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Abstract 

In the preschool outdoor environment, it is common that there is a sandbox. It is centrally located and 

the children are there and play. According to the new Education act and Curriculum for the Preschool 

Lpfö 98 (Revised 2010) the content should be based on scientific evidence and proven experience. 

This also applies to the activities being performed in the sandbox. But what is happening in the sand, 

when the children and play equipment come together in the sandbox? This is a qualitative study based 

on an intra-active perspective, whose purpose is to visualize how the sand in the sandbox, the 

playground equipment and the youngest children (1-3 years) create opportunities and conditions for 

play and meaning. Based on photographs, notes and video, new concepts are created to describe and 

explain what happens in the sandbox. The results show a continuous movement in which sand, 

children, and playground equipment is moved, changed and transformed. Children, sand and 

playground equipment play together in mutual and intertwined intra-actions. The findings in the study 

help to demonstrate how these complex processes and young children, with the whole body and the 

senses, consciously together with the sand and play equipment create new meaning and new 

possibilities. 
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Sammanfattning 

I förskolans utemiljö är det vanligt att det finns en sandlåda på gården. Den är centralt placerad och 

barnen är där och leker. Enligt den nya Skollagen och förskolans reviderade läroplan ska 

verksamhetens innehåll vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Detta gäller även den 

verksamhet som pågår i sandlådan. Men vad är det som sker när sanden, barnen och lekredskapen 

möts i sandlådan? Detta är en kvalitativ studie som utifrån ett intra-aktivt perspektiv syftar till att 

synliggöra hur sanden i sandlådan, lekredskap och de yngsta barnen (1-3 år) skapar möjligheter och 

villkor för lek och meningsskapande. Utifrån fotografier, anteckningar och videofilm har nya begrepp 

skapats för att kunna beskriva och förklara det som sker i sandlådan. Resultaten visar på en ständig 

rörelse där sand, barn och lekredskap förflyttas, förändras och förvandlas. Barn, sand och lekredskap 

leker tillsammans i ömsesidiga och sammanvävda intra-aktioner. Studiens resultat bidrar till att visa 

på dessa komplexa processer och hur små barn, med hela sin kropp och alla sinnen, medvetet 

tillsammans med sanden och lekredskapen skapar ny mening och nya möjligheter.  

 

Nyckelord: förskola, småbarn, sand, lek, intra-aktivitet, performativa agenter, materialisering 
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Inledning 
Hösten 2010 läste jag kursen Forskning med barn som ingår i en kompetensutbildning för adjunkter 
vid Karlstads universitet. Jag gjorde en etnografisk studie och studerade sandlådan som kulturell 
mötesplats. När jag tidigare har arbetat som förskollärare har jag ofta suttit i sandlådan tillsammans 
med barn och kollegor. Jag har däremot aldrig på ett mer medvetet sätt studerat det som sker i 
sandlådan, utifrån ett teoretiskt perspektiv. För mig har sandlådan tidigare varit en självklar plats 
eftersom den finns på varje förskola och barnen verkar vilja vara där och leka. När jag i samband med 
kursen sökte i databaser efter forskning och litteratur så fanns det lite forskning som handlade om de 
yngsta barnen i förskolan och det som sker i sandlådan. För att nämna några exempel har Johansson 
(2001) studerat hur makt och hierarki uppstår i sandlådan men det är egentligen inte sandlådan utan 
gungorna som är placerade i en sandlåda som är utgångspunkt för studien. Engdahl (2007) beskriver 
ett exempel på hur en nyinskolad flicka får de andra barnens uppmärksamhet eftersom hon är 
strategiskt placerad i sandlådan. I princip så handlar inte dessa exempel om det som sker i sandlådan 
utan om kommunikation och möten mellan barn som lika gärna skulle kunna ske någon annanstans. 
Dahlbeck och Persson (2010) beskriver hur några äldre barn utmanas i ett sinnligt estetiskt 
problemlösande när de prövar hur de bäst kan bygga höga torn av sanden i sandlådan. Det har 
däremot varit svårt att hitta forskning som handlar om små barns lek med sand och sandleksaker. Det 
som var lätt att hitta och vanligt förekommande i media, var negativa uttryck som använde sandlådan 
som metafor för vuxnas brist på samarbete eller när ett innehåll i en diskussion eller debatt ansågs ha 
för låg nivå.  

När kursen var slut så kunde jag inte sluta att fundera på det som jag hade varit med om under mina 
fältstudier. Det hade varit så lärorikt och intressant och sandlådan som plats var inte alls så självklar 
längre. Det hade istället tillkommit fler frågor som jag inte hade något svar på. Jag hade heller inte 
begrepp som kunde förklara en del av det som jag hade observerat. Vad är det som gör att sanden 
lockar till sig barnen? Vad händer med sanden och varför är den i ständig rörelse? Ett exempel är 
kakor som blir till och som blir borta, om och om igen. Varför då? Och varför ska sanden plattas till 
hela tiden? Detta var några av de frågor som gjorde att jag ville veta mer. Det fanns något med sanden 
som lockade och väckte min nyfikenhet.  

I kursen, Självständigt arbete med inriktning mot yngre barns villkor för lärande och utveckling, ingår 
en vetenskaplig studie med fokus på barns lärande och utveckling. Jag ville i samband med denna 
kurs fortsätta att studera sanden och det som sker i sandlådan. Som jag nämner ovan hade jag haft 
svårt att hitta forskning som handlade om små barns lek med sanden och leksaker i sandlådan. Jag har 
funderat på hur det kommer sig. En förklaring kan vara att sandlådan är en plats som inte har blivit 
föremål för dokumentation och analys. Den är så ”självklar” och etablerad i förskolans utemiljö. 
Utifrån mina erfarenheter som förskollärare och lärarutbildare så har pedagoger tidigare inte planerat i 
förväg vad barnen ska leka eller vad som ska göras i sandlådan. Det finns en tradition av Fröbels syn 
på ”fri lek” och ”fritt skapande” i förskolan (Johansson, 1994; Tallberg-Broman, 1995). Detta skulle 
kunna vara en förklaring till att sandlådan är en ”oplanerad arena”. Sanden har hittills enligt mitt sätt 
att se varit ”otämjd” vilket gör att den inbjuder de yngsta barnen till delaktighet och inflytande.  

Förskolan har nyligen blivit en egen skolform där en ny skollag (Skollagen, 2010:800) och en 
reviderad läroplan för förskolan (Skolverket, 2010) är vägledande för förskolans verksamhet. Med 
anledning av detta har jag funderat på hur nya begrepp som utbildning och undervisning kommer att 
få inverkan på sanden, barnen och det som sker i sandlådan. Kommer barnens lek i sandlådan i 
framtiden att planeras av pedagogerna och få inslag av undervisningsmoment eller kommer 
sandlådorna att tas bort eftersom de anses som oviktiga för barns lärande och utveckling?  
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I den nya Skollagen (Skollagen, 2010:800) beskrivs i 5 § att Utbildningen ska vila på vetenskaplig 
grund och beprövad erfarenhet. Vad betyder detta och vad får det för konsekvenser för verksamheten 
i sandlådan? Vilken vetenskaplig grund och vems beprövade erfarenhet vilar verksamheten i 
sandlådan på idag? Vilka teoretiska perspektiv har påverkat pedagogernas föreställningar och på 
vilket sätt får det konsekvenser när det gäller att synliggöra hur sanden i sandlådan erbjuder barnen 
möjligheter och skapar villkor för lek och meningsskapande?  

Det är flera frågor som jag ställer ovan och jag kommer inte att kunna svara på dem i denna uppsats 
eftersom jag inte ska studera pedagogernas föreställningar. Det är däremot intressanta frågor och 
beroende på svaren får det olika konsekvenser för små barns lek med sand i sandlådan. Jag kommer 
därför att återkomma till några av frågorna i slutet av uppsatsen. Där kommer även mina erfarenheter 
och lärdomar av denna uppsats att diskuteras. Avslutningsvis kommer jag att nämna något om hur jag 
kan använda uppsatsen och mina kunskaper i min roll som lärarutbildare. Min målgrupp av läsare är 
studenter och verksamma pedagoger i förskolan. 

Syfte och frågeställningar 
Det övergripande syftet är att lyfta fram sanden som material. Vidare är syftet att beskriva, analysera 
och synliggöra hur sanden i sandlådan erbjuder barnen möjligheter och skapar villkor för lek och 
meningsskapande.  

Frågeställningar som är relevanta för mitt arbete är följande. 

Vad händer med sanden?  
Vad gör barnen med sanden i sandlådan? 
 

Avgränsning 
Den empiriska studien kommer att begränsas till att omfatta de yngsta barnen (1-3 år) i en förskola. 
Det som sker med sanden och det som barnen gör kommer att studeras i en sandlåda där utformning 
med en träram runt, blir en gräns för mina fältstudier.  
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Sand  

Sand – intryck, uttryck och avtryck 
Vilka intryck, avtryck och erfarenheter har jag själv av sand? Jag minns inte om jag lekte i någon 
sandlåda som liten. Det gjorde jag säkert och en tidig minnesbild som dyker upp är när min mamma 
hämtade sand i sandlådan och hällde i TV- kannan. Jag minns att jag blev förvånad när hon gjorde 
cirkelrörelser med kannan och att sanden lät när den åkte runt. När hon skruvade av korken var 
kannan ren från kaffebeläggning och skinande blank på insidan. En annan minnesbild är när jag under 
min uppväxt borstade tänderna och under tiden studerade hur sanden rann ner i ett timglas. I mitt 
föräldrahem finns fortfarande tavlan kvar i badrummet, där det står ”I två minuter rinner sand, borsta 
noga varje tand”. Jag minns också hur vi ritade i sanden och spådde vår framtid. Som vuxen har jag 
vandrat på släta sandstränder, gjort höga sandslott och njutit av att begrava fötterna i solvarm sand. 
Jag har sjungit sånger som handlar om sand och använt sandpapper som rytminstrument. Som 
förskollärare har jag tillsammans med barnen lekt i sandlådan och använt sand i olika skapande 
aktiviteter. Jag har putsat ytor släta med hjälp av sandpapper osv. När jag dricker vattnet så slår det 
mig att glaset jag håller i handen är gjort av sand. När jag ser mig omkring så inser jag att det finns 
sand överallt och att sanden har påverkat mig och mitt sätt att leva.  

Sanden och dess intryck, avtryck och uttryck har spelat en dramatisk roll i människans historia. 
Geologen Welland (2009) menar att människan och vårt samhälle inte alls skulle se ut som det gör 
idag om inte sanden hade använts inom olika områden. Sand är ett av de mest förekommande material 
som vi har runt omkring oss. Från att betraktas som ett av naturens mest enkla lilla sandkorn så kan 
sanden också upplevas som det mest kraftfulla och betydelsefulla av material. Sand är småkornigt 
som likt socker, salt, ris eller kaffe varken är fast eller flytande. Det är ändå mer likt flytande än fast 
eftersom det kan bilda fåror eller högar.  

Individuella sandkorn 
Precis som vi människor är olika och unika individer med en egen historia att berätta, så är även varje 
sandkorn helt unikt och bär på en egen historia. Beroende på härkomst, naturen och människans 
påverkan så har varje sandkorn sin speciella karaktär. Welland (2009) beskriver i boken Sand the 
never ending story hur sanden blivit till, hur den förändras och förflyttas i en oändlig process som han 
liknar vid en aldrig avslutad dans.  

Sandlek  
Welland (2009) har tittat på när barn gräver, öser, bygger och konstruerar i sanden, för att ödelägga 
det de gjort och konstruera något igen. Han menar att barnen är koncentrerade och visar en intimitet 
med materialet. Deras händer formas kring sanden och utifrån olika ändamål, syfte, mål eller mening 
så arbetar de både industriellt och konstnärligt. Detta stämmer med mina erfarenheter då jag ofta har 
sett hur barnen leker med sanden. Leik är det fornsvenska namnet för lek som bland annat betyder 
hastig rörelse.  

Leksand och EU-sand 
Vilken slags sand finns i sandlådan? Sand är ingen bearbetad produkt utan det är små mineralkorn 
som kommer från olika typer av avlagringar från istiden. I den sand som finns i barnens sandlådor är 
mineralkornen 0-2 mm. Den kallas för leksand och kan formas till kakor. När en gungställning eller 
klätterställning finns i sandlådan ska sandkornen vara 0-6 mm. Den kallas strikt sand eller EU-sand 
och har tvättats för att få bort alla partiklar vilket gör att den inte kan klumpa ihop sig. Sanden får inte 
bli för hård och riskera att barn skadas om de ramlar ner från klätterställningen eller faller ur gungan.  
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Teoretiskt perspektiv och relevanta begrepp 

Välja perspektiv 
Bjereld, Demker och Hinnfors (2009) beskriver vikten av att forskaren tydliggör för andra vilket 
teoretiskt perspektiv som är utgångspunkt. Beroende på val av perspektiv kommer det att få 
konsekvenser för hur forskningsprocessen framskrider och hur resultatet av den empiriska 
undersökningen synliggörs och analyseras. Ett sätt att förklara detta är att använda metaforen som 
Dahlgren och Hultqvist (1995) beskriver. Beroende på vilka ”glasögon” som vi har på oss så blir det 
olika villkor för ”seendet”. Wehner-Godée (2011) beskriver också hur valet av ”glasögon” påverkar 
det som synliggörs och framträder för oss. Hon menar att det även går att byta ”glasögon” och på så 
sätt få möjlighet att växla perspektiv och upptäcka något nytt. 

I den förra studien av sandlådan så ”satte jag på mig ett par glasögon” som ”färgade mitt seende” 
utifrån ett kulturhistoriskt perspektiv. Vilka ”glasögon” ska jag nu välja för att studera sanden och det 
som sker i sandlådan?  Vad kommer jag att få ”syn på” om jag väljer ett annat teoretiskt perspektiv? 
Vilka begrepp kommer jag då att använda? Kommer jag att upptäcka något nytt och få en annan 
förståelse? Bjereld m fl (2009) menar att en ”bra teori” ska vara användbar så forskaren kan tolka 
resultatet, utesluta och förutsäga möjligheter (s. 75). Teoretiska perspektiv hjälper till att förklara hur 
världen hänger samman.  

Att förstå hur världen hänger samman är att kunna beskriva, förklara och se konsekvenserna 
av de samband som existerar mellan olika företeelser, skeenden och handlingar i naturen och i 
det mänskliga livet (a. a. sid. 60). 

Nytt perspektiv – nya ”glasögon” – nya begrepp 
Om jag ska förstå hur sanden erbjuder barnen möjligheter och skapar villkor för lek och 
meningsskapande på ett nytt sätt, måste jag utmana mina föreställningar och de teoretiska perspektiv 
som tidigare har påverkat mitt ”seende”. Jag måste även utmana det som tidigare har betraktats som 
självklart och lära mig nya begrepp för att kunna beskriva, förklara och se samband. 

Affordance  
Eftersom jag vill undersöka hur sanden i sandlådan erbjuder småbarn möjligheter och skapar villkor 
för lek och meningsskapande, blir begreppet affordance relevant i detta sammanhang. Michélsen som 
har studerat småbarns samspel använder begreppet och hänvisar till psykologen Gibsons teori där 
affordance handlar om vad den fysiska miljön erbjuder människor och djur. Michélsen tar även hjälp 
av andra forskare och menar att Reeds utvidgar begreppet genom att hävda att miljön är något som 
man handlar gentemot, lär av och kan dela med andra. Vidare beskriver författaren hur Qvarsell 
förklarar affordance som ett meningserbjudande eller invitation till handling (Michélsen, 2005).  

Intra-aktivitet och performativa agenter 
Barad (2007) lyfter fram betydelsen av det materiella och menar att det inte går att skilja det 
materiella från språk, kultur mm. Det finns inga klara gränser mellan materialitet och diskurs 
(innebörder i språket). Diskurser beskrivs som inneslutna i den fysiska världen där människan är en 
del av denna värld, i en ständigt pågående process. Det är professorn och fysikern Karen Barad som 
har inspirerat mig att använda begreppen intra-aktivitet och performativa agenter, för att kunna 
beskriva, förklara och se konsekvenserna av de samband som sker i sandlådan när sanden, lekmaterial 
och barnen möts. Intra kan förklaras som det som uppstår i relationen och i mötet med alla 
organismer. Människor, ”icke-människor” och ting blir till och uppstår i intra-aktioner. Enligt Barad 
är det inte enbart människan som har agens vilket innebär att man har kraft att agera, utan alla andra 
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organismer, även materia och material samexisterar och får sin kraft i intra-aktivitet med andra. På så 
sätt har allt som är materiellt också agens och får av Barad benämningen performativa agenter, vilka 
är i ständigt rörelse och genererar nya handlingsmönster i intra-aktioner med andra organismer osv.  

Även när det gäller material och ting som kan betecknas som döda som exempelvis stenar, så 
ommaterialiseras dessa även om det sker i långsamma processer. Detta stämmer väl in på Wellands 
(2009) sätt att beskriva sand. Den oändliga process som han liknar vid en aldrig avslutad dans skulle 
med Barads (a. a.) förklaring beskrivas som ett ständigt pågående intra-aktivt flöde och en 
materialiseringsprocess. Sand kan därför med hjälp av Barads teori förstås som ”aktiv” med kraft att 
agera. Ett exempel på detta är det beslut i Bryssel om att sanden i sandlådan där det finns en 
klätterställning ska vara EU-sand. En förälder skriver i sin blogg under rubriken: ”Hata EU-sand!” 

INGEN tycker om denna sand... varken barn, fröknar eller föräldrar. Troligtvis finns det inte ett 
enda klädesplagg i min dotters byrå som inte är sandigt.... trots att jag har tvättat kläderna. 
Sanden sätter sig i klädernas fibrer, vilket innebär att när jag tar ur dem ur tvättmaskinen så är 
det fortfarande sand i dem. DET ÄR SAND ÖVERALLT!!!!  Jag blir tokig!!! Jag skulle kunna 
dammsuga dygnet runt.... men det försvinner inte (Hata EU-sand, 2011).  

Sanden blir i allra högsta grad aktiv för denna förälder eftersom sanden följer med hem och intra-
agerar med tvättmaskinen, dammsugaren, kläder mm och uppenbarligen även med föräldern.  

Sandlådan som intra-aktiv arena 
När sanden, barnen och lekmaterial är tillsammans i sandlådan, uppstår enligt Barads sätt att förklara 
detta, en ömsesidig relation där det inte finns några gränser mellan det materiella (mänskligt eller ej).   

Platser, utrymme och föremål ”ropar på oss” och inbjuder oss att intra-agera. Flera författare hänvisar 
till professor Loris Malaguzzi som tillsammans med pedagogerna i förskolorna i Reggio Emilia 
beskriver hur det finns tre pedagoger. Förutom lärare och barn så talade Malaguzzi om miljön som 
”den tredje pedagogen”, vilket innebär att platsen och materialet kommunicerar och uppmanar till att 
sätta igång olika skeenden (Lenz Taguchi, 2010 a, 2010 b; Wehner-Godée, 2011).  Detta sätt att se på 
miljön stämmer väl överens med begreppet affordance som jag hänvisar till ovan. Det stämmer även 
när det gäller de artefakter som finns i sandlådan. Beroende på vilka artefakter (föremål tillverkade av 
människan) men även naturföremål som finns tillgängliga, kommer det att inbjuda till olika 
meningserbjudande och invitera till handling. Sandkornens storlek och sandens kvalitet kommer 
också att ha betydelse. 

Hultman och Lenz Tagutchi (2010) beskriver hur en flicka leker i sandlådan. Det är relationen 
emellan sand och flicka som gör att agens skapas. Likaväl som att flickan är aktiv och leker med 
sanden menar de med hänvisning till filosofen Deleuze att sanden också leker med flickan. Det finns 
ingen gräns mellan sand och barn, de är lekande, ”They come into play” (s. 530).   

Intra-aktiva ”sandglasögon” 
Efter den teoretiska presentationen ovan och när jag tar på mig mina nya intra-aktiva ”sandglasögon” 
så inser jag att frågeställningen måste förändras. Jag vill undersöka och få svar på följande fråga. 
 
På vilka sätt blir sanden och artefakter i sandlådan performativa agenter i intra-aktiva skeenden med 
barnen? 
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Metod och genomförande 

Sandlådan  
För att kunna studera sand och små barns lek i sandlådan besökte jag en förskola vid fyra tillfällen. På 
förskolans ena sida delar två småbarnsavdelningar på förskolans utemiljö. När de går ut använder de 
altandörren på avdelningen som leder ut till gården. I mitten av gården och direkt utanför 
altandörrarna finns en stor rektangulär sandlåda som är närmare 60 kvadratmeter. Den delen av 
sandlådan som är närmast altandörrarna används till sandlådelek. I den andra delen finns en 
klätterställning med en rutschkana. Trots att klätterställningen är placerad där så är det fortfarande 
leksand som finns i sandlådan. Runt sandlådan finns en bred träram som avgränsar sandlådan från den 
asfalterade platsen utanför förskolebyggnaden och mot de andra tre sidornas gräsmatta. Eftersom 
sandlådan är placerad så centralt lockas barnen dit för att leka. Barnen och pedagogerna har en god 
överblick av det som sker i sandlådan och sandlådekanten blir antingen en sittplats eller en yta för 
sandlek. 

Barnen 
På båda avdelningarna fanns det 17 barn i varje grupp som var i åldrarna 1-3 år. Föräldrarna fick ett 
informationsbrev där syftet med studien presenterades (Bilaga 1). Med hjälp av pedagogerna samlades 
föräldrarnas skriftliga tillstånd in. Efter en vecka skrev jag ett meddelande till föräldrarna på deras 
informationstavlor. Slutligen var det 22 barn som fick tillstånd att delta. Det var 11 flickor och 11 
pojkar som deltog i studien. För att känna igen barnen studerade jag dem i förväg i förskolans 
fotokatalog. Två barn fanns inte med i katalogen men denna förberedelse av att känna igen barnen och 
veta deras namn var en fördel när jag sedan studerade barnen i sandlådan. Jag kände även igen de barn 
som inte skulle delta vilket påverkade mina val av händelser som studerades.  

Fältstudier 
För att få mer kunskap om sandens möjligheter och det som hände i sandlådan valde jag att göra 
fältanteckningar, ta bilder och videofilma. De olika dokumentationsmetoderna har både för- och 
nackdelar. Jag skrev ner det jag studerade på ett sätt som jag tidigare kallat ”löpande protokoll”, vilket 
innebar att jag antecknade så mycket som jag hann med och så länge jag orkade. Fördelen med att 
göra fältanteckningar var att det gick att ha en överblick över det som hände på flera ställen i 
sandlådan. Samtidigt som anteckningarna skrevs ner gick det även att skriva ner frågor och 
funderingar som minnesmärken inför senare analys. Björklund (2008) påpekar värdet av att göra 
anteckningar för att bättre minnas det som hänt och för att andra dokumentationsmetoder inte alltid 
passar att använda. Nackdelen med att anteckna var att jag antagligen missade flera händelser när jag 
tittade ner och skrev i mitt anteckningsblock. Jag tog även bilder som ett komplement till 
fältanteckningarna. Redan vid fototillfället valde jag att zooma in och ta närbilder på sanden. Fördelen 
med att ta bilder var att de fungerade som ”minneskrokar” som anteckningarna kunde haka fast sig i. 
Närbilderna gav mig också möjligheter att i den fortsatta bearbetningen av materialet studera dem i 
detalj och fokusera på sandens affordance och min frågeställning.  

Videokameran användes när jag ville följa en längre sekvens eller skeende. Fördelen med att filma är 
att detaljer och annars svårfångade skeende spelas in och kan studeras upprepande gånger efteråt. Det 
kan också innebära att det som i inspelningsögonblicket inte verkade vara av intresse kan bli en 
tillgång i den fortsatta forskningsprocessen (Björklund, 2008). Nackdelen är att allt ljud som finns 
runt omkring kommer med och att filmmaterialet är tidsödande att bearbeta. Engdahl (2007) beskriver 
hur forskaren påverkar valet av det som filmas genom att välja kamerariktning och avstånd. Jag hade 
en liten videokamera i handen och placerade mig mitt i sandlådan för att kunna vrida mig mot det jag 
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valde att filma. På så sätt kunde jag visa barnen respekt genom att inte störa det som hände eftersom 
jag förflyttade mig med små rörelser. Displayen på kameran underlättade för mig att se det som 
filmades samtidigt som jag också kunde ha ögonkontakt med barnen.  En del barn var vana att bli 
filmade och poserade framför kameran. Efter en stund så avtog intresset för kameran och de återgick 
till sandlådeleken.   

Rollen som forskare 
Engdahl (2007) påtalar vikten av forskarens förförståelse och kunskap om den aktuella miljön som 
ska studeras. Som jag tidigare har nämnt är jag väl förtrogen med förskolan som kontext och 
sandlådan som miljö. I den förra studien satt jag på en stol bredvid sandlådan för att få en överblick 
över det som skulle studeras. Denna gång gick det inte att göra på detta sätt. Utifrån det teoretiska 
perspektiv som jag nu hade valt blev min roll som forskare en intra-aktiv del av sand, barn, 
lekmaterial och sandlådan. Med min placering i sandlådan ingick jag denna gång som med en metafor 
kan beskrivas, som en del av ett rhizom/rotsystem. Rhizom är ett mångförgrenat myceliskt nätverk 
som bildar komplexa orsakssammanhang som ständig är i förändring. Det är omöjligt att utrota växter 
som har detta rotsystem eftersom de alltid kommer igen och dyker upp någon annanstans (Elfström, 
Sterner, Nilsson & Wehner-Godée, 2008). Det är Deleuze och Guattari som använder rhizom som en 
metafor för kunskapsspridande. Precis som rotsystemet skapar föreningar och förlängningar så menar 
de att människan själv måste skapa samband och förbindelser mellan den nya kunskapen och tidigare 
erfarenheter (Wehner-Godée, 2011). Med detta sätt att resonera går det inte att skilja forskaren från 
datamaterialet utan det är ett ömsesidigt beroende. Forskaren och datamaterialet är sammanvävda med 
varandra (Hultman & Lenz Tagutchi, 2010).   

Bearbetning och inledande analys    
Fältanteckningarna transkriberades till text på datorn samma dag. Detta var en fördel eftersom det 
annars är svårt att komma ihåg alla detaljer (i resultatdelen presenteras de som Dag 1- Dag 4 när det 
hänvisas till fältanteckningarna). Till texten bifogades tillhörande bilder vilket gjorde att jag redan i 
detta skede av bearbetningen började analysera materialet när text och bild kombinerades. 
Bildmaterialet består av 41 bilder och har numrerats i ordningsföljd. Filmerna har studerats flera 
gånger och har sedan transkriberats till text. Sammanlagt är det en timmes film som har delats upp i 
nio olika sekvenser som benämns F1-F9 (Film och sekvens). Den kortaste sekvensen var 2 minuter 
och den längsta 13,5 minuter.   

Björklund (2008) beskriver den tidslukande process som bidrar till att finna mönster som kan utveckla 
idéer och bilda teorier utifrån det datamaterial som samlats in. I denna process har jag försökt att bli 
en del av materialet för att i nästa stund hålla en distans till det som upplevts som bekant och välkänt. 
Målet var att försöka se det som var nytt och okänt och det var inte bara tidkrävande utan också ibland 
frustrerande. Jag har läst igenom materialet, lagt det ifrån mig, läst igen, antecknat, läst igen osv.  

Ur tre F föds nya begrepp 
För att strukturera materialet använde jag olika färgpennor som markerade de mönster som framträdde 
i den inledande analysen av materialet. Detta presenteras i resultatdelen som tre begrepp som alla 
börjar på F. Därefter förde jag över det som framträdde som mönster och placerade det som framstod 
som huvudtema och deltema till stora pappersark. Jag ringade in samband samt markerade det som 
framstod som nytt och okänt. I denna del av bearbetningsprocessen var det tidskrävande att söka efter 
och fundera ut vilka begrepp som kunde förklara en del av det som framkommit. I det svenska språket 
saknade jag relevanta begrepp. Jag skapade därför några nya begrepp som presenteras i resultatdelen.  
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Etiska överväganden 
Jag har tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som finns inom humanistisk och 
samhällsvetenskaplig forskning i enlighet med Vetenskapsrådets riktlinjer (CODEX 2010). Jag 
informerade föräldrarna via ett brev där de fick veta syftet med undersökningen och hur 
forskningsmaterialet skulle hanteras (Bilaga 1). Inga namn eller andra uppgifter kan avslöja någons 
identitet i den färdiga uppsatsen. Om något av barnen hade visat att de inte ville vara med på bild eller 
bli filmade hade det respekterats.  

Eide, Hognestad, Svenning och Winger (2010) påpekar hur viktigt det är att forskaren är medveten 
och ödmjuk inför det faktum att forskaren träder in på barnens arena. Detta försökte jag att ständigt 
göra mig påmind om när jag under mina fältstudier var forskare men också en intra-aktiv deltagare i 
barnens sandlåda. 

Trovärdighet och giltighet 
Forskningsresultat ska granskas och forskaren behöver därför ställa sig frågor som kan svara på om 
resultaten återspeglar studiens syfte, om det finns en trovärdighet och giltighet när det gäller resultaten 
och om en annan forskare skulle kunna göra om studien och få liknande resultat (Kvale & Brinkman, 
2009). Eftersom det finns så få forskningsresultat där sanden och småbarn har deltagit så finns det inte 
några andra jämförande studier som kan stödja resultatet. Jag kommer därför att återkomma till 
resultatens trovärdighet och giltighet i uppsatsens diskussionsdel.  

Eftersom jag har skapat nya och okända begrepp för att presentera resultatet så har jag även valt att ha 
med bilder i resultatdelen. Bilderna och texten blir på så sätt performativa agenter som kommer att 
intra-agera med läsaren. Kunskapsprocessen blir därför rhizomatisk eftersom läsarens egna 
erfarenheter kommer att skapa samband och förståelse (Hultman & Lenz Tagutchi, 2010; Wehner-
Godée, 2011). På vilket sätt som bilderna och texten har intra-agerat med mig som forskare och hur 
min egen kunskapsprocess har påverkats återkommer jag också till i diskussionsdelen. 
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Resultat och analys 
Nedan kommer jag att välja ut delar av materialet och presentera resultaten. Detta för att begränsa 
uppsatsen, då det finns ett omfattande empiriskt material. I samband med resultatet kommer jag ibland 
att presentera exempel som skrivs med kursiv stil och ibland även åskådliggöra resultatet med bilder. I 
slutet av varje deltema kommer jag att analysera resultaten utifrån det teoretiska perspektiv som jag 
har valt. 

Sandens förflyttning, förändring och förvandling 
Det som framkom i den inledande analysen var att sanden ständig var i rörelse. Detta kan förklaras 
som en aldrig avslutad dans (Welland, 2009) men också som ett pågående intra-aktivt flöde och en 
materialiseringsprocess (Barad, 2007). Mönstren som framträdde kan beskrivas som tre integrerade 
delar i processen som alla började på F. Sanden Förflyttade sig med hjälp av väder och vind, barnen 
och materialet som fanns i sandlådan. Vidare så var sanden i ständig Förändring med hjälp av väder 
och vind, barnen och material. Sanden blev även Förvandlad till maträtter, godis, dryck, vägar, kiss 
och bajs mm. Under fältstudiedagarna när jag besökte förskolan var det ett omväxlande väder 
bestående av regn och solsken vilket bidrog till att sandens struktur förändrades från dag till dag. 

Lekaktivhet 
För att kunna beskriva och förklara sandens förflyttning, förändring och förvandling och det samband 
som finns när det gäller huvudtema och deltema som presenteras nedan, behövs ett nytt begrepp. 
Lekaktivhet var ett begrepp som framkom under bearbetningen av resultaten. Det innehåller andra 
relevanta begrepp som jag har valt att kombinera så att de tillsammans bildar begreppet lekaktivhet. 

lek – här ingår kreativitet, fantasi, humor, lust, skapande, intryck, uttryck och avtryck 
aktiv - här finns en aktiv process där sanden, barnen och allt annat som finns i sandlådan ingår 
het – här ingår helhet, delaktighet och meningsfullhet  

Förutom det materiella finns diskurser, språk och kultur också inneslutet i begreppet lekaktivhet. För 
att förklara detta vill jag återigen använda rhizom som metafor. Begreppet lekaktivhet kan liknas vid 
ett komplext förgrenat rhizom eller rotsystem. Lekaktivhet innefattar flera huvudteman som kan 
liknas vid de stjälkar som blir synliga ovan jord. De deltema som ingår i respektive huvudtema kan 
liknas vid blad och blommor som växer ut från stjälkarna. I bearbetningen av resultatet framkom flera 
huvudteman med tillhörande deltema. Jag kommer att presentera två av dessa huvudtema nedan och 
även här har jag skapat två nya begrepp för att synliggöra sanden som performativ agent som intra-
agerar med allt annat.  

Kontralekande 
Kontralekande är ett nytt begrepp och är ett av lekaktivhetens huvudtema. Här skapas det omvända. 

Form – figur 

Kontralekandet innefattar två delteman. Det ena temat har jag kallat form – figur. Sandformen visar 
hur figuren eller sandformationen kan se ut - den omvända sidan. Den inbuktade konkava sandformen 
fylls med sand, plattas till och görs till konvexa ”sandkopior” i sanden. Detta förekommer ofta och 
nedan visas ett exempel på hur viktigt det verkar vara att det blir den omvända kopian av formen.  

Jane gör först ett päron och sedan en kanin. Hon blir lika glad varje gång hon lyfter på formerna och 
ser hur det har blivit en sandkaka som finns på brädan. Hon säger glatt päron och kanin när hon ser 
kakorna. Hon gör en ny kanin men nu vill den inte lossna ur formen så hon släpper den och går iväg 
(Dag 2). 
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Mona har fyllt en form som liknar en ko. När hon har lyft av formen så diskuterar hon med 
pedagogen om att hon inte ser några ögon på ”kokakan”. Pedagogen visar var de är. Mona ser inte 
nöjd ut och öser sand på kon. Pedagogen undrar vart den tog vägen.”Ja göl en ny” säger Mona 
(Film 1). 

Jane lyfter på sandformen och reser sig upp. Hon står en stund och tittar på sanddraken. Hon verkar 
vara belåten med resultatet (Bild 3 och 4).  

 Bild 3.  Bild 4. 

Det verkar som om barnen väljer sandformarna med omsorg. De letar i plastlådorna tills de finner den 
form de vill ha. Det verkar också ha betydelse att det blir den sandformation som barnet har förväntat 
sig. Den ska visa den motsatta formationen av den form de har valt . Lossnar den inte ur formen så 
avtar intresset eller om den inte blir tydlig så bearbetas underlaget så sandformationen framträder. 

                                                                                       
Grop – kulle 

Det andra deltemat i kontralekandet har fått rubriken grop – kulle.  

Alf sitter på grävskopan och gräver. Det blir en djup grop och en hög med sand bredvid (Dag 4).  

Grävskopan används ofta för att gräva stora hål i sanden och sanden i skopan placeras därefter 
bredvid gropen för att bilda en kulle (Bild 9 och 17).  Sanden läggs på samma ställe så högen blir 
större och gropen djupare. 

  Bild 9        Bild 17 

Anna har gjort en kaka på kanten av 
sandlådan. Med spadens hjälp städar hon 
bort överflödig sand runt kakan (Bild 41). 
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Ibland används en spade för att gräva gropar. Sanden lastas upp på spaden, hälls av och blir till högar.  

Mona sitter i sanden med raka ben. Hon tar den lilla spaden och gräver en grop på ena sidan av 
benen och häller ut sanden på den andra sidan. Hon är koncentrerad och häller ut sanden. När det 
har blivit en hög strör hon sanden försiktigt ovanpå högen (Dag 3). 

Resultatanalys av kontralekande 
I kontralekandets delteman form - figur och grop – kulle är det fokus på det omvända. Med stöd från 
Barad (2007) så anser jag att sanden som performativ agent materialiseras i en intra-aktivitet med barn 
och artefakter som spadar, formar och grävskopan. Sandens agens gör det möjligt för spadens och 
formens agens att i relation med barnet skapa nya formationer. Begreppet lekaktivhet innesluter andra 
begrepp som kreativitet, skapande, delaktighet, meningsfullhet, humor mm. Lekaktivheten sker intra-
aktivt där exempelvis sanden aldrig skulle materialiseras till kakor, djur eller högar om inte barnen 
lockades av att skapa mening, vara kreativa och pröva på det omvända, det som blir tvärtom. I 
lekaktivhet finns även begreppen intryck, uttryck och avtryck inneslutna. När det kontralekande 
barnet materialiserar intryck som i sin tur bildar avtryck i sanden som skapar uttryck, så sker detta i en 
ömsesidig process som kan liknas med en dans eller ett pågående intra-aktivt flöde. Sand, barn och 
artefakter skapar kontralekandet i samexistens.  

Kontrastlekande 
Kontrastlekande är också ett nytt begrepp och här provas det motsatta och olikheten.  

Slät-ojämn yta 

Kontrastlekandet har fyra delteman varav temat slät – ojämn yta presenteras först. Sanden plattas till 
och blir slät från att ha varit ojämn eller dekorerad med mönster. Sandlådekanten, stubben, det lilla 
bordet, plastlådor mm fyllts med sand som plattas till. Hinkar, formar, muggar mm fylls med sand och 
plattas till med omsorg. Förutom att använda händerna så är små spadar viktiga redskap i denna ofta 
förekommande ”tillplattningsprocess”. Nedan presenteras några exempel på detta. 

Ove bakar en kaka och plattar till med spaden. Högen blir större och större och han sitter länge på 
huk. Han är koncentrerad när han plattar till högen (Bild 18). 

 Bild 18    Bild 30 

Anna och Lars öser sand i hinkar och fyller dem fulla. Anna karar av sanden med spaden så det blir 
jämt och plattar sedan till (Dag 4). 

Lars har en liten mugg som han har fyllt med sand (Bild 30). Han har plattat till sanden med handen 
så den är alldeles slät. Han bjuder mig på ”lingonsylt” och smakar sedan själv. All sand åker ur 
muggen och hamnar innanför tröjan och jackan. Han verkar inte tycka att det är otäckt utan fortsätter 
att gräva efter mera ”sylt” som läggs i muggen och plattas till. 
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Pedagogen har tagit ut en låda med spadar, formar och fordon. Alla saker hälls ut i sandlådan och 
lådan blir ett litet bord som det går att ösa sand på. Mona säger ”Lägger på mer” flera gånger när 
hon öser sand på lådan och plattar till. ”Platt, platt, platt” säger hon i takt med att hon plattar till 
sanden som hon har öst på högen (Film 1). 

Förutom att platta till ojämna högar av sand som grävs upp eller att platta till sanden i olika formar så 
verkar det finnas en önskan att platta till alla ojämna sandytor, för att sedan kunna skapa mönster.  

Tage har öst blöt sand på bordet. Han plattar till med den stora spaden så det blir en tjock platt kaka 
på bordet. Han tar spaden och gör ett spår i sanden. Det blir som en väg över bordet som går mellan 
sandhögarna (Dag 1). 

I sandlådan görs ”vägar” med hjälp av spadar eller borstar.  

 Bild 29 

 

Våt-torr sand 

Det andra deltemat har kallats våt – torr sand. När sanden är våt så blir den torra sanden attraktiv. Den 
ljusa torra sanden skapar kontrast till den mörka våta sanden. Detta inbjuder till ett kontrastlekande. 

När sanden lastas i fordon kan de köras runt i sandlådan eller bäras till ett annat ställe. Anna 
upptäcker att det finns torr sand under bordet i sandlådan. Regnet som har droppat från bordet under 
morgonen bildar en ring i sanden. Hon parkerar lastbilen och strör försiktigt den torra sanden över 
den blöta sanden på lastbilsflaket (Bild 7 och 8).  

  Bild 7         Bild 8 

Alf och Tim samlar på torr sand och arbetar intensivt för att få med så mycket torr som möjligt till sitt 
”matförråd”  (Dag 2). 

Anna lagar soppa i en plasthink. Hon har fuktig sand i botten av hinken. Hon flyttar hinken till 
sandlådekanten och strör över torr sand som ligger på kanten (Bild 26). 

Anna har sopat sand på asfalten och 
fortsätter i sandlådan. ”Vad tycker du” 
säger hon till Allan som följer spåret av 
borsten . Nu upptäcker hon att det blir 
fotspår efter honom och ropar ”Nej, gå 
inte på min väg”. Allan hör inte på utan 
fortsätter att följa efter. Anna blir 
irriterad och tar med borsten till asfalten 
och sopar den istället.  
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 Bild 26    Bild 25 

När solen har torkat den sand som ligger på det runda bordet blir det till ”socker” som barnen samlar 
ihop för att strö över fuktiga sandhögar som förvandlats till ”fika” . Till slut är ”sockerbordet” fullt av 
mönster efter små fingrar (Bild 25).   

Torr-våt sand 

Det tredje deltemat kallas torr – våt sand. När sanden är torr så blir på motsvarande sätt den våta 
sanden attraktiv. Kontrastlekandet blir möjligt eftersom pedagogerna tar ut en balja med vatten eller 
om det har regnat så det finns vatten att hämta i pölar och baljor.  

Anna har rinnande blöt sand i spaden och häller ut den försiktigt på parasollröret (Bild 33). Det 
bildar små högar som växer på höjden. ”Det är bajs”, säger hon. Hon plattar till med spaden som 
hon har i andra handen. Hon lägger ny sand på och plattar till igen (Bild 34). Sedan tar hon den ena 
spaden och tar försiktigt upp torr sand och strör över (Bild 35). 

Bild 33 Bild 34 Bild 35 

Här växlar kontrastlekandet mellan den våta och den torra sanden. Den våta sanden förknippas ofta 
med bajs vilket alltid uppskattas. Den våta sandens möjlighet att bilda former lockar fram humor och 
skratt. 

Jill har blandat ”socker och chokladsmeten ” i hinken och går iväg till parasollfoten med spaden full 
med blöt sand. Arne sitter i rutschkanan med hinken bredvid sig. Jill säger ”det här ser ut som bajs” 
och vänder sig till Arne så han kan se hur den blöta sanden bildar en liten ”bajskorv” överst på 
parasollfoten. Jag frågar om det är bajs. ”Det ser ut som bajs” svarar Jill och jag börjar skratta. 
Hon plattar till ”bajsen” på parasollfoten så det blir platt. Hon slår så ivrigt med spaden att kepsen 
träffas och åker av henne. Vi skrattar båda två. Jag undrar om parasollfoten är en toalett eftersom det 
är bajs på röret som sticker upp. ”Ja” säger Jill (Film 3). 

Det är flera händelser där den våta sanden blir till ”bajs” eller ”geggamoja”. Den våta sanden kramas 
med hjälp av händerna till runda bullar som sedan plattas till. Den torra sanden bildar kontrast till den 
mörka ”vattnade” sanden. 
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 Bild 37 

Kaka - ingen kaka 

Det fjärde deltemat när det gäller kontrastlekande kallas kaka – ingen kaka. Det är många kakor eller 
djurformer som görs på sandlådekanten, i sanden, på bordet eller stubben för att i nästa stund plattas 
till eller tas ”sönder”. Detta sker ofta och verkar vara en spännande kontrastlek. Ena stunden finns 
kakan och nästa stund finns den inte. Nedan är ett exempel på detta. 

Jane har gjort en kanin och visar pedagogen. ”Trampa” säger hon och väntar på svar från 
pedagogen. ”Ska du trampa på kaninen? Men då försvinner den ju”, säger pedagogen. Jane står 
alldeles stilla och tittar ner på kaninen i sanden. Hon sätter sig på huk, tar en spade och plattar 
försiktigt till nosen. Hon ställer sig upp och viftar med spaden i luften. Sedan sätter hon sig på huk 
igen och gör några streck på kaninens fötter och snart är hela kaninen borta (Film 2). 

Det verkar som om Jane först tvekar eftersom pedagogen har ifrågasatt hennes intention att trampa på 
kaninen. Hon kan ändå inte låta bli och tar istället hjälp av spaden så att kaninen ”försvinner”.  

Resultatanalys av kontrastlekande 
I kontrastlekandets delteman slät- ojämn yta, torr – våt sand, våt – torr sand och kaka – ingen kaka är 
det fokus på det motsatta. 

När sanden blir till socker, kakor, sylt, vägar och bajs är kontrasterna som uppstår och framträder en 
effekt av sammanvävda intra-aktioner med allt runt omkring i sandlådan. När det gäller 
kontrastlekandet går det inte att skilja det materiella från språk och kultur. I lekaktivheten finns de 
inneslutna begreppen humor och kreativitet och i kontrastlekandet skapar barnen och sandens agens 
nya möjligt att intra-agera med annan materia (mänsklig eller icke-mänsklig). Med stöd från Barad 
(2007) så anser jag att det finns en samexistens mellan materialitet och diskurs i resultaten. 

Vi befinner oss i en ständig process av ”med-blivande” där vi tranformerar och förändrar varandra 
(Barad, 2007; Lenz Taguchi, 2010b). När kakan i ena stunden finns och i den andra stunden har 
återförenats med sanden och när den ojämna sandytan blir tillplattad och slät är det enligt min analys 
exempel på denna process av ”med-blivande”. Detta gäller även barnen som också ingår i denna 
process av ”med-blivande”. Enligt Barad (2007) existerar vi inte före våra intra-aktioner med världen. 
I resultatet framkommer att lekaktivhet innefattar komplexa processer där sanden visar sig på olika 
sätt vara performativ agent i intra-aktiva skeenden med barn, sand och sandlådans artefakter. 

 

 

 

Anna hämtar nytt vatten i baljan och 
springer över sandlådan där det blir 
en mörk väg i sanden (Bild 37). 

När hon ser spåren i sanden så 
räknar hon 1, 2, 3, 4 till 8 och gör 
fler droppmärken i sanden (Dag 3). 

 



19 
 

Diskussion 
Det övergripande syftet med denna uppsats var att lyfta fram sanden som material och synliggöra hur 
sanden i sandlådan erbjuder barnen möjligheter och skapar villkor för lek och meningsskapande. Jag 
kommer här att diskutera resultaten utifrån min frågeställning. I detta kapitel kommer jag även att föra 
en metoddiskussion där jag resonerar över min roll som forskare. Jag kommer att framföra några idéer 
på fortsatta forskningsområden och avsluta med att koppla mina erfarenheter och lärdomar av att 
skriva denna uppsats till min roll som lärarutbildare. 

Resultatdiskussion 
På vilka sätt blir sanden och artefakter i sandlådan performativa agenter i intra-aktiva skeenden med 
barnen? Detta var min frågeställning och jag kommer nedan att diskutera några av de mest intressanta 
resultaten.  

Först vill jag påpeka att de nya begrepp som jag fick skapa för att kunna beskriva och förklara 
resultaten har bidragit till att jag har kunnat se nya samband. Jag anser att jag har fått svar på min 
frågeställning och uppnått syftet. Med ett nytt teoretiskt perspektiv och med mina ”sandglasögon” har 
jag fått nya erfarenheter och en annan förståelse. Jag har lång erfarenhet av att arbeta som 
förskollärare och jag anser att resultaten är trovärdiga och giltiga. När jag tittade på bilderna, filmerna 
och mina anteckningar och analyserade dem med hjälp av de nya begrepp som jag hade skapat, 
förstod jag att jag hade varit med om detta många gånger tidigare. Skillnaden var att då lade jag inte 
märke till det jag kan se nu. Vad som händer med sanden och det som barnen gör i sandlådan har fått 
en helt ny innebörd för mig.  

I resultaten visar det sig att sanden är aktiv och har kraft att inra-agera med barn och artefakter på ett 
sätt som jag aldrig tidigare har lagt märke till. Efter att jag har skrivit denna uppsats är sandlådan allt 
annat än en ”självklar” plats. Ett exempel är att jag tidigare har trott att barnen gör kakor för att sedan 
förstöra dem. Nu är jag av en helt annan åsikt. När sanden materialiseras och framträder som kakor 
eller andra formationer är det med omsorg som barnen har valt formerna, det är av betydelse i detta 
som jag kallar för kontralekande att formationen blir den omvända. Detta är en insikt som jag nu är 
mer medveten om än tidigare. När barnen i kontrastlekandet gör kakor för att i nästa stund platta till 
dem så undrar jag om det är leken ”Titt-ut” fast i sandmaterialiserad form. Kakan finns inte, den 
skapas, Titt-ut! Borta! Kakan är åter en del av den släta sanden. Enligt Barad (2007) så finns det inga 
klara gränser mellan materialitet, kultur och diskurs vilket skulle kunna stödja mitt resonemang. Jag 
anser därför inte längre att ”kakan” förstörs” eller går sönder. I kontrastlekandet blir resultatet av att 
slät sand och sand som materialiserats till en ny form intressant. Det är processen av ”med-blivande” 
som gör att det utmanar barnen att göra om detta, gång på gång (Barad, 2007; Lenz Taguchi, 2010b).  

Jag visste redan tidigare att de yngsta barnen under tre år har agens men nu har jag blivit ännu mer 
medveten om detta. Barnen skapar och omskapar, de är kreativa och delaktiga i sin läroprocess. De tre 
F som jag har beskrivit ovan gäller även barnen. De förflyttas, förändras och förvandlas hela tiden. De 
är i ständig rörelse, de får nya erfarenheter och lärdomar och förändras. De förvandlas till skapare av 
sand som formas, sand som blir till både djur, maträtter, bajskorvar mm.  De har roligt och ser 
möjligheterna och kan få sanden att bli socker, salt eller ”geggamoja”. Även här vill jag använda 
metaforen av ett rhizom och växterna som förgrenas och sprider sig. Barnens ”med-blivande” och 
meningsskapande skulle kunna ses som ett rotsystem som ständigt förändras, breder ut sig och vidgas.  

När det gäller det lekmaterial som finns i sandlådan så är det i denna uppsats främst små spadar som 
är performativa agenter när det gäller att platta till sanden, gräva gropar, strö ut sand mm. 
Tillsammans med formar av olika slag så förflyttas, förändras och förvandlas sanden i en ständig 
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process. Sanden var sig aldrig lik från ena dagen till den andra. Spadar, formar, barnen och sanden var 
i en ständigt intra-aktiv process.  

När barnen hade plockat in alla leksaker och gått hem för dagen så fortsatte processen med hjälp av 
sol, vind och vatten. Resultatet som presenterar kontrastlekandet där torr och våt sand intra-agerar 
blev också intressant eftersom barnen så tydligt attraherades av det motsatta. Om det hade regnat på 
natten och morgonen så hittade barnen ställen där sanden var torr. Hade solen torkat sanden så var det 
den våta sanden som ”ropade” på barnen. I min studie har jag inte haft med pedagogerna som 
deltagare men jag vill i detta sammanhang nämna att pedagogerna hämtade stora baljor med vatten 
när barnen frågade efter detta. Det skedde varje dag under mina fältstudier och jag reflekterade över 
att barnen fick inflytande och kunde påverka leken i sandlådan. Jag vill även återknyta till begreppet 
affordance när det gäller pedagogernas betydelse av det som erbjuds och som skapar villkor för små 
barns lek och meningsskapande i sandlådan. 

Metoddiskussion 
Att välja ett nytt teoretiska perspektiv var en utmaning i sig men det innebar att jag även fick förhålla 
mig till detta under mina fältstudier. Jag kunde inte placera mig på en stol utanför sandlådan som jag 
hade gjort tidigare. Nu var jag med i sandlådan, mitt i intra-aktionen. Jag trodde att jag skulle få svårt 
att fokusera på min roll som forskare och istället vara förskolläraren som började leka med barnen. 
Det blev aldrig några problem eftersom barnen såg att jag hade kamera och anteckningsblock vilket 
inte är vanligt i sandlådan. Barnen hjälpte mig på så sätt att i mitt eget ”med-blivande” ta rollen som 
forskare.  

Att använda mig av fältanteckningar och kombinera det med bilder som fokuserade på sandens agens 
var ett bra val. Jag kunde på så sätt ha bilderna som stöd när jag analyserade resultaten och ha kvar 
fokus på min frågeställning. Videofilmernas innehåll blev svårare att hantera. Analysen av filmerna 
gjorde att jag ibland ”föll in i gamla hjulspår” och började analysera utifrån andra teoretiska 
perspektiv som jag var mer bekant med. Jag kom på mig själv att jag ibland studerade barnens 
relationer, kroppsliga och språkliga uttryck mm. Jag fick därför titta på filmsekvenserna flera gånger 
och medvetet koncentrera mig på vad som hände utifrån det nya teoretiska perspektiv som jag hade 
valt.  

När jag skulle analysera det transkriberade materialet med tillhörande bilder saknade jag begrepp för 
det som jag med hjälp av mina ”sandglasögon” kunde ana framför mig. Det som Bjereld m fl (2009) 
betonar av att kunna beskriva och se samband blev synligt när jag intra-agerade med datamaterialet 
men jag kunde inte förklara det med begrepp. Mina ord och den diskurs som jag kände mig bekant 
med räckte inte till. I detta skede kan det vara lätt att ge upp men bilderna jag hade bidrog till att jag 
kunde fortsatta den mödosamma processen att skapa nya begrepp. Bilderna på sanden blev därför 
även viktiga att ha med i uppsatsen, för att tydliggöra vad de nya begreppen betyder.  

Fortsatt forskning 
I uppsatsens resultatdel presenterar jag hur det pågår en lekaktivhet med sanden och att barnen visar 
intresse för det omvända och det motsatta. Detta skulle vara intressant att studera inom flera olika 
områden. I likhet med sand så skapar även snö möjligheter till kontra- och kontrastlek. Vad jag vet 
finns ingen forskning som handlar om små barn och snö som performativ agent.  

Intresset för forskning som handlar om de yngsta barnen i förskolan behöver stärkas. I inledningen 
nämner jag hur förskolan har blivit en egen skolform där en ny skollag och en reviderad läroplan för 
förskolan är vägledande. Här behövs ny forskning som studerar hur begrepp som utbildning och 
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undervisning kommer att få för inverkan på sanden, barnen och det som sker i sandlådan. I den 
reviderade läroplanen för förskolan (Skolverket, 2010) har det lyfts fram flera prioriterade områden, 
så som språk och kommunikation, matematik, naturvetenskap och teknik. På vilket sätt kommer 
denna prioritering av några ämnesområden att få på sanden, barnen och det som sker i sandlådan? 
Kommer sandlådan som oplanerad arena där den ”fria leken” har styrt innehållet att försvinna? På 
vilket sätt kommer barnen att få inflytande och delaktighet i det som sker i sandlådan? Kommer 
sandlådan i framtiden att vara en planerad arena där det sker undervisning? På vilket sätt kommer i så 
fall undervisningen att ske och utifrån vems intressen? Här finns det flera frågeställningar som borde 
vara intressanta att studera. 

I denna uppsats har jag presenterat två av lekaktivhetens teman. Förutom kontralek och kontrastlek så 
har jag i min analys sett ytterligare mist tre andra teman som jag skulle vilja undersöka närmare.   

Min roll som lärare  
Under kursen har jag utmanat mina tidigare föreställningar och teoretiska perspektiv. På Karlstads 
universitet arbetar jag som kursledare, lärare och projektledare vilket innebär att jag möter studenter 
och verksamma pedagoger som utmanas i att synliggöra sina teoretiska föreställningar. Jag har även 
tidigare använt mig av metaforen där de uppmanas i att prova olika ”glasögon” för att kunna 
identifiera olika teoretiska perspektiv. Det är en fungerande metafor som hjälper till att utmana det 
som har verkat självklart och att komma till insikt om att de teoretiska föreställningar som tidigare 
funnits inte längre är relevanta i mötet med små barn. Denna insikt kan ibland vara frustrerande och 
jag möter ofta på ett motstånd. Efter denna kurs har jag en aktuell förståelse för hur mödosam denna 
”perspektivbytesresa” är men jag kan också dela med mig av lärdomen att det är värt det eftersom det 
är lärorikt. 

Uppsatsens resultat kommer att presenteras och användas i förskollärarutbildningen och i 
kompetensutbildningssammanhang för verksamma pedagoger där jag även kommer att dela med mig 
av erfarenheter och lärdomar när det gäller min egen lärprocess. 
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      Bilaga 1 
Till vårdnadshavare för barn på avdelningen X och X         

Jag arbetar som lärare vid Karlstads universitet. Under 2011 läser jag även en kurs som heter, 

Självständigt arbete med inriktning mot yngre barns villkor för lärande och utveckling. Under vecka 

20 kommer jag att vara på förskolan och observera barnen när de befinner sig i sandlådan. Jag är 

intresserad av att studera sandlådan som ett ”rum” i utemiljön och få mer kunskap om hur sanden 

och de saker som finns där erbjuder barnen möjligheter och skapar villkor för lärande och utveckling.  

För att studera detta kommer jag att videofilma, ta bilder och göra anteckningar. Jag kommer att 

följa de regler som finns kring forskning med barn som Vetenskapsrådet sammanfattar i skriften, 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Det innebär att barnen 

som observeras kommer att vara anonyma och få andra namn i den text som jag sedan kommer att 

skriva. Videofilmen kommer enbart att analyseras av mig och sedan makuleras. De bilder som jag 

kommer att använda kommer att bearbetas genom att skära i bilden eller sudda över så att barnens 

ansikten och identitet inte kan avslöjas. Namn på avdelningen, förskolan eller kommunen kommer 

inte heller att finnas med. 

Jag kommer endast att använda observationsanteckningar, foto och videoinspelningar av de barn 

som fått tillstånd av vårdnadshavare att vara med i studien.  

Har ni några frågor kan ni ringa eller maila till mig. 

Hälsningar 

Inga-Lill Emilsson 

Karlstads universitet  

Estetisk-filosofiska fakulteten, avdelningen Utbildningsvetenskap 

inga-lill.emilsson@kau.se    054-700 22 68  

Klipp här -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kryssa i en ruta nedan och lämna denna del till personalen på avdelningen senast den 10/5. 

TILLSTÅND för studien  

Sandlådan som rum i uterummet  

   Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i studien. 

  Nej, jag ger inte tillstånd för mitt barn att delta i studien. 

 

Mitt barn heter __________________________________________ 

Vårdnadshavares underskrift 

__________________________________________ 


