskriver vad en diskurs är och menar att människors tankar om ett visst 

fenomen påverkas av de dominerande föreställningar som råder i en viss kultur, tidsperiod eller 

sammanhang. Det kan exempelvis finnas normerande handlingsmönster som människan förhåller sig 

till i vissa situationer, hur de talar, hur de går eller hur de inreder ett klassrum och så vidare. I ett 

strängt poststrukturellt perspektiv menar Lenz Taguchi (2013, s. 53) att det fokuseras på hur vi skapar 

kunskap genom språk och diskurser, att det är språket som reglerar diskurserna och att de också är 

föränderliga. Inom denna teori fokuseras det inte mycket på subjektet. Denna teori ifrågasattes sedan 

av ett feministiskt poststrukturellt perspektiv där också subjektet fick en central betydelse för hur vi 

skapar kunskap. Dessa två teorier problematiserades i sin tur av ett posthumanistiskt perspektiv som 

också belyser ickemänniskornas betydelse. Inom posthumanismen omfattar det materiella och det 

diskursiva varandra vilket gör att de inte kan skiljas åt. Materialet är inneboende i diskursen och 

diskursen är inneboende i det materiella vilket innebär att de ömsesidigt konstruerar varandra (Lenz 

Taguchi 2012, ss. 39-40). Det handlar således inom denna teori om att omfatta både språket, 

interaktion mellan människor men också om olika ickemänniskor. I diskursiva sammanhang blir 

performativitet inte då endast ett upprepande av människans tal och handlande utan upprepningarna 

kan även förstås som materiellt-diskursiva intra-aktiviteter då även ickemänniskor är inblandade 

(Barrad 2007 i Palmer 2010, s. 212). De idéer och föreställningar som är delaktiga i en intra-aktivitet 

är av betydelse som i sin tur innebär att dessa diskursiva föreställningar kan förändras utifrån kraften i 

den pågående intra-aktiviteten (Lenz Taguchi 2012, s. 16). Lenz Taguchi (2012, s. 16) refererar till 

Barad (2007, s. 152) som menar att kunskap kan uppnås i ”det materiella och det diskursiva 

växelverkan i intra-aktivitetens dynamik”.  

Günther-Hanssen (2014, s. 14) refererar till Palmer (2010) och Lenz Taguchi (2012) och menar att hur 

vi människor uppfattar olika föremål är beroende på vilka diskurser som råder. Hon ger läsaren ett 

exempel hur exempelvis en klänning kan uppfattas på ett visst sätt beroende på bland annat kultur och 

tidsperiod. Rådande diskurser, klänningen och allt runt om dem skapar tillsammans en uppfattning om 

den som bär klänningen och hur bäraren av klänningen agerar. Tillsammans genomkorsas klänningen 

och rådande diskurser av en materiellt-diskursiv performativ agent. Klänningen samt diskursen är 

således med och skapar bärarens performativa identitet och påverkar hur bäraren exempelvis talar eller 

går. Günther-Hanssen menar att detta exempel kan kopplas med begreppet översättningar (Günther-

Hanssen 2014, s. 13). Hultman (2011, s. 37) beskriver att aktörer, mänskliga som ickemänskliga 

kommer med förslag eller artikulationer och menar att det människor säger och gör kan ses som 

översättningar av andra aktörers förslag. Alla artikulationer översätts till något annat vilket innebär en 

ständig förändring av det som föreslås, i analysdelen kommer det ges exempel på hur översättningar 

kan se ut. Hultman (2011, s. 39) beskriver att varje ny översättning kan innebära ett svek mot de olika 

förslag som aktörerna artikulerar, detta då aktörerna aldrig kan göra varandra rättvisa. Dessa svek kan 

ses som ömsesidiga och bilda så allvarliga spänningar mellan aktörerna att nätverket faller sönder och 

måste byggas upp på nytt. Om vi tar exempel från förskolan kring barnens lekar så kan det förstås som 

att lekarna omges av väldigt många olika aktörer som kommer med förslag vilket kan skapa många 

transformationer, för många transformationer kan dock resultera i att leken faller samman. Samtidigt 

behöver också aktörerna koppla ihop sig med andra aktörer och ständigt vara i rörelse för att leken ska 

kunna fortgå. 

Hultman (2011, s. 39) ger några exempel på översättningar och utgår från några barn som tittar på 

färgade löv. Barnen översätter lövens artikulation till tal om färger och om tal om årstider. Hultman 



10 

 

som observerar detta översätter detta nätverk i sina anteckningar till text, denna text översätts sedan av 

Hultman då hon analyserar situationen med hjälp av olika centrala begrepp. 

Även Lenz Taguchi (2010. s, 16) skriver om hur de ickemänskliga kommer med förslag och menar att 

de talar till oss och får oss till exempel att sitta eller springa på ett visst sätt. En lång korridor i 

förskolans hall säger exempelvis till oss att ”spring här”, eller en prick på samlingsgolvet som alla 

barn måste sitta på under samlingen ger förslag eller tvingar barnen att sitta på ett specifikt sätt. Denna 

redogörelse fann vi även i Hultmans (2011, s. 38) avhandling som menar att de processer där barn 

skapas som subjekt kan sägas bli påtvingade av de artikulationer som  

 bidrar med. Günther-Hanssen (2014, s. 15) refererar till Lenz Taguchi (2012) och menar att 

exempelvis ett byggrum på förskolan som innehåller olika ting, möbler, material, människor och 

diskurser är alla med och påverkar hur barnen i detta rum talar och handlar på olika sätt, ibland på 

samma sätt varje dag. Allt innehåll i byggrummet ses som materiellt-diskursiva performativa aktörer 

och blir medskapare till barnens subjektskapande som kan vara ”ett busigt barn som aldrig sitter still” 

eller ”ett lugnt barn som aldrig bråkar”. Dessa materialiseringar kan resultera i att barnen ses på ett 

speciellt sätt, både av dem själva och av andra och att de innerst inne är så, samt att de materiellt-

diskursiva performativa aktörerna osynliggörs. 

Metod 

Vad som väljs som teori och metod i en forskningsstudie får betydelse för vad som synliggörs samt 

begränsar seendet inom forskningsfältet (Emilsson 2014, s. 82).  Denna studie har gjorts utifrån en 

kvalitativ metod där fokus ligger på att förstå, beskriva, förklara och tolka (Eriksson Barajas, Forsberg 

& Wengström 2013, s. 43).   

Val av metod 

Syftet i detta examenarbete är att undersöka vad ickemänniskor har för betydelse i förskolans 

innemiljö under den fria leken och för barns subjektskapande. Det vi vill försöka få syn på är hur barn 

och material intra-agerar och hur ickemänniskor är medskapare till hur barn blir till som subjekt. För 

att få svar på våra frågeställningar har vi valt att arbeta utifrån en kvalitativ ansats. I en kvalitativ 

ansats bör forskaren vara medveten om att hens tolkningar kan påverka resultatet i en undersökning 

och att tolkningarna är beroende av forskarens perspektiv (Eriksson Bajaras et al. 2013, s. 140). 

Forskaren kan välja olika datainsamlingsmetoder i en kvalitativ datainsamling som intervjuer, 

deltagande observationer/fältarbete, dokument, bilder och videoinspelningar (Eriksson Bajaras et al. 

2013, s. 60). I vår studie använder vi oss av en deltagande observation som metod eftersom en 

observatör i ett posthumanistiskt perspektiv inte kan vara åtskild från det som observeras. Lenz 

Taguchi (2010, ss. 64, 68) menar att det inte finns någon gräns mellan observatören och det som 

observeras och hävdar att en observatör inte kan vara objektiv då hen observerar, utan observationen 

påverkas av alla de föreställningar observatören har. Under vår observation valde vi av etiska skäl att 

inte videofilma barnen utan använde oss istället av penna och anteckningsblock för att anteckna det 

som skedde mellan barn och olika ickemänniskor. Enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 43) kan 
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videoinspelning inkräkta på den filmade individens integritet och privatliv eftersom individen blir svår 

att avidentifiera.        

Pripp & Öhlander (2011, ss. 114-115) definierar metoden observation och menar att den och även 

andra metoder möjliggör en typ av analys och utesluter andra. Forskaren kan med denna metod inte 

endast få syn på hur individen uttrycker sig verbalt utan även hur hen uttrycker sig med hjälp av sina 

kroppar. De som observeras i denna studie är barn i två- till fyraårsåldern. I denna åldersgrupp har de 

flesta barn börjat uttrycka sig verbalt men uttrycker sig även med hjälp av sitt kroppsspråk. Med hjälp 

av en observationsmetod kan vi som observatörer få möjlighet att få syn på hur barnen med hjälp av 

sina kroppar och språket intra-agerar med materialet och positioneras och positionerar sig själva som 

subjekt. En observation kan vara ostrukturerad vilket betyder att forskaren breder ut sitt fokus och 

försöker samla in så mycket data som möjligt för att gå in på djupet i det som studeras, medan 

forskaren i en strukturerad observation istället fokuserar på en särskild del av ett fenomen. I denna 

studie används en strukturerad observation eftersom syftet är att undersöka fenomenet vad som sker 

mellan ickemänniskor och barn samt hur ickemänniskorna får en betydelse för barns subjektskapande.  

Urval, avgränsningar och undersökningspersoner 

Eftersom vi bland annat ville titta på hur barn och ickemänniskor intra-agerar blev det viktigt för oss 

att välja en avdelning på en förskola som hade rikt med material, med detta menar vi att ett stort utbud 

och variation i materialet. Det blev besök i flera förskolor där någon av pedagogerna visade oss runt på 

avdelningarna och där vi specifikt tittade efter utbudet av material. Det visade sig att det på många 

avdelningar inte fanns det utbud av material vi önskade. Då vi väl valt en avdelning på en förskola där 

vi ansåg att det fanns ett varierat utbud av material funderade vi tillsammans över om vi endast skulle 

välja ett av avdelningens rum att observera i för att begränsa oss. Eftersom vi vet av tidigare 

erfarenheter att barn på förskolan rör sig runt i olika rum samt att leken i exempelvis hemvrån kan 

förflyttas till exempelvis byggrummet så bestämde vi oss för att inte begränsa oss till endast ett rum 

utan följde intra-aktionen där den uppstod. 

Den avdelning vi valde att observera bestod av 18. Under den tid då vi observerade var inte alla 18 

barn inne på avdelningen utan många av de mindre barnen sov på en annan avdelning. Runt 10 barn 

befann sig i rummet under dessa tre dagar. Vi observerade under tre dagar i ungefär en timme och 

första dagen valde vi av etiska skäl att inte sätta oss direkt vid barnen och börja observera dem. Istället 

presenterade vi oss och berättade för dem varför vi var där, vad vi skulle göra och att de när som helst 

fick säga till om vår närvaro störde dem. Resterande dagar observerade vi i samma eller i olika rum 

beroende på vart intra-aktionen mellan barn och det ickemänskliga uppstod. Då vi inte ville störa 

verksamhetens aktiviteter samt observera barnen inomhus och i deras fria lek valde vi och 

pedagogerna en passande tid på dygnet vilket var mellan eftermiddagsvilan/läsning och mellanmålet.               

Under observationerna fick vi syn på många händelser och det vi försökte rikta blicken mot var de 

intra-aktioner som pågick. Annat vi också observerade och antecknade var det som fanns runt om 

dessa intra-aktioner som material, rummet, ytor, andra kroppar med mera,  då dessa också har en 

betydelse för barns subjektskapande utifrån ett posthumanistiskt perspektiv (Hultman 2011). Eftersom 

vi skrev ned ett flertal händelser och intra-aktioner fick vi göra ett urval och välja de observationer 

som var mest relevanta för vårt syfte och våra frågeställningar. I vår empiri valde vi ut och analyserade 

4 observationer.      
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Genomförande 

Två veckor innan vi ville genomföra vår observation besökte vi olika förskolor i en stockholmsförort, 

dels för att vara ute i god tid men även för att barnens föräldrar skulle få god tid på sig att läsa och 

lämna in informations- och samtyckesbrevet till pedagogerna. Då vi valt förskola och avdelning som 

vi ansåg hade gått om material gav vi pedagogerna våra informations- och samtyckesbrev som de 

sedan lade på barnens hyllor. Den dagen passade vi också på att hälsa på barnen och berätta att vi 

skulle vara där i några dagar och vad vi skulle göra. Då vi fick godkänt från barnens föräldrar besökte 

vi avdelningen under tre dagar och var där i ungefär 1-2 timmar per dag.  

Under observationen använde vi oss av penna och anteckningsblock och följde händelser där intra-aktioner 

uppstod. Av etiska skäl frågade vi först barnen om vi fick sitta i rummet och skriva ned vad de gjorde. Vi 

förklarade också skälet och berättade att vi ville lära oss mer om vad barn gör när de leker. Vi 

uppmärksammade att vissa barn upplevdes lite blyga och försiktiga av vår närvaro, vi valde därför av etiska 

skäl att inte observera dessa barn då det kändes som att de blev störda av att vi tittade på när de lekte. Som 

tidigare nämnt har vi använt oss av deltagande observationer, detta eftersom observatören inom ett 

posthumanistiskt perspektiv aldrig kan vara passiv eller icke deltagande utan påverkar alltid sin omgivning. Vi, 

barnen och allt runt om oss är ständigt påverkade av varandra. (Hultman 2011). När barnen kom fram till oss 

och pratade eller ställde frågor så försökte vi efter bästa förmåga svara på dessa för att sedan fortsätta med 

observationen när barnen återgått till sin lek. 

 

Oftast observerade vi samma situationer för att sedan kunna diskutera dessa tillsammans. Under 

diskussionerna upptäckte vi att våra beskrivningar och reflektioner ibland gick isär eller att någon av 

oss missat eller inte hunnit anteckna något relevant. Det vi antecknade i våra block var beskrivningar 

av det som pågick mellan barnen, pedagogerna och ickemänniskorna men även korta reflektioner  

kring leken kopplat till vår valda teori för att senare kunna få en påminnelse om hur vi kunde analysera 

observationen med hjälp av teorin. Efter observationen valde vi att tillsammans renskriva allt vi 

antecknat eftersom vi då hade det färskt i minnet.                

Författarnas insatser i studien 

Vi upptäckte ganska snabbt att vi var mest effektiva i vår skrivprocess när vi delade upp arbetet och de 

texter som skulle skrivas. Vi läste litteratur som var relevant för vår studie på varsitt håll och använde 

oss ibland av Google docs för att samtidigt kunna skriva i dokumentet. Trots att vi delat upp valda 

delar av arbetet så har vi sedan läst varandras texter och gett varandra feedback och därefter diskuterat 

och reflekterat över texterna tillsammans, då vi kände att det är vårt gemensamma arbete och något 

som vi båda ska kunna stå för samt att uppsatsens alla delar skulle hänga samman. Vissa delar i 

uppsatsen valde vi att skriva tillsammans då vi ansåg att dessa krävdes mycket diskussioner kring. 

Efter fältarbetet sammanställde vi våra anteckningar, transkriberande vårt material och gjorde urval i 

texten genom att göra konstruerade snitt. Därefter diskuterade vi och valde ut vilka fyra observationer 

vi skulle analysera och gjorde sedan två analyser var, vilka vi också diskuterade och reflekterade med 

varandra.  
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Databearbetning och analysmetod 

Vi kommer här att beskriva hur vi samlade in och analyserade vårt material samt reflektera över hur 

metod och analysmetod påverkat vår studie. Vi har använt oss av en deltagande observation då en 

observatör aldrig vara passiv i ett posthumanistiskt perspektiv samt av en strukturerad observation då 

vi fokuserar på en särskild del av ett fenomen, nämligen vad som sker mellan ickemänniskor och barn 

samt hur ickemänniskorna får en betydelse för barns subjektskapande.  

 

När man använder sig av anteckningar som metod för att samla in data så kan det vara svårt att fånga 

in allt som sägs eller görs, därför valde vi oftast att observera samma situationer då vi kände att det var 

lätt att missa något. Efter det sammanställde och jämförde vi våra observationer och transkriberade 

våra texter som sedan blev vårt empiriska material och analysunderlag. Därefter gjorde vi ett 

konstruerat snitt, vilket innebär att delar av observationerna valdes ut för att transkriberas och därefter 

analyseras (Barad 2007, s. 115 i Lenz Taguchi 2012, s. 60). Vi gjorde dessa snitt efter vad som blev 

relevant i relation till vårt syfte. I våra analyser ville vi med olika exempel synliggöra hur materialet 

och barnen ständigt intra-agerade med varandra genom nätverken. Våra utvalda ”snitt” behandlar just 

detta och trots att det fanns ett flertal intressanta fenomen att beskriva och analysera i våra 

observationer, om bland annat makt, konflikter och vuxnas förhållningsätt så tvingades vi göra dessa 

urval och välja de observationer som svarade på vårt syfte och våra frågeställningar. Vi valde att 

använda oss av ANT alltså aktör-nätverksteori som innebär ett samspel mellan det mänskliga och 

ickemänskliga samt det materiellas betydelse. Vi har beskrivit ANT under tidigare forskning och 

teoretiskt perspektiv, detta som bekant utifrån ett posthumanistiskt perspektiv, där det står beskrivit att 

ANT inte bara fokuserar på vad människor gör med det materiella, utan även vad det materiella gör 

med människor (Song-ee Ahn 2015, ss. 115, 123). 

Song-ee Ahn (2015, s. 126) beskriver att en ANT- analys kan göras i tre steg. Steg ett handlar om att 

identifiera vilka mänskliga och ickemänskliga aktörer som finns tillgängliga i de olika nätverken. Steg 

två behandlar frågor om vad de olika aktörer gör i nätverket och vilken del de olika aktörerna har i 

processen. Steg tre beskriver effekterna av processen och de olika möten och kopplingar som uppstår 

genom att aktörerna identifieras och kopplar ihop sina kroppar med andra kroppar (Song-ee Ahn 2015, 

ss. 126-127). Våra observationer har efter transkriberingen gett oss ett empiriskt material där vi gjort 

konstruerade snitt för att fokusera på relevanta observationer för vår studie. Vi har även använt oss av 

begrepp kopplade till ANT och posthumanism i resultat och analyser.  

Forskningsetiska överväganden  

Under vår forskningsprocess har vi tvingats att ta ställning till en mängd olika forskningsetiska 

överväganden. Som stöd för dessa har vi använt oss av Vetenskapsrådets rapport om god 

forskningssed (2011). Inom det posthumanistiska perspektivet som vi valt att utgå ifrån har vi som 

utfört denna studie en direkt påverkan på barnen, de ickemänskliga aktörer som finns närvarande och 

således också studiens utgång (Hultman 2011; Lenz Taguchi 2012, s. 62). 

Sedan vi läst forskningsetiska ställningstaganden av Vetenskapsrådets (2011) text om god 

forskningssed, lämnades information -och samtyckesbrev ut till berörda vårdnadshavare på den 

förskoleavdelning som studien sedan skulle utföras på. Brevet informerade om de regler och lagar som 

Vetenskapsrådets rapport om god forskningssed beskriver om tystnadsplikt och 

personuppgiftslagen1998:204. Att vara skyddad av dessa regler innebär att förskolan, barnens och 
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deras familjers identiteter eller andra personliga uppgifter inte får skrivas ut i detta examensarbete eller 

användas i andra sammanhang. Det innebär också att allt material och alla identiteter ska avidentifieras 

samt att allt insamlat material ska förstöras efter uppsatsens slut. I vår studie har alla barn givits fiktiva 

namn. Vi får inte heller tala med obehöriga om vårt insamlade material (Vetenskapsrådet 2011, ss. 43, 

67). Brevet till vårdnadshavarna informerar också om att barnens åsikter även kommer att tas hänsyn 

till samt att deltagandet i studien är frivilligt och när som helst kan avbrytas. Se bifogad bilaga.  

Vi har som ovannämnt valt att använda oss av en deltagande observation endast i form av 

anteckningar. Att videofilma barnen under en observation kan tänkas vara ett effektivt sätt för att 

kunna gå tillbaka till sin inspelning då man som observatör ska reflektera och analysera händelser. 

Nackdelen med att endast använda sig av anteckningar kan vara att man som observatör missar något 

eller inte hinner med att anteckna allt som händer. Trots fördelen med att filma barn då de leker valde 

vi av etiska skäl att välja bort videoinspelning, detta då vi anser att videoinspelning kan vara 

utlämnande för individen samt att Vetenskapsrådet (2011, s. 43) skriver att videoinspelning kan 

inkräkta på barnens integritet. Något som var viktigt för oss var att berätta för barnen vilka vi var och 

varför vi var där. Vi frågade även inför varje observationstillfälle om vi fick sitta i rummet där de lekte 

och skriva ned vad de gjorde. Vi berättade också för dem att de hade möjlighet att säga nej och att de 

när som helst kunde avbryta sitt deltagande. Vi försökte även att läsa av barnens ansiktsuttryck och 

kroppsspråk för att på så vis försöka få syn på om de kände sig besvärade av vår närvaro.  

Studiens kvalitet 

Här kommer vi att redogöra för hur vårt metodval och genomförande har fungerat, samt beskriva de 

styrkor, svagheter och svårigheter som vi sött på under studiens gång. Vi kommer också att 

problematisera studiens tillförlitlighet och giltighet samt övriga kvalitetsaspekter. 

Vår studie grundar sig på fyra observationer där vi utifrån ett posthumanistiskt perspektiv försökt att 

synliggöra de intra-aktiva processer som pågick i barnens fria lek. Vi såg det därför som en fördel att 

inte begränsa oss till endast ett rum, utan istället följa barnens fria lek där den pågick. Med stöd av 

teorin och det fenomen vi ville undersöka anser vi att vår valda metod var till hjälp och möjliggjorde 

att studera just detta, eftersom det inte går att identifiera vad de olika aktörerna gör med varandra med 

bland annat intervjuer eller fokusgrupper.  

Vi visste innan vi gick ut på fältet att vår närvaro som observatörer skulle påverka observationen på 

grund av den påverkan aktörer alltid har på varandra. Utifrån ett intra-aktivt perspektiv ses alla aktörer 

som deltagare i observationen och det finns inga klara gränser mellan oss som observatörer, barnen 

och våra anteckningar. Alla aktörer är beroende av varandras existens för att ”bli till” (Lenz Taguchi 

2012, s. 63). I en kvalitativ forskning är forskaren det viktigaste verktyget för att samla in och 

analysera data (Thornberg & Fejes 2015, s. 260).  Hultman (2011, s. 51) och Lenz Taguchi (2012, s. 

63) menar att forskaren inom det posthumanistiska fältet ses som en del i ett nätverk av andra aktörer. 

Hultman (2011, s. 51) menar också att kunskap inte bara produceras av oss som ”forskare” utan även 

tillsammans med det som vi i den här uppsatsen beskrivit som ickemänniskor. Däremot beskriver 

författaren att alla aktörer ändå inte har exakt samma roll i observationerna, utan alla aktörer måste 

passera genom forskaren, Hultman  beskriver detta med begreppet ”obligatory point of passage” 

(Callon 1986 i Hultman 2011, s. 51), vilket gör att nätverkssamarbetet inte är helt likvärdigt.  

Vid genomförandet har vi som tidigare nämnt oftast observerat samma situationer för att sedan 

reflektera och diskutera det vi sett. Detta har vi upplevt som en tillgång eftersom vi annars riskerade 
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att missa viktiga iakttagelser. Det var inte heller ovanligt att vi fokuserade på olika intra-aktiva 

processer i de observerade situationerna. Det kan naturligtvis även ses som en nackdel att vara två 

personer som observerar då barnen eventuellt skulle kunna känna sig överrumplade av att vi båda var 

närvarande. Vi upplevde dock att barnen var nyfikna och intresserade av oss och vad vi gjorde och 

ställde många frågor, vilket ibland kunde göra att vi upplevde våra observationer som upphackade. Det 

var därför bra att endast skriva stödord och sedan transkribera och därefter göra konstruerade snitt för 

att fånga det mest relevanta i vårt empiriska material (Lenz Taguchi 2012, s, 60). Detta material fick 

sedan ligga till grund för de analyser vi gjorde utifrån den valda teoribildningen, och därefter återigen 

bearbetas i uppsatsens diskussion och slutsats. 

I en kvalitativ studie beskrivs studiens trovärdighet eller validitet som viktig för att läsaren ska veta att 

texten är sann. För att läsaren ska känna att studien utförts på ett korrekt sätt försöker forskaren göra 

texten transparant för att läsaren ska få insyn i arbetet. Transparens hänger samman med dess 

trovärdighet, och texten ska kunna diskuteras och kritiseras och förhoppningsvis leda till fler frågor 

(Svensson & Ahrne 2011, ss. 24-25). Det handlar till exempel om koherens, alltså hur uppsatsens olika 

delar hänger samman, att metod och analysmetod är kompatibla och att den valda teorin kan användas 

för att svara på syfte och frågeställningar (Thornberg & Fejes 2015, s, 257). Vi vill dock påpeka att vi 

inte gör något sanningsanspråk utan erbjuder istället ett sätt att förstå materialet på.  

Det vi till en början ville undersöka var vad materialet hade för betydelse för barns subjektskapande, 

då utifrån poststrukturell teori. Eftersom vi ville studera just vad materialet hade för betydelse i barns 

subjektskapande processer insåg vi att det behövdes en teori som gick djupare in på detta vilket det 

posthumanistiska perspektivet gjorde. Detta perspektiv fördjupar sig inte endast på hur materialet 

påverkar barnen utan fördjupar sig också på ickemänniskor som rum och diskurser med mera, det som 

inte ses som mänskligt (Hultman 2011). Uppsatsens syfte, tidigare forskning, teori, metodval, 

genomförande, analys, diskussion och slutsats har sedermera präglats av en posthumanistisk teori och 

ickemänniskornas betydelse för hur barn blir till i nätverk av mänskliga och ickemänskliga aktörer. En 

av den absolut största svårigheten var att ingen av oss var särskilt bekanta med det posthumanistiska 

perspektivet innan arbetet påbörjades, och vi anser nu att den verkligen varit till stor hjälp i de 

fenomen som vi velat studera och vi har nu lärt oss en hel del om det posthumanistiska perspektivet.  

Resultat och analys 

Syftet med vår studie är att undersöka ickemänniskornas betydelse i barns fria lek på förskolan. Hur 

intra-agerar dessa med barnen och hur blir de medskapare till barnens subjektskapande? Under våra 

observationer har vi med hjälp av ett posthumanistiskt perspektiv försökt få svar på dessa frågor och 

sedan analyserat vårt empiriska material med hjälp av relevanta begrepp inom detta perspektiv. I våra 

analyser synliggörs det hur barnen intra-agerar och är beroende av olika ickemänniskor då de leker 

under sin fria lek samt hur ickemänniskor blir medskapare till hur barnen blir till som subjekt. 

Avdelningen och barnens namn har i resultaten och analyserna fingerats för att de inte ska kunna 

identifieras. Innan vi presenterar våra resultat och analyser ger vi en kort beskrivning av avdelningen 

där observationerna utfördes.    
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Kort beskrivning av avdelning Jollen 

Avdelningen Jollen består av ett stort rum och ett mindre rum. Till vänster i det stora rummet finns en 

hörna som består av ett bord och några stolar i barnens höjd. Vid detta bord arbetade barnen oftast med 

lera. Där fanns även en bänk och diskbänk i vuxens höjd. Till höger i det stora rummet står en soffa 

och framför på golvet ligger en stor matta. I hörnan längst in till höger finns även där ett bord och 

stolar i barnens höjd. Som vi tolkar det är det där barnen spelar spel eller lägger pussel. I det vänstra 

hörnet längst in ligger en stor matta på golvet och olika lådor där det ligger olika material som lego, 

byggklossar, meccano med mera. I det lilla rummet är halva rummet avskärmat med en hög hylla i 

mitten. På vänster sida har rummet möblerats som en hemvrå med spis, bord, stolar, diverse 

köksredskap, barnvagn, dockor och lådor med utklädningskläder med mera. På högra sidan av hyllan 

ligger en stor matta på golvet och här finns ett tomt dockskåp och en stor låda med stora, mjuka 

klossar i.  

Eftermiddagskaos 

Då vi anländer till avdelningen runt klockan 12 har barnen nyss fått en saga läst för sig och har nu 

börjat att komma igång och leka. Tre pojkar i fyra-årsåldern, vi kan kalla dem för Axel, Akira och 

Melvin leker tillsammans i det lilla rummet som är avskärmat. Axel går till hemvrån och hämtar 

diverse köksgeråd som tallrikar, koppar och bestick. Han hämtar också en docka och lite leksaksmat 

och lägger allt i en plastkorg. “Nu ska vi ha picknick”, säger Axel och går och sätter sig vid bordet. 

Akira och Melvin sätter sig också på stolarna vid bordet och börjar låtsasäta. ”Nej jag vet. Vi går till 

skogen och har picknick istället”, säger Melvin. Pojkarna går till den andra delen av rummet för att 

sätta sig på den enda stora mattan. Akira och Melvin sätter sig bredvid Axel och de tre pojkarna börjar 

låtsasäta igen. ”Bebisen måste också ha mat”, säger Axel och börjar mata dockan med en 

vällingflaska. ”Nu äter vi i vår båt”. ”Jag ska bygga båten” säger Akira och går och hämtar stolarna 

från hemvrån och ställer runt pojkarna så de alla tre omringas av dem. Efter en kort stund kastar 

Melvin omkull stolarna och ryter likt en tiger. Först ser Axel sur ut men sen börjar alla tre pojkarna att 

springa runt på golvet och kastar stora mjuka byggklossar på varandra. “Vi är pirater” skriker Axel. 

Melvin börjar klättra på ett dockhus som gapar tomt för att sedan gå över och klättra på en stor låda 

som är fylld med de stora byggklossarna. Han klättrar sedan ner och tar dockan från Axel och springer 

iväg. ”Neej!” skriker Axel och börjar gråta. En pedagog kommer in i rummet och säger till pojkarna 

att inte klättra på möblerna och inte heller att kasta byggklossar på varandra. ”Melvin tog min docka, 

jag hade den först” säger Axel. Pedagogen går fram till Axel och säger ” ja, du vet hur han är, han kan 

inte sitta still”. Pedagogen kommer sedan fram till oss och säger ”ja, som ni ser är det ibland kaos här 

på eftermiddagen”.  

Analys - eftermiddagskaos         

Under leken då Axel, Akira och Melvin har picknick behöver de koppla ihop sig med andra aktörer 

som till exempel matleksakerna, bord, stolar, golv, varandra, leksaker och så vidare. Alla dessa aktörer 

ses inom ett posthumanistiskt perspektiv som agentiska, de kan förändra och få något att hända 

(Hultman 2011, s. 31). Alla dessa aktörer ingår i ett nätverk. De överlappar och ses som en 

förlängning av varandra då de kopplar ihop sig, det är detta nätverk som producerar leken (Hultman 

2011, s. 40). Utan alla dessa ickemänniskor skulle det kanske inte bli möjligt för pojkarna att leka att 

de har picknick. Då Axel matar dockan med vällingflaskan kan denna händelse utifrån ett 
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posthumanistiskt perspektiv tolkas som en översättning av Axels tidigare kunskaper om att en bebis 

matas med nappflaska (Hultman 2011, s. 38). Bordet och stolarna där pojkarna sitter och äter kan ses 

som materiellt diskursiva-performativa-aktörer. De är med och skapar händelser och bär på diskurser 

om hur sittande och ätande vid ett matbord går till (Lenz Taguchi 2012, s. 16). Pojkarna, antar vi, har 

dessa erfarenheter och kunskaper om vart man sitter och äter samt att de då aktualiserar när de möter 

dessa aktörer i leken. 

Då pojkarna bestämmer sig för att flytta picknicken från hemvrån till den andra delen av rummet 

innebär detta att nya kopplingar i nätverket uppstår mellan barnen och ickemänniskorna. I varje ny 

koppling sker en förändring och barnen, tingen och diskurserna blir hela tiden till på nytt (Hultman 

2011, s. 67). Då Axel börjar bygga en båt med hjälp av stolarna från hemvrån kan detta ur ett 

posthumanistiskt perspektiv ses som att det inte bara är Axel som har kraft och agens att bygga båten, 

utan att även stolarna har kraft och agens och kommer med förslag vad Axel kan göra med dem. Axels 

syfte att bygga en båt uppstår mellan honom, stolarna och av Axels eventuella tidigare erfarenheter av 

hur en båt kan se ut.       

Händelsen då Melvin som eventuellt tröttnat på att leka picknick istället raserar pojkarnas ”båt” och 

börjar springa runt på golvytan, kasta stora byggklossar och klättra på möblerna, som även Axel och 

Akira gjorde, kan analyseras som att de stora ytorna på golvet, de stora mjuka byggklossarna, 

möblerna som dockhuset och lådan är performativa aktörer. De ger förslag och uppmanar barnen till 

att röra sig, klättra och springa (Lenz Taguchi 2012. s, 16). De stora mjuka byggklossarna, skulle vi 

vilja påstå, uppmanar oss i högre grad att kastas än om barnen erbjöds mindre, hårda byggklossar. I 

denna händelse sker många nya kopplingar som innebär många förändringar av det som föreslås av det 

ickemateriella. Att picknicken avbryts och istället transformeras till att kasta kuddar, springa runt och 

klättra på möbler kan i ett posthumanistiskt tänkande förstås som att det är för många aktörer som alla 

kommer med egna förslag, vilket gör att nätverket inte kan upprätthållas och kan riskera att falla 

samman (Hultman 2011, s. 39).  

I ett posthumanistiskt perspektiv ifrågasättes idén om att barnet har en fast essentiell identitet och 

menar istället att vi inte kan säga vem barnet innerst inne är, utan istället kan vi bara säga vad barnet 

håller på att bli just nu i ett komplext nätverk som innehåller olika ickemänniskor (Lenz Taguchi 2012. 

ss, 65-66). Då pedagogen säger ” ja, du vet hur han är, han kan inte sitta still” till Axel så tolkar vi det 

som att pedagogen ser Melvin som en ”rörlig” eller ”stökig” pojke och att han innerst inne är ett 

sådant barn. Istället för att tänka på Melvin som en ”stökig” pojke så kan han i ett posthumanistiskt 

perspektiv ses som någon som blir till i varje intra-aktion med olika människor och ickemänniskor. 

Människor och ickemänniskor som leksaker, möbler, lokaler, ytor, kroppar, föreställningar med mera 

är medskapare av hur Melvin hela tiden blir till.   

Min flygande glass 

De dagarna vi observerade på avdelningen Jollen fanns det alltid några barn som satt vid bordet i den 

vänstra delen i det stora rummet och arbetade med lera. På bordet låg diverse material utspridda som 

kavlar, knivar, formar, verktyg för att trycka ut leran till spagettiform, skedar med mera. Denna 

aktivitet tolkar vi som en vanlig sysselsättning för barnen efter lunch och eftermiddagsvila/läsning. 

Två flickor och en pojke sitter vid bordet den dagen och arbetar med lera. Vi kan kalla dem Ellen, 

Nova och Andreo. Ellen försöker klämma ut leran ur ”spagettiverktyget”. Hon ser ut att behöva trycka 

väldigt hårt för att leran ska komma ut. Andreo kavlar sin degklump platt och trycker sedan fast leran 

mot kaveln med händerna. Han håller upp kaveln framför munnen. ”Mm, jag äter glass” säger han och 
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börjar låtsasslicka ”glassen”. Ellen tittar på Andreos glass och säger sedan ”här är pappa och här är 

mamma”. Ellen har tryckt i sin lera med en form som liknar en gubbe och visar upp sina två lergubbar. 

”Vill de äta på glassen?” frågar Andreo. ”Deras son gillar glass, han vill ha!” säger Ellen och försöker 

forma en mindre gubbe med hjälp av lera och en kniv. Nova tittar på Andreo och Ellen och börjar 

kavla ut sin deg med en kavel och samtidigt börjar hon sjunga sången ”en sockerbagare”. ”Så här 

bakar en sockerbagare” säger hon. Andreo fortsätter låtsasslicka sin glass och säger ”wii, min glass 

flyger”. Andreo går upp från bordet och börjar ”låtsasflyga” sin glass. Han går till en byrå bredvid 

bordet och säger ”här är landningsbanan”. En pedagog påpekar för Andreo att komma tillbaka med 

leran och säger ”leran ska vara på bordet, inte där”. Andreo verkar inte lyssna och brummar istället 

tyst med sin flygande lerglass.    

 

Analys - Min flygande glass 

Barnens kroppar, deras föreställningar, bord, stolar, lera, verktyg, formar, rummet med mera är alla 

ihopkopplade till ett nätverk. Aktörerna, mänskliga som ickemänskliga ses i ett posthumanistiskt 

perspektiv som igångsättare. Vi människor är beroende av dessa ickemänniskor som formar och styr 

oss att tala eller handla. I denna aktivitet kan vi se att ickemänniskorna är medskapare till ett pågående 

meningsskapande (Hultman 2011). Då barnen och dessa olika material samhandlar kan detta ses ur ett 

intra-aktivt perspektiv som Lenz Taguchi (2012, s. 15) beskriver som en relation mellan människor 

och ickemänniskor, dessa delas inte upp utan är beroende av varandra för att ens kunna existera. Ett av 

många exempel på en intra-aktivitet synliggörs då Andreo formar leran med sina händer till en glass. I 

en intra-aktiv process kan detta ses som att leran är en förlängning av Andreo men också att Andreo är 

en förlängning av leran. Som vi beskrev tidigare i exemplet med studenten och leran skrivet av Lenz 

Taguchi (2012, ss. 55-56) så menar hon att händerna som knådar leran lär sig av leran hur den ska 

formas för att bli, i den här intra-aktiviteten, en glass, medan själva leran formas med hjälp av 

händerna och även med kavelns hjälp. I denna intra-aktivitet kan den performativa agenten, lerglassen 

bli annorlunda i sig själv i detta lärande mötet med Andreo. I denna kunskapsprocess synliggörs en 

transformationsprocess då leran först är en klump, till att sedan bli utplattad med hjälp av kavelns 

agentiska kraft till att formas av Andreos händer till en glass. Leran blir hela tiden till och på så sätt 

annorlunda i sig själv (Lenz Taguchi (2012, s. 57). 

Då vi varje dag såg några av barnen arbeta med lera i denna lilla hörna av bord, stolar och diverse 

material kan vi koppla dessa händelser till hur barn performativt kan skapa sina identiteter i dessa rum 

eller hörnor som är utformade på ett sätt och som säger oss att handla eller röra oss på specifika sätt. 

Palmer (2011, s. 18) menar att då människan följer vissa rutiner och handlingsmönster dag efter dag på 

bestämda platser så performativt skapar människan sin identitet, subjektet konstitueras genom 

upprepande handlingar i diskursiva praktiker. Dessa handlingar upprepar sig inte på exakt samma sätt 

varje dag utan det sker hela tiden små förändringar i dessa handlingar. Barnen som nästan varje dag 

arbetar med lera i denna hörna kan därmed sägas performativt skapa sig själva som exempelvis ”lugn 

flicka” eller ”hjälpsam kompis” utifrån att de hela tiden är sammanflätade med olika diskursiva 

praktiker, språk och andra ickemänniskor som rum och material (Palmer 2011, s. 18).   

Nova börjar sjunga ”en sockerbagare” medan hon kavlar sin deg och som vi tolkar det, vill 

uppmärksamma de andra barnen på hur en ”sockerbagare” bakar.  Detta kan ur ett posthumanistiskt 

perspektiv förstås som att Nova översätter sången ”en sockerbagare” till att börja kavla ut degen och 

baka som en ”sockerbagare”. Nova, kaveln, degen, bord, stolar, rummet, Ellen, Andreo, Novas 
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kunskaper om sången ”en sockerbagare” och många andra ickemänniskor runt om Nova är är alla 

sammanflätade och aktiva aktörer i en pågående intra-aktivitet som hela tiden förändras och blir till 

tillsammans (Hultman 2011). 

Andreo avviker från bordet med sin flygande ”lerglass” och en av pedagogerna avbryter hans lek 

genom att säga ”Leran ska vara på bordet, inte där”. Som vi tolkar det samt av våra egna erfarenheter 

av att ”allt material har sin plats” och ”det blir så stökigt eller smutsigt” så kan pedagogen tycka att 

leran ska arbetas på bordet eftersom det annars kan försvinna eller smutsa ner. Då pedagogen avbryter 

Andreos lek kan vi förstå det som att hen avstyr Andreos, dels lek, men också hans 

tillblivelseprocesser med andra ickemänniskor. Andreos rörelser genom rummet gör så att hans lek 

kan fortgå då han kopplar ihop sig med ytorna genom att röra sig över dem och samtidigt hjälper också 

ytorna till i Andreos rörelser och blir på så sätt medskapare av hans tillblivelse. Då Andreo först sitter 

och leker vid bordet till att sedan fortsätta sin lek genom att gå med degen och kaveln till en annan del 

av rummet sker nya kopplingar och intra-aktiviteter och nätverket blir hela tiden till på nytt. 

Människan är beroende av ickemänniskor och blir till som subjekt tillsammans med dessa. Pedagogen 

kan förstås ha vissa förväntningar av hur leran ska användas samt att barnen ska sitta ner vid bordet då 

de arbetar med leran. När Andreo då gör något helt annat med leran än vad som förväntas av honom 

kan detta leda till att han ses som ett ”barn som inte lyssnar”, detta i liknelse med det som beskrevs i 

teoridelen då ett barn som kopplar ihop sig med pricken på samlingsgolvet ses som ordentlig. Leran 

och andra aktörer runt om lerbordet kan ses som ett nätverk som koreograferar denna lilla hörna där 

barnen brukar arbeta med lera, det vill säga, här sitter man och arbetar lugnt med leran vid bordet 

(Hultman 2011, s 67).  

Lego i rörelse   

En flicka som vi kan kalla Lea sitter i ett hörn mellan anslagstavlan, soffan och fönstret. Hon har några 

bitar lego duplo i handen som hon försöker ställa på golvlisten, men legobitarna ramlar gång på gång 

ner från listen. Lea bygger ihop bitarna till ett avlångt torn, tar tornet och går iväg till en annan del av 

rummet. Hon sätter sig på en bilmatta där det ligger bilar, ett garage och en docka. Lea tar isär 

legobitarna och lägger dem på den nakna dockan, men legobitarna ramlar ner från dockan. Hon 

försöker igen och är noga med att balansera legot på dockans mage, panna och huvud men åter igen 

ramlar legobitarna ner på golvet. Flickan lägger legobitarna i bredd upp och ner, men snart sätter hon 

ihop det till ett torn igen. Därefter går hon till bordet där det sitter en pojke som vi kallar Omar och 

ritar. Lea sätter sig på en av stolarna och tar isär och sätter ihop legobitarna om och om igen. En av 

gångerna hamnar en av legobitarna på sned och hon behöver använda bägge händerna och tar i för att 

sätta ihop legobitarna. Hon hämtar en penna och ett papper från en bokhylla med ritmaterial, därefter 

lägger hon legotornet i mitten av pappret och ritar en stor ring runt om legot.  

Analys - lego i rörelse 

Lea, legot, soffan, väggen, golvet, anslagstavlan, golvlisten, dockan, mattan, stolen, bordet, pennan 

och pappret är några av de aktörer som intra-agerar med varandra i den observerade situationen. Den 

intra-aktion som pågår mellan Lea och de andra aktörerna ses som ett kommunikativt samhandlande 

(Lenz Taguchi 2012, s. 22).  

Om vi ser detta material som agentisk så medverkar dess agens till nya tillblivelser och fenomen och 

påverkar således hur Lea görs till subjekt (Lenz Taguchi, 2012, ss. 60, 82).  
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I den ovanstående observationen kan man se att Lea använder flera olika ting och material under sina 

förflyttningar i rummet vilka hon måste kopplas samman med i ett nätverk av andra aktörer. Utifrån 

ANT har aktörer förmågan att komma med förslag. Aktörerna eller de performativa aktörer som deltar 

i nätverket artikulerar på olika sätt hela tiden och kommer ständigt med nya förslag, i förhållande till 

de andra aktörerna och beroende på om någon koppling i nätverken läggs till, byts ut eller förändras. 

Alla aktörer blir ständigt till på nytt genom att koppla ihop sig i olika nätverk. Leas handlingar kan ses 

som översättningar av de förslag som aktörerna kommer med samt de förhandlingar som de deltar i. 

Genom de förslag och krav som aktörerna kommer med blir Lea hela tiden till på nytt och vid varje 

tillblivelseprocess blir Lea också annorlunda i sig själv, även de performativa aktörerna blir till på nytt 

i varje möte med andra aktörer (Lenz Taguchi 2012, s. 60).  

Ett exempel på när Lea översätter aktörernas artikulation kan vara när hon sätter sig vid bordet, där 

hon ser Omar som sitter och ritar vilket inspirerar Lea till att ta fram egna papper och pennor. Detta 

gör även Omar och hans handlande till en deltagare och en aktör i nätverket. I mötet och kopplingen 

till pennan och pappret översätts det till en teckning och där teckningen och legobitarna artikulerar nya 

förslag som kommer att innebär att nya aktörer ansluter sig till nätverket. Olika aktörer ansluts i kedjor 

av översättningar vilket kommer att förändra varje deltagare. Alla nya översättningar innebär en 

förändring, vilket vi tolkar som ett annorlundablivande och att Lea och de andra aktörerna hela tiden 

blir till på nytt, vilket även innefattar hur Lea blir till som subjekt. Leas subjektskapande processer 

möjliggörs genom de artikulationer och förslag som ickemänskliga aktörer medverkar till. (Hultman 

2011, ss. 37-38; Lenz Taguchi 2012, s. 57).  

Varje koppling mellan de olika aktörerna i nätverket innebär en översättning och en transformation, 

varje förslag som de olika aktörerna kommer med måste alltid översättas till något annat. Lea och 

legot är ständigt i rörelse, detta eftersom det hela tiden artikuleras nya förslag från de olika aktörerna. 

Fler och fler aktörer får plats i nätverket genom Leas förflyttningar i rummet. Det finns dock en chans 

att den stora mängden aktörer som deltar och de spänningar som uppstår i nätverket gör att nätverket 

faller sönder och måste byggas upp på nytt (Hultman 2011, s. 39). 

Istället för att tänka sig att ett subjekt med ett inre och sant ”jag” så plattas det posthumanistiska 

subjektet ut och skapas i nätverk av mänskliga och ickemänskliga aktörer. Det är bara i nätverk som 

någonting kan hända, ingen aktör kan agera på egen hand vilket innebär att Leas subjektskapande 

endast kan ske i nätverken där varje aktör i allra högsta grad medverkar till hur hon blir till som 

subjekt, Hultman (2011, s. 42) skriver att: ”Bakom varje kompetent aktör står en rad andra aktörer. 

Det banar väg för en förståelse av ett subjekt som alltid byter och lånar egenskaper av andra aktörer”. 

Spring och svävande spelplaner 

Vi har tidigare berättat att vi besökt avdelningen Jollen när några av de minsta barnen vilade och de 

andra hade fri lek. Anledningen till att vi valde just denna stund på dagen var för att få fatt i de 

pågående intra-aktioner som pågår när barnen just har fri lek och själva få välja vad de vill göra och 

delvis vilka aktörer som de vill koppla ihop sig med. Eftersom några av barnen sov föredrogs lugna 

aktiviteter och barnen som sprang och pratade för högljutt tystades ner av närvarande pedagoger.  

Två pojkar springer omkring i avdelningens stora vistelserum, efter flera tillsägelser ber pedagogen 

pojkarna som vi kallar Frans och Malte att sätta sig vid bordet och göra något lugnt. Pojkarna sätter sig 

vid bordet och tar fram ett spel där spelbrickorna är utformade som fjärilar och där brickorna består av 

pusselliknande bitar. Spelet går ut på att få alla sina pusselbitar i rätt färg på sin spelbricka. Pojkarna 
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försöker spela men ger snart upp och pusslar istället ihop sina spelplaner, utan att följa ”reglerna” om 

hur ett spel ska spelas. 

Frans blir klar med sitt pussel först och säger ” jag är klar, nu flyger jag iväg”. Frans tar sin spelplan, 

lyfter upp den i luften och ”svävar” i väg i rummet. Malte som inte är färdig med att fylla sin spelplan 

säger ”nej, flyg inte iväg” varpå Frans tappar sin spelplan och bitarna hamnar på golvet. När Frans 

sätter sig vid bordet igen drar han spelplanen fram och tillbaka över bordsskivan innan han börjar sätta 

ihop den igen. När han är klar säger han ”jag startar mina motorer” och brummar samtidigt som han 

svävar i väg med spelplanen i luften igen, och Malte följer efter. Pedagogen säger åt barnen att gå och 

sätta sig vid bordet igen. Pojkarna fortsätter att flyga runt med sina spelplaner, samtidigt som de 

härmar ljudet av motorer. Pedagogen säger till pojkarna igen, nu med bestämdhet i rösten. Pojkarna 

sätter sig vid bordet där de krockar spelplanerna mot varandra. De får än en gång en tillsägelse av 

pedagogen, som säger åt dem att spela som man ska. Frans plockar ihop sina bitar och ger dem 

tillsammans med spelplanen till Malte och säger ”varsågod, du kan få röd nu, du gillar ju brandbilar”. 

Analys - spring och svävande spelplaner  

I det posthumanistiska perspektivet beskrivs materialet och ickemänniskorna som det mest centrala, de 

ickemänskliga aktörerna ses som likvärdiga medverkande för att skapa mening. All kroppar mänskliga 

som ickemänskliga anses ha agens vilket som bekant innebär kraften att påverka. Ingen aktör kan 

agera på egen hand utan behöver koppla ihop sig i nätverk för att kunna handla. Olika kroppar 

(aktörer) ses också som förlängningar av varandra.  

I situationen spring och svävande spelplaner kan vi se hur de olika aktörerna artikulerar förslag till 

pojkarna vilket gör deras översättning till en lek där de först inspireras att röra sig över hela rummet. 

Golvet, väggar, tak, fönster, mattor, möbler, leksakerna och de andra barnen och så vidare är 

performativa aktörer som kommer med förslag som gör att Frans och Malte till en början vill röra sig i 

rummet.   

Precis som inom flera postmoderna perspektiv så är diskurser en av grundstenarna inom 

posthumanismen. Posthumanismen breddar den synen och menar att det materiella och det diskursiva 

är oskiljaktiga där materialet och diskurserna finns inneboende i varandra. Alla kroppar, mänskliga 

som ickemänskliga, olika material, ting, organismer men även språk ses som performativa aktörer som 

har kraften att förändra och påverka när de intra-agerar med andra aktörer (Lenz Taguchi 2010, ss. 39-

40). Det posthumanistiska och Barads (2008) agentisk realistiska perspektiv ser på diskurserna som 

socio- materiella eller materiellt-diskursiva då det fokuseras både på det materiella och det diskursiva 

och i pojkarna Frans och Maltes fall innebär det att de stora ytorna rummet artikulerar ”spring här” 

medan borden, stolarna och spelet signalerar att ”här bör man vara lugn och sitta stilla” (Hultman 

(2011, s. 37; Lenz Taguchi 2010. s, 16). Det är dock mer än bara stolarna och bordet som gör pojkarna 

till lugna, stillasittande och materiellt diskursiva subjekt. Även golvet, rummets ytor och utformning, 

platsen, spelet, att pojkarna befinner sig på förskolan, pedagogens närvaro med deras förställningar 

och förväntningar det har på barnen påverkar hur det görs som subjekt. De intra-aktioner som pågår 

när pojkarna sitter vid bordet och deras görande uppstår i samhandlingen mellan de olika aktörerna.  

Materialen, tingen och barnen kan ses som materiellt diskursiva fenomen, då möbler, rum och ting kan 

bära på föreställningar om hur tingen bör användas (Lenz Taguchi 2012, ss.16-17). När Frans och 

Malte sitter vid bordet och spelar spel kan man se observationen spring och svävande spelplaner som 

materiellt-diskursivt och en intra-aktion mellan en mängd olika aktörer som måste koppla ihop sig 
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med andra aktörer för att skapa ett nätverk, i vilket Frans och Malte kan handla i och konstitueras som 

subjekt.  

Diskussion 

Syftet med vår studie var att undersöka vilken betydelse ickemänniskor har i barns fria lek på en 

förskoleavdelning och hur de positionerar barnen till subjekt. För det fenomen vi ville undersöka 

lämpande sig det posthumanistiska perspektivet med tillhörande begrepps apparat, där vi i synnerhet 

fokuserat på begrepp som performativa aktörer, aktörs- och nätverksteori (ANT) och intra-aktivitet. 

Några av dessa begrepp har till en början för oss varit svåra att tolka men har samtidigt varit till stöd 

för att kunna genomföra vår studie. För att få fatt i vårt syfte utgick vi från frågeställningar om hur 

intra-aktioner mellan barn och ickemänniskor ser ut i den fria leken samt hur dessa ickemänniskor är 

medskapare i barns subjektskapande processer. Varför vi valt att studera ickemänniskornas betydelse i 

barns fria lek är för att dessa möjligtvis inte granskas på samma sätt som de skulle göra i organiserade 

verksamheter. Genom deltagande observationer där vi använde anteckningar för att dokumentera de 

intra-aktiva möten som pågick på en förskoleavdelning i åldrarna 2-4 år i en stockholmsförort, fick vi 

syn på en mängd olika aktörer som var intrasslade och ständigt påverkade av varandras närvaro och 

existens. Dessa observationer kan vi säga i ett posthumanistiskt perspektiv blev översatta av oss till en 

text som i sin tur blev översatt till våra analyser. Vi anser att vår valda teori hjälpt oss att få svar på 

våra frågeställningar samt att flera av de begrepp vi använt oss av i våra analyser har hjälpt oss att 

synliggöra för oss själva de intra-aktiva processer som ständigt pågick på avdelningen.   

Materialets betydelse har tidigare setts som mindre viktigt i pedagogiska praktiker men vi har efter 

detta arbete fått en djupare förståelse för det faktum att ickemänniskor som oftast kan tänkas som 

mindre betydelsefulla som golv, bord, ytor, ting med mera faktiskt har betydelse för hur barn blir till 

som subjekt. Utifrån ett posthumanistiskt perspektiv talar man inte bara om hur pedagoger talar om 

och positionerar barn, utan även om ickemänniskor, rummets utformning och vilket utbud av material 

som finns tillgängligt. Alla dess aktörer är deltagare i olika nätverk och beroende av varandra för att 

kunna handla och agera (Hultman 2011, s. 2). Under våra analyser lyfte vi fram ickemänniskor för att 

på så sätt försöka förstå deras betydelse för barns fria lek och hur de blir medskapare till barnens 

subjektskapande. I analyserna blev det tydligt hur barnen kopplade ihop sig med olika ickemänniskor 

och var beroende av dem för att kunna utföra vissa handlingar. Barnens handlingar förstås i ett 

posthumanistiskt perspektiv inte som att de har en inneboende identitet utan handlandet förstås istället 

som en effekt av möten mellan barn och ickemänniskor då de är sammanflätade (Hultman 2011, s 77). 

Om man som pedagog har en förståelse för ickemänniskor som betydelsefulla och medskapare i barns 

subjektskapande kan detta resultera i ett mer etiskt bemötande av barnen. Det kanske kan kännas 

lättare att skylla på att ”ja, men hen är ju faktiskt så, det går ju inte att göra något åt”, än att faktiskt 

reflektera kring hur närvarande aktörer är medskapare till hur barnet blir till som subjekt. I 

analysexemplet eftermiddagskaos bekräftar en av pedagogerna att Melvin är ett barn som inte kan sitta 

still. Med ett posthumanistiskt tänk kan pedagogen istället på ett mer etiskt sätt reflektera över hur 

Melvin istället blir till i just det sammanhanget tillsammans med andra performativa aktörer som bland 

annat de stora golvytorna, möblerna och det stora mjuka legoklossarna. Vi menar att utan dessa 

ickemänniskor skulle inte Melvin bli till som rörlig i detta sammanhang och anser att pedagoger och 
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lärare som arbetar på en förskola eller i skolan borde ha en förståelse för hur ickemänniskor som miljö 

och material har en betydande roll för hur barn blir till som subjekt.         

Vi anser att studiens resultat har bekräftats av det Barad (2005), Hultman (2011) och Lenz Taguchi 

(2012) skriver om att människor och ickemänniskor blir till genom intra-aktioner, och att vi inte 

existerar utan de kopplingar eller nätverk som vi ingår i, en aktör kan aldrig agera på egen hand utan 

det är först när en aktör kopplas samman med andra aktörer som agens kan uppstå (Hultman 2011, s. 

40; Lenz Taguchi 2010, s. 135). I analysexemplet min flygande glass kan vi se hur Andreo intra-agerar 

med leran. Han formar leran i sina händer till en glass och leran och dess flexibilitet värms upp och 

formas av Andreos händer. Leran och Andreo ses som förlängningar av varandra i ett ömsesidigt 

samhandlade där leran och Andreo är beroende av varandra för att kunna existera (Lenz Taguchi 2010, 

ss. 55-56). I samma exempel då pedagogen hindrar Andreo från att flyga iväg med sin lerglass till en 

annan del av rummet, kan reflekteras kring hur vanligt det är att materialet har en särskild plats på en 

förskoleavdelning och endast användas i det rum det ligger i. I detta exempel tolkar vi det som att 

leran bara får användas vid bordet. Då pedagogen säger åt Andreo att inte förflytta sig med leran, kan 

detta tolkas som att hen hindrar Andreo i hans tillblivelser. Vi anser att man som pedagog bör 

reflektera kring hur material och miljö kan ge barnen olika möjligheter att bli till på. Det barnen 

kopplar ihop sig med medför olika sätt för dem att agera, prata och röra sig på och de blir hela tiden 

till på nytt. Om barnen får små möjligheter till rörelser eller att de får leka i en ensidig miljö kan detta 

hindra barnens tillblivelseprocesser och förstås som barn med specifika egenskaper.    

Under rubriken tidigare forskning har vi beskrivit den förskjutning ifrån den utvecklingspsykologiska 

och modernistiska individsynen, där man ständigt söker efter det mest typiska hos barnet och 

kategoriserar världen utifrån fasta dikotomier och hierarkier. Inom den poststrukturella idén görs vi till 

subjekt och blir till i varje situation genom vår omgivning och meningsbärande diskurser (Eidevalds 

2009, s. 60; Nordin Hultman 2004, ss. 18-20, 168). Det posthumanistiska perspektivet ser som bekant 

på materialet som ickemänskligt med en egen agentisk kraft som ständigt påverkar och är medskapare 

av barns subjektskapande som sker genom att barnet som aktör kopplar ihop sig med andra aktörer 

som trådar i ett nätverk (Hultman 2011). Vi ser denna vridning som en resa som på många sätt kan 

förklara hur vår egen syn på barnet som subjekt har vuxit fram genom hela förskollärarutbildningen. 

Med detta examensarbete och det posthumanistiska perspektivet som stöd skulle vi nu vilja påstå att 

vår syn på barns subjektskapande fått en helt ny innebörd, och precis som Hultman (2011, s. 2) skriver 

så är människor alltid beroende av olika ickemänskliga  material för att kunna agera och alla dessa 

aktörer är ständigt sammanflätade och genomkorsade av varandra (Barad 2007; Callon 1986; Haraway 

1991; Latour 1993, 1999b, 2005; Law 2002, 2004; Mol 2002 i Hultman 2011, s. 2). Exemplet som 

Hultman (2011, s. 16-17) gav i sin avhandling om eleven som är beroende av sin linjal för att att utföra 

sina matematikuppgifter kan likna exemplet i vår analys om Axel, Akira och Melvin som är beroende 

av  bland annat rummet, dockan, låtsasmat och köksgeråd för att kunna utföra sin picknicklek och 

också utav stolarna som blir till en båt. Dessa ickemänskliga aktörer uppmanar, ger förslag och formar 

barnens kroppar till att handla efter det ickemänniskorna erbjuder (Hultman 2011, s. 38). Likaså kan 

våra analyser kopplas till Palmers (2010, s. 106) avhandling vars resultat också visade på att 

människan blir matematisk utifrån diskursiva och språkliga materialiteter samt utifrån tingen, 

materialen och miljön. Barnen i våra analyser samhandlade med en mängd olika ickemänniskor och 

fick på så sätt möjligheten att vara och positionera sig på olika sätt, de blev till i en sammanflätad 

process tillsammans med människor som ickemänniskor.  

I våra analyser blev det tydligt hur ickemänniskor blev medskapare i barnens lek och i deras 

subjektskapande processer. Olika aktörer möjliggjorde barnens lekar, men då det ibland uppstod för 
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höga spänningar i nätverket genom att för många aktörer artikulerade olika förslag kunde det resultera 

i att leken försvårades eller att nätverken rasades samman (Hultman 2011, s. 39). Då vi vill titta på 

barns intra-aktioner måste vi fokusera på det som händer mellan barnen och ickemänniskorna, det vill 

säga det som uppstår som en effekt av dessa sammanflätningar och på så vis synliggörs det hur barn 

och ickemänniskor är förlängningar av varandra ( Hultman 2011). 

Betydelse för praktiken och professionen 

Denna uppsats handlar om ickemänniskor och hur dessa är medskapare i den process där barn blir till 

som subjekt. Vi har beskrivit de performativa aktörernas agens, och att vi ständigt är hoptrasslade med 

en mängd olika mänskliga och ickemänskliga aktörer. Enligt Skolverket (2012, s. 23) skapas kunskap 

mellan barn och material samt i översättningarna mellan de olika materialen vilket gör att 

ickemänniskor ständigt är med och konstruerar ny kunskap. Vi tror dock att många inom förskolan ser 

på materialet som döda ting och inte reflekterar över den direkta påverkan det materiella har på barn, 

pedagoger och verksamheten. 

Eftersom vi ständigt är omgivna och påverkas av dessa ickemänniskor krävs kunskap och medvetenhet 

om att materialet faktiskt gör något med oss som människor. Inom posthumanismen finns inga direktiv 

om vilka material som bör finnas på en förskola, detta eftersom allt från bakterier till möbler, leksaker, 

barn och pedagoger ses som aktörer. Skolverket (2012, s. 9) skriver att:  

Verksamheten är också uppbyggd kring rutiner, vanor, pedagogiska idéer, prat, skratt och 

diskussioner – vilket också har betydelse  för verksamheten som helhet betraktad. Alla dessa delar 

samverkar i en pedagogisk verksamhet och de fungerar tillsammans nästan maskinellt. 

(Skolverket 2012, s. 9). 

Däremot påverkar och lockar olika ickemänniskor barn på olika sätt, därför anser vi att det bör finnas 

ett rikt material på varje förskola så att varje barn får möjlighet till meningsfulla intra-aktiva 

samhandlingar. Vi anser också att rummens utformning är av stor betydelse, rum, möbler och leksaker 

kan ofta vara socio-materiella eller materiellt diskursiva och har styrkan att positionera barn som, 

stökiga, lugna, pojkar, flickor och så vidare. Rum kan erbjuda möjlighetsvillkor i form av lekytor men 

också i barns subjektskapande processer, till exempel kan stora lekytor locka till spring som bland 

annat kan resultera i att barnen positioneras som stökiga. Då vi tidigare sett det materiella som mindre 

betydelsefullt för hur barnen blir till som subjekt kan vi efter detta examensarbete och i vår framtida 

profession som förskollärare bemöta barnen mer etiskt och reflektera kring hur barnen ständigt blir till 

tillsammans med människor som ickemänniskor. Leksaker eller andra ting kan ge upphov till 

konflikter mellan barn i barngruppen och ses som statussymboler som kan komma ge överordnade 

positioner, vilket det posthumanistiska ställer sig emot. I den här uppsatsen har vi inte belyst 

maktaspekten nämnvärt men vi finner frågan intressant och något som ständigt är närvarande i alla 

relationer, mänskliga som ickemänskliga, och något som det skulle kunna forskas vidare kring. Vi 

anser att en ökad förståelse för det materiellas betydelse kan synliggöra en viktig och väsentlig del av 

förskolans verksamhet, nämligen den pedagogiska miljön. 
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Slutsatser 

Vår ambition med denna uppsats var att på djupet undersöka hur olika ickemänniskor i förskolan 

påverkar barnen i deras fria lek och hur det i sin tur påverkar barnens subjektskapande. Efter att vi satt 

in oss i det posthumanistiska perspektivet och tagit reda på vad andra forskare kommit fram till inom 

det posthumanistiska fältet kan vi konstatera att världen är full av liv och full av mänskliga och 

ickemänskliga intra-aktioner. Med stöd av våra frågeställningar, vårt empiriska material och vår valda 

teori kunde vi genomföra de analyser som kom att bli vårt resultat. 

Under vår studie fick vi syn på en mängd olika intra-aktiva processer där barnen i de observerade 

situationerna var oupphörligen omgivna av olika material som de samarbetade och samhandlade med, 

och de ickemänskliga aktörerna gjorde det möjligt för barnen att ständigt bli till på olika sätt. Många 

av tingen i våra exempel är materiellt diskursiva i den bemärkelsen att de bär på föreställningar om hur 

de bör användas.  

Vi har tidigare beskrivit att vi inte gör något sanningsanspråk med denna uppsats. Vi anser att de 

nätverksrelaterade intra-aktioner som hela tiden pågår och omger oss aldrig upphör och vi vill därför 

inte heller dra några generella slutsatser utan istället peka på hur vi hela tiden blir till i relationerna 

med de ickemänskliga aktörerna. Varje förslag som olika aktörer artikulerar innebär en översättning, 

vilket i sin tur innebär en förändring som möjliggör att barn ,material och lekar ska kunna förflyttas i 

rummen. Vi tror att det är vanligt förekommande i förskolor att material och leksaker har en given 

plats på avdelningen och att dessa ska lekas eller arbetas med i rummet där de finns. Vi menar att om 

tingen och deras agens kan accepteras som medskapare av barns subjektskapande i förskolan och om 

lekar och leksaker ges möjlighet till förflyttningar så tror vi att fler spännande möten mellan mänskliga 

och ickemänskliga aktörer kan uppstå. I vår studie och med stöd av performativa begrepp vill vi belysa 

hur barn blir till i mötet med olika aktörer under den fria leken. Vi har inte observerat hur materialen 

är organiserade eller om verksamheten tillåter att materialet får flyttas eller inte. Vi har däremot 

synliggjort ytterligare en dimension i det som flera tidigare forskare beskrivit som subjektskapande 

processer och som här beskrivs som den process där barn blir till genom de aktörer som tillsammans 

bildar nätverk. Vi hoppas att denna uppsats kan ge en inblick i de ständigt överlappande 

samhandlingar eller intra-aktioner och ge en förståelse kring det materiellas betydelse för att barn ska 

kunna handla samt hur de är medskapare till deras subjektskapande.  

Vi hoppas att denna uppsats kan ge pedagoger/lärare som jobbar i förskolan/skola en förståelse för hur 

rum och material blir viktiga för barns lek och lärande och rikta blicken mot det som sker i barn och 

ickemänniskors intra-aktioner. Ickemänniskor behövs lyftas fram i förskolans vardag eftersom det 

ständigt intra-agerar med barnen och att de samtidigt är medskapare till hur de blir till som subjekt. Då 

man som pedagog tar bort det som barnen kopplar ihop sig med eller förbjuder barnen att förflytta sig 

genom rummen med material eller leksaker som inte hör dit, kan detta resultera i att viktiga deltagare 

tas bort i leken samt att leken inte får möjlighet att fortsätta.  

Vidare forskning 

I vår studie synliggörs det hur ickemänniskor har en central roll i barns fria lek och hur de kan 

positionera barnen som subjekt. Något vi tycker skulle vara intressant att forska vidare om 

tillsammans med ett posthumanistiskt perspektiv är hur ickemänniskor är medskapare till barns 

konflikter i förskolan. Under våra observationer uppmärksammade vi hur barnen ibland började bråka 

om diverse material, vilket vi av tidigare erfarenheter också vet är vanligt förekommande i förskolans 
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vardag. Barn bråkar ofta om olika leksaker, material, vem som ska få vara i vilket rum och leka och så 

vidare. Frågeställningarna i en sådan typ av forskning kan vara hur ickemänniskor är medskapare till 

barns konflikter och hur de som i vår studie, positioneras av ickemänniskor till att vara på ett visst sätt 

under konfliktsituationen. Två barn kan till exempel bråka om en leksak, någon av dessa barn kanske i 

den här situationen ses som bråkig men kanske bara vill ha tillbaka sin favoritleksak som de andra 

barnet just tagit. Det vi menar är att denna leksak faktiskt bidrar till just denna konflikt och att barnet 

som kanske ses som bråkig blir till bråkig just i denna situation på grund av ickemänniskan, det vill 

säga leksaken och andra ickemänniskor runt om dem. En annan intressant fråga i denna studie är också 

pedagogens inblandande i barnens konflikter, hur det eventuellt materiellt-diskursiva får betydelse för 

hur pedagogerna löser barnens konflikter.    

Vi finner även maktaspekten som en intressant fråga att forska vidare kring då makt ofta är närvarande 

i alla relationer, således även mellan mänskliga och ickemänskliga aktörer. Vi ser också ett starkt 

samband mellan makt och konflikter och vad det i sin tur gör med barnen som subjekt. 

Posthumanismen utmanar det hierarkiska tänkandet och vidgar maktbegreppet till att även innefatta 

ting, djur och ekosystem (Hultman 2011, s, 24), vilket gör det särskilt intressant att undersöka. En 

möjlig frågeställning skulle kunna vara hur makt produceras mellan aktörer och vad det får för 

konsekvenser i relation till barns subjektskapande processer.  
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Bilagor  
Bilaga 1, Samtyckesbrev 

      Ort, Datum 

Hej alla Föräldrar på XXX förskola!  

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om miljön och materialets betydelse för barns identitetsskapande. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 

23– 27 november. Vid dessa tillfällen vill vi observera relationen mellan materialet och barnen med 

hjälp av anteckningar.  

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om 

sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni 

tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

 

 

 

Vänliga hälsningar Nathalie & Jessica 

Jessica  

Telefonnummer 

Mailadress  

 

Nathalie  

Telefonnummer 

Mailadress  

 

Karin Hultman (handledare) 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Telefon: XXX 

Mailadress: XXX 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till avdelningen innan den XXX. 

Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

Barnets namn 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………. 

 

 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er………………………………………………………………………………………

……………. 

 

 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


