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Sammanfattning 

Syftet med detta examensarbete är att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka hur barn, 

pedagoger och material samhandlar i utomhuslek på förskolan. För att få syn på samhandlandet mellan 

de olika materialiteterna utförde vi en kvalitativ studie i form av observationer. Observation som metod 

var användbar för vår studie eftersom den gav utförliga beskrivningar av barnen, pedagogerna och 

materialitetens samhandlande. Resultatet av våra observationer i utomhuslek visar på en tydlig intra-

aktion mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter samt allt som finns runtomkring barnen. Allt 

detta kan påverka vilket handlande som uppstår. Agens uppstår i samhandlandet mellan barn, material 

och pedagoger. Vårt resultat visar att när barn och material intra-agerar uppstår agens och 

handlingskraft, vilket leder till oförutsägbara lekar. På förskolegården där vi genomförde vår studie 

uppstod lekar i möten mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter.  
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Förord 

Vårt självständiga arbete i förskollärarprogrammet skrevs vid Stockholms universitet under hösten 

2019. Vårt intresse för barns lek och utomhusvistelse på förskolan har utvecklats under vår studietid. I 

den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 8) har leken fått en större plats. Leken framstår som 

betydelsefull för barns utveckling, lärande och välbefinnande. Under utbildningens gång har vi stött på 

olika teorier och den teori som inspirerade oss för att genomföra studien är det neomaterialistiska 

perspektivet. Vårt examensarbete handlar om samhandlandet mellan mänskliga och icke-mänskliga 

materialiteter och lek som uppstår när dessa möts utomhus.  

 

Vägen till en färdig uppsats har känts lång, kämpig och svår men samtidigt har det varit en rolig och 

lärorik tid. Vår uppsats hade inte blivit till utan hjälp och stöttning från en mängd olika personer, men 

även ett gott samarbete mellan oss. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Anna Westberg Broström 

för all hjälp, stöttning samt alla givande samtal. Tack till alla kurskamrater som har varit behjälpliga 

under skrivprocessen, som läst vår uppsats och hjälpt oss att förbättra den samt för alla givande 

diskussioner. Tack till våra familjer och vänner som hjälpt och stöttat oss under skrivprocessen. Slutligen 

vill vi tacka den förskola som deltog i vår studie; tack till rektorn på förskolan, pedagogerna, barnen 

samt vårdnadshavarna, vars deltagande i studien varit en förutsättning för uppsatsen.   

Tack! 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

När vi har arbetat med vår uppsats har vi valt att sitta tillsammans på universitetet och skriva för att 

kunna diskutera och hjälpa varandra i arbetet. Vissa gånger har vi valt att skriva enskilt och sedan träffats 

och redigerat texten tillsammans. Vi kom fram till ett ämnesområde som vi ville skriva om utifrån vårt 

intresse för barns lek utomhus. I samråd med vår handledare och utifrån det valda ämnesområdet valde 

vi ett syfte och utifrån det formulerade vi två frågeställningar som relaterar till ämnet. Båda författarna 

har bidragit till arbetets olika delar och inledningen till uppsatsen skrev vi gemensamt. Den tidigare 

forskningen delade vi upp mellan oss genom att läsa hälften var och sammanfatta vad var och en läst. 

Därefter skrev vi tillsammans ihop tidigare forskning. Vi båda läste på om teorin och skrev den första 

delen i teoriavsnittet tillsammans. Därefter valde vi att dela upp de teoretiska begreppen genom att 

Mariana läste på om tre begrepp och skrev om dem och Simona läste på om de tre andra och skrev om 

dem. Metodavsnittet delade vi mellan oss och vi läste på om olika delar och skrev ett utkast, vilket vi 

sedan skrev om gemensamt. I utförandet av fältstudien deltog båda författarna och var bidragande. Innan 

vi gick ut på fältet bestämde vi att vi skulle utföra observationerna enskilt genom att dela upp oss på 

förskolegården eller skogen. Vid observationstillfällena observerade vi ibland på samma plats och 

samma situation beroende på antalet barn i observationen. I resultat och analysavsnittet analyserade vi 

en observation tillsammans och därefter analyserade vi två observationer var och sedan bytte vi med 

varandra så att man fick läsa den andres. Till sist skrev vi diskussionsavsnittet gemensamt.   
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Inledning 

Förskolans utomhusmiljö är en betydelsefull plats för förskolebarn och pedagoger. I en rapport av 

Boverket (2015, s. 9), ”Gör plats för barn och unga!”, står det att det idag har blivit allt tätare städer, 

ökad trafik, stressigare vardag för familjer och brist på stora ytor har resulterat i att alltfler barn rör sig 

mindre. Vidare poängterar Boverket (2015, s. 9) att barn inte vistas i andra miljöer än hemmet och 

förskolan, varför de mena att förskolegårdar bör erbjuda miljöer som främjar barns rörelsefrihet och lek. 

I miljöerna ska det även finnas plats för lekar och vilda aktiviteter, men även plats för samtal, sinnliga 

upplevelser och en avskild plats där barn kan dra sig undan. Å ena sidan förklarar Björklid (2005, s. 38) 

att trånga ytor på förskolegården kan leda till att barnen får rika inlärningstillfällen i en social 

samhörighet med andra barn och vuxna. Barnen möts lättare i trånga ytor och då tar hänsyn till varandra. 

Å andra sidan menar hon att trånga ytor utgör även en ökad stressfaktor hos både barn och vuxna vilket 

innebär att det blir svårare att ta hänsyn till andras behov. Trånga ytor kan även leda till konflikter och 

att leken lättare upphör.  

 

I Mårtenssons (2004, s. 20) avhandling förklarar hon att utomhusvistelsen för förskolebarn inte handlar 

om att barn tar en rast. Utomhusleken är en lika viktig del av verksamheten som andra aktiviteter som 

finns på förskolan såsom vila, skapande eller samling. Boverket (2015, s.14) lyfter fram att i 

utomhusvistelsen kan barn leka mer öppna och flexibla lekar. Genom leken kan barn bearbeta sina 

känslor samt att de samtidigt kan utveckla sin fantasi och kreativitet. Vidare förklarar Boverket vikten 

av att skapa mötesplatser på förskolegården eftersom lek uppstår där barn möts. I vår uppsats intresserar 

vi oss för hur barn, pedagoger och material samhandlar i utomhuslek på förskolan och hur lekar uppstår 

när dessa materialiteter möts. Läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 11) lyfter fram att utomhusvistelsen 

främjar barns välbefinnande och möjlighet till lek:   

”utbildningen ska ge utrymme för barnens egna initiativ, fantasi och kreativitet. Barnen ska kunna växla 

mellan olika aktiviteter under dagen, både utomhus och inomhus och i varierande miljöer”.  

 

I FN:s Barnkonvention, artikel 31 betonas barnets rätt till lek samt att barn har rätt till platser som 

möjliggör till lek (Barnkonventionen 2009, s. 28). I enlighet med barnkonventionen skriver Boverket 

(2015, s. 13) att barn oftast söker sig till utemiljöer som erbjuder olika typer av fysiska utmaningar, där 

barnen kan pröva sina kroppar, sitt mod samt sina sociala färdigheter. Vidare menar de att barn söker 

sig till miljöer som väcker engagemang och nyfikenhet. I relation till detta poängterar Mårtensson (2004, 

s. 131) att förskolegårdar med stora ytor samt en mjuk övergång mellan olika delar på gården ger barn 

möjlighet till en vidlyftig lek. Barnen kan röra sig fritt, använda sin kreativitet i sina lekar samt få starka 

upplevelser när de leker. Detta kan relateras till vår studie som handlar om hur barn, pedagoger och 

material samhandlar i utomhuslek på förskolan. Stora ytor kan spela roll för möten mellan mänskliga 

och icke-mänskliga materialiteter och hur lekar uppstår i dessa möten i den observerade förskolan.  
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt presenterar vi tidigare forskning som vi på olika sätt anser är relevanta för vår studie. 

Tidigare forskning visar att utomhuslek är av stor vikt för barns välbefinnande. Förskolegårdar med 

spatiösa ytor och icke-definierat material främjar bland annat barns lek, fantasi och kreativitet. Det vi 

vill studera är hur lek uppstår utomhus i den observerade förskolan; hur barn, pedagoger och material 

samhandlar i utomhuslek på förskolan. Lek utomhus är en central del i vår studie, därför anser vi att 

artiklarna är relevanta. Tidigare forskning har vi delat in i tre rubriker, vad är lek?, barns lek i olika 

miljöer på förskolan och pedagogers roll i barns lek. Vi vill poängtera att det har varit svårt att hitta 

vetenskapliga artiklar inom vårt område, utomhuslek på förskolan. Vår tidigare forskning består därför 

av några vetenskapliga artiklar, forskningsbaserad litteratur, en avhandling samt styrdokument. I denna 

uppsats kommer vi att utgå ifrån tidigare forskning när vi diskuterar studiens resultat.  

Vad är lek?  
Lekforskaren Birgitta Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 21–22) har länge forskat om lekens betydelse för 

barns utveckling. Hon understryker att leken inte går att beskriva med en enkel definition och menar att 

leken är paradoxal, att leken kan ske i ett möte mellan den yttre och den inre världen. Att leka är enligt 

Knutsdotter Olofsson (2003, s. 11) att kunna transformera världen till någonting annat, att i tanken kunna 

omforma och förvandla föremål. När Knutdotter Olofsson (2003, s. 131) besvarar frågan, ”Varför 

leka?”, delar hon upp svaret i kategorier. Låtsasleken är en intellektuell sysselsättning och en 

tankegymnastik. Hon förklarar och menar att för att leka att man exempelvis är i Peru krävs det att man 

kan föreställa sig att man är där. I låtsasleken tränar barnen upp föreställningsförmågan. I likhet med 

Knutsdotter Olofssons (2003, ss. 11, 131) förklaring av låtsaslek poängterar även Li, Hestenes & Wang 

(2014, s. 62) att det finns två olika typer av låtsaslek och den låtsaslek som är i enlighet med Knutsdotter 

Olofssons (2003, s. 131) förklaring kallas för abstrakt lek. Barn leker mer abstrakt när de föreställer sig 

något i sina tankar. Leken är ett sätt för barn att bemästra sina känslor och genom leken kan barnen 

kontrollera starka känslorna som exempelvis rädsla, aggression och hot.  

 

I lekens värld lyfter Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 62–63) fram att lek och fantasi används synonymt 

av både psykologen Vygotskij och filosofen Bateson, som lyfter fram att fantasin tar sin näring ur 

verkligheten. Små barn kan behöva konkreta föremål på väg till fantasin, som att exempelvis dricka ur 

små koppar. I Vygotskys bok Fantasi och kreativitet i barndomen (1995, ss. 17, 19) betonar han att 

fantasi är livsnödvändigt för barns vardagsliv eftersom barn i fantasin tar in delar av verkligheten och 

skapar nya lekar. Vidare poängterar Vygotskij, ju rikare en människas erfarenheter är, desto mer material 

har en för fantasilek. Barn har inte lika mycket fantasi som en vuxen eftersom dess erfarenheter är 

mindre rika. Pedagoger och forskare har oftast tagit för givet att alla barn leker och att leken kommer av 

sig själv. Leken har varit så självklar att den inte synts. Forskares beskrivningar av barns lek får 

Knutsdotter Olofsson att ställa sig frågan om det verkligen är barns lek de talar om, eftersom forskare 

inte lägger vikt vid lekens innersta väsen. Vidare markerar hon att leken inte försvinner med barndomen 

utan den lever kvar hela livet (Knutsdotter Olofsson 2003, s. 130).  
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Barns lek i olika miljöer på förskolan  

Änggård (2008, ss. 221–223) visar i sin studie hur barn använder sig av material som erbjuds av skogen. 

Vidare förklarar hon att omgivningen som finns runtomkring barnen har stor betydelse för barns 

meningsskapande och lek. Studien pekar på att det finns skillnader mellan innerstadsförskolor samt 

förskolor med naturmark i sin omgivning. Förskolebarnen som har naturmark på sin gård lekte fler 

fantasilekar än barn i innerstadsförskolor, då de barnen hade svårt att komma igång med sina lekar. En 

faktor var att barnen hade tillgång till ett material som var definierat och hade bestämda funktioner. 

Mårtensson (2004, ss. 124–125) lyfter fram en viktig aspekt i sin studie när hon nämner naturmaterial 

som icke-definierad material och hon menar att det icke-definierade materialet saknar förutbestämda 

föreställningar om hur det ska användas. Icke-definierat material kan vara pinnar eller kottar och 

Mårtensson (2004, ss. 124–125) finner att det icke-definierade materialet sätter igång barns fantasilek. 

Studier visar på att förskolegårdar med små och platta ytor, fantasilösa platser samt brist på tillgång till 

naturgröna områden omöjliggör barns lek och rörelse (Änggårds 2008, s. 223; Faskunger, Szczepanski 

och Åkerblom 2018, s. 36). I vår uppsats utgår vi från att det icke-definierade materialet precis som 

icke-mänskliga materialiteter i intra-aktion med barnen sätter igång lek.  

 

I en senare studie av Änggård (2014, ss. 29, 51) lyfter hon fram vikten av att vara utomhus och menar 

att utomhusvistelsen främjar barns lek, fantasi och kreativitet. Vidare poängterar hon att stora utrymmen 

och material i naturmiljöerna ger barn möjlighet till att utveckla de grovmotoriska färdigheterna, medan 

under vistelse inomhus menar hon att barn är instängda mellan fyra väggar samt att barn spenderar 

mycket tid inomhus. Hon betonar variationerna som finns utomhus och där kan barn välja olika platser 

som passar för deras lek. Även årstidernas variation inspirerar barn till att hitta på nya lekar. 

Inomhusmiljön menar hon ger inspiration till andra former av aktiviteter, exempelvis läsning, skapande 

samt vila. I relation till Änggårds studie så poängterar forskarna i studien Ute på Dagis (Grahn et.al. 

1997, s. 6) samt Mårtensson (2004, s. 96) att utomhusmiljön erbjuder barnen fler möjligheter än 

inomhusmiljön. Barn kan använda alla sina sinnen utomhus och det finns krafter som inspirerar barn till 

fantasilekar som vind, regn och åska. De stora ytor, naturplatser och den fysiska miljöns utformning 

hjälper barn att springa och få en bra upplevelse. Hon lyfter även fram att de stora ytorna underlättar 

dynamiken i barns lek och genom miljöns utformning kan barnen kommunicera på olika sätt.   

 

I en senare studie av Mårtensson (2013, s. 504) redogör hon för ett begrepp som hon kallar för ”den 

vidlyftiga lekens förlopp”. Begreppet innebär att vara ute är som ett äventyr samt att utomhusvistelse 

ökar barns upptäckande och utforskande av olika platser. Utifrån ”vidlyftiga lekens förlopp” beskriver 

forskaren tre miljödimensioner som bidrar till barns lek. Utomhusarenan förklaras som den första 

dimensionen med spatiösa ytor där barn har möjlighet till fartfyllda och utforskande lekar. Ytor med 

träd, kuperad terräng och buskar där naturen finns underlättar barns lek. Den sista dimensionen är en 

blandning mellan olika platser, nämligen vegetation och öppna ytor, vilket leder till att barn har mer 

möjlighet till lek som påverkar lekförloppet (Mårtensson 2013, ss. 505–507). Studier visar på att 

förskolegårdar med små och platta ytor, fantasilösa platser samt brist på tillgång till naturgröna områden 

omöjliggör barns lek och rörelse (Änggårds 2008, s. 223; Faskunger, Szczepanski och Åkerblom 2018, 

s. 36).  
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Änggård (2012, ss. 13–15) lyfter fram i sin studie att barn och pedagoger använder olika platser i 

naturmiljöerna och ger dem identiteter samt betydelse genom olika praktiker. I de olika platserna 

tillfredsställs olika behov såsom att äta, vila och leka. Platserna får en symbolisk betydelse genom 

ritualer och låtsaslek. Rasmussen (2004, ss. 156, 161) skriver om skillnaden mellan två begrepp. Den 

ena kallas för ”platser för barn” som innebär att det är vuxna som utifrån sina föreställningar av barnens 

behov skapar olika platser för barn. Den andra kallas för ”barns platser” och Rasmussen menar att det 

innebär att barn använder platserna på sina egna villkor tillsammans med andra barn.   

Pedagogers roll i barns lek 
Knutsdotter Olofsson (2003, s. 114) förklarar att vuxna har skyldigheter och ansvar när det handlar om 

barns lek och vardag på förskolan. Hon menar att vuxna bör vara uppmärksamma på barns lek, hur och 

vad barn leker samt vad barn uttrycker genom leken. Vidare förklarar Knutsdotter Olofsson att personal 

på förskolor kan uppleva att de förlorar tid när de leker med barn samt att det finns annat viktigt som 

kan göras såsom planeringar eller dokumentationer på förskolan. Det är viktigt att signalera att när vuxna 

leker med barn, blir barn sedda och har stor möjlighet att utveckla leken med vuxnas närvaro;  

”Om någon tror att man latar sig när man är närvarande med kropp och själ i barnens lek eller är patient 

åt en treårig doktor så misstar han sig” (Knutsdotter Olofsson, 2003, s. 114). 

Det finns även andra studier som undersöker den pedagogiska rollen som pedagogerna har i barns 

fantasilekar. I en studie gjord av Fleer (2015, s. 1802) skriver hon att det är viktigt att pedagogerna 

använder sig av olika pedagogik när barn ska lära sig något inom ett ämne genom leken. Hon 

understryker vikten av att pedagoger leker med barnen i sina lekar utan ett bestämt mål. Vidare menar 

Fleer att det finns en stor skillnad mellan en pedagog som har en aktiv roll i barns lek och en pedagog 

som bara observerar barn i leken och eventuellt tar fram olika material till leken.  

Fleer (2015, s. 1811) fann en mångfald av pedagogiska lekar i de observerade förskolorna där 

pedagogerna mestadels stod utanför barnens lek. Det innebar att pedagogerna uppmuntrade barn till lek 

samt att pedagogerna var berättare eller hämtade material för att hjälpa barn att utveckla sina lekar. 

Pedagogerna var sällan med barnen och lekte med de i deras fantasilekar. I en studie gjord av Nilsson, 

Ferholt och Lecusay (2018, ss. 232-233) refererar de till Johansson och Pramling Samuelsson (2006) att 

lek och lärande är dikotomier. De förklarar att lek sker med pauser och lärande uppstår genom lärarledda 

aktiviteter. Vidare förklarar de att förskollärares roll i barns lek är att stötta barnen i leken och inte störa.  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka hur barn, pedagoger och 

material samhandlar i utomhuslek på förskolan.  

För att uppfylla studiens syfte kommer följande frågeställningar att besvaras;  

-Hur samhandlar material, barn och pedagoger i dessa lekar? 

-Hur uppstår lek utomhus på den förskola där vi genomförde våra observationer? 
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Ett neomaterialistiskt perspektiv 

I det här avsnittet redogör vi för och motiverar valet av teoretiskt perspektiv samt teoretiska begrepp 

som sedan används i avsnittet resultat och analys. För att besvara studiens syfte har vi valt att utgå från 

det neomaterialistiska perspektivet.  

We are not outside observers of the world. Neither are we simply located at particular places of the 

world; rather, we are part of the world in its going intra-activity (Barad 2007, s. 184). 

Den här studien utgår från posthumanistiska teorier med fokus på det neomaterialistiska perspektivet, 

som vi kommer att använda för att analysera det empiriska materialet som metoden kommer att generera. 

Syftet med vår studie är att undersöka hur barn, pedagoger och material samhandlar i utomhuslek. I ett 

stödmaterial från skolverket (2012, s. 27) förklaras det att inom det neomaterialistiska perspektivet ses 

alla relationer som betydelsefulla för människans existens. Inom perspektivet har inte det mänskliga och 

det sociala högre värde än relationerna där det pågår något mellan människan och miljöerna eller 

materialet. Det är inte endast det sociala samspelet och samtalen mellan människor som är betydelsefulla 

för barns lek och utveckling. Teorin syftar på att även relationerna mellan människor, material och miljö 

är av betydelse. Inom konstruktionistisk teoribildning betraktas miljöerna, leksakerna och den fysiska 

kroppen som något som får betydelse genom språket. Inom denna teori fokuserar man främst på vad 

som sägs och görs mellan människor. Det som händer mellan barnet och materialet lägger man inte stor 

vikt vid (Skolverket, 2012, s. 26). Däremot inom det neomaterialistiska perspektivet handlar det inte om 

att bortse från det sociala utan snarare att vidga blicken till att även omfatta det materiella och den 

fysiska omvärlden, att omfatta både det sociala och det materiella samtidigt (Sörensen 2009 se 

Skolverket 2012, s. 27; Palmer 2011, s. 43). I denna studie vidgar vi blicken och omfattar samhandlandet 

mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter. Inom det neomaterialistiska perspektivet får 

materialiteter en annan betydelse. I vissa situationer kan människan uppfattas som passiv och 

materialiteter som aktivt. Inom det neomaterialistiska perspektivet uppstår agens och handlingskraft 

mellan olika kroppar, vilket kan vara mellan människor eller materialiteter och materialiteter kan inom 

detta perspektiv förstås som handlingskraftiga (Lenz Taguchi 2013, s. 77).  

 

Lenz Taguchi (2012, ss. 30–31) lyfter fram de binära uppdelningarna som länge varit överväldigande i 

olika aspekter i livet exempelvis i pedagogiska praktiker i förskolan. De mest vanliga uppdelningarna 

är tänka/känna, aktiv/passiv, rationell/emotionell, intellekt/kropp. Det är första ordet i de binära 

uppdelningarna som väger tyngre och det blir en maktposition. Det neomaterialistiska perspektivet 

överskrider den binära uppdelningen. Istället tänker man att det finns en ömsesidig konstituerande kraft 

som sker mellan människor och material som finns runtomkring. Människor och material är i en 

kontinuerlig interaktion med varandra och allt är sammanflätat och inte möjligt att separera. Utifrån det 

neomaterialistiska perspektivet ställer Lenz Taguchi oss läsare en viktig fråga ”är det möjligt för oss att 

tänka på det materiella i förskolepraktikerna som att det kan producera kraft och agens?” (Lenz Taguchi 

2012, s. 38). Allt som finns runt omkring oss, djur, kroppar och andra materialiteter förstås som 

performativa agenter och är vitalt för barns meningsskapande eftersom barn samhandlar med allt som 

finns runtomkring såväl mänskliga som icke-mänskliga materialiteter. Språket förstås inom det 

neomaterialistiska perspektivet som materialitet som har kraft att förändra händelser när de är i intra-

aktion med andra materialiteter (Lenz Taguchi 2012, ss. 38-39). Uttrycket materiellt-diskursivt används 

för att förstå intra-aktionen mellan mening och materialiteter. Materialitet och diskurs är alltid i intra-

aktion och det går inte att sära på dem (Barad 2007, s. 140 se Lenz Taguchi 2012, s. 39).  
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Vi kan utgå från ett materiellt-diskursivt fenomen för att förstå uttrycket. Med utgångspunkt i Lenz 

Taguchis (2012, s. 16) exempel om fenomenet och vår studie om utomhuslek kan vi koppla det till 

förskolan. Allt som finns utomhus på förskolegården exempelvis en stenklippa tilltalar oss människor 

vad som är möjligt att göra och säga. Det handlar om samhandlandet mellan mänskliga och icke-

mänskliga materialiteter, mänskliga materialiteter sätt att uppfatta, tolka och vilja göra något med de 

icke-mänskliga materialiteterna. I samhandlandet mellan dessa materialiteter skapas kunskap.  

Om vi utgår från studiens syfte, vilket är att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv, undersöka hur, 

barn, pedagoger och material samhandlar i utomhuslek på förskolan, blir det neomaterialistiska 

perspektivet relevant för studien. Åsberg (2012, s. 15) förklarar att ur ett neomaterialistiskt perspektiv 

pågår det alltid mycket mer än vad man känner till eller har ord för. I samhandlandet mellan mänskliga 

och icke-mänskliga materialiteter öppnar sig olika plan av intensiteter och begär. För att analysera det 

empiriska materialet bör vi omfatta både de mänskliga och icke-mänskliga materialiteterna för att få syn 

på hur lekar uppstår när dessa materialiteter möts.  

Neomaterialistiska begrepp & begrepp från 

immanensfilosofin  
Här redogör vi för centrala begrepp inom det neomaterialistiska perspektivet och begrepp från 

immanensfilosofin . Efter varje begrepp förklarar och motiverar vi, hur vi kommer att använda begreppet 

i analysen. Begreppen skrivs fram i relevansordning för vår studie eftersom vissa begrepp används i alla 

observationer medan vissa begrepp endast förekommer i några observationer. Med hänsyn till det 

neomaterialistiska perspektivet har vi valt att fokusera på begreppen, intra-aktion och agens. I 

analyserna har vi även valt att analysera utifrån två begrepp från immanensfilosofin; affekt samt begär. 

Vi har även valt att förklara begreppen händelse och materialiteter, för det är ett oförutsägbart fenomen 

som plötsligt händer i samhandlandet mellan olika materialiteter.  

Händelse  

Olsson (2014, s. 50) skriver med referens till filosofen Deleuze om begreppet händelse och menar på att 

det är något oförutsägbart och konstruerar sig själv i ögonblicket i mötet mellan olika krafter mellan 

mänskliga och icke-mänskliga materialiteter. I vår uppsats kommer begreppet händelse användas för att 

visa på att lek som uppstår utomhus på förskolan är oförutsägbara och konstruerar sig själva i 

ögonblicket.  

Materialitet  

Begreppet materialitet är ett viktigt begrepp inom det neomaterialistiska perspektivet. Barad (2003, s. 

808) delar in materialiteter i två kategorier, ”human” och “nonhuman”. I vår uppsats har vi valt att 

använda oss av översättningen av Barads (2003) begrepp, mänskliga och icke-mänskliga materialiteter.  

Barad (2003, s. 808) förklarar att begreppet materialitet innebär att både mänskliga och icke-mänskliga 

materialiteter är i ständig intra-aktion med varandra. I intra-aktionen mellan dessa materialiteter uppstår 

en kraft som påverkar eller förändrar händelser. Inom det neomaterialistiska perspektivet kan vi förstå 

att även människan ses som något materiellt som befinner sig i ett samhandlande med icke-mänskliga 

materialiteter. I vår uppsats har vi valt att förklara begreppet materialiteter eftersom det är ett begrepp 

som används flitigt för att visa på intra-aktion mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter.  
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Intra-aktion  

Det är viktigt att intra-aktion och inter-aktion inte förväxlas med varandra. Lenz Taguchi (2012, s. 15) 

understryker att det är två olika begrepp med olika betydelser. Inter-aktion beskriver ett skeende mellan 

mint två personer. I vår uppsats kommer vi att använda oss av begreppet intra-aktion. I kontrast till 

begreppet inter-aktion, beskriver begreppet intra-aktion samhandlingen mellan mänskliga och icke-

mänskliga materialiteter (Lenz Taguchi 2012, s. 15; Palmer 2011, s. 43). Som nämnts i introduktionen 

till teoretiskt perspektiv förklaras det i stödmaterialet från skolverket att man ska vidga blicken och 

omfatta det materiella (Sörensen 2009 se Skolverket 2012, s. 27). Palmer (2011, s. 43) förklarar att med 

hjälp av begreppet intra-aktion vidgar man det fokus man har på sociala relationer mellan vuxna och 

barn till att även se relationen mellan människor och materialitet. I denna uppsats är relationen mellan 

det mänskliga och icke-mänskliga intressant och hur lek uppstår utomhus när dessa materialiteter möts.  

 

Lenz Taguchi (2012, ss. 15, 17) poängterar att intra-aktion är en samhandling mellan mänskliga och 

icke-mänskliga materialiteter och menar att det kallas för intra-aktion när mänskliga, såsom barn eller 

pedagoger samt icke-mänskliga såsom sand och spade samhandlar. Alla icke-mänskliga materialiteter 

som finns runtomkring människan kan påverka vilket handlande som uppstår (Lenz Taguchi 2012, s. 

82). Intra-aktion uppstår i spänningen mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter menar 

Lindgren (2015, s. 56). Hultman (2011, s. 31) förklarar i sin avhandling Barn, linjaler och andra aktörer, 

att i intra-aktionen mellan människor och icke-människor är det inte endast människor som får saker att 

hända utan även icke-människor får saker att hända i en intra-aktion, materialet får betydelse i intra-

aktion med mänskliga materialiteter. Begreppet intra-aktion kan vi koppla till frågeställningen: ”hur 

samhandlar material, barn, pedagoger och i dessa lekar?”. Eftersom begreppet intra-aktion handlar om 

samhandlandet mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter.  

  

Agens 

Barad (2007, s. 178) lyfter fram att agens inte är något individen har utan det uppstår i en intra-aktion 

mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter, i intra-aktionen mellan barn och material, blir 

materialet agentiskt. Hultman (2011, s. 31) förklarar att agens är den kraft som uppstår hos materialiteter, 

hos både mänskliga och icke-mänskliga materialiteter, vilket innebär att när båda dessa materialiteter 

möts, kan de påverka, få saker att hända samt göra skillnad. Vidare poängterar Hultman (2011, s. 66) att 

det är när mänskliga och icke-mänskliga materialiteter möts och kopplar ihop sig som agens uppstår. 

Bennet (2004, s. 355) förklarar att de icke-mänskliga materialiteten kan skapa möjligheter samt 

förhinder för mänskliga materialiteter att handla. I vår uppsats kommer begreppet agens att användas 

som en kraft hos både mänskliga och icke-mänskliga matrialiteter och vad som uppstår när dessa 

materialiteter möts. Vi kommer även att utgå ifrån att icke-mänskliga materialiteter kan skapa 

möjligheter eller förhinder för mänskliga materialiteter att handla.  

Vi kan använda begreppet agens till bägge studiens frågeställningar, Hur samhandlar material, barn 

och pedagoger i dessa lekar? samt den andra frågeställningen hur uppstår lek utomhus på den förskola 

där vi genomförde våra observationer? Agens uppstår i mötet mellan mänskliga och icke-mänskliga 

materialiteter.  
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Affekt  

Affekt är ett begrepp som filosofen Spinoza tagit fram för att beskriva den kroppsliga potentialen. 

Spinoza ställde sig frågan, ”Vad kan en kropp göra?” (Olsson 2014, s. 44). Affekt handlar om den 

kroppsliga potentialen och Spinozas uppfattning var att vi ännu inte vet om vad den mänskliga kroppen 

har för potential. Utifrån begreppet affekt skriver Olsson (2014, ss. 91–93) att man följer logiken att inte 

kontrollera eller övervaka det som händer på en definierad plats. Istället är man mer öppen till kollektiva 

experimenteranden, oförutsägbara händelser och intensitet. Affekt handlar även om olika möten mellan 

olika kroppar och krafter. Man kan aldrig veta vad en kropp kan göra med en annan kropp, det är 

oförutsägbarhet som kan leda till en oberäknelig intensitet.  

 

Känslor som kommer fram är resultatet av en intensiv affekt. Om en kropp har möjlighet att handla och 

agera blir kroppen fylld av glädje samt positiva känslor. Däremot om kroppens möjlighet att handla eller 

agera minskas kan det leda till negativa känslor, sorg eller ilska och blir en effekt av affekt (Olsson 2014, 

s. 91). Olsson (2014, s. 93) betonar att det är viktigt att skapa utrymme och lyssnande för affekt. På det 

sättet uppstår det krafter och möten mellan kroppar som genomför handlingar som i sin tur ger intensitet. 

Oförutsägbara handlingar kan även äga rum och varje situation kan ha en kraftig potential. Begreppet 

affekt kommer i vår uppsats att användas utifrån Spinozas fråga, vad en kropp kan göra med andra 

materialiteter och vilka känslor som uppstår. Detta kopplar vi till den andra frågeställningen, hur uppstår 

lek utomhus på den förskola där vi genomförde våra observationer? 

Begär  

Begreppet begär handlar om omedveten produktion av realiteter, vilket innebär att barn genom sina 

begär kan producera nya verkligheter på förskolan. Med utgångspunkt hos filosoferna Deleuze och 

Guattaris begärsbegrepp förklarar Olsson (2014, ss. 115, 159) att begreppet begär inte ska betraktas som 

brist eller att barnet är i ”behov” och att det är något som fattas. Med begreppet begär poängterar Olsson 

(2014, s. 163) att istället för att bedöma barnet utifrån vad barnet är i ”behov” av, blir det snarare en 

möjlighet att ställa frågor om vad barnet är intresserad av, det vill säga vad barnet begär och vad hen 

vill producera. Genom att förstå begär som drivkraft kan förskolepersonal ha förståelse för barns 

handlingar och tankar på ett annorlunda sätt. Begreppet begär avser barnets handlingar som intensiva 

krafter, som uppstår när barn är i relation med varandra och i relation med ett komplext nätverk av olika 

materialiteter. Barn behöver få varierande möjligheter i förskolan för att uttrycka sina begär och på det 

sättet kan barn producera nya realiteter på förskolan (Olsson 2014, ss. 115–117). Det är viktigt att 

fokusera på vad som pågår mellan barn och material samt vad barnen producerar genom sina handlingar. 

Olsson (2014, s. 157) menar att begär inte går att kontrollera utan det är en intensiv och oförutsägbar 

handling som uppstår mellan olika kroppar och materialiteter. Dessutom ska man tänka att begär är en 

drivkraft av barns handlingar och experimenterande process. I vår uppsats utgår vi från att begär är en 

drivkraft hos barnen och utifrån denna drivkraft producerar de egna verkligheter på förskolan. Vi utgår 

även från att producerandet av egna verkligheter sker i ett komplext nätverk av mänskliga och icke-

mänskliga materialiteter.                                                       

Begreppet begär kan kopplas till bägge frågeställningar, hur samhandlar material, barn och pedagoger 

i dessa lekar? samt den andra frågeställningen hur uppstår lek utomhus på den förskola där vi 

genomförde våra observationer? Barnens drivkraft i samhandling med andra materialiteter leder till att 

oförutsägbara händelser uppstår på förskolan.  
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Summering av studiens teoretiska perspektiv  

Det neomaterialistiska perspektivet är användbar i relation till vår studie eftersom studien fokuserar på 

samhandlandet mellan olika materialiteter som uppstår utomhus i den förskola där vi genomförde våra 

observationer. Det neomaterialistiska perspektivet som nämnt ovan omfattar relationer mellan 

mänskliga och icke-mänskliga materialiteter. Det handlar om att vidga blicken till att även omfatta det 

materiella och den fysiska omvärlden. Vår studie handlar om samhandlandet mellan mänskliga och icke-

mänskliga materialiteter. Relationerna som uppstår är mellan barn, pedagoger, material samt miljö. I 

resultat- och analysavsnittet utgår vi från det neomaterialistiska perspektivet samt begreppen; intra-

aktion, agens, affekt och begär.  

Metod 

I detta avsnitt redogör vi för den valda forskningsmetoden till vår studie för att kunna besvara studiens 

syfte. Vi kommer även beskriva genomförande som vi har valt att dela in i tre steg; innan vi gick ut på 

fältet, när vi var ute på fältet samt bearbetning av det insamlade materialet. Därefter beskriver vi  

databearbetning och analysmetod samt forskningsetiska överväganden. Avslutningsvis kommer vi 

diskutera studiens kvalitet.  

Observationer  

Syftet med studien är att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka hur barn, pedagoger och 

material samhandlar i utomhuslek på förskolan. Därför har vi valt att utföra en kvalitativ studie i form 

av observationer som metod. Öhlander (2011, s. 31) poängterar att kvalitativa metoder är den 

lämpligaste metoden om man är intresserad av individers vardag och de sociala sammanhang som 

människan lever i. I enlighet med detta menar även Pripp och Öhlander (2011, ss. 115) samt Lalander 

(2015 s. 93) att genom observation som metod kan man närma sig ett fält och en människas tillvaro. 

Observationer ger forskaren utförliga beskrivningar av människors praktiker, hur de uttrycker sig samt 

vad de gör, vilket innebär att observationer används för att på nära håll studera olika situationer. Studiens 

syfte och valet av teori medförde att andra metoder valdes bort såsom enkätundersökning och intervjuer. 

De nämnda metoderna skulle inte besvara studiens syfte och frågeställningar eftersom dessa metoder 

inte tar hänsyn till samhandlandet mellan de olika aktörerna. Det neomaterialistiska perspektivet utgår 

från att alla relationer är av betydelse för människans existens. De mänskliga samt icke-mänskliga 

relationerna är av betydelse (Skolverket 2012, s. 27). Observationer ingår oftast i etnografiska studier 

och vi bör poängtera att denna studie inte är en etnografisk studie. Det som kännetecknar en etnografisk 

studie är att man använder sig av många metoder för att samla data (Roos 2014, s. 48). En etnografisk 

studie där man kombinerar exempelvis observationer och intervjuer hade varit intressant att genomföra 

men med vår studies syfte valde vi att endast utföra observationer. Studiens syfte visar på att det är 

praktiken på förskolan och samhandlandet mellan olika materialiteter som vi vill studera och därför 

valde vi att enbart använda oss av observation som metod då den tillåter oss att så nära som möjligt 

studera praktiken. Pripp och Öhlander (2011, s. 131) förklarar att som observatör gör man alltid 

subjektiva tolkningar som baseras på tidigare erfarenheter.  

 



 

 

14 

Innan fältstudien gjorde vi några avgränsningar, vi insåg att innan vi påbörjade observationerna behövde 

vi bestämma oss för hur observationerna skulle utföras. Pripp och Öhlander (2011, s. 119) menar på att 

det finns observationsvarianter. Det man fokuserar på i observationen beror på vilken variant man väljer 

och observationer kan fokusera på olika saker; människor, aktivitet eller plats. Det finns olika metoder 

att närma sig ett fält på, men för att besvara syftet bestämde vi oss för att utföra det som kallas för 

”medföljande observation” (Ehn 2003 se Pripp & Öhlander 2011, s. 122) som handlar om att man passivt 

följer och observerar. I vårt fall observerade vi och följde barn och pedagoger under deras 

utomhusvistelse. Vi valde att vara partiellt deltagande i utförandet av våra observationer, där graden av 

deltagande varierar. Lalander (2015, s. 100) menar att partiellt deltagande handlar om att delta i vissa 

aspekter, men inte andra. Vi var med när barngruppen var i skogen och ute på förskolegården, däremot 

deltog vi inte i andra aktiviteter.  

Urval och avgränsningar 

I denna studie har vi behövt göra några avgränsningar och urval. I början hade vi tänkt jämföra 

utomhus- inomhuslek men vi insåg tidigt att det skulle bli för brett och tidskrävande. Vi avgränsade 

oss till att endast fokusera på utomhuslek. Studiens syfte påverkade var studien skulle genomföras. 

Eftersom vår studies syfte är att; utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka hur barn, 

pedagoger och material samhandlar i utomhuslek på förskolan, var det viktigt för oss att hitta en 

förskola som främjar barns lek samt utomhusvistelsen, trots väder. Valet av förskola var betydelsefullt 

för att samla in data till studien, därför ville vi helst genomföra studien i en förskola med 

utomhuspedagogik. Vi kontaktade 11 förskolor med utomhuspedagogik och de flesta avböjde 

medverkan i studien. Därefter insåg vi att det var ont om tid så vi kontaktade andra förskolor med 

olika inriktningar. Tillslut fick vi ett godkännande av en förskola med utomhuspedagogik. Förskolan 

var inte känd för någon av oss sedan innan.  

 

Studien genomförde vi på en förskola med utomhuspedagogik. De deltagande i studien var sammanlagt 

21 barn och 12 pedagoger, i studien medverkade både pojkar och flickor. Vi gjorde avgränsningar 

gällande barnens ålder,  vilket innebär att vi observerade de äldre barnen som var mellan 3-5. Innan vi 

gick ut på fältet bestämde vi att observationerna skulle genomföras på förmiddagarna i takt med att  

barngruppen var ute, antingen på förskolegården eller i skogen. Vi diskuterade om det skulle vara 

tillräckligt med data om vi endast observerade på förmiddagarna och kom då framtill att observera under 

två eftermiddagar. Efter det första eftermiddagstillfället upplevde vi att det inte gav mycket på grund av 

hämtningar vilket ledde till att lekarna avbröts. Vi valde då att hålla oss till endast förmiddagarna. Totalt 

var vi ute på fältet i fyra förmiddagar och en hel dag. Totalt fick vi 28 observationer utifrån dessa valde 

vi fem observationer som var relevanta för vår studie och som visade på en variation av lekar när 

mänskliga och icke-mänskliga materialiteter intra-agera med varandra. Rennstam och Wästerfors (2015, 

s. 228) förklarar att allt insamlat material kan inte inkluderas i exempelvis uppsatsen utan för att skapa 

en god representation av det empiriska materialet bör man reducera materialet och välja det som är 

relevant för studien.   
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Genomförande 

Vi valde att göra en kvalitativ studie i form av observationer. De som medverkade i vår studie var barn 

i åldrarna 3–5 år samt pedagoger. Sammanlagt var det 21 barn och 12 pedagoger som deltog i studien. 

De deltagande i studien var både pojkar och flickor, alla deltaganden tillgavs fingerade namn. Studien 

genomfördes på en förskola i Stockholmsområdet.   

Innan genomförandet av observationer  

Innan vi tog kontakt med rektorn på förskolan formulerade vi ett informationsbrev till pedagoger och 

vårdnadshavare (se bilaga 1 & 2). I informationsbrevet stod det kort om studien och med det medföljde 

en samtyckesblankett. Därefter kontaktade vi rektorn på förskolan via mejl och berättade om vår studie, 

vad syftet var, vilka åldrar vi ville fokusera på samt på vilket sätt vi skulle genomföra observationerna. 

Rektorn på förskolan kontaktade oss via telefon kort efter att vi skickade iväg mejlet och verkade vara 

intresserad. På telefon berättade vi mer utförligt om vår studie och rektorn berättade lite kort om 

förskolan samt informerade oss om hur deras verksamhet ser ut, exempelvis vilka dagar de går till 

skogen. Vi kom överens om en dag för att gå och besöka förskolan, på telefon berättade rektorn även att 

en förskollärare skulle möta upp oss, en person som vi i vår uppsats har valt att kalla för Rebecka. 

Förskolläraren Rebecka blev vår nyckelinformant (Lalander 2015, s. 105) hon blev viktig för oss under 

de dagar som vi var ute på fältet; hon introducerade oss för personal och barn samt visade oss 

verksamheten. Vi besökte förskolan en fredag och förskolläraren Rebecka mötte upp oss. Vi berättade 

om vår studie och om oss. Vi fick en rundtur på förskolan där vi presenterade oss för både barn och 

pedagoger. Samtyckesblanketterna gav vi till förskolläraren som hon sedan gav till alla vårdnadshavare 

samt pedagoger.  

Insamling av data  

Veckan efter på måndagen gick vi till förskolan och majoriteten av pedagogerna samtyckte till att delta 

i studien. Vi fick samtycke av sammanlagt 21 vårdnadshavare/ 21 barn. Eftersom vi bedrev forskning 

på minderåriga, barn under 15 år menar Löfdahl (2014, s. 42) att forskaren behöver inhämta samtycke 

först och främst från vårdnadshavarna. Efter att vi fått samtycke från vårdnadshavarna, inhämta vi 

barnets eget samtycke löpande under studiens gång genom att vi var uppmärksamma på barnets 

kroppsspråk och dessutom frågade vi barnen innan vi observerade.   

 

Vi började observera på måndagen och innan hade vi kommit överens om att dela upp oss på 

förskolegården och att var och en ansvarade för en viss plats som skulle kunna vara strategiskt för att 

observera barn och pedagoger. Väl ute på fältet började vi att observera på de bestämda platserna. Ibland 

lekte inga barn på de platserna så en av oss gick runt på förskolegården och observerade. Vi insåg att 

observera på olika platser gav varierande observationer och lekar. Kommunikationen mellan oss var 

välutvecklad eftersom vi ibland fick kommunicera med blicken, vilket innebär att när en av oss 

observerade och den andra inte hade funnit något intressant att observera, signalerade vi med blicken 

om någon av oss fann att det pågår någon lek som var intressant. Observationerna genomförde vi med 

penna och anteckningsblock, vilket inte var så lätt. Händelserna gick så fort och vi hann inte med både 

det verbala och kroppsspråket och barnen pendlade ibland mellan olika platser på gården. Vissa 

observationer skrev vi endast nyckelord och andra skrev vi anteckningar löpande. I vissa lekar kunde 

det vara många barn och då observerade vi båda den situationen, vilket vi båda tyckte funkade bra 

eftersom vi kompletterade varandra.  
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Bearbetning av insamlat material  

Efter varje utförd förmiddag ute på fältet, som vi ägnade åt att genomföra observationer, gick vi på 

eftermiddagarna till ett bibliotek i närheten för att skriva rent observationerna då det fortfarande var 

relativt aktuellt. Vi läste en observation i taget och skrev rent alla observationer sedan läste vi igenom 

de renskrivna observationerna och försökte se på de utifrån vårt valda perspektiv samt begrepp. Därefter 

valde vi ut någon observation som kunde vara relevant för studien och dessa observationer gjorde vi 

sedan om till täta beskrivningar. Vi upplevde att det var en bra strategi att skriva rent samma dag för att 

det blev lätt att komma ihåg det som hade observerats.  

Databearbetning och analysmetod 
Innan vi gick ut på fältet satte vi oss in i vår valda teori samt de valda teoretiska begreppen. Beroende 

på vilka ”glasögon” vi har på oss blir det olika villkor för vårt seendet. ”Glasögon” är ett uttryck som 

används när man väljer att se på en situation utifrån ett visst perspektiv. Valet av perspektiv påverkar 

vad vi ser i observationen (Dahlgren och Hultqvist 1995; Wehner-Godée 2011, se Emilsson 2014, s. 

82). För att besvara studiens syfte; utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka hur barn, 

pedagoger och material samhandlar i utomhuslek på förskolan. Valde vi att använda oss av 

neomaterialistiska ”glasögon” vid observationstillfällena. Den valda analysmetoden som vi använde oss 

av i analyserna är de neomaterialistiska samt immanensfilosofiska begreppen; intra-aktion, agens, affekt 

och begär. Fejes och Thornberg (2015, ss. 28-29) förklarar att val av teori beror på studiens syfte och 

vad en vill sätta fokus på i analysen. För att analysera det empiriska materialet kan man använda sig av 

teoretiska begrepp. När vi var ute på fältet började vi tänka på den valda teorin, nämligen det 

neomaterialistiska perspektivet vilket innebär att alla relationer ses som betydelsefulla för människans 

existens, relationen mellan det mänskliga och icke mänskliga hade vi i bakhuvudet. När vi började 

observera hade vi redan i åtanke hur vi skulle kunna analysera de olika observationerna med hjälp av de 

valda begreppen.  

 

Vi var ute på fältet och observerade utomhuslek på förskolan under fem förmiddagar varav en av dagarna 

var vi där även på eftermiddagen. Ute på fältet gjorde vi fältanteckningar, ibland förde vi anteckningar 

och ibland skrev vi upp stödord. Efter varje genomförd förmiddag lämnade vi fältet för dagen och gick 

till ett bibliotek som låg i området och skrev rent alla observationer. Vi skrev totalt tjugoåtta 

observationer för att visa på en variation av lekar och samhandlingar som uppstod i utomhuslek. Sedan 

gick vi igenom alla observationer och diskuterade vilka observationer som skulle vara intressanta, 

därefter valde vi ut fem av observationerna som vi ansåg skulle kunna vara relevanta för vår studie. De 

valda observationerna till studien gjorde vi sedan om till täta beskrivningar, Pripp och Öhlander (2011, 

s. 138) förklarar att täta beskrivningar handlar om att beskriva observationerna så detaljrikt som möjligt.  
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Forskningsetiska överväganden  

I vår studie och med den valda metoden medförs en del etiska aspekter då studien omfattar vuxna men 

framförallt barn, har forskaren en del skyldigheter och ansvar gentemot informanterna. För att få tillträde 

till ett fält behöver man ta ställning till en del etiska aspekter. Etiska överväganden är enligt 

Vetenskapsrådet (2017, s. 27) väldigt viktiga när man genomför en observationsstudie. Vetenskapsrådet 

(2017, s. 27) lyfter fram forskningsetiska överväganden och poängterar att den mest självklara 

utgångspunkten för forskningsetiska överväganden kallas för individsskyddskravet. Detta innebär att 

inga individer som medverkar i studien får utsättas för varken kränkning, psykisk eller fysisk skada. 

Forskarens ansvar är att förebygga skada för de medverkande i studien samt att inga identiteter ska röjas. 

För att de medverkande i studien inte ska utsättas för någon som helst skada och för att inte röja någons 

identitet samt för att de medverkande ska garanteras anonymitet valde vi redan vid genomförandet av 

observationerna att anonymisera de som deltog i observationen både vad det gällde namn samt plats 

(Öberg 2015, s. 62).  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska ge information om studien samt om studiens syfte. De 

medverkande i studien ska upplysas om att deltagandet är frivilligt och det kan när som helst avbrytas 

(Löfdahl 2014, s. 36). Innan vi gick ut på fältet formulerade vi ett informationsbrev där vi informerade 

om studiens syfte och en beskrivning av hur undersökningen kommer att genomföras. Med 

informationsbrevet medföljde ett samtyckesbrev (se bilaga 1 & 2) där vårdnadshavare samt pedagoger 

gav sitt samtycke genom att skriva under. Samtyckeskravet innebär att deltagare själva kan bestämma 

över sin medverkan i studien. I vårt fall inhämtade vi samtycke först från rektorn på förskolan för att få 

samtycke att genomföra vår studie på den förskolan. Därefter fick vi samtycke från pedagoger och från 

vårdnadshavare för att barnen ska få medverka i studien. Vetenskapsrådet (2017, s. 27) menar att barn 

under 15 år behöver samtycke från båda vårdnadshavare för att medverka i studier. Trots samtycke från 

vårdnadshavarna inhämtade vi barnets eget samtycke löpande under studiens gång. Vi utgick från 

barnets svar på vår fråga att få observera de, exempelvis vid ett tillfälle;  

En regnig dag ute på förskolegården är Uno och Lucia inne i det lilla huset som finns i ett hörn på 

förskolegården, jag går fram dit med mitt block och en penna. Jag frågade barnen, ”får jag vara med 

och kolla på när ni leker?” Uno och Lucia tittade på varandra och Uno tittade på mig med ett leende 

och pekade mot en stock där jag fick sitta. Sedan gick jag och satte mig på stocken och fick observera 

dem därifrån.  

Framförallt utgick vi från barnets kroppsspråk som exempelvis i det följande exemplet;  

Jag står ute på gården när jag ser två barn som springer uppför en stenklippa. Jag går efter barnen för 

att fråga om jag får observera dem. Ett barn vänder sig hastigt och lyfter upp sin hand med handflatan 

mot mig. Sedan vänder barnet sig om och fortsätter gå med sin kompis. Efter barnets handling avbröt 

jag antecknandet.  

 

 

 

 

 



 

 

18 

Studiens kvalitet 

Tanken med vår studie i början var att undersöka och jämföra inomhus- och utomhuslek på olika 

förskolor. Vi omformulerade studiens syfte till; att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka 

hur barn, pedagoger och material samhandlar i utomhuslek på förskolan. Vi kontaktade 11 förskolor och 

de kontaktade förskolorna avböjde medverkan i studien av olika anledningar. Förskolorna kontaktade 

vi via mejl och vi insåg att det var en dålig metod att ta kontakt på, eftersom det tog lång tid att få svar. 

Vi fick samtycke från en förskola och kan därför med vår studie endast uttala oss om de lekar som 

uppstod i den förskola där studien genomfördes. Studiens validitet gäller enbart den verksamhet som vi 

besökte under fältstudien. Validitet menar Roos (2014, s. 53) handlar om att det man gör svarar på 

studiens syfte och inte någonting annat. I vår studie har vi ett syfte och frågeställningar som vi har 

besvarat utifrån vårt empiriska material. För att besvara studiens syfte använde vi oss av observationer 

som metod, vilket innebär att den gav oss data som vi kunde använda för att besvara syftet och respektive 

frågeställningar. Roos (2014, s. 51) skriver om trovärdighet i en studie, reliabilitet, och menar att det 

handlar om att samla in data på ett noggrant sätt samt att man har tillräckligt med material. I 

genomförandet av vår studie var vi på förskolan och observerade samhandlingar mellan barn, pedagoger 

och material och lek som uppstod mellan de olika materialiteterna på förskolan. Totalt hade vi 28 

observationer som vi fann tillräckligt med material för att dra en slutsats.  

 

En nackdel som även kan ses som en fördel, som vi fick berättat för oss när vi påbörjade studien var att 

barnen var vana att studier genomfördes på deras förskola. Fördelen med detta, var att barnen var 

autentiska eftersom barnen handlande på ett naturligt sätt när de lekte utomhus. Vi upplevde att barnen 

var vana att bli observerade. Samtidigt kan vi se det som en nackdel. David, Edwards & Alldred (2001, 

se Löfdahl 2014, s. 39) förklarar att barn inte kan göra skillnad mellan forskare och förskollärare 

eftersom barnen är vana vid förskolläraren och att bli dokumenterade. Vid forskning på förskolor kan 

det hända att barnen inte skiljer mellan forskaren och förskolläraren och därför handlar barnen på ett 

naturligt sätt. I studien vet vi inte om barnen betraktade oss som forskare eller förskollärare eftersom 

barnen var autentiska men vid varje observationstillfälle frågade vi barnen och var uppmärksamma på 

deras kroppsspråk. Det uppstod svårigheter på vägen, när vi anteckna och observera var det ibland lite 

svårt att koncentrera sig eftersom att barn kom framtill oss och frågade vad vi gjorde där på förskolan 

eller att de behövde hjälp med något. Vi avbröt observationerna för att hjälpa dem. Det var inte heller 

så lätt heller när det började regna eftersom vi hade papper som anteckningsmetod så vi behövde hitta 

lösningar på olika problem som kunde uppstå på plats.  
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Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi att redovisa vår studies resultat och analysera detta utifrån det 

neomaterialistiska perspektivet och de valda teoretiska begreppen som beskrivits i teoriavsnittet. Studien 

fokuserar på hur barn, pedagoger och material samhandlar och hur lekar uppstår utomhus. Det empiriska 

materialet utgör totalt 28 observationer. För att besvara studiens syfte och frågeställningar har vi i vår 

studie valt att presentera och analysera fem observationer. En av observationerna utspelar sig i skogen 

och de andra fyra utspelar sig på förskolegården. Dessa observationer valdes ut då de på olika sätt 

uppvisar en variation av lekar som uppstår i samhandlandet mellan olika materialiteter. De teoretiska 

begreppen i analysen kommer att användas i denna ordning; intra-aktion, agens, affekt samt begär. 

Observation 1:”Är du en fågel?” 
Ute i skogen är det blött, den hårdpackade jorden är täckt av löv, tallgrenar samt kottar. Estelle och 

Ingrid går till ett träd med böjda grenar, Estelle klättrar upp och säger:  

”Jag ska klättra upp till toppen” och Ingrid står nedanför trädet på den mjuka marken. Pedagogen går 

fram till Estelle som sitter på en böjd gren på trädet, och säger till henne; ”Är du en fågel?”  

Estelle svarar: ”Ja, jag är en fågel”  

Pedagogen frågar igen: ”Vad är du för fågel?” 

”Jag är en kråka” svarar Estelle.  

Ingrid som fortfarande står nere vid trädet säger till pedagogen och till Estelle:  

”Jag vill också vara en fågel!”.  

Ingrid börjar klättra upp för trädet och sätter sig på en annan gren nära Estelle och säger:  

”Jag är en papegoja.”  

Pedagogen säger: ”Papegojan pratar mycket och har färgglada färger, och dessutom kan papegojan 

härma, om du säger pi så svarar papegojan pipi.”  

Estelle som var en kråka börjar låta: ”Kukeliku, kukeliku, jag är en höna”.  

Pedagogen frågar: ”Vad är det som låter kukeliku?”  

Ingrid och Estelle svarar samtidigt: ”En tupp!”.  

Estelle säger till pedagogen: ”Jag vill hoppa ner”.  

Estelle hoppar ner men Ingrid sitter kvar en stund och låter: ”Hoo-Hoo-Hoo-Hoo”. Pedagogen går fram 

till trädet ”Hallå vargen! Är du en varg?”  

Varpå Ingrid svarar: ”Jag är en uggla!”.  

Ingrid fortsätter: ”Hoo-Hoo-Hoo-Hoo”. Pedagogen säger till henne ”Nu får du klättra ner vi ska tillbaks 

till förskolan”. 

Ingrid klättrar ner och fortsätter låta hela vägen ut från skogen: ”Hoo-Hoo-Hoo-Hoo”. 
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Analys av observation 1 

Lenz Taguchi poängterar (2012, ss. 15-17, 38-39, 82) att intra-aktion är en samhandling mellan 

mänskliga och icke-mänskliga materialiteter och allt som finns runtomkring kan påverka vilket 

handlande som uppstår. Vi kan även se diskurser samt att det skapas kunskap. Nästan i hela 

observationen kan vi se att det finns intra-aktion mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter. 

Pedagogen som kommunicerar med Estelle och frågar om hon är en fågel, kan ses som en intra-aktion 

som uppstår mellan Estelle, grenen och pedagogen, när Estelle sitter på grenen och låtsats att hon är en 

fågel. Pedagogen samt trädet är i konstant intra-aktion med barnen. Intra-aktion kan vi även se mellan 

barnen och den hårdpackade jorden som underlättar för barnen att klättra uppför trädet. Det är intra-

aktion mellan olika materialiteter såsom barnen, trädet med böjda grenar och pedagogernas frågor som 

gjorde att olika handlanden uppstod. När barnen satt uppe på grenen i skogen kunde de fantisera att de 

var och även lät som fåglar.  

 

Med begreppet agens kan vi i observationen ovan se att det uppstår agens redan från början när barnen 

och pedagogen är i skogen. Den hårdpackade jorden med de böjda tallgrenarna, tolkar vi har betydelse  

för att barnen lätt ska kunna klättra uppför trädet genom att ta stöd från den hårdpackade jorden. Även 

den böjda formen på grenarna ger barnen möjlighet att kunna sätta sig stabilt på grenarna och låtsats att 

de är fåglar. Den böjda formen på grenarna skapade möjligheter för barnen att leka att de var fåglar (jfr 

Bennet 2004, s. 355). Om grenen hade varit rak, skulle vi tolkat det som att det hade skapat hinder för 

barnen att kunna sitta stabilt på grenen. Leken skulle i det här fallet kunnat upphöra. Den mänskliga 

rösten kan vi förstå som agens, när barnen låtsades vara fåglar använde de rösten som gjorde skillnad 

för att föreställa sig som fåglar. Utan rösten kanske de inte skulle kunna låtsats vara fåglar, rösten 

använde de för att göra ljud och läten. Barnen satt på grenarna på en höjd från den hårdpackade jorden. 

Vi tolkar att höjden hade betydelse för barnens lek, höjden möjliggjorde att det uppstod en fantasilek på 

trädet, att Estelle var en fågel. Fåglar flyger och kan sitta högt upp på träd. Barnen kunde med sin höjd 

från marken föreställa sig att de är fåglar. Även pedagogens frågor tolkar vi var av vikt för barnens 

fortsatta lek. Barnets avsikt i början tolkar vi endast var att klättra upp till toppen av trädet, men med 

pedagogens fråga utvecklades det till att bli en fantasilek. Pedagogen frågade barnet: ”är du en fågel?” 

och barnet svarar, sedan frågar pedagogen vilken sorts fågel hon är och Ingrid som stod nere på den 

hårdpackade jorden blir inspirerad till att också leka fågel. Detta kan vi koppla till materiell-diskursiv 

intra-aktivitet (Jfr Lenz Taguchi 2012, ss. 16, 38-39) och vi kan kalla det för ”fågeldiskurs”. Skogen, 

trädet, höjden och pedagogens frågor tilltala barnen att föreställa sig att de är fåglar. Barnen får en 

uppfattning av skogen och trädet, vi tolkar att de gör en tolkning av de icke-mänskliga materialiteterna 

att fåglar bor uppe på träd, barnen föreställer sig vara fåglar och träden blir deras bo. Alla icke-mänskliga 

materialiteterna i barnens omgivning såsom skogen och trädets höjd, i samhandling med barnen och 

pedagogen skapades kunskap om fåglar. Namn på fåglar samt hur de olika fåglar låter. 

 

Olssons (2014, ss. 91–93) skriver att affekt handlar om kroppens potential, att man inte vet vad som 

händer i mötet mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter. I observationen kan vi tolka att när 

Estelle och Ingrid klättrar uppför trädet, blir det en affekt. Barnens kropp klarade av att klättra uppför 

trädet och sätta sig på grenarna. Att barnen klarade av att klättra kan bero på olika krafter, ett 

samhandlande mellan mänskliga; barns skicklighet, att kunna klättra uppför trädet, pedagogens 

förhållningssätt att låta barnen klättra uppför trädet och barnens röster samt icke-mänskliga 

materialiteter som trädets höjd samt grenarna. I samhandlandet mellan de mänskliga; barn och 

pedagoger och icke-mänskliga materialiteten; den mjuka marken och trädet med sina böjda grenar kan 

vi tolkar att det uppstår en intensiv kraft i stunden.  
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Vi tolkar att det uppstår en effekt av affekt, eftersom en kraftig situation utspelar sig där barn får klättra 

uppför trädet och börja fantisera att de är fåglar. Vi upplever att Estelle och Ingrid kände sig nöjda och 

glada, eftersom när det var dags att lämna skogen satt Ingrid kvar en stund på grenen och sedan hoppade 

hon ner och lämnade skogen låtandes som en uggla. I observationen kan vi använda begreppet begär. 

För att förstå observationen utifrån begär, är en tolkning att barnen skapar sina egna verkligheter på 

förskolan i relation med andra såväl mänskliga som icke-mänskliga materialiteter. I intra-aktion mellan 

pedagogen, barnen, trädet och barnets röst uppstår en oförutsägbar situation när Estelle sitter på grenen 

och föreställer sig att hon är en fågel. Barnens lek i den här observationen tolkar vi som intensiva krafter 

och allt detta uppstår när barnen är i intra-aktion mellan olika materialiteter, såväl mänskliga som icke-

mänskliga. I intra-aktionen mellan Estelle, trädet och trädets form uppstår agens eftersom trädets form 

ger Estelle möjlighet att sitta och luta sig på grenen. Trädet och skogen tolkar vi som att det på något 

sätt säger till barnen hur de ska leka.   

Observation 2: Pool i sandlådan 

Sekvens 1 

En pedagog och några barn är i sandlådan och gräver. Pedagogen har en grävspade och gräver djupt i 

sandlådan och barnen står där och hjälper till att gräva med sina spadar. Gropen blir djupare, djupare 

och större. När de har grävt en tillräckligt stor och djup grop ställer sig tre barn i gropen. Andrea säger: 

”Jag har en idé. Det här är en isgrop” och studsar samtidigt som hon säger det.   

Lucia svarar: ”Nej det här är vatten” och så hoppar Andrea och Lucia och Ulrik in i gropen och lutar 

sig bak mot kanten. Andrea och Ulrik går ut ur gropen, går en bit bort från sandlådan, tar sats, springer 

och hoppar ner i gropen och skrattar. De två barnen gör detta upprepade gånger. Emil och Axel går 

fram till sandlådan, tittar på, sedan går de en bit bort från sandlådan, tar sats, springer och hoppar ner i 

gropen. Alma, Lucia och Ulrik står en bit bort från sandlådan. ”Akta er, jag ska hoppa i badet” säger 

Lucia. Alma som står bredvid säger ”akta, akta hon ska hoppa i badet” och Lucia hoppar ner i gropen 

och kort därefter hoppar även Alma ner i gropen.  

Analys av sekvens 1 

I denna sekvens kan vi se att det uppstår en intra-aktion mellan mänskliga och icke-mänskliga 

materialiteter, i sekvensen kan vi även se diskurser som uppstår i barnens fantasilekar (jfr Lenz Taguchi 

2012, ss. 15-17, 38-39, 82). Det uppstår en intra-aktion mellan barn, pedagog samt spadar och sandlådan. 

I sekvensen kan vi tolka att det är en samhandling som sker mellan pedagogen, barnen, skyffeln, spadar 

samt sandlådan. I början av sekvensen kan vi se intra-aktionen som uppstår mellan pedagogen och 

skyffeln som han använder för att gräva den stora gropen samt mellan barnen och spadarna de använder 

för att gräva gropen. Vi tolkar att de icke-mänskliga materialiteterna, den blöta sanden, skyffeln och 

spadarna, på något sätt kan ha påverkat vilket handlande som uppstår mellan barn, pedagog och det icke-

mänskliga materialet. Att samhandlandet mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter 

resulterade i att det blev en stor grop som sedan ledde till en lek där barnen föreställde sig att gropen var 

en pool. Här kan vi se att det uppstår en diskurs, barnen föreställer sig att den djupa gropen är en pool, 

vi tolkar att barnen säkert har föreställningar av hur en pool ser ut. I intra-aktionen mellan materialiteten 

i observationen kan vi se att det uppstår agens, materialet får agens i samhandlandet med andra 

materialiteter (jfr Hultman 2011, s. 66). I intra-aktionen mellan barnen och gropen, uppstår agens. Vi 

kan även se i början av observationen att när gropen blir tillräckligt djup och stor, uppstår agens, gropen 

skapar möjligheter för barnen att leka fantasilek (jfr Bennet 2004, s. 355).  

Barnen genom deras handlande möjliggör att gropen till en början kan föreställa en isgrop, men efter ett 

hastigt svar från Lucia är det vatten i gropen och det blir till en pool. Även den blöta sanden får betydelse 
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för barnens fantasilek. Sanden blir kompakt av regnet och lättare att forma till en grop. I intra-aktionen 

mellan den kompakta sanden, gropen och barnen uppstår agens där barnen föreställer sig att den djupa 

gropen är en pool. Vi kan tolka att det är en pool, genom att barnen i observationen vid upprepade 

tillfällen går en bit bort från sandlådan, tar sats och hoppar sedan ner i gropen. Även när Alma och Lucia 

varnar de andra barnen att de ska flytta på sig så att de kan hoppa ner i badet.  

 

För att förstå denna sekvens och barnens kroppsliga potential kan vi använda oss av begreppet affekt. 

Vad kroppen klarar av att göra (jfr Olsson 2014, s. 44). När gropen är klar och barnen går en bit bort 

från gropen, springer mot gropen och hoppar i tolkar vi det som en affekt, det uppstår en oförutsägbar 

händelse och en intensitet i mötet mellan olika materialiteter, mellan barnen och gropen i sandlådan (jfr 

Olsson 2014, ss. 91–93). När Andrea och Ulrik springer och hoppar ner i gropen uppstår en oförutsägbar 

händelse och en intensitet. De springer och hoppar ner i gropen upprepade gånger, vilket även de andra 

barnen gör. Omedvetet producerar barnen nya verkligheter på förskolan (jfr Olsson 2014, ss. 115–117). 

Det omedvetna producerandet av nya verkligheter kan förstås utifrån begreppet begär, när Andrea och 

Lucia diskuterar vad gropen ska föreställa. Först ser vi att Andrea säger att det är en isgrop och sedan 

säger Lucia att det är vatten i gropen som sedan förvandlas till ett bad som barnen producerat.  

Sekvens 2 

Axel, Lucia, Emil och Alma sätter sig i gropen och lutar sig bakåt mot kanten. Efter en kort stund går 

alla fyra barn ut ur gropen. Ulrik som står nära gropen springer iväg en bit bort från gropen, springer 

sedan mot gropen, stannar till vid kanten, hoppar och skriker ”kanonkula”. Axel, Lucia, Emil och Alma 

går sedan ner i gropen igen, sätter sig i gropen och lutar sig bakåt mot kanten. Emil och Lucia går ut ur 

gropen och ställer sig på kanten med fötterna och glider ner så att de hamnar ståendes i gropen. Axel 

går också ut ur gropen och sätter sig på kanten med fötterna i gropen och rör på fötterna lite fram och 

tillbaka och skrattar lite tyst och säger ”jag doppar mina fötter”. Emil, Alma, Lucia och Andrea går ut 

ur gropen, ställer sig runt kanten och Ulrik sitter fortfarande kvar i gropen. Emil som står vid kanten 

av gropen skriker ”akta, akta vi ska hoppa!” Sedan hoppar alla fyra barn ner i gropen samtidigt som de 

sätter sig i en ring i gropen och lutar sig bakåt. Leken avslutades när barngruppen gick till skogen.  

Analys av sekvens 2 

Även i denna sekvens blir begreppet intra-aktion tydligt. Det uppstår en tydlig samhandling mellan 

mänskliga och icke-mänskliga materialiteter, och även diskurser blir synliga (jfr Lenz Taguchi 2012, ss. 

15-17, 38-39, 82). Om vi i denna sekvens vidgar blicken och tolkar att gropen är en icke-mänsklig 

materialitet och barnen är mänskliga materialiteter, kan vi då se under hela sekvensen att det sker en 

intra-aktion mellan barnen och gropen. Vi kan se samhandlingen mellan de olika materialiteterna, 

eftersom barnen vid olika tillfällen använder gropen, vilket vi tolkar som en pool. Det kan vi se när Ulrik 

hoppar ner i gropen och skriker ”kanonkula” eller när Axel säger ”jag doppar mina fötter”. Vi tolkar att 

det som finns runtomkring barnen, såsom sandlådan, gropen och ett långt avstånd till denna, att detta 

påverkar vad som händer i sekvensen och vilken lek som uppstår (jfr Lenz Taguchi 2012, s. 82). När 

Ulrik skriker ”kanonkula” eller när Axel doppar sina fötter i gropen, kan vi se att det uppstår en diskurs. 

Barnen har föreställningar om hur en brukar bete sig vid en pool, att en doppar sina fötter i vattnet eller 

hoppar ner i poolen och gör en kanonkula. 

Gropen i sandlådan och det fria avståndet till gropen påverkar vad det är för lek som uppstår i den 

situationen och vi tolkar att det får barnen att leka att de är på en strand. Sett utifrån ett neomaterialistiskt 

perspektiv kan vi se agens i sekvensen, gropen som icke-mänsklig materialitet och barnen som 

mänskliga materialiteter och när dessa möts uppstår agens (jfr Hultman 2011, s. 66). När barnen och 

gropen möts händer det något, det uppstår en lek, både gropen och det fria avståndet runtomkring 

sandlådan påverkar att denna lek uppstår. Bennet (2004, s. 355) förklarar att icke-mänskliga 
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materialiteters agens kan skapa möjligheter eller förhinder till mänskliga materialiteter att handla. 

Utifrån Bennets förklaring kan vi i denna sekvens tolka att gropens agens samt det fria avståndet till 

gropen skapade möjligheter för barnen att kunna springa en kort sträcka och sedan hoppa ner i gropen 

samt att en lek utvecklades. Vi kan också se i sekvensen att det skapas hinder för Emil, Alma, Lucia och 

Andrea när Ulrik sitter kvar i gropen och barnen ber honom att flytta på sig så att de kan hoppa i.  

 

I sekvensen kan vi även utifrån begreppet begär se att barnen skapar sig egna verkligheter på förskolan 

(jfr Olsson 2014, ss. 115–117). Vi kan se i relationen mellan barnen och de icke-mänskliga 

materialiteterna att barnens handlingar kan ses som intensiva krafter. Vi tolkar utifrån denna sekvens att 

barnens handlingar blir intensiva krafter och att barnen tillsammans och tillsammans med gropen och 

sträckan till sandlådan producerar en ny verklighet på förskolan. Utifrån barnens handlingar och gropen 

kan vi tolka att barnen utifrån sin drivkraft och saknad av sol och bad skapade barnen sig en egen 

verklighet på förskolan. Vi kan tolka att i barnens egen verklighet var det sol och en strand som barnen 

sprang på och ner i vattnet. Barnen i sekvensen har föreställningar om hur en sommar kan tyckas vara, 

att det framförallt är sol och bad på sommaren. I denna sekvens kan vi se att det finns en diskurs, utifrån 

barnens föreställningar om sommaren.  

Observation 3: Lek med vatten 

Sekvens 1 

Efter nattens regn är det blött på förskolegården. Det har bildats många vattenpölar på förskolegården. 

Under morgonen har det fortsatt att regna. Tre barn sitter på den blöta marken med regnkläderna på, 

nära rampen vid ingången till en av avdelningarna. Barnen har en varsin spade och sitter runt en hink 

och bredvid hinken finns en vattenpöl. Barnen fyller hinken till hälften med vatten. Uno fyller sin spade 

med vatten och stoppar in spaden i munnen och sedan vänder han sig om och spottar ut vattnet. 

Christelle och Lars sitter mittemot Uno och tittar på honom. De tar lite vatten med sina spadar, stoppar 

in det i munnen och spottar sedan ut det och tittar på varandra och skrattar. En pedagog och som står i 

närheten går fram till barnen och säger ”åh vad roligt! Ska vi ta fram vattenleksaker eller en lastbil?”. 

Analys av sekvens 1  

I denna sekvens kan vi se att det pågår en tydlig intra-aktion mellan mänskliga och icke-mänskliga 

materialiteter och diskurser. Det är en samhandling mellan dessa materialiteter (jfr Lenz Taguchi 2012, 

ss. 15-17, 38-39, 82). Vi kan i denna sekvens tolka att de icke-mänskliga materialiteten; den blöta 

marken, regnkläderna, vattenpölen och hinken samt spadarna samhandlar med de mänskliga; barnen. Vi 

kan se i observationen att det uppstår en intra-aktion redan i början av sekvensen när barnen sitter på 

den blöta marken med sina regnkläder på och de håller varsin spade i handen, tar vatten från vattenpölen 

och häller in det i hinken. I samhandlandet mellan det mänskliga och icke-mänskliga materialiteter kan 

vi se att det uppstår agens (jfr Barad 2007, s. 178).  

 

I sekvensen tolkar vi att vattenpölen och även regnkläderna har betydelse för att barnen ska kunna leka 

med vatten utan att bli blöta. Framförallt regnkläderna blir i denna sekvens agentiska i intra-aktion med 

barnen och vattnet, med det tolkar vi att regnkläderna skapar möjligheter för barnen att handla (jfr 

Bennet 2004, s. 355). Utan regnkläderna skulle barnen säkert kunna sitta på den blöta marken, men det 

skulle leda till att deras kläder hade blivit blöta, men med regnkläderna på skapade det möjlighet för 

barnen att sitta på den blöta marken och leka med vatten utan att bekymra sig över blöta kläder. Vi tolkar 

även att vattenpölen skapar möjligheter till att denna lek mellan barnen och icke-mänsklig materialitet 



 

 

24 

uppstår. I mötet mellan barnen, vattenpölen samt hinken och spaden uppstår agens, barnen har satt sig 

runt hinken och vattenpölen med varsin spade i handen och fyller hinken med vatten. Vi kan fortsatt se 

en intra-aktion mellan de mänskliga och icke-mänskliga materialiteten, i denna sekvens (jfr Lenz 

Taguchi 2012, ss. 15, 17), när Uno fyller sin spade med vatten och dricker upp det och sedan spottar ut 

det. Här kan vi se att när vattnet och spaden är i intra-aktion med barnen uppstår agens och detta 

påverkade vilken handling som uppstod i barnens lek och det påverkade även att Christelle och Lars 

gjorde samma handling som Uno. Vi tolkar att spadens form och vattnet påverkar att barnen handlar på 

det sättet, att de dricker vatten från vattenpölen med spadarna. Vi tolkar att barnen upplevde att med 

spadens form kan man ta vatten från vattenpölen och smaka på det. I sekvensen ser vi mötet mellan 

mänskliga och icke-mänskliga materialiteter. Det som händer i mötet mellan barnen, vattenpölen och 

spaden är oförutsägbart och sker bara i mötet mellan olika materialiteter. Vi kan även se att barnen inte 

blir övervakade eller begränsade av någon pedagog till att handla på ett visst sätt. Detta kan vi koppla 

till en förskolediskurs att barn i förskolan blir oftast övervakade och begränsade eftersom 

förskolepersonal har ett ansvar om barnen. Däremot i denna sekvens kan vi se att barnens eget handlande 

uppstod som en oförutsägbar händelse och intensitet som vi kan se mot slutet av sekvensen när barnen 

dricker vattnet och sedan spottar ut det och skrattar. Utifrån detta kan vi se Olssons (2014, ss. 91–93) 

förklaring av affekt. Vi kan även utifrån denna sekvens tolka att det som finns runtomkring kan påverka 

vad som händer. I slutet av sekvensen kan vi se hur pedagogens kommentar och fråga hade betydelse 

för barnens fortsatta lek. Vi tolkar att hennes kommentar och fråga skapade möjligheter till lek som vi 

kan se i sekvens två.  

Sekvens 2 

Barnen och pedagogen går till förrådet och tar fram vattenleksaker och sedan går de tillbaks till 

vattenpölen. Christelle häller vatten i vattenhjulet. Lars tar en vattenkanna och en spade. Han fyller 

vattenkannan med vatten genom pipen. Christelle som sitter bredvid och tittar på, tar en spade och 

fyller vattenkannan tillsammans med Lars men från det stora hålet. Uno tar en form och drar den genom 

vattenpölen och tittar sedan på Lars och Christelle och häller ut vattnet från formen och skrattar. Lars 

häller ut vattnet ur vattenkannan och de skrattar igen.  

Pedagogen kommer in och hämtar en låda fylld med ljummet vatten. Pedagogen ställer lådan på marken 

och Pia, Miguel och Ivan tar varsin båt. Alla tre barn ställer båtarna i lådan med vatten och barnen rör 

runt båtarna i vattnet. Ivan säger högt ”min båt är snabbare än era båtar!” En kort stund efter säger 

pedagogen ”nu är det dags att äta frukt”. Ivan säger högt ”jag vill inte äta frukt!”. Pedagogen går ifrån 

barnen mot bordet där frukten ligger och hämtar frukten till barnen istället.  

Analys av sekvens 2  

Som en fortsättning av sekvens ett kan vi se i denna sekvens hur pedagogen och barnen går till förrådet 

och tar fram vattenleksaker som de sedan tar med sig till vattenpölen. Om vi i denna sekvens utgår från 

samhandlandet mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter samt diskurser kan vi i se att det 

tydligt framgår att det pågår en intra-aktion (jfr Lenz Taguchi 2012, ss. 15-17, 38-39). Vi kan se en intra-

aktion i början av sekvensen mellan barnen och vattenleksakerna när både Lars och Christelle fyller 

vattenkannan med vatten. Vi kan se att det sker ett samhandlande i situationen. Utifrån den intra-

aktionen kan vi se den kraft som uppstår hos både de mänskliga och icke-mänskliga materialiteten, 

nämligen agens (jfr Hultman 2011, s. 31). När Lars tar de icke-mänskliga materialiteten; vattenkannan, 

spaden och vattnet, uppstår agens i mötet mellan dessa materialiteter. Mötet mellan de båda 

materialiteten påverkar vad som händer i situationen när Lars fyller vattenkannan med vatten genom 

pipen. Med Lars handling tolkar vi det som att han överskrider diskursen om att fylla vattenkannan från 

det stora hålet. När barnen ser vattenkannan och vatten uppstår agens i intra-aktionen mellan dem. I 

mötet mellan materialiteterna blir barnen handlingskraftiga och detta möjliggör att barnen kan fylla 

vatten i vattenkannan.  
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När Christelle tittar på Lars tar även hon en spade och häller vatten i vattenkannan från det större hålet. 

Vattenkannan får i denna sekvens betydelse för Lars och Christelles lek, när de  häller i vatten i 

vattenkannan och sedan häller ut det. Vidare kan vi fortsätta att se en intra-aktion mellan barnen och de 

icke-mänskliga materialiteten (jfr Lenz Taguchi 2012, ss. 15, 17). När pedagogen hämtar en vattenfylld 

låda med ljummet vatten kan vi se hur det uppstår en intra-aktion mellan barnen och de icke-mänskliga 

materialiteten. Pia, Miguel och Ivan tar varsin leksaksbåt och ställer dem i den vattenfyllda lådan och 

rör runt i lådan. I sekvensen kan vi se att det uppstår någon form av kraft när dessa materialiteter möts 

(jfr Hultman 2011, s. 31). Det uppstår agens. I denna sekvens kan vi även se att den icke-mänskliga 

materialiteten såsom den vattenfyllda lådan fick betydelse och skapade möjligheter (jfr Bennet 2004, s. 

355) för barnen att röra runt båtarna i lådan. Eftersom vattnet i vattenpölarna minskade tolkar vi att 

pedagogen hämtade en vattenfylld låda till barnen så att leken skulle kunna fortsätta.  

 

I slutet av sekvensen när pedagogen säger att det är dags för frukt och Ivan svarar högt att han inte vill 

ha frukt. Tolkar vi att pedagogen var lyhörd gentemot Ivans svar och deras lek. Hon visade en förståelse 

för hans handling så istället för att barnen ska behöva avbryta leken gick pedagogen och hämtade frukt 

till barnen så att de kunde fortsätta leka och äta sin frukt. Detta kan vi förstå utifrån begreppet begär (jfr 

Olsson 2014, s. 163). Vi kan se att barnen utifrån sin drivkraft skapar en egen verklighet på förskolan, 

även detta kan vi förstå utifrån begreppet begär (Olsson 2014, ss. 115–117). När Pia, Miguel och Ivan 

ställer båtarna i den vattenfyllda lådan kan vi tolka att i Ivans värld är det ett race som pågår mellan 

båtarna eftersom vi kan se mot slutet av sekvensen att han säger högt att hans båt är snabbare än alla 

andras båtar. För Ivan blev den vattenfyllda lådan med leksaksbåtarna ett båt race.  

Observation 4: Äventyr på klippan 

Sekvens 1 

Efter nattens regn har det bildats många vattenpölar på förskolegården. Det är blött och kyligt ute. Ute 

på gården finns det lösa barnvagnshjul. Levi går fram till hjulen och tar ett hjul sedan går han 

kämpandes uppför stenklippan med sina stövlar. På toppen av stenklippan står Leon med en lång spade 

i handen. Levi tar tag i hjulet med vänster hand, sätter sig på knäna på stenklippan med sina galonbyxor 

och lutar sig fram. Leon kommer och ställer sig bredvid honom. Levi lägger ner hjulet på klippan och 

rullar den fram och tillbaka några gånger och sedan släpper han taget om hjulet och det rullar ner från 

klippan. Levi följer hjulet med blicken hela vägen tills hjulet krockar på väggen. Levi och Leon springer 

sedan snabbt nerför klippan efter hjulet. Levi kommer ner först för klippan och Leon sträcker ut sin 

långa spade mot hjulet och tar hjulet med spaden som han håller i handen. Leon ropar ”jag kom först” 

och skrattar.  

Analys av sekvens 1 

I slutet av den första sekvensen kan vi se kampen mellan Leon och Levi när de springer nerför 

stenklippan efter barnvagnshjulet. Leon är bakom Levi och när de nästan är framme vid hjulet sträcker 

Leon ut sin hand med sin långa spade och når hjulet före Levi. Detta kan vi förstå utifrån begreppet 

affekt och filosofen Spinozas fråga om vad en kropp kan göra (jfr Olsson 2014, s. 44). Vi tolkar att Leons 

kroppsliga potential förstärktes i intra-aktion med den långa spaden och agens uppstod (jfr Hultman 

2011, s. 31). Eftersom spaden blev en förlängning av handen och nådde hjulet innan Levi kom fram. 

Den långa spaden hade betydelse i kampen mellan Leons och Levis vilja att nå hjulet. När Leon nådde 

hjulet ropade han ”jag kom först” och skrattade.  
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Vi tolkar att i den situationen uppstår det en effekt av affekt (jfr Olsson 2014, s. 91). I kampen för att nå 

hjulet först, tolkar vi att Leon upplevde en känsla av glädje när han ”vann” kampen.  

 

I den första sekvensen kan vi se att genom hela sekvensen uppstår det en intra-aktion mellan barn och 

icke-mänskligt material (jfr Lenz Taguchi 2012, s.15; Palmer 2011, s. 43). Vi tolkar att det uppstår en 

tydlig intra-aktion när barnet går fram till det lösa hjulet och tar det till toppen av klippan och sedan 

släpper det så att det rullar ner. Vi tolkar att det uppstår en spänning mellan hjulet och barnet. I 

observationen kan vi se att det är en regnig dag, marken var blöt och barnen hade på sig regnkläder och 

det uppstår en intra-aktion mellan barnet och regnkläderna som barnet hade på sig samt den blöta 

marken. Bennet (2004, s. 355) förklarar att icke-mänskliga materialiteter kan skapa möjligheter för 

människan att handla. I vår observation tolkar vi att icke mänskliga-materialiteten hade betydelse för att 

Levi ska kunna handla på ett visst sätt. Han kan sätta sig på den blöta stenklippan med regnkläderna på 

utan att bekymra sig över att stenklippan är blöt. Även det runda hjulet samt stenklippans lutning 

möjliggör för Levi att intra-agera med icke-mänskliga materialiteterna. Vi tolkar att utan hjulets runda 

form och lutningen på stenklippan skulle det kanske vara ett hinder för Levi att handla som han gjorde 

i observationen och rulla ner hjulet för stenklippan.  

Sekvens 2 

Levi tar sedan en annan spade och går mot klippan och Leon vänder också tillbaka och går mot klippan. 

Barnen klättrar sedan uppför klippan och på toppen av stenklippan finns en grop med vatten. Levi rör 

om i gropen med vatten med sin spade och skriker ”lava, lava” och viftar med händerna och kroppen. 

Vattnet sprider sig åt olika håll. När Levi hör, ”lava, lava” rullar han snabbt nerför klippan och kort 

därefter rullar Leon också nerför klippan. Barnen rullar upp och ner för klippan upprepade gånger. 

Analys av sekvens 2  

I den andra sekvens av observation fyra ser vi att intra-aktion blir tydlig under hela sekvensen mellan 

mänskliga och icke-mänskliga materialiteter och diskurser (jfr Lenz Taguchi 2012, s. 15-16, 38-39; 

Palmer 2011, s. 43). När Levi tar spaden och går mot klippan och när Levi använder spaden och rör om 

i vattenpölen samt när barnen rullar nerför stenklippan blir det en intra-aktion mellan barnens kroppar 

och stenklippan. Barad (2007, s. 178) lyfter fram att agens uppstår i intra-aktion mellan mänskliga och 

icke-mänskliga materialiteter, i samhandlandet mellan dessa materialiteteter uppstår agens. Här kan vi 

även nämna att stenklippan och regnkläderna har betydelse för barnens lek, vilket innebär att stenklippas 

lutning och regnklädernas funktion gör att barnen kan rulla nerför stenklippan. En tolkning är att om 

barnen inte hade haft regnkläder på skulle de inte kunna rulla nerför stenklippan eftersom deras kläder 

skulle bli blöta. Vi kan även se att vattenpölen är betydelsefull för barnens lek. I observationen ser vi 

hur ett av barnen sprider vatten åt olika håll och skriker ”lava”, vattnets flytande form gör att barnen 

föreställer sig att vattnet är lava och stenklippan är en vulkan. Detta kan vi förstå utifrån begreppet begär. 

Olsson (2014, ss. 115–117) förklarar att det innebär att barnen utifrån sina begär kan producera nya 

realiteter på förskolan. Det som påverkar barnens producerande av realiteter är relationerna mellan 

mänskliga och icke-mänskliga materialiteter. Vi ser i sekvensen att det händer något oförutsägbart när 

Levi tar vatten med spaden och sprider det åt olika håll och uttrycker att det är lava som sprids och det 

uppstår en intensiv lek.   
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Observation 5: ”Vi gör en tårta!” 

Sekvens 1 

Det är en regnig och kylig morgon på förskolan, materialet är blött och sanden är blöt. Petra står ensam 

vid sandlådan. Efter en kort stund kommer en pedagog och frågar Petra: ” Vill du gräva?”. Petra nickar 

med huvudet, pedagogen tar en spade och gräver i sandlådan och fyller en hink med sand. Petra pekar 

på ett bord som finns i sandlådan. Pedagogen och Petra går mot bordet, pedagogen vänder hinken med 

sand i uppochner på bordet. Pedagogen och Petra slår med spaden på hinkens botten några gånger och 

pedagogen lyfter upp hinken och det blir en hinkform av sand. Petra sträcker ut händerna mot 

sandformen som står på bordet och slänger sig på sandformen, som rasar ner i sandlådan. Petra jublar 

och studsar på plats. Pedagogen fyller hinken igen med sand och vänder den uppochner på bordet och 

drar sedan upp hinken. Petra slänger sig återigen över den sandformade hinken och den rasar.  

Analys av sekvens 1 

Begreppet intra-aktion framstår tydligt i sekvens ett,  för att allt som finns runtomkring påverkar vad 

som händer i sekvensen och att icke-mänskliga materialiteter kan påverka vilket handlande som uppstår 

(jfr Lenz Taguchi 2012, s. 82; Lindgren 2015, s. 56). I denna sekvens finns det mycket intra-aktion 

mellan olika materialiteter. Det regnade hela natten och sanden i sandlådan blev blöt. Intra-aktionen 

mellan vattnet och sanden gjorde att sanden blev hårdare och enklare att manipulera. Det finns även en 

tydlig intra-aktion mellan den blöta sanden, spaden, hinken, bordet, pedagogen, pedagogens frågor och 

Petra. Intra-aktion finns mellan spaden och pedagogen som hon använder för att gräva i den blöta 

sanden. Det finns även intra-aktion mellan den fyllda hinken med sand och bordet där en kan vända 

uppochner på hinken. Vidare kan vi se intra-aktion mellan spaden och hinken där pedagogen och Petra 

slår flera gånger för att få en hinkform av sand. Vi ser till och med intra-aktionen mellan Petra och 

sanden när Petra sträcker ut händerna mot sandformen som står på bordet och sen slänger hon sig på 

bordet och sanden rasar. Vi tolkar att Petra blir glad eftersom hon jublar. En tolkning är att sandformen 

som står på bordet inspirerad Petra att rasa ner den. Alla dessa intra-aktioner som vi ser i sekvensen 

mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter påverkar vilken lek som uppstår i stunden. En 

tolkning är att det inte skulle vara samma lek om all sand hade varit torr och det inte hade funnits något 

material på plats. 

 

I förlängningen av tanken ovan kan begreppet agens användas för att analysera sekvensen. Agens 

uppstår i intra-aktion mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter och i intra-aktionen mellan 

mänskliga och icke-mänskliga materialiteter blir materialet betydelsefullt (jfr Barad 2007, s. 178). 

Hultman skriver (2011, s. 31) att med agens kan icke-mänskliga materialiteter få saker att hända och det 

kan påverka olika situationer. I relation till författarens tanke, vilket innebär att i intra-aktion mellan 

regn, sand, spade och barnen uppstår agens. När vattnet från regnet möter sanden, blir sanden blöt och 

samtidigt kompakt vilket gör att det är lättare att gräva och manipulera den blöta sanden. Detta påverkar 

barnens fortsatta lek. Med spaden är det mycket lättare att gräva i den blöta sanden och det går fortare 

än om man gräver med händerna och har vantar på sig. Hinken har betydelse för leken, då den kan forma 

sanden så att sanden får en hinkform, när pedagogen och Petra vänder uppochner på hinken på bordet. 

Vi tolkar att sandformen gör så att Petra vill slänga sig över den så att den rasar. Det är någonting som 

händer i mötet mellan sanden och Petra. I intra-aktion mellan Petra och sanden uppstår agens (jfr Barad 

2007, s. 178). Petra lockas till att slänga sig över sanden så att den rasar. I sekvensen ser vi en tydlig 

intra-aktion mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter och i mötet mellan dessa uppstår agens 

och oförutsägbara lekar uppstår (jfr Barad 2007, s. 178). I det här fallet är det leken som uppstår i 

sandlådan. 
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Sekvens 2 

Pedagogen säger till Petra; ”Vi gör en tårta!” Pedagogen fyller hinken med sand och vänder den 

uppochner på bordet och samtidigt som hon vänder uppochner på hinken säger pedagogen; ”miam, 

miam nu ska vi äta tårta”. Pedagogen tar Petras hand och säger ”miam, miam”. Markus kommer och 

säger att han vill vara med och tar med sig en pinne som han ställer på sandformen som finns på bordet. 

Pedagogen säger till honom att blåsa. Han blåser och sen applåderar han. Pedagogen säger högt att nu 

kommer vi att göra bollar och hon hämtar en spade från förrådet. Pedagogen gör flera bollar med sand 

och ställer bollarna på bordet och gör en cirkel med sandbollarna. Sen kommer Madeleine och Rickard 

och stirrar på sandbollarna på bordet. Rickard frågar pedagogen om ”det är pitabröd”. Pedagogen säger 

att det är en tårta och uppmanar barnen att hämta två pinnar till. Madeleine och Rickard hämtar två 

pinnar som ligger på marken och sätter dem i sandbollarna. Pedagogen säger högt: ” jag önskar mig en 

ballong”, sen frågar hon alla barn som står runt bordet vad de önskar sig. Barnen svarar vad de önskar 

sig (ohörbart). Därefter blåser barnen på pinnarna som de satte i sandbollarna och barnen jublar och 

skrattar. Till sist säger pedagogen till dem: ” nu kan ni förstöra tårtan” och alla barn sträcker ut armarna 

och slänger sig över bordet och tar bort sanden från bordet. Barnen skrattar och pedagogen säger högt: 

” vem vill baka en till tårta?”. 

Analys av sekvens 2  

I denna sekvens kan vi se begreppet intra-aktion. Det uppstår en tydlig samhandling mellan mänskliga 

och icke-mänskliga materialiteter, och även diskurser blir synliga (jfr Lenz Taguchi 2012, ss. 15-17, 38-

39, 82). I hela sekvensen ser vi hur barnen, pedagogen och de icke-mänskliga materialiteten intra-agerar 

med varandra. I sekvensen kan vi även se begreppet affekt, enligt Olsson (2014, ss. 91–93) handlar 

affekt om att man inte ska övervaka eller kontrollera alla situationer på en definierad plats, utan att vara 

öppen för oförutsägbara händelser samt möten mellan olika materialiteteter och krafter. Man kan inte i 

förväg veta vad en kropp kan göra i mötet med en annan kropp samt en effekt av affekt är den känsla 

som uppstår. Med Olssons (jfr 2014, ss. 91–93) tanke kan vi förstå det oförutsägbara och intensiva som 

sker i sandlådan när pedagogen, barnen och olika material såsom sand, spade och bord möts, utifrån 

begreppet affekt. Man kan aldrig i förväg veta vad en kropp kan göra, som exempelvis när Markus 

kommer och säger att han vill vara med och tar med sig en pinne som han hittar på marken och sätter 

den i sandformen som finns på bordet och börjar blåsa. Det är olika möten som uppstår vilka gör att 

Markus kan leka utifrån sina egna villkor. På samma sätt kommer även Rickard och Madeleine och 

hämtar varsin pinne och sätter dem på sandformen som representerar en tårta och barnen börjar blåsa 

kraftigt på pinnarna. Här kan vi se att det finns en diskurs, då barnen har en föreställning om födelsedagar 

och att en brukar blåsa ut ljusen på tårtan. Barnen använde sina kroppar för att rasa ner bollarna som var 

gjorda av sand. Det går inte att säga säkert vad en kropp kan göra med en annan kropp. Barns kroppar 

och andra materialiteter som sand, pinnar och bordet gör att lekar och intensitet förekommer i stunden. 

En tolkning är att barnen känner sig glada och nöjda när de klarar av att rasa ner sanden och det är en 

effekt av affekt eftersom barnens kroppar har möjlighet att handla och agerar och deras kroppar är fyllda 

med glädje och tillfredställelse (jfr Olsson 2014, s. 91). Om barnen inte fick möjlighet att agera eller 

handla, det vill säga att rasa ner sandformen på marken, skulle barnens möjlighet att handla minskas och 

allt detta kan leda till ilska och sorg.  

 

Vi kan i denna sekvens även se begreppet begär. Olsson (2014, ss. 115, 163) skriver att barn genom sina 

begär producerar nya verkligheter i förskolan och man ska inte betrakta barns behov utan att ställa sig 

frågor som vad barnet är intresserad av. Vi behöver se vad barnen vill visa och producera utifrån sina 

handlingar och begär. Vi kan i sekvens två se när barnen leker i sandlådan producerar de omedvetna 

verkligheter genom sina handlingar och lek. Detta kan vi förstå utifrån begreppet begär. I sekvensen kan 

man förstå att genom barnens handlingar eller sitt begär vill barnen utforska eller experimentera 

någonting.  
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Detta kan vi förklara utifrån när Markus, Madeleine och Rickard ville blåsa på pinnarna som sitter i 

bollarna gjorda av sand eller när barnen ville rasa ner bollarna som ligger på bordet. Vad vill barnen 

visa med sina handlingar, vad vill de veta? Är det en enkel lek eller vill barnen med sina omedvetna 

handlingar förstå ett fenomen?  

 

Sammanfattningsvis visar resultaten från våra analyser att när mänskliga materialiteter såsom barn och 

pedagoger samhandlar med icke-mänskliga materialiteter uppstår varierande lekar utomhus på den 

förskola där vi genomförde vår studie. Resultaten av våra analyser visar på att när mänskliga och icke-

mänskliga materialiteter samhandlar är de i intra-aktion med varandra och får saker att hända. I dessa 

möten mellan materialiteterna visar vårt resultat på att det uppstår oförutsägbara och intensiva lekar. I 

samhandlingen mellan de olika materialiteterna kan man inte i förväg veta vad en kropp kan göra med 

en annan kropp. Resultatet visar även på att materialet blir betydelsefullt i samhandlandet mellan barn, 

material och pedagoger. Vårt resultat visar på att i intra-aktion mellan mänskliga materialiteter och icke-

mänskliga materialiteter uppstår agens och detta leder till handlingskraft. I mötet mellan dessa 

materialiteter uppstår oförutsägbara lekar. På förskolegården där vi genomförde vår studie uppstod lekar 

i möten mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter.  

Diskussion  

I det här avsnittet diskuterar vi resultatet av analyserna i det empiriska materialet i relation till tidigare 

forskning. Resultatet kommer att delas in i och diskuteras utifrån studiens frågeställningar. Även 

slutsatser av undersökningen kommer att lyftas fram. Syftet med studien är att utifrån ett 

neomaterialistiskt perspektiv undersöka hur barn, pedagoger och material samhandlar i utomhuslek på 

förskolan och för att uppfylla studiens syfte kommer de följande frågeställningar besvaras; Hur 

samhandlar material, barn och pedagoger i dessa lekar? Hur uppstår lek utomhus på den förskola där vi 

genomförde våra observationer? 

Hur samhandlar material, barn och pedagoger i 

dessa lekar? 

Utifrån våra analyser av observation ett, tre och fem, visar vårt resultat på ett samhandlande mellan barn, 

pedagoger och material i lekar på den observerade förskolan. I observation ett, kan vi se att en pedagog 

och två barn samhandlar i barnens lek där barnen sitter uppe på en gren och låtsats vara fåglar. 

Pedagogen står nedanför och är med i barnens lek genom sina kommentarer och frågor. I observation 

ett se att en fågeldiskurs uppstår, barnen och pedagogen skapar kunskap om fåglar. I både observation 

tre och fem kan vi även där se ett samhandlande mellan barn, pedagoger och material. Pedagogerna är 

med i barnens lek. Fleer (2015, s. 1802) poängterar i sin studie att pedagoger bör delta i barnens lekar 

utan att det ska finnas förutbestämda mål med leken. En tolkning utav observation ett, tre och fem är att 

pedagogen som är med i leken inte hade någon förutbestämd intention med leken. Leken var inte avsedd 

att vara pedagogisk utan i samhandlandet mellan dessa materialiteter uppstod en oförutsägbar lek.  
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Även Knutsdotter Olofsson (2003, s. 114) poängterar vuxnas roll i barns lek. När barnen blir sedda i 

sina lekar möjliggör det att barnens lek utvecklas. I alla tre observationer är pedagogerna med i barnens 

lek på olika sätt. Om vi relaterar detta till vårt resultat utifrån observation ett och fem kan vi se att i båda 

observationerna var pedagogerna närvarande och aktiva i barnens lek. I observation ett klättrar ett barn 

uppför ett träd och sätter sig på en gren. När barnet uttrycker att hon är en fågel bejakar pedagogen 

barnets lek och utifrån dennes kommentarer utvecklas leken till att även det andra barnet vill klättra upp 

och vara en fågel. I denna observation blir barnen sedda av pedagogen och deras lek utvecklas till en 

fantasilek. Likaså i observation fem ser vi en samhandling mellan barn, pedagogen och material. 

Pedagogen såg att Petra stod ensam i sandlådan och ställde frågan: ”vill du gräva?”  Pedagogens enkla 

fråga till Petra möjliggjorde att en lek utvecklades och att fler barn anslöt sig till leken. I observation tre 

kan vi utifrån vårt resultat se att pedagogen var närvarande i barnens lek på ett annat sätt än i observation 

ett och fem. I observation tre i slutet av sekvens ett och sekvens två, kan vi även där se en samhandling 

mellan barn, pedagogen och materialet. Vi kan se att en pedagog är närvarande i barnens lek men inte 

aktiv. Om vi tittar på slutet av sekvens ett, kan vi se att pedagogen frågar barnen om de vill ha leksaker 

från förrådet. I en studie gjord av Fleer (2015, s. 1811) förklarar hon att vissa pedagoger står utanför 

leken och observerar och tar eventuellt fram material. Om vi går tillbaka till observation två, sekvens ett 

kan vi koppla den till Fleers studie eftersom pedagogen hjälpte barnen att gräva den stora gropen men 

var inte med under lekens gång. Men det pågick ett samhandlande mellan barn, pedagoger och material. 

Om vi utgår från observation två och tre och kopplar det till Knutsdotter Olofssons (2003, s. 114) 

föreställning om vuxnas roll i barns lek där hon påpekar vikten av att vara närvarande i barns lek 

eftersom att leken kan då utvecklas. Vi ställer oss frågan att om pedagogerna var mer närvarande i 

barnens lek, hur skulle leken utvecklats då? 

 

Utifrån vår analys kan vi konstatera att materialet blir betydelsefullt i mötet mellan mänskliga 

materialiteter. I mötet mellan båda materialiteterna uppstår agens och det blir en ömsesidig relation 

(Hultman 2011, ss. 31, 66). I observation fem, sekvens två observerar vi en samhandling mellan 

mänskliga och icke-mänskliga materialiteter. I sekvensen ser vi hur barn, material och pedagogen 

samhandlar med varandra. Barnen samhandlar med icke-mänskliga materialiteter och i mötet med dessa 

uppstår agens. Barnen hämtar pinnar som ligger på marken och dessa pinnar förvandlas till 

födelsedagsljus när de läggs på sandformen. I intra-aktionen mellan mänskliga och icke-mänskliga 

materialiteter uppstår agens och handlingskraft, som i våra analyser visar att det leder till lek. Detta kan 

vi relatera till Änggårds (2008, ss. 221–223) studie som pekar på att i förskolegårdar med naturmark 

leker förskolebarn fler fantasilekar än innerstadsförskolor. Utifrån vår analys ser vi att barnen på 

förskolan hade tillgång till naturmark och att detta möjliggjorde till att barnen lekte fantasilek. Vi kan 

även koppla Änggårds studie till observation fyra där vi kan se stenklippan som naturmark och detta 

utmanade barnen till olika fantasilekar. Barnen förvandlade stenklippan till en vulkan och vattnet som 

samlades i gropen blev till lava. I de observationerna kan vi se ett samhandlande mellan mänskliga; 

barn, pedagoger och icke-mänskliga materialiteter; pinnar, sand, stenklippan samt vattnet.  

 

I observation två kan vi se ett samhandlande mellan barnen och den långa sträckan till sandlådan. Vi 

kan se att den långa sträckan spelade stor roll för barnens lek den möjliggjorde att barnen kunde springa 

ner i gropen som var en pool. Grahn (et.al. 1997, s. 6) och Mårtensson (2004, s. 96) lyfter att 

utomhusmiljön erbjuder möjligheter till lek. Stora ytor och miljöns utformning underlättar för barnen 

att springa fritt. Om vi kopplar detta till observationen kan vi se att miljöns utformning och den spatiösa 

ytan spelade roll för leken. I observation två leker barnen att de hoppar ner i en pool och detta kan vi 

koppla till Knutsdotter Olofsson (2003, ss. 62–63) och Vygotskij (1995, ss. 17, 19) som förklarar att 
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leken tar sin näring ur verkligheten. Utgår vi från barnens lek i observationen kan vi tolka att barnen har 

under deras semester lekt på stranden eller badat i en pool. Barnen bearbetar sina erfarenheter genom 

lek på förskolan.  

Hur uppstår lek utomhus på den förskola där vi 

genomförde våra observationer? 

I alla observationer uppstår varierande lekar mellan barn, pedagoger och material. I samhandlandet 

mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter uppstår olika lekar. Allt som finns runtomkring på 

förskolegården påverkar vilka lekar som uppstår i samhandlandet. I de flesta observationerna kunde vi 

se olika diskurser och dessa diskurser kunde vi se påverkade barnens lek.     

 

Utifrån våra analyser har vi sett att lekar där vi genomförde våra observationer uppstår i intra-aktion 

med mänskliga och icke-mänskliga materialiteter. Det uppstår varierande lekar i intra-aktionen mellan 

barn, pedagoger och material. Om vi går tillbaka till observation fyra, sekvens två kan vi se att i mötet 

mellan både mänskliga och icke-mänskliga materialiteter uppstår lek. När stenklippan blir en vulkan 

och vatten blir lava. Detta kan vi relatera till både Mårtensson och Grahns et.al (2004, s. 96; 1997, s. 6) 

tidigare forskning där författarna poängterar att årstiderna som exempelvis höst, regn och vind kan 

inspirera barn till fantasilekar. I observation två, sekvens ett kan vi även se att det regniga vädret skapade 

möjligheter till en fantasilek. Barnen och pedagogen kunde med den blöta och kompakta sanden göra 

en djup grop i sandlådan och barnen föreställde sig att de hoppade ner i en pool. Leken var intensiv och 

rolig. Här kan vi se att barnen hade föreställningar (Lenz Taguchi 2012, ss. 15-17, 38-39) om vad en gör 

vid en pool utan de föreställningarna hade barnen inte använt gropen som en pool och då skulle inte den 

leken uppstå. Även i observation tre kan vi se ett samhandlande mellan barn, spadar och vattenpölarna, 

detta bidrog till en oförutsägbar lek. Vattenpölarna inspirerade barnen till att leka och pedagogen 

uppmuntrade detta genom att hämta vattenfyllda lådor. Genom pedagogens handlande i sekvens två, att 

hämta vattenfyllda lådor samt material från förrådet uppstod en lek utomhus, en båt race. Pedagogens 

handlande kan vi koppla till Fleers (2015, s. 1811) studie när pedagogerna i studien tar fram material 

för att utveckla barnens lek. Om pedagogen inte hade hämtat vattenfyllda lådor när vattnet i 

vattenpölarna torkade ut hade barnens lek upphört. Pedagogen såg barnens lek och hämtade mer vatten 

för att leken skulle fortsätta, detta ser vi i enlighet med Knutsdotter Olofssons (2003, s. 114) tanke att 

när barn blir sedda i leken utvecklas den.  

 

Mårtensson (2004, s. 96; 2013, s. 504) samt Faskunger, Szczepanski och Åkerblom (2018, s. 36) är 

eniga om att förskolegårdar med små och platta ytor och brist på naturgröna områden minskar barnens 

lek och rörelse. Däremot har barn med spatiösa ytor möjlighet till fartfyllda fantasilekar. Detta kan vi 

relatera till vårt resultat utifrån våra analyser i både observation två och fyra. I observation två uppstår 

lek mellan mänskliga och icke-mänskliga materialiteter när barnen gräver gropen på den blöta och 

kompakta sanden. I mötet mellan materialiteten uppstår en oförutsägbar lek. Barnen springer en sträcka 

för att sedan hoppa ner i gropen/poolen. Den spatiösa ytan möjliggjorde att barnen kunde leka fartfyllt 

och fantisera om att det var en pool de hoppade in i. Om det inte hade funnits en spatiös, tom yta skulle 

barnen inte kunna springa en lång sträcka och sedan hoppa in i poolen. Platta ytor menar författarna är 

fantasilösa och om vi kopplar detta till observation fyra ser vi att det uppstår en oförutsägbar och intensiv 

lek genom att stenklippan var kupolformad och det fanns vatten i groparna. Barnen inspirerades av 

formen och vattnet, stenklippan förvandlades till vulkan och vattnet till lava.  
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Om vi utgår från författarnas tankar om att brist på naturgröna områden minskar barnens lek kan vi 

koppla detta till observation ett. Skogen och trädet inspirerade barnen till att låtsats vara fåglar, i 

samhandlandet mellan materialiteterna uppstod en oförutsägbar lek. Mårtensson (2004, ss. 124–125) 

lyfter fram det icke-definierade materialet exempelvis pinnar och kottar, det icke-definierade materialet 

har inte någon förutbestämd mening. Hon förklarar vidare att det icke-definierade materialet sätter igång 

barns fantasilek. Detta kan vi koppla till en del observationer i våra analyser. Om vi kopplar detta till 

observation två, kan vi se att det icke-definierade materialet; den kompakta sanden som de grävde till 

en djup grop. Den djupa gropen förvandlade barnen till en isgrop och sedan svara ett barn att det fanns 

vatten i gropen och det blev en pool. Gropen som icke-definierat material satte igång barnens fantasi 

och det uppstod en intensivlek. Vidare kan vi koppla detta till observation fyra, sekvens två där vi kan 

se att det icke-definierade materialet som stenklippan och vattenpölen på toppen av stenklippan satte 

igång en fantasilek hos barnet. Stenklippan förvandlas till en vulkan och vattnet till lava. Om vi utgår 

från Mårtenssons avhandling (2004 s. 96) förklarar hon att den fysiska miljöns utformning främjar barns 

fantasilek. Detta kan vi koppla till observation fyra, stenklippans form inspirerade barnen till lek. Om 

vi går tillbaka till det icke-definierade materialet Mårtensson (2004, ss. 124–125) kan vi i observation 

fem, sekvens två se att barnen och pedagogen tillsammans gör en tårta. Leken utvecklades när barnen 

hämtade pinnar som förvandlandes till födelsedagsljus med pinnarna som födelsedagsljus uppstod en 

lek, ett kalas. Barnen sjöng, blåste ljusen och detta lockade fler som anslöt sig till leken. Utan pinnarna 

hade leken inte utvecklats till ett födelsedagsfirande.  

 

Utifrån våra observationer har vi sett att utomhusvistelsen främjar barnens lek, fantasi och kreativitet. 

Där mänskliga och icke-mänskliga materialiteter samhandlat och utifrån det samhandlandet uppstod 

oförutsägbara lekar utomhus på den förskola där vi genomförde vår studie.   

Betydelse för praktiken och professionen 

Idag har lek fått en större plats i den reviderade läroplanen för förskolan (Lpfö 18, s. 8). Det betonas att 

lek ska ha en central plats i utbildningen, pedagogers förhållningssätt till lek samt en miljö som 

uppmuntrar till lek. Detta menar skolverket (Lpfö 18, s. 8), bekräftar lekens betydelse för barnens 

utveckling, lärande samt välbefinnande. Studien som vi har genomfört kan ha en betydelse för praktiken 

och vår kommande profession. Vi kan se på barnens utomhuslek med neomaterialistiska ”glasögon”, 

vad icke-mänskliga materialiteter har för betydelse för barnens utomhuslek. Med denna studie kan vi se 

att mänskliga och icke-mänskliga materialiteter samhandlar med varandra och i mötet mellan dessa 

uppstår lek. Leken är ett oförutsägbart fenomen som uppstår i samhandlandet mellan mänskliga och 

icke-mänskliga materialiteter. Som vuxna på förskolan har vi en essentiell roll i barnens lek. Utifrån 

denna studie har vi kommit till insikt om att avvakta och se vad som händer i samhandlandet mellan 

barn och icke-mänskliga materialiteter. Pedagoger måste ge barn tid och utrymme för att barn ska kunna 

upptäcka sina egna och fantasifulla lekar och framförallt måste pedagogerna inse att barnen leker för 

lekens skull och att leken har ett värde i sig. Att vi inte alltid ska utgå från att barnen ska lära sig 

någonting genom lek (Stai Brønstad & Øksnes 2016, s. 240).  
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Vidare forskning 

Barns välbefinnande i utomhuslek  

Nu när vi har genomfört studien och blivit något klokare i vårt område har det väckts ännu ett intresse 

och funderingar för utomhuslek. När vi har läst tidigare forskning om utomhuslek är många forskare 

överens om att det är viktigt för barn att vistas och få leka utomhus, framförallt för barnets hälsa och 

välbefinnande (Boverket 2015, s. 13; Gill 2011, 2014, se Faskunger, Szczepanski & Åkerblom 2018, s. 

33; Änggård 2014, ss. 24–28). Gardner (1999, se McClintic & Petty 2015, s. 28) poängterar att 

utomhusmiljön erbjuder barn större frihet att leka än vad de som tillåts inomhus. Utomhus får barnen 

möjlighet att vara stökiga, högljudda samt att de kan intraagera med sin omgivning såsom växter, djur, 

naturmaterial och att de utvecklar en känsla för naturen. Utifrån forskarnas studier har det väckts 

funderingar hos oss å ena sidan om hur förskolor kan utforma den fysiska miljön utomhus, på förskolan, 

för att främja barnens fin -och grovmotorik. Å andra sidan på vilket sätt barnen påverkas av att vistas i 

naturgröna områden och platta ytor.  

Eventuella frågeställningar för vidare forskning; Hur förskolor utformar den fysiska miljön för att främja 

barnens motorik och välbefinnande i utomhusvistelsen? Hur påverkas barn av att vistas i en miljö med 

naturgröna områden och platta ytor? 
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Hej pedagoger 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 barn, pedagoger 
och material i utomhusleken på förskolan. 
 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden, vecka 
46. 13-15/11– vecka 47. 18-22/11. Vecka 48. 25-26/11.  Vid dessa tillfällen vill vi med hjälp av papper och 
penna observera hur barn,  pedagoger, och material samhandlar i utomhusleken på förskolegården.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet gäller. Allt 
insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 
kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 
analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. 
Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande i studien. All medverkan är frivillig och kan när som helst 
avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
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