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I mötet med fysik 

En posthumanistisk studie om barns oförutsedda möten med fysik 

Johan Häger 

Sammanfattning 

Studien tar avstamp i en kvalitetsgranskningsrapport från Skolinspektionen som visar på att arbetet 

med naturvetenskap i förskolan är bristfälligt på en fjärdedel av de förskolor som undersökts i 

granskningen samt att det naturvetenskapliga arbete som sker ofta är begränsat till vissa fält, så som 

djur och natur. I relation till denna rapport bygger studien också på tidigare forskning inom bland 

annat det förskoledidaktiska fältet med fokus på naturvetenskap och barns möten med olika fysikaliska 

fenomen. Studiens syfte är att ta reda på hur ofta barn möter fysikaliska fenomen i sin vardag med 

utgångspunkt i olika verb som förekommer inom fysik samt att synliggöra hur olika performativa 

agenter intra-agerar med varandra och hur potentiellt meningsskapande tillfällen om fysikaliska 

fenomen uppstår. Analysen av empirin utgår från en posthumanistisk teoribildning i form av agentisk 

realism, som ”plattar ut” och jämställer människa och material. Studien har en etnografisk ansats med 

kvalitativa och kvantitativa element och genomfördes med deltagande observationer och 

dokumenterades dels med en statistisk avprickningslista och dels med fältanteckningar och 

kompletterande fotografering. Resultaten visar att barnen på olika sätt kommer i kontakt med 

fysikaliska fenomen i vardagen, genom deras lek med olika material, vilket kan förstås som materiellt-

diskursiva intra-aktioner. I dessa intra-aktioner uppstår tillfällen för potentiellt meningsskapande kring 

fysikaliska fenomen. 
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Förord 

Naturvetenskapens under och mysterier har genom tiderna alltid förundrat och samtidigt gäckat 

människan, från Arkimedes ”Heureka-moment” i badkaret till Newtons tupplur under äppelträdet till 

Einsteins relativitetsteori. 

Även jag har haft ett brinnande intresse för naturvetenskap framförallt inom fysik, kvantmekanik och 

rymden tillsammans med alla de fascinerande tankebanor och teorier som hör där till. Schrödingers 

katt (Holst 2010) eller dokumentären ”What on Earth is Wrong With Gravity” (Horizon 2008) är bara 

några exempel på det som pockat på mitt intresse för naturvetenskap. 

Med detta har inspirationen till denna uppsats växt fram och lagt grunden för uppsatsens studiefokus 

tillsammans med den profession jag nu valt att inrikta mig på, lärandet, leken och utforskandet hos de 

allra minsta människorna på vår planet. 

Jag vill tacka alla vänner och kurskamrater som genom uppsatsens framväxt stöttat mig och peppat 

mig i de val och funderingar jag haft och gjort som lett fram till denna produkt. Jag vill tacka Maria 

Svedäng för den handledning jag fått under processen, de tankar som utbytts och det tålamod du visat 

till mig. Jag vill även rikta ett extra stort tack till Sofie Areljung, doktorand på Umeå Universitet, som 

inspirerat till studien och bollat tankar och idéer om barns naturvetenskapliga utforskande och teorier 

med mig före och under arbetet med studien. 
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Inledning 

När den nya läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) kom år 2010 i en reviderad version hade 

målområdena för bland annat naturvetenskap och teknik förtydligats. Detta med syfte att följa 

samhällets utveckling och att ta tillvara på den nyfikenhet och den kunskap som barnen erbjuds genom 

sin lek och sina aktiviteter (Utbildningsdepartementet 2010). Förtydligandet kring förskolans arbete 

och förskollärares ansvar gentemot barns naturvetenskapliga lärande har i verksamheterna till viss del 

förbisetts vilket framkommit i en kvalitetsredovisningsrapport som sammanställts av Skolinspektionen 

(2016). Rapporten (Skolinspektionen 2016, ss. 7, 26) visar att en fjärdedel av de förskolor som 

undersökts har brister i arbetet med att ta tillvara på barns naturvetenskapliga utforskande samt att de 

naturvetenskapliga aktiviteter som genomförs ofta är begränsade och riktade mot enstaka områden 

inom det naturvetenskapliga fältet, så som djur och natur eller snö och is vilket även belysts vara 

vanligt förekommande ämnen i andra studier (Hansson, Löfgren & Pendrill 2014, s.78). I en rapport 

från Vetenskapsrådet (Tallberg Broman, Vallberg Roth, Palla, & Persson 2015, s. 36) framhålls vikten 

av ett lyhört förhållningssätt hos pedagoger för att möjliggöra och synliggöra barnens okonventionella 

tankar och idéer om naturvetenskapliga fenomen, som till stor del bidrar till barnens meningsskapande 

om naturvetenskap. I relation till rapporterna från Skolinspektionen (2016) och Vetenskapsrådet 

(Tallberg Broman, Vallberg Roth, Palla, & Persson 2015) som menar att mycket naturvetenskap i 

förskolan riktar sig mot djur och natur, finns det även forskning som riktar sig mot barns utforskande 

av andra naturvetenskapliga fenomen så som kemi och fysik. Bland annat har Sofie Areljung (2016) 

forskat kring naturvetenskapliga verb med fokus på fysik och kemi och hur dessa kan komma till 

uttryck i förskoleverksamheten. 

Denna studie riktar sig mot två olika fält, dels naturvetenskap i förskolan och dels materialiteters 

betydelse i förskolan. Tidigare forskning inom fältet naturvetenskap i förskolan riktar sig bland annat 

mot interaktionen mellan människor, barn och pedagoger, där observationer och analyser belyser hur 

det sociala samspelet och lärandet kring naturvetenskap utvecklas. Det finns även forskning inom det 

förskoledidaktiska fältet som belyser materialiteters betydelse i förskolan och har använt sig av en 

posthumanistisk teoribildning för att synliggöra barns meningsskapande i relation till olika mänskliga 

och icke-mänskliga materialiteter. Hillevi Lenz Taguchi (2010, 2012) förde samman den 

posthumanistiska teoribildningen med förskoleverksamheten i Sverige vilket har öppnat upp för en rad 

olika forskningsstudier kring olika performativa agenters samhandlande med varandra inom 

förskoleverksamheten. Bland annat finns det studier gjorda av Ingrid Elfström (2013), Karin Hultman 

(2011), Anna Palmer (2011), Eva Änggård (2015) och Emelie Bernemyr (2015) som använder sig av 

en posthumanistisk teoribildning och riktar sig mot arbetet i förskolan. Förskolans miljö och material 

har enligt Elisabeth Nordin-Hultman (2004, s. 50) varit och är en stor och viktig del av 

förskoleverksamheten, vilket hon menar är en tradition av hur rum och miljö ska se ut och som 

utformas nästintill per automatik av pedagogerna utan vidare eftertanke. Med en posthumanistisk 

teoribildning, i likhet med andra studier inom det förskoledidaktiska fältet, vill jag med denna studie 

dels synliggöra hur vanliga olika typer av potentiellt meningsskapande möten med fysik är i barns 

vardag samt att undersöka barns materiellt-diskursiva möten med fysik. Med detta hoppas jag att 

studien kan bidra till det förskoledidaktiska forskningsfältet inom detta ämne och samtidigt producera 

ett material som kan komma att användas som stöd eller inspiration till pedagoger i verksamheten och 

till forskare för fortsatt forskning.  

 



3 

 

Tidigare forskning 

Naturvetenskap i förskolan kan ta sig till uttryck på många olika sätt. Både i de planerade och 

lärarledda aktiviteterna men också i barnens vardag och lek. Utifrån detta faktum kan 

naturvetenskapen i förskolan delas in i olika kategorier och synliggöras på olika sätt i syfte att 

avgränsa och specificera var och hur det naturvetenskapliga meningsskapandet kan ske. Forskning 

kring barns naturvetenskapliga meningsskapande riktar sig mot en rad olika områden inom 

naturvetenskap, många dock kring barnens generella utforskande av naturvetenskap eller exempelvis 

biologi. Fortsatt följer en redogörelse för det naturvetenskapliga forskningsfältet samt det 

förskoledidaktiska forskningsfältet i relation till denna studie. 

Naturvetenskap i förskolan 

Formellt naturvetenskapande och barns frågor 

Pedagogernas bemötande av barnens frågor är en viktig och central del av barnens meningsskapande 

vilket i sin tur är en didaktisk utmaning för pedagoger menar Thulin (2010, s. 38). Thulins (2010) 

forskning riktar sig mot barns frågor i naturvetenskapliga aktiviteter där hon har analyserat vilka typer 

av frågor barnen ställer under pågående lärarledda aktiviteter. Thulin (2010, s. 31) har utifrån detta 

konstruerat tre kategorier för att dela in barnens frågor i, Frågor om innehållet, Frågor om redskapen 

och Frågor utanför temat. Med Frågor om innehållet menas att frågorna som uppstår kretsar kring det 

valda ämnesområdet och rör sig kring ett aktuellt lärande objekt (Thulin 2010, s. 31). Frågor om 

redskapen innefattar frågor som på något sätt berör det material och de redskap som används vid en 

gemensam lärarledd aktivitet (Thulin 2010, s. 33). Frågor utanför temat är frågor som inte berör det 

aktuella temat under aktiviteten (Thulin 2010, s. 34). Med detta menar Thulin (2010, s. 38) att barnens 

vilja att ställa frågor om ett specifikt ämnesområde är en viktig faktor för, och även ett tecken på 

barnens försök till, deras meningsskapande och lärande av ett specifikt ämnesinnehåll. 

Barnens frågor och sociala samspel är något som Siry, Ziegler och Charles (2012) också konstaterat är 

en viktig del i barnens utveckling och lärande. Deras studie riktades mot att synliggöra barns sociala 

samspel och hur detta samspel påverkar deras naturvetenskapliga lärande i förskolan, framförallt 

genom lärarledda aktiviteter med fokus på temat vatten. De framhäver att barnens naturvetenskapliga 

meningsskapande påverkas och formas av den kollektiva diskurs som uppstår i deras sociala 

interaktioner med varandra (Siry, Ziegler & Charles 2012, ss. 332–333). I studien fann de att det 

sociala samspelet mellan barnen bygger en egen diskurs som de kallar för ”diskurs-i-interaktion” (min 

översättning), vilket de menar på är en viktig hörnsten för barnens naturvetenskapliga lärande och 

förståelse (ibid.). Med detta menar de att man lär sig naturvetenskap genom ett aktivt 

naturvetenskapligt görande, där förståelsen och lärandet synliggörs genom barnens interaktioner med 

varandra (Siry, Ziegler & Charles 2012, s. 333). 

Pedagogernas roll i barnens naturvetenskapliga utforskande berörs av Caiman och Lundegård (2015) 

som håller med om att barnens interaktioner med varandra är viktiga för deras lärande men tillägger 

också pedagogens viktiga roll. Med studien vill de synliggöra barnens sociala samspel och hur 

pedagogerna kan stötta barnen i deras interaktioner och utforskande. Utifrån detta konstaterar de att 

barnens intresse för naturvetenskapliga fenomen blir meningsfulla och utvecklande för deras lärande i 

samband med deras samspel med andra barn samt pedagogernas förhållningssätt (Caiman & 
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Lundegård 2015, s. 84). Fortsatt tar de upp begreppet ”doing science” och förklarar detta som ett 

naturvetenskapligt görande, inte bara som ett pragmatiskt görande utan ett görande som också 

innefattar estetiska aspekter och språkliga aspekter (Caiman & Lundegård 2015, s. 75).  

Det oförutsedda naturvetenskapandet 

Areljung (2016) har skapat en arbetsmodell som riktar sig mot hur naturvetenskapliga verb kan 

möjliggöra för ett utforskande av naturvetenskapliga fenomen inom fysik och kemi. Det huvudsakliga 

syftet är att presentera och synliggöra hur användandet av naturvetenskapliga verb kan påverka och 

möjliggöra barnens intresse och förståelse för naturvetenskapliga fenomen (Areljung 2016). Tankarna 

om verbens implikationer för ett naturvetenskapligt utforskande i förskolan kopplar Areljung (2016, s. 

239) bland annat till det posthumanistiska tankesätt som Karen Barad (se under rubriken Teoretiskt 

perspektiv i denna studie) har och framhäver genom detta en plausibel korrelation mellan att arbeta 

med fysik-verb i förskoleverksamheten och Barads syn på kunskap och mening som fenomen. Hon 

förklarar det på följande sätt: 

”Genom att tillsätta Barads idé till verbet/fenomenet ”flyter”, som i att ett löv flyter på ytan av en 

vattenpöl, skulle det betyda att ”flyter” kommer först, medan objekten – vattnet och lövet – kommer i 

andra hand, då deras egenskaper framträder i flytandet.” (Areljung 2016, s. 239 (Min översättning 

och tolkning)) 

Med detta menar Areljung (2016, s. 239) att naturvetenskapliga verb utifrån ett posthumanistiskt 

perspektiv skulle kunna vara till hjälp för att synliggöra naturvetenskap i förskolans vardagspraktik.  

Areljung (2016, s. 238) har sammanställt och skapat en tabell som stöd för hennes studie vilken 

innefattar en lista över olika naturvetenskapliga verb med förklaringar på hur dessa verb kan tolkas 

och synliggöras i praktiken. Areljungs verblista fungerar som ett verktyg och ett arbetssätt för att 

underlätta för pedagoger ute i verksamheten och vara till hjälp i att synliggöra, arbeta med och 

fördjupa det naturvetenskapliga utforskande som sker på förskolan i barns aktiviteter (Areljung 2016, 

s. 235).  

De spontana händelserna och aktiviteterna i barns vardag som kretsar kring naturvetenskap är många 

och fyllda av potentialitet. Detta menar Hansson, Löfgren och Pendrill (2014, ss. 86, 88) i en studie 

som riktar sig mot förskolebarns vardag och konstaterar att de situationer som uppstår kan användas 

av förskollärare som utgångspunkt för ett naturvetenskapligt utforskande och lärande i enlighet med 

förskolans läroplansmål. Studien baseras på situationer där barns frågor och aktiviteter berört fysik och 

kemi. Observationerna har sedan analyserats och författarna har tagit fram vissa exempel på 

situationer som innehar någon typ av möjliggörande för naturvetenskapligt utforskande. Exempelvis 

beskriver författarna hur ett barn under en mellanmålsstund lägger ner brödbitar och gurkbitar i sitt 

vattenglas och sedan observerar hur de olika materialen beter sig när de kommer i kontakt med vattnet 

i glaset (Hansson, Löfgren & Pendrill 2014, s. 87). Vardagliga situationer som denna möjliggör för ett 

naturvetenskapligt utforskande vilka pedagoger i sin tur, genom träning, kan utgå från för att skapa 

aktiviteter som är meningsfulla och betydelsefulla för barnens naturvetenskapliga lärande (Hansson, 

Löfgren & Pendrill 2014, s. 88). 
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Naturvetenskap i barns vardag och lek 

Naturvetenskap kan synliggöras i många olika händelser i barns vardag på förskolan och kan ses som 

viktiga element i barnens naturvetenskapliga lärande konstaterar Klaar och Öhman (2012, s. 451). De 

menar att barnen utforskar olika naturvetenskapliga fenomen genom sin lek och sina aktiviteter vilket 

skapar ett praktiskt meningsskapande om fenomenet mer än ett konceptuellt meningsskapande (ibid.). 

Med en ingång mot barnens praktiska erfarenheter och det meningsskapande som detta generar, finns 

det en möjlighet att tolka detta som ett slags indirekt naturvetenskapligt görande, det vill säga det 

praktiska handlandet bidrar till ett naturvetenskapligt möte mellan den som handlar och det som 

handlas eller den som gör och det som görs. Klaar och Öhman (2012, s. 451) menar att de fysiska och 

praktiska aktiviteterna som barn gör är fundamentala för barnens utveckling, lärande och 

meningsskapande inom naturvetenskap. Med ett pragmatiskt perspektiv menar författarna att det som 

anses vara en generell kunskap bland förskollärare konfirmeras, det vill säga att barn lär sig 

naturvetenskap i sin lek och sina aktiviteter samt genom den miljö de vistas i (Klaar & Öhman 2012, 

ss. 452–453).  

Barns lek och vardagsaktiviteter innehåller stora möjligheter och potential till att bli lärandesituationer 

om naturvetenskapliga fenomen, beroende på hur situationerna tolkas av pedagogerna (Larsson 2013, 

s. 390). Dock begränsas barnens lek och utforskande ofta av de ramar och regler som finns på 

förskolan vilket i sin tur hämmar de potentiella lärandesituationer som uppstår då reglerna går före 

barnens utforskande (ibid.). Exempelvis beskriver Larsson (2013, ss. 386–387) en situation där tre 

barn leker med pulkor och använder dessa på olika underlag som miljön innehar, vilket fortsatt 

beskrivs som ett indirekt utforskande av friktion. Friktionen påverkar barnens lek och hur den 

fortskrider och förändras utifrån det som sker i pulkans möte med olika underlag. Fortsättningsvis 

beskrivs det hur en pedagog genom förskolans ramar och regler ber barnen att ändra sin aktivitet för 

att inte deras pulkor ska gå sönder och ber barnen därefter att använda pulkorna på snön. Larsson 

(2013, s. 388) menar att detta visar på hur barns naturvetenskapliga utforskande och lärandesituationer 

i vardagen kan, beroende på pedagogernas förhållningssätt, antingen hämmas eller stödjas. Detta 

påverkar i sin tur hur barnens erfarenheter, utforskande och lärande ses som adekvat kompetens eller 

om kompetensen förbises vilket Larsson beskriver i följande citat: 

”If children’s emergent knowledge and competence is taking place in a sphere where teachers do not 

acknowledge or perhaps do not possess adequate pedagogical content knowledge, children’s 

activities will not be viewed as signs of competence.” (Larsson 2013, s. 390) 

I en annan studie som Larsson (2013) genomfört tar hon fatt i dessa tankar om pedagogernas 

förhållningssätt i barns lek och utforskande och pekar på vikten av pedagogernas lyhördhet. I denna 

studie om barns utforskande och lärande kring ljud påpekar hon vikten av hur barnens tankar och idéer 

om naturvetenskapliga fenomen bör synliggöras och uppmärksammas av pedagogerna i verksamheten 

som ett stöd i barnens utveckling och lärande (Larsson 2013, s. 116). Med detta menar Larsson (ibid.) 

att genom pedagogernas förhållningssätt och positionering av barnen som kompetenta möjliggörs 

barnens utforskande och lärande kring naturvetenskapliga fenomen som pedagogerna själva kanske 

inte har så mycket kunskap kring, vilket då skapar en bro mellan barnens vardagsaktiviteter och det 

naturvetenskapliga ämnesområdet.  

Barns vardagliga aktiviteter och lek tar inte bara plats på förskolan utan börjar och slutar i de flesta fall 

i hemmet. Sikkder och Fleer (2015) har gjort en studie med utgångspunkt i Australien och Bangladesh 

om de yngre barnens naturvetenskapliga utforskande i vardagssituationer som framförallt utspelar sig i 

hemmet. Studien pekar på att alla typer av vardagliga situationer och aktiviteter är potentiella 
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lärotillfällen om olika naturvetenskapliga begrepp och fenomen. Exempelvis visar Sikkder och Fleer 

(2015, s. 460) en sammanställning av olika aktiviteter som de kallar för ”small science” 

(”vardagsvetenskap”, min översättning och tolkning). De menar att dessa aktiviteter som 

sammanställts innehåller någon form av naturvetenskapligt utforskande, exempelvis fysik och 

astronomi. Sammanställning har sedan kategoriserats in i fyra olika kategorier. Dessa fyra kategorier 

av ”vardagsvetenskap” är följande (Sikkder & Fleer 2015, s. 461 (min översättning och tolkning)):  

 Multipla möjligheter - är aktiviteter som har flera olika möjligheter till naturvetenskapligt lärande. 

 Diskreta möjligheter - är aktiviteter som möjliggör för ett begränsat konceptuellt lärande.  

 Inbyggda möjligheter - är fenomen som ständigt sker i vardagen men som kanske glöms bort då de 

är så självklara, exempelvis solens uppgång.  

 Kontra intuitiva händelser - är kunskap som inte enbart går att lära sig genom konkreta upplevelser 

och erfarenheter utan behöver kompletteras med historisk kunskap, exempelvis att månen kretsar 

kring jorden eller den heliocentriska världsbilden.  

Med detta menar de att vetenskap går att synliggöra i barns vardag oavsett aktivitet, situation eller 

händelse och att de vetenskapliga koncepten växer fram i samband mellan olika faktorer och relationer 

(Sikkder & Fleer 2015, s. 462). Utifrån dessa olika områden som författarna formulerat menar de att 

de yngre barnens lärande- och utvecklingsprocesser kan synliggöras och förklaras, genom barnens 

erfarenheter om olika vetenskapliga fenomen i vardagen.  

”What we can say is that if we want to know about a child’s development in science, then, we need to 

know the process of scientific development experienced by the child. It has been understood that 

concepts never exist on their own, but rather, they are always a part of a system of concepts that are 

related.” (Sikkder & Fleer 2015, s. 462) 

Materialitet, miljö och naturvetenskap 

Informellt naturvetenskapande 

Tu (2006) konstaterar att förskolans miljöer och material bidrar till barnens naturvetenskapliga 

utforskande. Studien bygger på två kategorier baserade på Neuman (1972 i Tu 2006, s. 246) och 

innefattar barnens naturvetenskapliga utforskande på olika sätt. Den första kategorin är formellt 

naturvetenskapande (Min översättning och tolkning), vilket Tu (2006, s. 250) beskriver vara olika 

typer av aktiviteter och material som är planerade av en lärare och har ett specifikt ämnesenligt fokus, 

vilket skulle kunna synliggöras genom planerade aktiviteter och projektarbeten. Detta understryks i 

studiens slutsats där Tu (2006, s. 251) påpekar att barnens naturvetenskapliga lärande börjar i hur 

pedagoger aktivt planerar och utformar verksamheten och miljön samt hur de aktivt deltar i och 

uppmuntrar barnens naturvetenskapliga utforskande. Den andra kategorin är informellt 

naturvetenskapande (Min översättning och tolkning), vilken tillviss del är sammankopplat med den 

tidigare kategorin. Denna kategori riktar sig mot hur miljön och materialet är iordningsställda med 

material som har ett naturvetenskapligt fokus, vilket skulle kunna exemplifieras med en 

”naturvetenskapshörna”. Den tredje kategorin vilken Tu (2006, s. 250) inte observerade under studien 

är det oförutsedda naturvetenskapandet (Min översättning och tolkning). Det oförutsedda 

naturvetenskapandet skulle kunna beskrivas som händelser eller aktiviteter som uppstår i barnens lek 

och vardag och som på något sätt fångar upp barnens intresse och samtidigt kretsar kring 

naturvetenskap. Utifrån dessa kategorier har Tu (2006, s. 248) sammanställt en lista av vad hon tolkar 

vara naturvetenskapligt material som finns på förskolan. Denna checklista användes sedan vid studiens 
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genomförande för att synliggöra vad för typer av naturvetenskapligt material som finns tillgängligt för 

barnen samt vilket av materialen som förekommer mest i materialutbudet.  

Fleer, Gomes och March (2014, s. 46) konstaterar att ett väl genomtänkt materialval och en väl 

genomtänkt miljö i förskolan möjliggör för ett naturvetenskapligt utforskande samtidigt som det även 

synliggör de potentiella lärandetillfällen som kan komma att uppstå i barnens aktiviteter. Med detta 

påstår de också att pedagogerna som iordningställer dessa miljöer och material får en medvetenhet om 

naturvetenskap och hur lärande kring detta kan ta form i förskolan (ibid.). Utifrån dessa 

iordningställda miljöer menar de att barnens informella naturvetenskapande har större möjlighet att 

utvecklas vilket i sin tur leder till ett ökat intresse för naturvetenskap. Studien bidrar också till att 

synliggöra vilken typ av material som skulle kunna ha en naturvetenskaplig koppling, bland annat 

genom de tabeller och listor som sammanställts (Fleer et al. 2014, ss. 42–43). Med dessa materiallistor 

vill de visa på hur olika materialiteter påverkar barnens naturvetenskapliga intresse och understryker 

att det finns stor potential för naturvetenskapligt lärande och meningsskapande i dessa materialiteter 

(Fleer et al. 2014, s. 41). Uppbyggnaden av material och miljö, både ute och inne, beskrivs som en 

”vetenskaplig infrastruktur” (ibid. (min översättning)).  

Denna vetenskapliga infrastruktur är till viss del något som Nordin-Hultman (2004) berört i sin 

avhandling om olika förskolors miljöer och material där hon menar att ”Rummet säger något om vem 

man är” (Nordin-Hultman 2004, s. 51). Utifrån detta berör avhandlingen på vilket sätt material och 

miljö påverkar och/eller inverkar på barnens utveckling och lärande. Bland annat diskuterar hon hur 

mängd, placering och planering av material påverkar miljöns utformning som i sin tur ger en effekt på 

barnens utveckling och lärande (Nordin-Hultman 2004, ss. 74–77). Hon menar att genom detta får 

man en inblick i barnens värld som i sin tur kan möjliggöra ett synsätt gentemot barnen som 

kompetenta (Nordin-Hultman 2004, s. 13). Då hon berör miljö och material utifrån olika teoretiska 

perspektiv påpekar hon att lärandet inte bara sker i mötet mellan individer utan också genom mötet 

med förskolans miljö och material (Nordin-Hultman 2004, s. 200). Materialet och miljön är ingen 

statisk enhet utan är en aktiv och transformativ enhet som påverkar och inverkar i barnens handlande, 

vilket hon menar är en viktig aspekt i förståelsen för hur material, miljö och barn samverkar (ibid.).  

”En händelse inträffar i praktikens alla små materiella detaljer.” (Nordin-Hultman 2004, s. 200) 

Posthumanism inom det förskoledidaktiska fältet – materialiteters 

betydelse 

Inom det förskoledidaktiska fältet finns det även forskning som synliggör hur olika materialiteter 

samhandlar med exempelvis barnen i förskolan. Som nämnts i inledningen är det materiellas betydelse 

i förskolan något som är relativt nytt inom det förskoledidaktiska fältet där en av nyckelpersonerna för 

detta är Hillevi Lenz Taguchi. Genom att sammanföra den posthumanistiska teoribildningen med 

förskolepraktiken öppnas en dörr till att synliggöra hur material och tidigare sett ”döda ting” kommer 

till liv och blir aktiva medaktörer som samhandlar med människan (Lenz Taguchi 2012, s. 9). Med 

detta betyder det att de pedagogiska praktikerna och det lärande som sker i dessa praktiker uppstår när 

materialiteter och språk möts i ett ömsesidigt sammanflätat samkonstituerande (Lenz Taguchi 2012, 

ss. 9–10). Med Lenz Taguchis (2010, 2012) tankar om en intra-aktiv pedagogik i förskolan får det 

tidigare nämnda citatet av Nordin-Hultman (2004, s. 200) en djupare mening där skillnaderna mellan 

människa och material ”plattas ut” och materialens betydelse i barnens meningsskapande synliggörs. 

Forskning med denna teoribildning inom det förskoledidaktiska fältet har utöver Hillevi Lenz Taguchi 

även forskats kring av bland annat Anna Palmer (2011) och Ingela Elfström (2013). Även Karin 

Hultman (2011) har använt sig av denna teoribildning som i sin avhandling, baserad på fyra 
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vetenskapliga studier, utforskar intra-aktionen mellan icke-mänskliga materialiteter och 

subjektskapande i förskolan. Hon utgår från att barn är i konstant samhandlande inte bara med andra 

människor utan också med olika materialiteter så som leksaker och inredning vilka spelar en viktig roll 

i barnens subjektskapande. Slutsatsen är att ett posthumanistiskt perspektiv kan bredda och fördjupa 

insikter om barns subjektskapande som andra teorier inte kan, exempelvis ett post-strukturellt eller 

socio-kulturellt perspektiv.  

Materialiteters inverkan på barns utforskande är något som Änggård (2015) studerat i en studie där 

hon konstaterar att kameror möjliggör för utforskande aktiviteter hos barnen samtidigt som kameran i 

sig fungerar som en tredje part i samspelet mellan barnen. I en av analyserna beskriver Änggård (2015, 

s. 7) hur kameran kan ses som sammanflätad med barnens kroppar utifrån hur barnen i samhandling 

med kameran agerade, hur de rörde sig med kameran och hur de positionerade sig med kameran. 

Samtidigt samhandlade också kameran med de barn som var på andra sidan linsen, det vill säga de 

barn som blev fotograferade. Dessa barn vände sig mot kameran och kameralinsen med leenden eller 

grimaserande ansikten vilket Änggård (ibid.) beskriver som att kameran talade till barnen och sa åt 

dem hur de skulle agera framför kameran samtidigt som diskursiva praktiker hur man bör agera 

framför en kamera förmodligen också fanns närvarande i situationerna.  

Det fysikaliska fenomenet ljud kan vara en betydelsefull samarbetspartner i barns lek och utforskande 

menar Bernemyr (2015) som genomfört en studie som undersöker barns relationer och samhandlingar 

med fenomenet ljud utifrån ett agentiskt realistiskt perspektiv. Studiens mål är att synliggöra hur 

förskolepraktik och naturvetenskaplig teori kan mötas och bidra med ny kunskap om hur ljudets olika 

egenskaper, så som ljudvibrationer, ljudstyrka och akustik intra-agerar med barnens kroppar, känslor 

och tankar samt diskurser och pedagogiska miljöer som barnen möter i förskolan (Bernemyr 2015, s. 

6). Med detta påvisar Bernemyr (ibid.) att studiens resultat kan stötta och synliggöra för pedagoger i 

förskoleverksamheten hur exempelvis förskolans möblering, arkitektur och organisering av 

verksamheten både tidsmässigt och rumsmässigt kan bidra till hur barn utforskar och uttrycker sig med 

ljud sett som ett materiellt-diskursivt fenomen. 

Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att utifrån ett agentiskt realistiskt perspektiv synliggöra hur vanliga olika typer 

av potentiellt meningsskapande möten med fysik är i barns vardag samt att undersöka barns materiellt-

diskursiva möten med fysik. Med detta blir studiens frågeställningar följande: 

1. Hur vanliga är olika typer av potentiella möten med det naturvetenskapliga fenomenet fysik i barns 

vardag? 

2. På vilket sätt samhandlar olika performativa agenter med varandra i dessa möten? 
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Teoretiskt perspektiv 

Med utgångspunkt i tidigare studier gjorda inom förskoledidaktik ska jag här redogöra för det valda 

teoretiska perspektivet som denna studie utgår ifrån. Då mitt intresse för fysik och inspiration av 

tidigare forskning inom det förskoledidaktiska fältet med samma teoretiska utgångspunkt av 

exempelvis Hillevi Lenz Taguchi (2012) färgat denna studie har valet av teoretisk utgångspunkt varit 

enkelt. Den teori som denna studie vilar på är agentisk realism vilken är en teori som arbetats fram av 

kvantfysikern och filosofen Karen Barad (2007) och sedan sammanförts med det förskoledidaktiska 

fältet av Hillevi Lenz Taguchi (2010, 2012), som kan ses som nyckelpersonen i denna förening av 

förskoledidaktik och agentisk realism. Lenz Taguchi (2012) har satt agentisk realism i relation till 

förskolan och förklarar hur denna teoribildning kan användas i ett förskoledidaktiskt sammanhang, 

vilket även möjliggjort för användandet av teorin i denna studie. Via agentisk realism blir det möjligt 

att undersöka de potentiella möjligheter som materialiteter har i sina sammanflätade relationer med 

diskurser och människor (Barad 2008, ss. 121, 138). Alltså, i ett agentiskt realistiskt perspektiv 

samhandlar det materiella alltid med diskurser i materiellt-diskursiva intra-aktioner/samhandlingar1. 

Barad (2007) baserar sina tankar på Niels Bohrs epistemologiska teoribildning och menar på att Bohr 

inte lyckats besvara hur hans teori ställer sig ur ett ontologiskt perspektiv vilket hon vill besvara med 

sin teori. Med detta gör Barad en ontologisk förskjutning från en transcendent ontologi vilken 

separerar människan och allt runt om kring till en immanent ontologi som ”plattar ut” och jämställer 

människa, material och diskurs och menar att allt är ömsesidigt beroende av varandra (Lenz Taguchi 

2012, ss. 44–45; Bernemyr 2015 med referens till Barad 2007, 2008). 

Agentisk realism – en posthumanistisk teori 

Begreppen ontologi2 och epistemologi3 är två begrepp som inom denna teori är ytterst centrala och 

spelar en viktig roll i strukturen och uppbyggnaden av Barads (2007) argument för teorin. Barad 

(2007, s. 139) menar att den huvudsakliga ontologiska byggstenen i hennes teori inte är självständiga 

objekt eller subjekt med satta ramar och egenskaper utan fenomen. Med fenomen menar Barad (2007, 

s. 139; Lenz Taguchi 2012, s. 69) att ramar och egenskaper i världen och allt som existerar uppstår i 

intra-aktioner, och blir genom intra-aktionerna bestämda och meningsfulla. Den ontologiska 

ståndpunkten är att fenomen är en ontologisk oskiljbarhet och en avancerad väv av intra-agerande 

performativa agenter (Barad 2007, s. 139). Fenomenen, det vill säga verkligheten och lärandet, uppstår 

genom dessa intra-agerande performativa agenter (Barad 2007, s. 140). Kunskapen materialiseras och 

blir betydelsefull genom performativa agenters intra-aktioner menar Barad (ibid.) 

”That is, it is through specific intra-actions that phenomena come to matter – in both senses of the 

word” (Barad 2007, s. 140).  

Utan mötet mellan olika performativa agenter och utan intra-aktionerna finns ingen kunskap och på så 

sätt har begreppet kunskap ingen betydelse. Det Barad (Bernemyr 2015, s. 20 med referens till Barad 

                                                      
1 Intra-aktion kan också beskrivas i form av begreppet ”samhandling”. Se Lenz Taguchi (2012). 

2 Ontologi är ett begrepp som används för att beskriva vad någonting är, exempelvis vad verkligheten är 

och hur verkligheten ser ut (Stensmo 2007, s. 27). 

3 Epistemologi är vad kunskap är eller hur kunskap uppstår och vad en kan veta utifrån ett teoretiskt 

perspektiv (Stensmo 2007, s. 30). 
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2007, s. 185) menar är att epistemologin och ontologin tillsammans med etiken är alla sammanflätade 

deltagare i en ömsesidig relation och går inte att skiljas åt. Barad förklarar det som en ”ethico-onto-

epistem-ology” (Barad 2007, s. 185), eller en etisk-onto-epistemologi.  

Barad (2007, s. 185) menar att en dikotomisering av epistemologin, ontologin och etiken är ett 

tankesätt som levt kvar genom historien. Ett tankesätt som påvisar inneboende skillnader mellan 

människor, materialiteter, diskurser, subjekt och objekt, vilka inom Barads teori inte särskiljs utan 

kallas för performativa agenter. Denna dikotomisering motsäger sig Barad (ibid.) då hon påpekar att 

lärandet inte sker genom ett utanförskap från omvärlden, lärandet sker genom att vi är en del av 

världen. Det Barad (Bernemyr 2015 med referens till Barad 2007, 2008) gör är en ontologisk 

förskjutning eller en neomateriell vändning från det poststrukturella tänkandet, som är en transcendent 

ontologi, och synen på att världen är uppbyggd och konstituerad av språk, det vill säga att världen är 

diskursiv. Istället menar Barad (Bernemyr 2015 med referens till Barad 2007, 2008) att världen kan 

ses som både språklig (diskursiv) och materiell på samma gång, världen kan ses vara materiellt-

diskursiv. Det vill säga tänkande, språk, föreställningar och diskurser är ömsesidigt sammanflätade 

och intra-agerande (samhandlande) med den fysiska världen (ibid.). Med detta kan den ontologiska 

förskjutning som Barad (Bernemyr 2015 med referens till Barad 2007, 2008) gör förstås förändra den 

tidigare poststrukturella hierarkiska världsbilden av människan som mest betydelsefull och istället 

”platta ut” de inneboende skillnaderna mellan människor, materialiteter, diskurser och jämställa dessa 

performativa agenters betydelse och värde. Utifrån detta har Barad (2007, s. 185) skapat begreppet 

etisk-onto-epistemologi, en immanent ontologi som ”plattar ut” skillnader, som ett sammanflätat 

begrepp där etik, kunskap och varande konstant samspelar med varandra som intra-agerande 

performativa agenter. 

”… each intra-action matters, since the possibilities for what the world may become call out in the 

pause that precedes each breath before a moment comes into being and the world is remade again, 

because the becoming of the world is a deeply ethical matter.” (Barad 2007, s. 185) 

Lärandet och meningsskapandet uppstår genom sammanflätade tillblivelser förklarar Lenz-Taguchi 

(2012, s. 42). Sammanflätade tillblivelser är en ömsesidig påverkan av olika performativa agenter och 

ett samkonstituerande samhandlande som skapar och producerar mening (Lenz-Taguchi 2012, s. 40). 

Begreppet performativa agenter innefattar både subjekt och objekt, människa och material och 

diskurser. Det betyder att inom denna teoribildning går det inte att särskilja människa, material och 

diskurser, alla har lika stor roll i skapandet och produktionen av kunskap och verklighet (Lenz-

Taguchi 2012, ss. 15–16). All materia oavsett om den är mänsklig eller icke-mänsklig tillsammans 

med diskurser har på något sätt en relation till varandra och påverkar samt låter sig påverkas av 

varandra i vad som kallas materiellt-diskursiva intra-aktioner (ibid.). Material och diskurser får genom 

detta lika stort värde som människors handlande i kunskapandet, lärandet och meningsskapandet 

(Bernemyr 2015, s. 21; Palmer 2011, s. 43; Lenz-Taguchi 2012, ss. 42–43).  

”Barad skriver att kunskap kan förstås som resultatet av en process där ”det materiella och det 

diskursiva växelverkar i intra-aktivitetens dynamik”” (Lenz Taguchi 2012 med referens till Barad 

2007, s. 152) 

Allt är sammankopplat och påverkas av varandra, performativa agenter är i konstant samhandling och 

är grunden för allt levande, ”Vi är ingenting förrän vi kopplas samman med något annat” (Lenz-

Taguchi 2012, s. 43). Detta påstående baseras på Barads (2007) förklaring av hur verkligheten bör 

betraktas och förstås utifrån hennes posthumanistiska teoribildning. Verkligheten är inte en mänsklig 

erfarenhet av världen och inte heller en mänsklig förståelse av världen. Verkligheten är beroende av 

hur människan positionerar sig gentemot världen och hur människan konstrueras genom varandet som 
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en del av världen. Detta menar Barad (2007, s. 160) och påstår att människan inte är en varelse i 

världen utan en varelse av världen. Genom varandet som en del av världen tillkommer även den etiska 

aspekten, vilken Barad (2007, s. 160) menar inte är skapad och konstruerad utifrån ansvarsfulla 

mänskliga erfarenheter och handlingar. Etiken, menar Barad (ibid.), berörs av hur olika intra-aktioner 

påverkar varandra och hur denna påverkan i sin tur bidrar till ett re-konstituerande av intra-aktionerna. 

Varje intra-aktion, oavsett den performativa agentens materialitet och icke-materialitet eller 

mänsklighet och icke-mänsklighet, är och blir betydelsefull för produktionen och skapandet av etiken 

som en del av världen.  

”Ethics is about mattering, about taking account of the entangled materializations of which we are a 

part, including new configurations, new subjectivities, new possibilities – even the smallest cuts 

matter.” (Barad 2007, s. 384) 

Med detta menar Barad (2007, s. 393) att etiken är en essentiell del av de intra-aktioner som sker samt 

av varandet som en del av världen vilket alla performativa agenter är. Etiken är genom det ett ansvar 

och trovärdighet för de relationella händelser som sker genom varandet och mötet mellan performativa 

agenter, som vi alla är en del av (ibid.). 

Teoretiska verktyg för analys av empiri 

För att förtydliga den agentiskt relativistiska begreppsbildningen i relation till denna studies analys 

följer här en tydligare förklaring kring de begrepp som analysen av den insamlade teorin vilar på och 

använder sig av. 

Fenomen 

I denna studie finns det två betydelser av begreppet fenomen, dels vad Bernemyr (2015, s. 61) skriver 

är den naturvetenskapliga termen av fenomen, exempelvis det fysikaliska fenomenet ljud. Fortsatt 

förklarar Bernemyr (2015, s. 63) att det fysikaliska fenomenet ljud kan ses som en performativ agent 

som intra-agerar med barn och hur fenomenet ljud i sig kan uppstå i mötet mellan andra performativa 

agenter samtidigt som fenomenet ljud intra-agerar med barnen.  

Fenomen ses också utifrån Barads (2007) betydelse av begreppet fenomen, som ett uttryck för den 

verklighet som uppstår i performativa agenters ömsesidiga intra-aktioner, som en kunskap som uppstår 

i ett agentiskt framförhandlande snitt skriver Lenz Taguchi (2012, ss. 69–70). 

Performativa agenter 

Begreppet performativa agenter innefattar både subjekt och objekt, människa och material och 

diskurser och alla har lika stor roll i skapandet och produktionen av kunskap och verklighet menar 

Lenz-Taguchi (2012, ss. 15–16). Exempelvis kan det fysikaliska fenomenet ljud ses som en 

performativ agent vilket Bernemyr framhäver i sin studie (2015). 

Materiellt-diskursiva intra-aktioner 
Lenz Taguchi (2012, s. 15) förklarar att intra-aktion (samhandling) inte är samma sak som inter-

aktion. Interaktion beskriver mellanmänskliga eller interpersonella relationer mellan två eller fler 

personer eller mellan subjekt och objekt som ses som avskilda från varandra (ibid.). Intra-aktion 

beskriver relationen och mötet mellan vad som helst, eller performativa agenter som denna teori kallar 

det för, samt att det inte går att särskilja de performativa agenterna från varandra då alla performativa 

agenter i intra-aktionen är ömsesidigt beroende av varandra (ibid.).  

Intra-aktioner är både materiella och diskursiva samtidigt, det vill säga materiellt-diskursiva. 

Diskursiva föreställningar har möjlighet att förändras i intra-aktionen med olika performativa agenter 
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(Lenz Taguchi 2012, s. 16). Det går inte att skilja mening och materia från varandra skriver Lenz 

Taguchi (2012, s. 16) och förklarar detta genom följande exempel: 

”Sittande på en viss plats kan alltså förstås som ett materiellt-diskursivt fenomen som uppstår i den 

intra-aktion som sker mellan ett mänskligt subjekt (som är inskrivet i diskursiva innebörder), 

kroppen, pricken på det kalla golvet eller den breda gamla knarrande stolen med det höga 

ryggstödet.” (Lenz Taguchi 2012, s. 16) 

Agens 

Agens är inte en egenskap som en performativ agent innehar utan är något som uppstår i mötet och 

samhandlingen mellan olika performativa agenter skriver Bernemyr (2015, s. 49). Palmer (2011, s. 43) 

förklarar att när performativa agenter möts och intra-agerar med varandra uppstår en agens, ”agens 

betyder ungefär ”kraft som får något att hända”” vilket Lenz Taguchi (2012, s. 12) förklarar på 

liknande sätt där ”…agensen utgör den kraft som skapar förändring som även andra (materiella) 

kroppar genererar”. Barad (2007, s. 178) förklarar att agens är ett görande och eller ett varande i sin 

intra-aktion, agensen handlar om att förändra möjligheterna av förändring i intra-aktioner (ibid.).  

Metod 

Etnografisk ansats 

Denna studie använder en etnografisk ansats som metod då den bland annat fokuserar på barns 

görande i samarbete med olika performativa agenter vilket gör att metoden passar väl in då den är ett 

görande i sig enligt Roos (2014, s. 47). Etnografin blir på så sätt ett aktivt arbete där etnografen på 

många sätt kan bli inblandad i den verksamhet eller det görande som studeras (Roos 2014, s. 47; 

Halvars-Franzén 2010, s. 55; Pripp & Öhlander 2011, ss. 120, 128; Änggård 2009, s. 224). En aktiv 

etnograf skapar en helt annan förståelse och bild av de observerade situationerna jämfört med en 

passiv etnograf då en aktiv etnograf har lättare att sätta sig in i de situationer som de observerade är i 

(Lalander 2015, s. 112). En etnografisk ansats möjliggör för användandet av flera olika metoder enligt 

Halvars-Franzén (2010, s. 55) som understryker att användandet av flera olika metoder möjliggör och 

skapar en öppenhet för det oförutsedda. Etnografin möjliggör för forskaren att dela erfarenheter och 

upplevelser av situationer och händelser som uppstår i samspel med studiedeltagarna (Pripp & 

Öhlander 2011, s. 128; Lalander 2015, s. 106). Att genomföra en deltagande observation innebär en 

del svårigheter och dilemman som bör tas i beaktning och kan leda till problem och svårigheter i 

studiens genomförande framför allt i mötet med de människor som ska observeras (Lalander 2015, s. 

112). Detta medför att forskaren, eller etnografen, bör ha en medvetenhet kring hur observationerna 

antecknas och sammanställs för att göra materialet så objektivt, koherent och sanningsenligt som 

möjligt enligt Pripp och Öhlander (2011, ss. 132, 141). 

Den etnografiska ansatsen möjliggör för en studie som kan studera olika aspekter av barns görande 

och möte av fysik. En deltagande observation innebär att jag som observatör blir en aktiv performativ 

agent som medverkar i verksamheten och de situationer som uppstår vilket skulle kunna ses återspegla 

den teoretiska utgångspunkt som studien omfattar genom att alla performativa agenter på något sätt 

samhandlar med varandra i de observerade situationerna, oavsett om det är miljö, material, barn eller 

observatör (Hultman & Lenz Taguchi 2013; Jackson & Mazzei 2011; Änggård 2015). Utöver 

deltagande observationer med fältanteckningar görs också en kvantitativ insamling av data, vilket är 
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den andra delen av studien, för att synliggöra hur ofta det förekommer ett naturvetenskapligt görande 

hos barnen med fokus på fysik. Sammanfattningsvis består studiens metod av deltagande och 

aktivitetsbaserade observationer som dokumenteras genom fältanteckningar och kompletteras med 

fotografier samt en inventering av naturvetenskapligt görande genom en avprickningslista utifrån den 

verblista som Areljung (2016) arbetat fram. Genom att använda flera olika datainsamlingsmetoder 

menar Roos (2014, s. 51) att empirin blir rikare samtidigt som det möjliggör för att ta ett närmare steg 

mot studiens syfte och ge en mer verklighetstrogen bild av det som studeras. 

Deltagande och aktivitetsbaserad observation – fältanteckningar 

Enligt Pripp och Öhlander (2011, s. 133) är den huvudsakliga dokumentationsmetoden för en 

etnografisk studie penna och anteckningsblock, då detta är enkelt att ha med sig och lättillgängligt för 

att göra eventuella observationsanteckningar. Anteckningsblocket och pennan alltid varit med under 

genomförandet, samtidigt som det har varit möjligt att lägga ifrån sig block och penna utifall det skulle 

behövas utifrån hur en förskoleverksamhet kan vara. Att ständigt ha block och penna framme, väl 

synligt för verksamheten som observeras, är något som väcker en rad olika etiska frågor enligt Pripp 

och Öhlander (2011, s. 134). Som en deltagande observatör, framför allt i en aktiv miljö som 

förskolan, kan det många gånger vara svårt att hinna skriva långa utförliga beskrivningar av de 

observationer som görs. Detta i sin tur gör att de noteringar som gjorts i anteckningsblocket till stor del 

blivit korta och består främst av stödord, vilka i sin tur skrivits om till mer utförligare beskrivningar 

vid observationstillfällets slut, i så kallade täta beskrivningar, i enlighet med hur andra forskare 

genomfört deltagande observationer (Pripp & Öhlander 2011, ss. 134–135, 138; Lalander 2015, s. 

108). Att anteckna observationer med block och penna medför krav på observatören att vara aktiv och 

medveten om syftet med studien samt studiens frågeställningar, för att på så sätt få fatt i essensen av 

det som observeras. 

Då denna observationsmetod också riktar sig mot specifika situationer, vilket Pripp och Öhlander 

(2011, s. 120) kallar för aktivitetsbaserade observationer, möjliggör det för ett synliggörande av empiri 

som går i linje mot studiens syfte. Med hjälp av olika infallsvinklar och fokusområden kan essensen av 

det som observeras lättare antecknas. Dessa infallsvinklar nämns av Pripp och Öhlander (2011, s. 136) 

och har använts i andra studier som hjälp att rikta observatörens fokus på vad som skulle kunna vara 

viktiga detaljer för observationens helhet och sammanfattning. Dessa infallsvinklar har varit 

behjälpliga under denna studie och hjälper en att rikta blicken mot vad som beskrivs som sex olika 

områden: platsen, föremål, människor, vad som sägs, vad som görs och eventuella sinnesintryck 

(ibid.). Några av dessa punkter har i denna studie varit extra behjälpliga, exempelvis genom att rikta 

mitt fokus mot platsen och de föremål som på något sätt finns med i de händelser som observeras 

vilket i sin tur har hjälpt mig att synliggöra händelser ur ett posthumanistiskt perspektiv. Detta kan 

liknas med det Bernemyr (2015, s. 67) skriver att forskare kan försätta sig i en situation där forskaren, 

begrepp och empiri samhandlar med varandra på oförutsedda sätt vilket i sin tur gör att forskarens 

tankar, observationer och teori blir en sammanflätad praktik. Den empiri som uppstår i mötet mellan 

mina tankar, den verksamhet jag vistas i tillsammans med alla andra performativa agenter som finns 

med i sammanhanget är på så sätt sammanflätad med den teori som studien vilar på (Hultman & Lenz 

Taguchi 2013; Jackson & Mazzei 2011; Änggård 2015).  
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Inventering av naturvetenskapligt görande 

Denna del av studien baseras på Areljungs (2016) framarbetade lista med fysik-relaterade verb. Jag har 

inför denna studie bearbetat denna lista och gjort om den till en avprickningslista4 i vilken verben, allt 

efter barnen gör en aktivitet som på något sätt kan kopplas till verben, prickas av. Listan består av 

cirka 28 olika verb med en kort tillhörande förklaring kring vad verben innebär och riktar sig mot vad 

Areljung (2016, s. 238) beskriver som studier av energi och energiomvandling samt kraft, rörelse, ljud 

och ljus. Verblistan finns i två olika format, en svensk och en engelsk version med vissa variationer. 

Den engelska versionen av verblistan finns publicerad i Areljungs (2016) artikel i tidskriften NorDiNa 

och den svenska versionen har jag fått tillgång till genom personlig kontakt med Areljung5. I denna 

studie är det den svenska versionen som utgjort grunden då denna innehåller fler verb än den engelska. 

I den engelska versionen finns inte verben glida, halka som beskriver rörelser med låg friktion. 

Bromsa, accelerera och svänga som beskriver fartändring och riktning är inte heller med i den 

engelska versionen. Även flyga som beskrivs som att flyta i luften och föremåls flygegenskaper samt 

värma, kyla och isolera, hur olika typer av material leder värme, är inte med i den engelska versionen 

av verblistan.  

Urval och avgränsningar 

Studien genomfördes på en innerstadsförskola i Stockholm, vilken valdes ut genom ett 

bekvämlighetsurval. Förskolan består av 70 barn varav den avdelningen som studien genomfördes på 

består av 15 barn, 11 pojkar respektive fyra flickor i två-års åldern samt tre pedagoger. Förskolan har 

en medelstor utomhusmiljö, vilken är en gård på framsidan av förskolan insprängd bland bostadshus. 

Förskolans innemiljö består av flera rymliga avdelningar där barnen kan röra sig fritt inne på var 

avdelning. Då syftet med denna studie har varit att studera barns görande och hur olika materialiteter 

och icke-materialiteter påverkar barnens görande utifrån ett naturvetenskapligt fokus har studien 

genomförts både ute och inne. Dels i syfte att påverka verksamheten så lite som möjligt genom att 

följa barnen och verksamheten där de är och hur de har planerat sin ute och inne vistelse och dels i 

syfte att få fler möjligheter att synliggöra aktiviteter utifrån Areljungs (2016) verblista. Utöver detta, 

då syftet är att synliggöra barns potentiella möten med naturvetenskap i vardagen, är det relevant att 

följa barnen i dess vardag och verksamhetens naturliga tidsförlopp. De observerade situationerna har 

varierat i tid, allt från korta till långa, vilket medfört en variation i de anteckningar som gjorts. De 

observationer som ansetts mest intressanta och relevanta för studiens syfte har valts ut för vidare 

analys, vilket har resulterat i ett urval av fem olika exempel med barns potentiella möten med fysik 

genom olika intra-aktioner med performativa agenter. Det kvantitativa materialet insamlades under 

slutet av varje observationstillfälle som en återkommande del av studien. 

                                                      
4 Avprickning: ”Avprickning används t ex om man ska hålla reda på hur många passagerare som 

passerat vid incheckningen vid en flygplats, om man ska föra protokoll i brännboll, om man är frisör och 

ska hålla reda på antalet kunder, om man ska vara rösträknare. Det avprickningssätt som är det i 

särklass vanligaste i Sverige är femtalsvis avprickning med vart femte snett över de föregående.” 

(Dunkels 1992) 

5 Bilaga 1: Sofie Areljung Doktorand Umeå Universitet, E-post-kontakt 6 september 2016, bifogad svensk 

version av verblistan. 
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Undersökningspersoner 

Av avdelningens 15 barn var det under studiens genomförande maximalt 11 barn närvarande per 

observationstillfälle på grund av sjukdom eller semester. Då studien inte varit beroende av att följa 

specifika barn har detta inte haft någon inverkan på empirin och de observationer som gjorts. En av 

studiens frågeställningar riktar sig mot barns potentiella möten med fysik i vardagen, vilket innebär att 

observationen kan göras utifrån alla barn i verksamheten. Barnens ålder, cirka två år, visade sig vara 

en fördel gentemot studiens syfte. Då barnen har ett begränsat ordförråd och språk möjliggjorde detta 

att fokus i observationerna kunde riktas mot intra-aktionerna mellan olika performativa agenter. 

Mindre fokus gick åt till att dokumentera vad som sades och mer fokus gick till att dokumentera det 

som för studien kan anses vara mer betydelsefullt, intra-aktioner mellan olika performativa agenter.  

Pedagogerna har haft väldigt liten inverkan och inblandning i de observationer som gjorts då barnen 

som observerats ofta varit aktiva på egen hand, dock har det förekommit vissa sporadiska intra-

aktioner vilket synliggörs i exemplen. Som deltagande observatör i verksamheten har jag, då jag varit i 

närheten av barnen i deras aktiviteter, blivit mer aktiv och bidragande till vissa aktiviteter och 

händelser som observerats än vad pedagogerna har. Med detta har jag försökt hålla mig så neutral som 

möjligt för att ha minimal påverkan i aktiviteten, samtidigt som jag förhållit mig respektfullt mot 

barnens lekinvitationer och på så sätt deltagit i de aktiviteter och lekar som uppstått. Genom detta har 

jag till viss del blivit en del av studien, både som forskare men också som aktivt deltagande i 

verksamheten. Detta förhållningssätt speglas av min arbetserfarenhet inom yrket, ”Det handlar om att 

man ser barn som värda att interagera med och påverkas av – inte bara lyssna på” som Roos (2014, s. 

49) skriver. Genom deltagandet både som observatör och som medverkande i verksamheten, styrks 

den teoretiska anknytningen till studien, då alla performativa agenter påverkar och påverkas av 

varandra på något sätt. Barnens vardag ligger i fokus och därav blir också alla performativa agenter 

som på något sätt bidrar till barnens potentiella möten med fysik relevanta för studien.  

Genomförande 

Förfrågan om att få genomföra studien skickades sammanlagt ut till sex olika förskole-enheter och av 

dessa fick jag svar från två. Mitt val gjordes genom min medvetenhet om problematiken och 

svårigheten med att få tillgång till fältet vilket nämns som en viktig del för en studie av många 

forskare (Lalander 2015; Kaijser & Öhlander 2011; Halvars-Franzén 2010; Caiman 2015). Efter detta 

bokades ett möte in med chefen på den aktuella förskole-enheten där studiens omfattning, syfte och 

etiska överväganden presenterades. Med chefens godkännande av studien skickades sedan en 

förfrågan till de anställda om någon skulle vara intresserad av att ta emot mig för att genomföra 

studien. Efter detta fick jag en inbjudan av arbetsplatsledaren på en av enhetens förskolor att 

genomföra studien på avdelningen där hen jobbade. I samband med detta bokades det in ett möte med 

pedagogerna på avdelningen för att presentera mig och delge information om studien samt för mig för 

att få en blick över avdelningen, vilka pedagoger jag skulle samarbeta med och hur avdelningens 

rutiner såg ut. Avdelningen tog via mail emot informationsbladet om studien6 och den 

samtyckesblankett om barnens deltagande i studien7, vilka skickades ut till vårdnadshavarna. 

Vid mötet med pedagogerna på avdelningen samtalades det om hur studien är upplagd, vilket syftet är 

och hur den kommer gå till. Samtidigt hade vårdnadshavarnas medgivande till barnens deltagande 

                                                      
6 Se bilaga 2. 

7 Se bilaga 3. 
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kommit in där 14 av 15 barn godkänts att få delta i studien, ett barn hade inte godkänt studien då hen 

var på semester. Godkännande för detta barn tillkom i början av studien. Efter detta informerades 

barnen om min ankomst av pedagogerna, följt av att jag besökte barnen för att lära känna dem, vilket 

resulterade i stor förtjusning och ett glatt välkomnande. Studien genomfördes under tre förmiddagar på 

varandra följande dagar, baserat på och anpassat efter verksamhetens utformning. Totalt uppgår 

studiens omfattning till nio timmar i verksamheten, varav tre tillfällen á 30 minuter spenderades till 

avprickningslistan, med påföljande bearbetning av fältanteckningarna till täta beskrivningar. 

Deltagande och aktivitetsbaserad observation - fältanteckningar 

Observationstillfällena började på morgonen varje dag, då barnen var ute på gården. Detta skapade en 

viss problematik då studien genomfördes under vinterhalvåret då barnen var fullt påklädda med 

vinterkläder vilket gjorde det svårt att urskilja vilka barn som jag hade fått godkännande till att 

studera. Pedagogerna hjälpte dock till att visa vilka barn som tillhörde ”vår” avdelning. Med 

anteckningsblocket och penna under armen var det lätt att ta fokus på en röd luva eller en rosa overall, 

vilket underlättade då jag utomhus kunde observera och anteckna på håll och inte ha lika stor 

inblandning i aktiviteterna som jag möjligtvis fick inomhus. Samtidigt som utevistelsen till viss del 

underlättades var det också svårt att observera situationer som var meningsfulla för studiens syfte. 

Barnen verkade ha svårt för att finna ro i sina utomhusaktiviteter, då många händelser som 

observerades inte varade längre än ett ögonblick för att sedan övergå i ett rastlöst vandrande.  

Efter en stunds utevistelse begav sig barnen, pedagogerna och jag själv in för att fortsätta 

verksamheten på avdelningen. Redan i hallen uppstod det situationer där barnen på något sätt hade ett 

naturvetenskapligt möte. Då jag hjälpte pedagogerna att hänga upp barnens ytterkläder observerade jag 

en återkommande händelse i hallen, vilket jag antecknade då barnen begav sig in på avdelningen. Väl 

uppe på avdelningen var jag noga med att hålla mig utanför de aktiviteter som pågick, utan att 

negligera barnens eventuella lekinvitationer, därav valde jag försöka hålla mig i utkanten av rummen. 

Då studien har ett aktivitetsbaserat fokus (Pripp & Öhlander 2011, s. 120) riktade jag mitt fokus på det 

barnen var mitt uppe i, deras lek och deras vardagliga aktiviteter. I de större rummen som barnen ofta 

var många i och rörde sig mycket i, satte jag mig längs väggen eller i fönsterbrädan för att hålla mig ur 

vägen från barnens aktiviteter. I de lite mindre rummen som kändes något mer privata i förhållande till 

de stora rummen, frågade jag om jag fick sitta med i rummet då rummets storlek medförde att jag i 

stort sett blev delaktig i leken eller aktiviteten. Det är en intressant kontrast mellan de större och 

mindre rummen i form av närhet och möjlighet till att vara passiv och utomstående eller delaktig och 

aktiv i barnens aktiviteter. De stora rummen gav en större möjlighet att observera utan att medföra allt 

för stor inverkan på barnens aktiviteter.  

Trots mina försök till passivitet i de stora rummen blev jag ändå blev inbjuden till barnens lek och 

aktivitet. Då barnen inte hade så stort ordförrådet såg jag deras närmanden som en aktiv inbjudan och 

ett tillträde till deras aktivitet. Utifrån studiens teoretiska utgångspunkt skulle sittandet på golvet i 

barnens höjd kunna ses som ett fenomen där lekinvitationer och samspel uppstår i en intra-aktion. 

Detta fenomen blir då en så kallad dörröppnare (Lalander 2015, s. 105), det vill säga fenomenet 

möjliggör för tillträde till fältet genom intra-aktionen mellan alla inblandade performativa agenter. 

Genom att sitta på golvet eller i fönstret gjorde också att barnen hade möjlighet att gå iväg från mig 

om de inte längre ville vara med eller delta i en aktivitet där jag var närvarande. När barnen på något 

sätt lekt eller gjort en aktivitet där de på något sätt intra-agerat med ett material som skulle kunna 

tolkas som ett potentiellt möte med fysik, antecknade jag dessa situationer i det anteckningsblock jag 

bar med mig. Anteckningarna bestod av korta stödord av de iakttagelser och observationer jag gjort för 
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att kunna hänga med i vad som skedde i realtid. De korta anteckningar som jag kontinuerligt förde 

under observationerna skrev jag sedan om till täta beskrivningar för att ge en tydligare helhetsbild för 

den fortsatta analysen. Som en komplettering till anteckningarna har jag under barnens frånvaro i 

efterhand tagit kort på de material som på något sätt intra-agerat med barnen. 

Inventering av naturvetenskapligt görande 

Återkommande under slutet av varje observationstillfälle genomfördes en inventering av barnens 

potentiella möten med fysik utifrån Areljungs (2016) verblista i form av en avprickning. Detta gjordes 

under cirka 30 minuter, precis innan barnen åt lunch vilket skapar en kontinuitet i den insamlade 

empirin samtidigt som det möjliggör för en djupare och kvalitativ analys och blir på så sätt ett 

komplement till fältanteckningarna. Verblistans korta förklaringar av varje verb har varit till hjälp 

under studiens gång för att avgöra om barnens aktiviteter på något sätt berör verben. Den lista som 

varit tillhands under studien är en komprimerad lista med endast verben i originalordning samt tomma 

rutor för att pricka av varje gång en aktivitet kan kopplas till verbet (Se nedan). Avprickningen har till 

viss del varit omfattad av en tidsram, exempelvis om ett barn är mitt i en lek och vid upprepade 

tillfällen genomför samma verb i enlighet med listan har detta räknats som en aktivitet och ett verb 

vilket gett endast ett streck i checklistan. Då det kan vara svårt att avgöra när en lek övergår till en 

annan eller när en aktivitet slutat innehålla ett verb, har jag under denna del av studien försökt röra mig 

fritt på avdelningen för att stämma av alla barnens aktiviteter och möjliggöra för en bredare empiri. 

Inventering av fysik-verb 

Verb Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totalt 

Snurra, Rotera, Pendla     

Rulla     

Dra, Knuffa     

Glida, Halka     

Bromsa, Accelerera, Svänga     

Falla, Rinna     

Välta, Balansera     

Studsa     

Fastna     

Lysa, Spegla, Skugga     

Låta, Eka     

Flyta, Sjunka     

Flyga     

Värma, Kyla, Isolera     

Databearbetning och analysmetod 

Empirin består av tre olika typer av material: fältanteckningar, en avprickningslista och fotografier, 

vilka i sin tur har bearbetats på olika sätt för att kunna användas som underlag. Avprickningslistan är 

sammanställd i en tabell och av de tio-tal observationer som gjorts har fem av dessa valts ut för 

analysen, då dessa överensstämmer med studiens syfte samt är tillräckligt adekvata för att kunna 

analyseras. Både observationerna och avprickningslistan har dokumenterats i ett anteckningsblock 

som när det inte använts i studien förvarats inlåst. Till detta har fotografier tagits på aktuellt material, 

inga kort har tagits på barn eller pedagoger, som komplement till de observationer som gjorts. 
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Fotografierna har tagits med min mobilkamera, där de endast sparats på mobilens minne och inte i 

molnet. De har sedan överförts till dator för att sparas i en speciell mapp som sedan raderas efter 

studiens färdigställande.  

Bearbetning av empiri 

Fotografier 

Det material som krävt minst bearbetning är fotografierna. Genom att bilderna är tagna i efterhand är 

de tagna med specifikt fokus på det material som förekommer i observationerna. På så sätt är det inga 

barn eller annat som på något sätt kan röja barnens, förskolans eller pedagogernas identitet med på 

bilderna. En bild har behandlats i Photoshop8 då det var den enda bilden som hade en del i sig, vilket 

skulle kunna röja förskolans identitet. Detta har suddats ut och bilden har samtidigt beskurits för att 

rikta fokus på det material som för observationerna är intressant. Fotografierna har tagits som 

komplement till det fältanteckningar som gjorts i likhet med det Sverrisson (2015, ss. 198–199) skriver 

om visuella anteckningar och fältfotografering som ett stöd och underlag för en mer djupgående och 

systematisk analys av fältanteckningar. 

Avprickningslista 
Förberedelserna för denna lista har gjorts genom att först gå igenom den svenska versionen av den 

verblista som Areljung (2016)9 skrivit samman som sedan anpassas för att kunna användas som 

avprickningslista. Under studien har denna lista prickats av systematiskt och återkommande varje dag 

av studiens genomförande. Det insamlade materialet har sedan överförts till ett Microsoft Excel-

dokument där resultaten av avprickningen sammanställts. 

Fältanteckningar 
Fältanteckningarna antecknades i ett anteckningsblock i form av korta noteringar och stödord för att 

lättare kunna minnas de observationer som gjorts. Stödorden innefattade vad jag för stunden ansåg 

vara viktiga element för att komma ihåg hela situationen i efterhand. Exempelvis var situationen 

utspelade sig, om något material tillförde något extra eller om det var någon sinnesupplevelse som 

gjorde att situationen blev extra spännande. Fältanteckningarna överfördes från anteckningsblocket till 

ett Word-dokument, bearbetades därigenom och skrevs sedan om till täta beskrivningar. Genom att 

minnas observationerna med hjälp av stödorden, kunde jag mer utförligt och detaljerat beskriva de 

situationer som observerats för att på så sätt skapa en djupare inblick i dessa. Samtidigt som Pripp och 

Öhlander (2011, s. 141) menar att man aldrig kan skriva för mycket i täta beskrivningar, har jag valt 

att utelämna sådant jag anser inte har någon relevans för studiens och analysens syfte. Det kan 

exempelvis vara minnen av vad andra barn säger och gör i bakgrunden eller personliga reflektioner 

och tankar, då dessa kan komma att förvilla läsaren från vad som är intressant i observationen. 

Exempelvis gjorde jag en notis i anteckningarna om att barnens lek ibland kan te sig flyktig och att 

vissa händelser bara sker ett ögonblick för att sedan bytas ut mot något annat. Denna notis passar sig 

eventuellt bättre i själva analysen och kan till beskrivningen av situationen inte tillföra något som får 

läsaren att kunna leva sig in i observationerna. Då barnens ordförråd inte var särskilt stort förekommer 

det inte mycket yttranden i observationerna. Fokus ligger på vad som görs och hur deras kroppsspråk 

och ansiktsuttryck ter sig i förhållande till de aktiviteter de gör. Samtidigt förekommer det utförligare 

beskrivningar av materialet då detta ligger i studiens intresse att klargöra för, då detta svarar mot 

studiens syfte och frågeställningar samt studiens teoretiska utgångspunkt.  

                                                      
8 ©®1990-2015 Adobe Systems Incorporated. 

9 Se bilaga 1. 
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Analysmetod 

Den insamlade empirin har under arbetets gång bearbetats för att kunna genomföra en analys som 

svarar mot studiens syfte. Det finns inga korrekta ramar för hur en analys bör se ut för att skapa 

utrymme för kreativitet och innovation i analysarbetet menar Öhlander (2011, s. 272). Därav rör sig 

analysen i denna studie främst kring två typer av analysmetoder. Den ena metoden handlar om att dela 

upp tolkningsarbetet i olika faser av djupgående analys. Den beskrivs av Elvstrand, Högberg och 

Nordvall (2015, ss. 219–237) som tolkningar av första, andra och tredje graden vilka beskriver hur 

djupgående tolkningar och analyser är. Den första gradens tolkning sker oftast ute i fältet under i 

nedtecknandet av observationer. Efter detta kommer den andra gradens tolkning vilket innebär att den 

insamlade empirin nu börjar beblandas med vetenskapliga och teoretiska infallsvinklar och begrepp. 

Den tredje och sista graden handlar om att ytterligare fördjupa de analyser som redan gjorts genom att 

inbegripa den teoretiska ståndpunkt som studien utgår från. Med detta kan olika mönster gömda vid 

första anblicken synliggöras och på så sätt skapa en djupare och rikare analys av empirin.  

Tillsammans med den ”tredje gradens tolkningar” kommer ytterligare en variant av en metod att flätas 

samman för att lättare kunna genomföra den teoretiska analysen av empirin. Metoden riktar sig mot att 

analysera den insamlade empirin i relation till den teoretiska utgångspunkten. Det första steget handlar 

om att synliggöra vilka performativa agenter som framstår i observationerna. Det andra steget handlar 

om att synliggöra och förklara hur de olika performativa agenterna intra-agerar och samhandlar med 

varandra. Det tredje och sista steget handlar om att göra en djupgående analys av hur de performativa 

agenterna intra-agerar och vilka fenomen som kan tänka sig uppstå i dessa möten.  

Forskningsetiska överväganden  

I genomförandet av forskningsstudier i fältet som berör andra människor tillkommer en rad olika 

etiska aspekter som på många olika plan är reglerade av både lagar, personuppgiftslagen (SFS 

1998:204) och andra viktiga dokument, exempelvis god forskningssed (Vetenskapsrådet 2011). Dessa 

etiska aspekter gäller genomgående under hela forskningsprocessen och berör allt från studiens design, 

till metod och urval, till analys och presentation av empirin menar Löfdahl (2014, s. 32). Detta medför 

krav på en aktiv medvetenhet hos den som genomför studien för att ta i beaktning och reflektera kring 

de etiska problem, dilemman eller aspekter som kan tänkas uppstå under hela studiens process. 

Framförallt rör sig de etiska aspekterna kring vad Vetenskapsrådet (2011, s. 16) benämner som 

forskningsetik, det vill säga frågor, etiska dilemman och etisk problematik som kan uppstå i relation 

till de människor som på något sätt medverkar i studien. Tanken är att till så stor grad som möjligt 

skydda dessa människor från eventuella skador eller kränkningar som kan uppstå under studiens 

genomförande (Vetenskapsrådet 2011, s. 16). Ett krav som har utgångspunkt i dessa etiska aspekter är 

individskyddskravet vilket kommit att förklaras i forskningsetiska kodexar. Detta innefattar bland 

annat kravet på att informera de eventuella deltagarna om studien och dess syfte och kravet på 

samtycke för deltagande och genomförande av studien samt hur material i efterhand ska bearbetas och 

behandlas för att skydda deltagarnas integritet (Vetenskapsrådet 2011, s. 18). Inför och under denna 

studie har etiken varit en viktig faktor i utförandet. Löfdahl (2014, s. 36) kategoriserar de etiska 

aspekterna i en studie, i linje med Vetenskapsrådets (2011) riktlinjer, på följande sätt: Information och 

samtycke, val av metod och genomförande samt publicering och förvaring av insamlat material. Dessa 

punkter utgör grunden för denna studies etiska överväganden. 
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Information och samtycke 

Studiens deltagare har informerats om studiens syfte för att på så sätt tydliggöra deras rättigheter och 

vilka krav de kan ställa på mig, allt i enlighet med kravet på information och samtycke 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 18). Information om studiens syfte och etiska överväganden gällande 

integritetsskydd av alla inblandade gick i första hand ut till chefen för den aktuella förskolan för att på 

så sätt ge information och få samtycke om studiens genomförande från ledningen. Med 

förskolechefens godkännande gavs information om studien till den förskolepersonal som skulle bli 

berörda. Med deras samtycke informerades vårdnadshavarna till barnen på den berörda avdelningen 

via mail och bifogades en skriftlig samtyckesblankett som de ombads underteckna om de godkände att 

deras barn fick delta i studien10, för att sedan samlas in av avdelningens pedagoger. Av 15 barn 

godkände alla vårdnadshavare sitt barns deltagande, vilket underlättade studiens fortsatta gång. Efter 

detta informerades barnen av pedagogerna om att jag skulle delta i verksamheten och varför. Jag fick 

även möjlighet att förklara för barnen varför jag är där och vad jag kommer göra under mitt första 

besök där jag fick möjlighet att lära känna barnen. Det föll sig naturligt, även fast barnen inte hade så 

stort ordförråd och välutvecklat talspråk, att förklara varför jag var där då barnen såg undrande på mig 

vid det första nära mötet i hallen. En av pedagogerna uppmärksammade deras undrande kroppsspråk 

och blickar och förklarade varför jag var där, varpå jag kunde haka på och förklara att jag var där för 

att titta på när de leker och att jag kommer skriva i mitt block om det de leker. Löfdahl (2014, s. 40) 

påpekar svårigheten med att informera små barn om vad en studie innebär, vad deras deltagande ger 

för konsekvenser och hur de ska kunna uttrycka sitt samtycke för deltagande. Detta har varit högst 

aktuellt i denna studie då barnen ifråga är i två-års åldern. Detta ställer höga krav på en större 

medvetenhet och aktiv lyhördhet kring barnens handlingar, kroppsspråk och dylikt under studiens 

genomförande och vad dessa säger om barnens villighet att delta eller inte delta samt vara närvarande 

eller inte i studien. 

Genom alla dessa led av information och samtycken har jag understrukit vikten av barnens 

individuella samtycke till sitt deltagande. Oavsett om alla led ner till barnen godkänner och samtycker 

till studiens genomförande, är det i slutändan barnens samtycke som är slutgiltigt och väger tyngst. Jag 

vill också poängtera att barnens godkännande och samtycke endast är tillfälligt eller provisoriskt vilket 

bland annat Robson (2011, s. 187) och Caiman (2015, s. 51) skriver om. Med detta betyder det att 

barnens godkännande och samtycke är förhandlingsbart och att de när som helst kan välja att inte 

längre delta i studien utan att ge en förklaring, vilket även Löfdahl (2014, s. 37) menar på.  

Metod och genomförande 

Metoden för denna studie består av deltagande observation som dokumenteras i form av 

fältanteckningar i ett anteckningsblock. Dessa anteckningar kompletteras i sin tur med fotografier på 

material som på något sätt är aktuellt och relevant i de observationer som görs och tas i syfte att utöka 

och underlätta läsningen och analysen av den insamlade empirin. Fotografierna som tagits i efterhand 

utan deltagarnas närvaro, innehåller inte några personer och allt som på något sätt kan peka på någon 

av de inblandade har bildbehandlats för att skydda alla deltagares integritet i enligt med lagar och 

etiska regler. Jag har gjort ett aktivt val att endast fotografera material och inga personer för att redan 

där skydda vederbörandes integritet, samtidigt som jag är medveten om att fotografier på de aktiviteter 

som sker hade kunnat gynna studiens resultat och analys. Jag menar dock att integritetsskyddet väger 

tyngre, då jag anser att det material som produceras genom fältanteckningar och genom fotografier 

                                                      
10 Se bilaga 2 och 3. 
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endast på material tillför tillräckligt med empiri för att göra en genomgående och utförlig analys i linje 

med studiens syfte.  

En viktig aspekt av studiens genomförande har varit barnens sätt att agera och påvisa sitt intresse eller 

sin aktsamhet till deltagandet i studien. Barnens tillfälliga godkännande har varit av yttersta vikt och 

deras medverkan har varit helt på deras villkor. Jag har under studiens genomförande försökt vara så 

lyhörd som möjligt till barnens kroppsspråk och handlingar för att lägga makten i valet av deltagande 

hos barnen. Då alla rum på avdelningen har varit öppna har barnen på så sätt haft möjlighet att komma 

in eller avvika från den plats eller det rum jag befunnit mig i, vilket i likhet med Caimans (2015) 

resonemang om öppna rum och tillgänglighet, lägger makten hos barnen. Jag har anpassat mitt 

förhållningssätt och varande i rummen beroende på rummens storlek och vilka möjligheter till 

deltagande som rummen erbjuder. För att minska den eventuella maktposition som jag kan tänkas 

utstråla i form av en vuxen, har jag valt att både i de större och mindre rummen sätta mig ner på golvet 

i barnens nivå i syfte att skapa en mer jämlik positionering. Detta i sin tur har skapat bättre relationer 

till barnen då de haft möjlighet att se mig direkt i ögonen samt möjlighet att närma sig eller dra sig 

ifrån mig då jag har varit stationär på golvet. Det har också uppstått situationer där jag varit i 

dörröppningen till de mindre rummen varpå barnen tittat på mig frågande och lite avvikande, där jag 

tolkat deras kroppsspråk som att jag inte är tillåten att delta. Med detta har jag valt att vara i ett annat 

rum och fortsatt studien på en plats där barnen tillåter och samtycker till min närvaro. 

Mitt anteckningsblock och min penna har alltid varit framme och öppet synliga för barnen och 

pedagogerna under studiens genomförande. Att ständigt ha anteckningsblocket framme skapar både 

för och nackdelar för studien samtidigt som vissa etiska svårigheter kan uppstå, något som Pripp och 

Öhlander (2011, s. 134) skriver om. De menar att många forskare oftast väljer att ha 

anteckningsblocket framme hela tiden och öppet för deltagarna att se, vilket blir en slags påminnelse 

om varför man är där (ibid.). Anteckningsblockets närvaro under denna studie har tillsynes haft liten 

påverkan på barnens villighet att delta, vilket kan bero på deras vana att bli dokumenterade i 

förskoleverksamheten generellt11. Vid enstaka tillfällen har anteckningsblockets närvaro möjliggjort 

för relationsskapande kontakt med vissa barn, då jag vid olika tillfällen haft kontakt med barn som 

sedan gått iväg för att hämta papper och penna följt av att de slår sig ned bredvid mig, med papper och 

penna i högsta hugg. Anteckningsblocket blev på så sätt en ingång till barnens intresse för mig och 

något som barnen kunde använda för att skapa en relation till och förståelse för det jag gjorde. 

Integritet, publicering och förvaring av insamlat material  

I enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204) har identiteten hos studiens deltagare varit 

sekretessbelagda och behandlats varsamt. Alla namn på verksamhet, avdelning, barn och pedagoger 

som förekommer i denna studie är fingerade och avidentifierade i enlighet med de lagar och regler 

som gäller samt de regler och rutiner som Stockholms Universitet har. Arkivering och förvaring av 

materialet har i enlighet med Stockholms Universitets riktlinjer förvarats på en säker plats och 

kommer efter uppsatsens godkännande att förstöras. Materialet används endast för denna uppsats i 

enlighet med nyttjandekravet, vilket beskrivs av Löfdahl (2014, s. 38). 

 

 

 

                                                      
11 Se exempelvis Skolverkets (2012) material om pedagogisk dokumentation. 
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Studiens kvalitet 

Metod och genomförande 

Oavsett forskningstyp ställs det krav på att forskningen ska uppehålla hög kvalitet och visa på god 

kompetens inom det område som studien rör sig kring, detta ska återspeglas genom hela arbetet med 

studien menar Fejes och Thornberg (2015, s. 256). Metoderna som använts vid studiens datainsamling, 

deltagande observation med fältanteckningar och avprickningslista med fysik-verb, har både sina 

styrkor och svagheter för studiens resultat och analys. Den deltagande observationen har haft sina 

fördelar för studien, då metoden har möjliggjort för mig att kunna vara aktiv och närvarande i de 

situationer och händelser som uppstår i verksamheten. Den ger en direkt anknytning till barnen som 

medverkar i studien vilket i sin tur möjliggör en enklare kontakt gentemot varandra till skillnad om jag 

hade varit bakom en kameralins. Nackdelen med denna metod blir tillförlitligheten och objektiviteten 

till de observationer som görs. Då jag som deltagande observatör ofta och gärna blev inblandad i de 

aktiviteter och lekar som barnen hade kan det vara svårt att göra objektiva observationer kring barnens 

vardagliga aktiviteter och lek. Barnens vardagliga aktiviteter är en viktig del av studies syfte och kan 

tolkas vara aktiviteter utan en vuxens inblandning, vilket jag i det här fallet inte lyckades frångå. Då 

blir frågan huruvida studiens resultat är tillförlitligt gentemot att visa på vad som sker i barnens vardag 

och lek. Samtidigt går det att argumentera för detta då barnens vardag i förskolan inte är helt vuxenfri. 

I verksamheten befinner det sig alltid pedagoger som på något sätt samspelar med barnen, vilket då 

skulle kunna betyda att den deltagande observationen möjliggör för en reellare verklighetsbild av 

barnens vardag. 

Att som deltagande observatör ofta bli inblandad i barnens aktiviteter är också något jag ibland 

upplevt som en svårighet. Att samtidigt försöka föra noteringar och aktivt delta i barnens lek eller 

aktivitet skapar en viss svårighet och ett dilemma i hur jag ska agera och vad som är viktigast. Vid en 

situation som beskrivs här nedan12, blev jag indirekt inbjuden att delta i barnens lek, varpå jag 

accepterade inbjudan och blev en aktiv deltagare i leken. På grund av lekens natur var jag till slut 

tvungen att lägga ner blocket för att kunna upprätthålla min del i leken. Barnen verkade uppskatta mitt 

deltagande och jag gjorde då valet att pausa observationerna för att kunna möta barnen och på så sätt 

bygga en relation till dem. Att vara en deltagande observatör som hoppat mellan att observera och 

anteckna till att delta har varit en stor svårighet under studiens genomförande, samtidigt som det har 

berikat observationerna med nya infallsvinklar. Att filma hade möjligtvis varit att föredra för att skapa 

möjlighet till att dokumentera aktiviteterna i sin helhet och samtidigt kunna delta till hundra procent. 

Men att filma skapar i sin tur en hel rad av etiska dilemman som fältanteckningar inte gör. Exempelvis 

förvaring och integritetsskydd samtidigt som det medför ett stort efterarbete i transkribering, vilket var 

några av orsakerna till att filma inte var ett alternativ för mig i denna studie. 

En annan svaghet som metoden innefattar är tillförlitligheten till anteckningarna och de täta 

beskrivningarna, då dessa baseras på korta anteckningar. Som deltagande observatör kan det vara svårt 

att hinna skriva långa och utförliga anteckningar i stundens hetta, vilket jag upplevt under studiens 

genomförde och som också upplevts i en studie som Kaijser (2011, ss. 134–135) genomförde i en 

lanthandel. Detta medför en viss oklarhet i huruvida de täta beskrivningarna blir helt sanningsenliga in 

i minsta detalj. Detta är i sin tur ett av de stora dilemmana med en etnografisk studie, det vill säga 

tillförlitligheten och sanningsenligheten i sin absoluta form är en omöjlighet då alla händelser och 

observationer på något sätt tolkas av alla människor oavsett om det är i en studie eller i vardagen 

(Roos 2014, s. 53). För att producera en empiri som i så stor utsträckning som möjligt återspeglar de 

                                                      
12 Se Exempel 2 - ”Flygande björnar” under rubriken Resultat och analys. 
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observerade situationerna som antecknats, har jag därför skrivit de täta beskrivningarna så tätt inpå 

observationstillfällena som möjligt, vilket Pripp och Öhlander (2011, s. 135) menar är ett adekvat sätt 

att producera tillförlitliga täta beskrivningar på i en deltagande observation. Som komplement till de 

anteckningar jag gjorde tog jag som tidigare nämnts fotografier i efterhand på de material som florerat 

i observationerna. Detta har i sin tur möjliggjort för att skapa ett tillförlitligare material som svarar mot 

studiens syfte, vilket Roos (2014, s. 53) beskriver som multipla insamlingstekniker, det vill säga att 

kombinera olika datainsamlingstekniker för att skapa ett bredare empiriskt material.  

Den andra metoden som använts är avprickningslistan av fysik-verb som har varit väldigt enkel att 

genomföra utan större svårigheter, då verblistan som Areljung (2016) producerat använts i sin 

ursprungliga form tillsammans med en enkel avprickning. En svaghet med denna metod är huruvida 

en aktivitet tolkas innehålla ett av verben eller inte. Det är ett urval och avvägning som jag gjort under 

genomförandet och kan till viss del ifrågasättas. Frågor som jag brottats med är avvägningen om en 

aktivitet innehåller ett eller flera verb, och om ett verb förekommer flera gånger i en aktivitet räknas 

det då som en gång eller räknas det varje gång det förekommer. Verblistan och dess förklaringar har i 

genomförandet av denna metod varit ett stöd och en hjälp till att kunna tolka huruvida en situation kan 

tänkas innehålla något av verben. När det kommer till huruvida ett verb kan återkomma flera gånger i 

en situation och hur många gånger detta verb ska räknas, gjorde jag valet att räkna verbet endast en 

gång. Jag baserade mitt val på att det var en aktivitet som innehöll verbet och inte ett verb som 

förekom flera gånger i samma situation.  

Tolkning och analysarbete – koherens och tillförlitlighet  

Denna studie vilar på agentisk realism som i likhet med tidigare forskning inom det förskoledidaktiska 

fältet, exempelvis Änggård (2015), Hultman och Lenz Taguchi (2010) och Bernemyr (2015), 

genomsyrar hela studiens genomförande. Teorin har format hela studiens design och har under 

genomförandet varit närvarande då jag som deltagande observatör kan ses som en performativ agent i 

verksamheten, en performativ agent som på något sätt samhandlar med andra performativa agenter, 

exempelvis barnen eller materialen. Teorin lägger också grunden för det tolkningsarbete jag genomfört 

och de analyser som görs av empirin. Absoluta sanningar och fullkomlig objektivitet är ouppnåeligt 

menar Roos (2014, s. 53), då både jag och du som läser gör en tolkning. Bernemyr (2015, s. 72) 

beskriver att den tolkning och den analys som görs i en studie producerar endast en typ av verklighet 

och förståelse vilka uppstår i mötet mellan empirin och mig som forskare och att denna verklighet och 

förståelse skulle förändras om en annan forskare använt samma empiri. Förståelsen och meningen i 

resultaten ur ett posthumanistiskt perspektiv uppstår i mötet mellan olika performativa agenter, 

exempelvis den materiella uppsatsen, jag som analyserar empirin, du som läser och de diskurser som 

samhandlar med exempelvis dig och mig (Bernemyr 2015, s. 72). Med detta skulle resultatet i denna 

studie kunna generaliseras i vad Fejes och Thornberg (2015, ss. 272–273) beskriver vara en situerad 

generalisering. Det betyder att resultaten baseras på tolkningar och beskrivningar av olika händelser 

vilka i sin tur tolkas av läsaren som förhoppningsvis kan få nya insikter och tankar eller en 

igenkänningsfaktor i andra studier (ibid.). Resultatet kan också användas som komplement och 

utgångspunkt för andra studier och ”användargeneraliseras” vilket betyder att studiens 

generaliserbarhet ligger i läsarens tolkning av studiens resultat och huruvida läsaren använder, kopplar 

och relaterar resultatet till andra studier (ibid.). 
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Resultat och analys 

Syftet med studien är att utifrån ett agentiskt realistiskt perspektiv synliggöra hur vanliga olika typer 

av potentiellt meningsskapande möten med fysik är i barns vardag samt att undersöka barns materiellt-

diskursiva möten med fysik. Resultaten pekar på att det förekommer flera möten med fysik-verb i 

barnens vardag, vilka i sin tur möjliggör för potentiellt meningsskapande möten om olika fysikaliska 

fenomen. 

Inventering av naturvetenskapligt görande 

Genom att studera när barnen använder sig av 

olika fysik-verb går det att konstatera att det 

under barnens vardagliga aktiviteter och lek 

sker en rad olika potentiella möten med fysik. I 

snitt visar resultaten att det förekommer fysik 

relaterade verb av olika slag cirka 34 gånger 

per observationstillfälle (det vill säga per 

halvtimme). Den totala mängden observerade 

verb skiljer sig från dag till dag då antalet barn 

vid varje observationstillfälle varierade.  

Barnens möten med fysik-verb visar sig genom 

resultaten vara vanligt förekommande, vilket 

betyder att barnen varje dag intra-agerar med 

olika performativa agenter där potentiella 

möten med fysik uppstår. Den totala 

förekomsten av verb minskar för varje dag 

vilket är ett resultat av barnens närvaro. Dag 

ett var det 11 barn på avdelning vilket fram 

tills dag tre minskade till sex barn. Resultaten 

pekar dock på, oavsett barnens närvaro, att vissa verb var vanligare än andra i barnens aktiviteter. 

Verben välta och balansera, dra och knuffa samt låta och eka var de tre vanligast förekommande 

verbparen totalt. Det finns också verb som förekommer oftare på en dag, exempelvis lysa, spegla och 

skugga, falla och rinna samt fastna. Orsaken till att dessa verb förekom oftare vissa dagar bottnar i att 

de uppstod i väldigt specifika aktiviteter som barnen var delaktiga i. Dag ett var barnen mycket i det 

rum som hade en spegel på väggen i vilken de speglade sig i samtidigt som de även lekte rollekar där 

det skulle vara dag och natt, varpå de släckte och tände lamporna i rummet. Verben falla och rinna 

tillsammans med verben flyta och sjunka förekom också dag ett då pedagogerna möjliggjorde för 

barnen att städa i ett av rummen. Barnen fick tillgång till en hink med vatten och trasor i som de tömde 

och fyllde med vatten samtidigt som de observerade hur trasorna intra-agerade med vattnet, antingen 

genom att flyta eller genom att sjunka. Verbet fastna som förekom fem gånger dag två hade också en 

specifik aktivitetsbaserad orsak, då pedagogerna tog fram limstift och diverse annat material som 

barnen kunde använda sig av för att på så sätt få saker att fastna på ett papper. 

Inventering av fysik-verb 

Verb Dag 1 Dag 2 Dag 3 Totalt 

Snurra, Rotera, Pendla 2 4 3 9 

Rulla 1 3 1 5 

Dra, Knuffa 8 4 4 16 

Glida, Halka 1 1 0 2 

Bromsa, Accelerera, Svänga 2 2 2 6 

Falla, Rinna 5 1 1 7 

Välta, Balansera 5 7 4 16 

Studsa 2 1 1 4 

Fastna 1 5 1 7 

Lysa, Spegla, Skugga 7 1 1 9 

Låta, Eka 5 4 4 13 

Flyta, Sjunka 2 0 0 2 

Flyga 0 3 1 4 

Värma, Kyla, Isolera 0 2 1 3 

Totalt: 41 38 24 103 
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Anledningen till att vissa verb var totalt vanligast förekommande kan bottna i många olika orsaker. 

Barnens ålder och de material som fanns tillgängligt på avdelningen kan vara möjliga faktorer till 

verbens förekomst. Verben ”dra & knuffa” som förekom totalt 16 gånger skulle kunna kopplas till det 

material, de performativa agenter, som fanns tillgängligt för barnen. Pedagogerna förklarade för mig 

att de valt att ha väldigt ”lite och enkelt” material framme, mestadels kartonger och byggklossar av 

olika slag, vilket kan vara en förklarande orsak till barnens val av aktiviteter. Samtidigt skulle även 

dessa material i form av performativa agenter kunna ses intra-agera med barnen där en kraftig agens 

uppstår som drar barnen till sig i likhet med det Palmer (2011, s. 43) skriver om agens. Dessa 

performativa agenter samhandlar med de diskurser som finns kring exempelvis kartonger och vad en 

kartong kan ha för funktion i förskoleverksamheten. Dessa intra-agerande performativa agenter som 

fanns tillgängliga resulterade i att verben ”dra & knuffa” kom att frekvent uppstå i barnens intra-

agerande aktiviteter (Se exempel 4 ”Barnet och båten”). Även verben ”välta & balansera” kan ha 

påverkats av det tillgängliga materialet, de performativa agenterna, varpå en agens uppstod som gjorde 

barnen intresserade av att bygga torn (Se slutet på exempel 5 ”I mötet med ett ljusbord”). Barnens 

ålder och de diskurser som finns kring vad det innebär att exempelvis vara ett två-årigt barn på just 

den här förskolan, kan också ha varit en bidragande faktor till att vissa verb uppstod oftare än andra i 

barnens aktiviteter. Då barnen inte hade så väl utvecklat talspråk verkade en rad olika aktiviteter 

handla om att pröva rösten genom olika ljud och läten vilket ledde till att verben ”låta & eka” uppstod 

dagligen. Dessa aktiviteter skulle också kunna ses uppstå i barnens samhandlande med det tillgängliga 

materialet, rådande diskurser och andra performativa agenter. Toapappersrullar och 

hushållspappersrullar transformerades i materiellt-diskursiva intra-aktioner med barnen till 

”instrument” med vilka barnen, deras röster och olika diskurser intra-agerade och ljud i form av 

verben ”låta & eka” uppstod.  

Utifrån dessa resultat skulle det kunna betyda att verksamhetens material och utformning möjliggjorde 

för vissa typer av aktiviteter eller intra-aktioner som i sin tur möjliggjorde för vissa verb förekom 

oftare än andra. Detta i sin tur skulle kunna betyda att intra-aktionen mellan de performativa agenterna 

i verksamheten skapade en agens som möjliggjorde för ett betydelsefullt och potentiellt 

meningsskapande möte med fysikaliska fenomen för barnen. Genom att barnens knuffande, vältande 

och låtande uppstår i intra-aktioner med olika performativa agenter, samhandlar de på så sätt en 

mening om begreppen, exempelvis i mötet mellan barnen och det som knuffas uppstår fenomenet ”att 

knuffa” vilket möjliggör för ett potentiellt meningsskapande om fenomenet. Detta betyder att 

resultaten pekar på att barnen vid flertalet tillfällen möter och intra-agerar med olika fysikaliska 

fenomen i deras vardag vilka i sin tur skapar tillfällen för ett potentiellt meningsskapande kring de 

fysikaliska fenomen som verben är kopplade till.  
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Barnens intra-aktioner med fysik 

Exempel 1 - Torkskåpet 

I hallen på väg in från gården är fem barn tillsammans med en pedagog. Då 

pedagogen hjälper ett barn åt gången lämnar det de andra barnen att antingen 

vänta på deras tur eller att vänta på att alla ska bli klara. Ett av barnen, Jens, 

rör sig igenom rummet och ställer sig framför ett av torkskåpen. Han bankar 

en gång på dörren och tar sedan tag i handtaget för att öppna torkskåpet. 

Dörren flyger upp och Jens tar tag i en trasig gummilist som sitter på insidan 

av dörren. Gummilisten fungerar på så sätt som ett handtag, vilket han nu tar 

ett rejält tag i samtidigt som han tar ett steg in i torkskåpet. Han vänder sig 

om, tittar lite finurligt ut från skåpet och drar sedan igen dörren med en smäll. 

Väl inne i skåpet börjat han låta på olika sätt, han bankar på skåpet och gör 

olika ljud med rösten. Han öppnar dörren lite på glänt och kikar ut med ett 

leende. Han stänger sedan dörren igen för att fortsätta låta inne i torkskåpet 

en stund till. Efter ett kort tag kommer han ut från torkskåpet och stänger 

dörren med en smäll. 

Analys 

I exemplet synliggörs ett möte mellan Jens och ett av förskolans torkskåp. Torkskåpet kan ses som en 

performativ agent som intra-agerar med exempelvis rummet och de diskurser som finns om vad ett 

torkskåp på en förskola innebär. Agensen som uppstår i torkskåpets materiellt-diskursiva intra-aktion 

är en kraft som gör något med Jens, en kraft som intra-agerar med Jens. I mötet och intra-aktionen 

mellan Jens och torkskåpet uppstår intresset och nyfikenheten vilka intra-agerar med Jens. I denna 

intra-aktion uppstår handlingen av att Jens bankar på utsidan av dörren. När handen, torkskåpsdörren 

och diskurser intra-agerar uppstår ett åskande ljud. Det vi uppfattar som fenomenet ljud uppstår i intra-

aktionen mellan Jens och torkskåpet på liknande sätt som Bernemyr (2015) beskriver hur ljud uppstår i 

mötet av olika performativa agenter så som barn och metallock. Jens öppnar sedan dörren och tar tag i 

den trasiga listen på insidan, går in i torkskåpet och stänger dörren med ett brak. Från det första mötet 

med Jens och torkskåpet tillsammans med andra performativa agenter, uppstår nu en ny intra-aktion 

när Jens träder in i torkskåpet, de två performativa agenterna flätas samman i en ömsesidig 

samhandling. Med detta blir Jens en del av ett möte där en ny mening om fenomenet ljud kan uppstå. I 

torkskåpet möter Jens inte bara fenomenet ljud utan mörker och akustik är begrepp som också skulle 

kunna uppstå i den intra-aktion Jens är en del av. Han låter starkt och svagt och bankar olika hårt, 

vilket resulterar i olika typer av ljud och volym. Genom att vara inne i torkskåpet och intra-agera 

tillsammans med olika performativa agenter uppstår fenomenen ljud och akustisk vilka i sin tur intra-

agerar med Jens då han i form av sin kropp samhandlar med de ljudvågor som studsar runt inne i 

torkskåpet. Kunskapen och meningen om ljud och akustik uppstår och blir betydelsefull i denna intra-

aktion. Det är i det här mötet, den här intra-aktionen, när Jens, torkskåpet, diskurser och fenomen 

samhandlar som möjliggör för att kunskap och mening uppstår om begreppen. När Jens sedan går ut 

från torkskåpet är det möjligt att han genom deras möte har fått ny kunskap och ny mening, då ny 

kunskap och nya förståelser alltid kan förväntas uppkomma när performativa agenter intra-agerar 

skriver Bernemyr (2015, s. 105 med referens till Barad 2007). 
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Exempel 2 - Flygande björnar 

Några barn har precis kommit in på avdelning efter att de 

varit ute. Tre av barnen, två killar och en tjej, går in i ett 

av de mindre rummen på avdelningen som tillsynes 

verkar vara någon typ av rolleksrum. I rummet, som inte 

är mycket större än cirka två gånger tre meter finns det 

ett litet bord och några stolar, några kuddar och en liten 

madrass, en sänghimmel och längre tygstycken som 

hänger från taket, några utklädningskläder samt en stor 

låda fylld med nallar av olika slag. Jag kommer in på 

avdelningen strax efter barnen och ser att de tre barnen inne i rolleksrummet är i full färd med att kasta 

nallarna i högt upp i luften en efter en. Det väcker mitt intresse och jag frågar barnen om jag får sitta 

med i rummet. De pausar raskt kastandet, tittar på mig, nickar och fortsätter sedan 

kasta nallarna i luften med glädje och lustfyllda ansikten. Kastandet fortsätter någon 

minut tills lådan med nallarna är helt tom och nallarna är utspridda över golvet. Ett av barnen tar upp 

en nalle och utropar ”gosedjur” och tittar glatt på mig, vilket jag tolkar som en inbjudan till deras lek. 

Jag ler och godkänner lekinbjudan men en liten nick. Då börjar gosedjuren flyga mot mig, barnen 

kastar dessa glatt i en hög båge mot den plats jag sitter vid i ena hörnet av rummet. Jag plockar upp 

och tar emot djuren och kastar dessa tillbaka mot barnen. Barnen skrattar och tittar glatt på hur 

nallarna flyger i luften, de flyger högt, lågt, hit och dit och landar lite här och var i rummet. Leken 

fortgår en god stund med stor glädje och intresse för nallarnas flygkonster, tills den efter några minuter 

övergår i att barnen går och äter frukt i ett annat rum.  

Analys 

I exemplet ges en inblick i en aktivitet som barnen startat på eget initiativ. Vid första anblick verkar 

det uppstå en agens i den stora mängden nallar i lådan. En agens som uppstår när nallarna och lådan 

intra-agerar med varandra och i intra-aktion med barnen uppstår en intressant och spännande, rent av 

lustfylld lek utifrån hur de med glädje intra-agerar med nallarna. Det som tydliggörs i detta exempel är 

hur olika materiellt-diskursiva performativa agenter, nallarna, lådan och diskurser, samhandlar med 

barnen. Att nallarna sitter samlade i lådan och ”tittar” på barnen när de kommer in skulle kunna liknas 

med den lekinvitation som jag fick i exemplet, en blick och ett leende. Nallarna kan ses som 

performativa agenter som bjuder in barnen till ett möte. Ett möte och en intra-aktion där det 

fysikaliska fenomenet gravitation uppstår i form av verbet ”falla”, det vill säga hur objekt i 

uppkastandet motverkar jordens gravitation samt i fallandet påverkas av jordens gravitation. I barnens 

första möte med nallarna uppstår en relation, en ömsesidig sammanflätning, mellan människa och 

material. I relationen, intra-aktionen och mötet uppstår ett potentiellt lärandetillfälle för barnen om 

jordens gravitation. Meningsskapandet möjliggörs i den stund barnen och nallarna tillsammans intra-

agerar med jordens gravitation, när nallarna flyger upp i luften och sedan faller ned mot golvet. Efter 

en stund träder jag in som en performativ agent i barnens och nallarnas intra-aktion, vilket skulle 

kunna tolkas som att någon slags mening eller kunskap har uppstått i den första intra-aktionen med 

nallarna, som barnen sedan vill utöka genom att bjuda in mig i deras lek. De olika meningarna, eller 

fenomenen som Barad (2007) kallar det, som uppstår i intra-aktionerna, intra-agerar i sin tur med 

varandra varpå ytterligare en intra-aktion uppstår där ytterligare en mening om fenomenet gravitation 

uppstår.  

Fig. 
1 
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Exempel 3 - Lejonet och grisen på fall 

Rummet är indelat i olika mindre delar där det i ena hörnet finns 

ett bord med en bokhylla tätt intill som innehåller lite pussel. 

Bakom bokhyllan längs väggen i mitten av rummet, finns det en 

stor hög med tomma kartonger i olika storlekar. I hörnet mittemot 

bordet och på ena sidan av högen med kartonger finns det en liten 

bygghörna med klossar av olika slag. Dessa finns tillgängliga i en 

liggande hylla som avgränsar bygghörnet mot det motsatta hörnet 

där det finns ett lågt bord med duplo. I anslutning till 

duplohörnan finns det en träkonstruktion i form av en kub utan väggar. Här finns det lite kuddar och 

filtar och längs kanterna hänger det tyg som gör att kuben blir till en koja.  

Jag har satt mig på en fönsterbräda nära duplohörnan. Efter en liten stund kommer ett barn, Oskar, till 

duplohörnan. Han slår sig ned på duplobordet och börjar rota runt i duplolådan. Oskar tittar på mig 

och plockar fram en legogubbe ur lådan, håller upp den och tittar på mig, ”titta” säger han och jag 

svarar ”ja titta, en gubbe”. Han lägger ned gubben i duplolådan och fortsätter rota runt i den. Han 

plockar upp ett duplolejon, tittar på mig och håller upp lejonet, ”oj ett lejon” säger jag, ”lejon” svarar 

han konstaterande, ställer det på bordet och fortsätter rota runt i lådan. Han plockar upp ytterligare ett 

lejon, ställer sig upp, kommer fram till mig och räcker mig lejonet. Jag tar emot det och ställer det på 

mitt knä, jag sitter med benen i kors och har anteckningsblocket och penna i händerna. Oskar tittar på 

lejonet och tittar sedan på mig och säger lite försynt ”den ramla”. Jag tittar lite frågande och svarar 

”ska den ramla?”, jag skakar lite försiktigt på benet så lejonet börjar vingla och trillar av benet ner på 

golvet. Han ler och plockar upp en stor fia-med-knuff pjäs från duplolådan, ställer den på mitt knä, 

tittar på mig lite frågande och säger ”tappa?”. Jag ler och skakar än en gång på benet så att fiapjäsen 

trillar ner på golvet. Han ler återigen, plockar nu upp duplolejonet som tidigare trillade av knät och 

ställer denna på mitt knä. Han tittar först på lejonet och sedan på mig och säger ”tappa?”. Jag skakar 

återigen knät, Oskar tittar på lejonet och följer det med blicken då det återigen trillar ner till golvet. En 

av pedagogerna kommer fram tätt följt av ett annat barn, Erik, som från håll verkar ha observerat vad 

jag och Oskar gjort i duplohörnan. Pedagogen frågar om Oskar vill ha frukt vilket han vill och går med 

pedagogen för att äta frukt. Erik som kom tillsammans med pedagogen sätter sig nu istället vid 

duplobordet och tar över Oskars plats. Han rotar runt lite i duplolådan och plockar upp en gris. Jag 

tittar på Erik och han tittar på mig och frågar ”va de?”, jag svarar honom lite fundersamt ”ja va e de?”. 

Erik tittar på grisen och säger ”en gris… den inte ramla…”. Han ställer sig upp kommer fram till mig 

och ställer grisen på mitt knä. Den hamnar lite på sidan av knät vilket gör att den ramlar direkt utan att 

jag skakar på knät. Erik tittar på grisen och säger ”oj, ramla”. Erik vänder sig om och går iväg. 

Analys 

När Oskar börjar rota i duplolådan uppstår vad som skulle kunna tolkas som en första tydlig intra-

aktion, en intra-aktion där duplolådan och Oskar samhandlar. Vid en djupare anblick innehåller dock 

duplolådan i sig en mängd olika intra-agerande performativa agenter. Gubbar, figurer och klossar i 

olika färg i intra-aktion med varandra där en agens uppstår i deras intra-aktion, en agens som gör något 

med Oskar redan innan han börjar rota runt i lådan. Oskar rotar runt i duplolådan och plockar upp en 

duplogubbe. Agensen som uppstår i mötet mellan Oskar och gubben verkar vara en kort sekund innan 

den försvinner, då han lägger ned gubben i lådan igen. På samma gång verkar det vara något mer som 

intra-agerar med Oskar och ett intresse uppstår i detta möte. Han fortsätter rota runt i lådan, 

duplolejonet verkar sticka ut från mängden. I och med Oskars intra-aktion med lejonet blir jag mer 

synlig som performativ agent i denna situation. Då Oskar räcker mig lejonet och jag ställer det på mitt 
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knä händer det något spännande. I intra-aktionen mellan lejonet, mig, mitt knä och Oskar uppstår en 

situation för potentiellt meningsskapande. Ett meningsskapande om olika performativa agenters 

relation till jordens gravitation. I lejonets materiellt-diskursiva intra-aktion med mitt knä uppstår en 

agens som skiljer sig från lejonets möte med bordet. Kanske är det höjdrelationen mellan bordets låga 

höjd och mitt knäs höga höjd gentemot golvet, kanske är det mitt knäs lilla yta gentemot bordets stora 

yta. I vilket fall uppstår ett möte mellan olika performativa agenter i vilket ett intresse uppstår i 

samhandling med Oskar. Han tittar på lejonet, på knät och på mig och säger ”tappa?”. I Oskars 

tidigare intra-aktioner och erfarenheter från dessa kanske han har en förnimmelse om vad fenomenet 

gravitation och att falla har för mening. Vilket han i denna intra-aktion än en gång får möjlighet till att 

återupptäcka och omvandla till en ny mening vilket skulle kunna liknas med det Barad (2007, s. 160) 

menar att intra-aktioner samhandlar med varandra vilket i sin tur bidrar till att intra-aktionerna re-

konstitueras. Jag skakar på benet och lejonet faller till marken, varpå en ny performativ agent 

synliggörs i intra-aktionen, fia med knuff pjäsen. På liknande sätt som lejonet, intra-agerar fia-med-

knuff pjäsen med mitt knä varpå en helt ny mening uppstår, i vilken Oskar hamnar i en ny situation för 

potentiellt meningsskapande om gravitation. 

I en oväntad twist träder ytterligare en performativ agent in mot slutet av situationen, en performativ 

agent som inte tidigare vart synlig i observationen. Erik som kommer till duplohörnan med pedagogen, 

verkar från håll ha deltagit i de intra-aktioner som uppstått i duplohörnan. Detta skulle kunna betyda 

att Erik från håll i mötet med våra intra-aktioner, upplevt en agens och samtidigt deltagit i en möjlighet 

till meningsskapande om fenomenet. En agens och ett meningsskapande som han nu verkar vilja 

ompröva och förändra, i relation till det Barad (2007, s. 178) menar att agens handlar om att förändra 

möjligheterna av förändring i intra-aktioner. På ett liknande sätt som Oskar intra-agerat i duplohörnan, 

intra-agerar nu Erik med mig, mitt knä, diskurser och en duplo gris. Utifrån det Erik säger när han 

plockat upp grisen, ”den inte ramla...”, skulle det kunna tolkas som att den potentiella mening som 

uppstått om fenomenet gravitation genom hans observationer, inte innefattar duplogrisen. Därav 

uppstår i intra-aktionen med grisen en helt ny mening om fenomenet gravitation, som för honom 

endast innefattat lejonet. Med detta synliggörs en intra-aktion mellan två olika potentiella meningar 

om fenomenet gravitation. Två olika möten och meningar som tillsammans intra-agerar och ett 

ytterligare meningsskapande och möte med gravitation uppstår.  

Exempel 4 - Barnet och båten 

Barnen befinner sig i det stora lekrummet och på golvet har 

de spridit ut alla kartonger som tidigare stod staplade längs 

väggen. Ett av barnen, Bosse, har under en stund fyllt en 

kartong med diverse olika material, allt från en handväska till 

duplo. Bosse står nu vid sidan av kartongen och tittar ned i 

den, han lyfter ena benet och tar ett kliv in i kartongen och 

försöker sätta sig bland alla saker han samlat ihop. Han 

lyckas hitta en liten plats bland alla saker, sätter sig ner, tittar 

sig förnöjt omkring och sätter sedan ned händerna på golvet. 

Då han inte riktigt når golvet med hela handen, försöker han med fingrarna skjuta sig fram och få 

kartongen i rörelse. Ingenting händer, han tar upp händerna från golvet och tittar lite fundersamt ner i 

sin kartong. Bosse ställer sig nu upp och tar tag i kartongens båda långsidor. I hans stående position, i 

förhållande till att han håller i kartongens sidor, får han en böjd kroppshållning, med vilken han nu i 

korta snabba rörelser börjar stöta kroppens mittdelar fram och tillbaka. Till Bosses stora förtjusning 

börjar nu kartongen sakta men säkert röra sig framåt över golvet med varje stöt han gör. Bosses farkost 
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rör sig från mitten av rummet över det kala golvet mot matbordet i ena änden av rummet. Där kommer 

han fram till en matta och försöker än en gång stöta sig framåt, men stoppas av matt-kanten. Han tittar 

ner på mattan, tar ett kliv ut ur sin farkost och drar upp den på mattan. När den väl är på mattan tar han 

återigen ett kliv ner i båten, tar än en gång ett stadigt grepp på var sida av kartongen och försöker 

återigen stöta sig framåt med hjälp av sina kroppsrörelser. Han försöker stöta sig framåt några gånger 

men utan resultat, båten står fast och stilla på mattan. Han tittar ner på mattan, släpper taget om 

kartongens sidor, tar ett kliv ur kartongen och går iväg för att istället hämta mer material att fylla den 

med.  

Analys 

I exemplet synliggörs det flera olika performativa agenter som intra-agerar både med och utan Bosse. 

Dels intra-agerar Bosse med de material, performativa agenter, han hämtar till lådan som verkar vara 

en central performativ agent i denna observation. Dels intra-agerar de material Bosse lägger i lådan 

med varandra. I materialens möte med varandra uppstår en agens, en mening, som på något sätt är 

tilldragande för Bosse. I denna materiellt-diskursiva intra-aktion med dessa performativa agenter 

uppstår en helt ny mening, den av att Bosse nu verkar träda in i en båt. I Bosses möte med ”båten” 

uppstår det genom deras intra-aktion ett tillfälle för ett potentiellt möte med, och potentiellt 

meningsskapande av, flera olika fysikaliska fenomen, bland annat friktion och kinetisk energi 

(rörelseenergi). Det potentiella mötet med friktion uppstår mellan olika performativa agenter vars 

huvudsakliga intra-aktion inte innefattar Bosse. I mötet mellan kartongen och golvet uppstår 

fenomenet friktion och med denna intra-aktion samhandlar nu Bosse. I samband med Bosses möte 

med fenomenet friktion uppstår det i denna intra-aktion ytterligare ett potentiellt meningsskapande 

kring fenomenet kinetisk energi. När Bosse försöker stöta sig fram i båten för att övervinna friktionen, 

möter han begreppet kinetisk energi varpå ytterligare ett potentiellt meningsskapande uppstår. Det blir 

en enorm ömsesidig sammanflätning av flera olika performativa agenter och intra-aktioner där ett 

potentiellt meningsskapande om fenomenen friktion och kinetisk energi uppstår.  

Exempel 5 – I mötet med ett ljusbord 

Några av barnen har precis kommit in från gården och 

har tillsammans med pedagogen satt sig inne i ateljén 

för att äta frukt kring det stora bordet i mitten av 

rummet. Jämte detta bord finns det ett lite mindre bord 

med ett ljusbord ovanpå. När barnen ätit upp sin frukt 

går två av barnen fram till ljusbordet, som för tillfället 

är släkt. De står och tittar lite på det och plockar lite 

med det material som finns tillhands vid ljusbordet, 

silkespappersbitar och plastbitar i olika färg och form. 

Pedagogen lägger märke till att de två barnen står vid 

det släckta ljusbordet, går fram till bordet och tänder 

det. Så fort lampan tänds lyfter två av barnen som är i 

andra delar av rummet på blicken och tittar på ljusbordet. De släpper det de håller på med och kommer 

fram till ljusbordet med stort intresse. De fyra barnen plockar med det material som finns tillgängligt 

och snart uppstår det en liten konflikt då materialet inte riktigt räcker till alla. Pedagogen går då och 

hämtar en liten tygpåse som är fylld med små glasknappar i olika färger. Pedagogen häller ut dessa på 

ljusbordet och barnen fortsätter sin lek. Efter en kort stund tröttnar två av barnen och lämnar ljusbordet 

till resterande två barn, Mats och Fredrik. Mats tar några av knapparna som pedagogen just hällt ut på 
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bordet och håller dem framför ögonen. Han tittar sig omkring och ler lite försynt. Han byter knapparna 

mot några andra och tittar än en gång genom de nya knapparna.  

Fredrik samlar nu på sig allt material som finns på ljusbordet. Han börjar stapla silkespapperet och 

plastbitarna på varandra. Högen blir allt större och mörkare då mindre och mindre ljus släpps igenom 

de ljustransparenta materialen som staplas på varandra. Fredrik fortsätter bygga på sin hög. Under 

tiden lämnar Mats ljusbordet och Fredrik blir ensam kvar. När allt material samlats i en hög börjar han 

istället plocka bort materialet från ljusbordet, ett efter ett. När ljusbordet är helt tomt på material säger 

han ”slut”, pedagogen svarar honom ”är det slut? Ska jag släcka?”. Fredrik svarar nickandes ”aa” 

varpå pedagogen frågar: ”ska du släcka? Där…” och pekar på ljusbordets lampknapp. Fredrik går runt 

ljusbordet och tar tag i lampknappen. Han kämpar lite men lyckas tillslut släcka ljusbordet. Han tittar 

på ljusbordet och tänder det igen, han tittar och släcker det. Han gör detta några gånger tills han 

lämnar bordet tänt. Han går runt bordet igen, hämtar en silkespappersbit och lägger på bordet. Han 

tittar på silkespapperet samtidigt som han släcker bordet. Han studerar silkespapperet ett ögonblick 

och tänder sedan bordet igen. Han släcker och tänder. Han går och hämtar lite fler silkespappersbitar 

och lägger dessa på ljusbordet. Än en gång tittar han på ljusbordet och bitarna samtidigt som han 

tänder och släcker det om och om igen.  

Han tar nu bort alla silkespapper från bordet och börjar istället lägga på plastbitarna. Han plockar med 

detta en stund och börjar sedan plocka bort plastbitarna igen. När bordet än en gång är helt tomt 

vänder han sig mot mig, som sitter vid det stora bordet i rummet, och säger ”nu är det slut”. Jag nickar 

och svarar honom ”är det slut nu?”. Fredrik släcker ljusbordet, tänder igen och släcker det. Denna 

gången lämnar han ljusbordet släckt och går iväg för att hämta två lite tjockare kartongrör i en annan 

del av rummet som han sedan ställer på ljusbordet. Han tänder återigen bordet och börjar nu fylla ett 

av rören med silkespapperen och plastbitarna. Då kartongrören är ganska höga går han och hämtar en 

stol som han ställer intill ljuskontakten och bordet. Han ställer sig på stolen och tittar fundersamt ner i 

röret som han fyllt med material samtidigt som han vilar hakan på kanten av röret. Han vänder sig om 

och fortsätter plocka upp material som han fyller röret med. Jag ser hur röret är fyllt av väldigt lite ljus 

jämfört med det andra tomma röret som står på ljusbordet. När Fredrik fyllt det ena röret med alla 

plastbitar och alla silkespapper lägger han hakan på kanten av det fyllda röret och tittar ner i det. 

Denna gång tänder han och släcker ljusbordet samtidigt som han tittar ner i röret. Han tänder och 

släcker. Han tittar upp och går och hämtar fler kartongrör, hans lek övergår i att bygga ett torn av 

kartongrören. 

Analys 

I detta exempel synliggörs barnens möte med fenomenet ljus, hur ljusvågor intra-agerar med olika 

material och hur det i dessa intra-aktioner uppstår potentiella meningsskapanden om fenomenet. 

Redan innan ljusbordet är tänt verkar det uppstå en agens som drar barnen till sig, möjligtvis är det 

intra-aktionen mellan ljusbordet och de material som finns ovanpå bordet som samhandlar för detta. 

När pedagogen väl tänder ljusbordet uppstår en agens som för barnen verkar ha enormt stor 

dragningskraft. Ljuset från bordet sprider sig i rummet och drar till sig ytterligare barn. Fyra barn 

tillsammans med ljusbordet och det material som finns till hands och de diskurser som finns kring 

detta intra-agerar nu i en mängd olika konstellationer. Två av barnen lämnar bordet efter en stund, 

vilket skulle kunna tolkas som att de intra-aktioner de var med i inte längre var intressanta. Alternativt 

att det redan uppstått en mening som för dem var tillräcklig i situationen. Mats och Fredrik blir kvar 

vid bordet och verkar vara djupt sammanflätade i olika materiellt-diskursiva intra-aktioner där 

potentiella möten med fenomenet ljus uppstår och mening om hur ljusvågor intra-agerar med olika 

material uppstår. Mats som tillsammans intra-agerar med glasknapparna möter olika potentiella 
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meningar. Det första mötet och potentiella tillfället för meningsskapande uppstår när glasknapparna 

intra-agerar med ljusbordet. När dessa två performativa agenter intra-agerar med varandra uppstår en 

brytning av ljuset igenom knapparna. I denna intra-aktion uppstår en agens som verkar få Mats att 

vilja pröva och om-formatera intra-aktionen. Mats för ljusknapparna mot ansiktet och håller dem 

framför ögonen, i denna intra-aktion mellan Mats och knapparna uppstår en potentiellt ny mening om 

fenomenet ljus, en möjlig variation till Mats tidigare potentiella mening i likhet med det Barad (2007, 

s. 178) menar om förändring i intra-aktioner. De två olika potentiella tillfällena för meningsskapande 

innefattar till stor del samma performativa agenter, samtidigt som intra-aktionerna varierar och skapar 

på så sätt en variation i den potentiella mening som kan uppstå i Mats möte med fenomenet. 

Fredrik som till slut blir ensam kvar vid ljusbordet skulle kunna ses som performativ agent som nu 

möter fenomenet ljus tillsammans med andra performativa agenter, till en början ljusbordet, 

silkespapperet, plastbitarna och de diskurser som finns kring dessa. Det som sker i det första steget är 

de materiella performativa agenternas intra-aktion och samhandlande där en förvrängning av ljuset 

uppstår. När Fredrik staplar dessa performativa agenter släpps allt mindre och mindre ljus igenom. 

Genom dessa performativa agenters samhandlande uppstår ett potentiellt meningsskapande gällande 

hur vissa performativa agenter tillsammans kan dämpa ljuset. Samtidigt möjliggörs det också ett 

potentiellt meningsskapande kring hur ljuset som performativ agent också intra-agerar och samhandlar 

med andra performativa agenter. Fredrik väljer efter detta att plocka bort allt material från ljusbordet, 

varpå han sedan går runt bordet för att släcka. Här uppstår en ny variant av mötet med fenomenet ljus. 

När Fredrik släcker ljusbordet uppstår det en ny kraftfull agens i Fredriks intra-aktion med 

lampknappen, ljusbordet och ljuset som tänds och släcks. Från att intresset verkat ha tagit slut uppstår 

det nu igen och denna gång synliggörs Fredrik som performativ agent i den intra-aktion där denna 

kraftfulla agens uppstår i vilket ytterligare ett potentiellt meningsskapande om fenomenet ljus uppstår. 

Efter en stund väljer Fredrik att införa de tidigare performativa agenterna i denna intra-aktion, 

silkespapperet och plastbitarna. I denna utökade intra-aktion uppstår ytterligare ett potentiellt 

meningsskapande med nya performativa agenter som samhandlar i intra-aktionen. 

Detta fortgår en stund tills det verkar som att agensen i dessa intra-aktioner inte längre drar i Fredrik. 

Med detta inför Fredrik nya performativa agenter, kartongrören, med vilka ytterligare intra-aktioner 

möjliggörs och med det nya potentiella möten med fenomenet uppstår. Dessa intra-aktioner påminner 

om de tidigare intra-aktionerna som endast innefattade silkespapperet och plastbitarna i början av 

exemplet. Utifrån Fredriks intra-aktioner och olika möten med fenomenet ljus verkar det som att alla 

de olika intra-aktioner som uppstått tillsammans möjliggjort för nya djupare intra-aktioner och 

potentiellt meningsskapande möten. Det hela blir en enorm intra-aktion, en enorm sammanflätad väv 

av tillblivelser i performativa agenters ömsesidiga påverkan av varandra där lärande och mening 

uppstår (Lenz Taguchi 2012, ss. 40, 42). Vilket skulle kunna illustreras genom denna bild: 
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Diskussion  

Syftet med denna studie är tvådelat, dels riktar den sig mot att utifrån ett agentiskt realistiskt 

perspektiv synliggöra hur vanliga olika typer av potentiellt meningsskapande möten med fysik är i 

barns vardag. Det andra syftet att undersöka barns materiellt-diskursiva möten med fysik i 

samhandling med olika performativa agenter. Resultaten i studien pekar på att det förekommer en 

mängd olika situationer som kan möjliggöra för ett potentiellt möte med ett eller flera fysikaliska 

fenomen. Bland annat har barnen kommit i kontakt med fenomenen kinetisk energi (rörelseenergi) 

vilket belysts i exempel 4 ”Barnet och båten”. Barnen har med detta fått möjlighet att utforska och 

uppleva hur deras rörelseenergi samhandlar med olika performativa agenter och hur de performativa 

agenterna i sin tur samhandlar med deras rörelseenergi. Ljusets och ljudets karaktärer har barnen också 

kommit i kontakt med under studien och hur dessa intra-agerar med olika performativa agenter och 

förändrar sina karaktärer genom intra-aktionen. Jordens gravitation synliggörs också genom agensen 

som uppstår i barnens möte med olika performativa agenter som faller och hur de kan motverka 

gravitationen genom att exempelvis kasta nallar upp i luften. I dessa möten med fysik visar det sig i 

analysen att materiella, icke-materiella och diskursiva performativa agenter förekommer i stor 

utsträckning. Material som kartonger, plastbitar, duplofigurer och diskurser om fysikaliska fenomen 

synliggörs som performativa agenter i intra-aktionerna och de möten som barnen har med olika 

fysikaliska fenomen. 

I relation till Skolinspektionens (2016) och Vetenskapsrådets (Tallberg Broman, Vallberg Roth, Palla, 

& Persson 2015) rapporter, pekar denna studie mot att det förekommer andra naturvetenskapliga 

möten än de med djur och natur som ofta förekommer i förskoleverksamheten. Samtidigt kvarstår 

problemet i huruvida pedagogerna kan ta tag i dessa potentiella fysik-möten vilket också nämndes som 

ett problem i rapporten från Skolinspektionen (2016). Pedagogernas närvaro och bemötande av 

barnens utforskande, lek och frågor är betydelsefull för barnens utveckling, lärande och 

meningsskapande oavsett om pedagogerna har kunskap om det barnen verkar vara intresserade av, 

vilket konstateras av flertalet forskare (Caiman & Lundegård 2015; Thulin 2010; Siry et al. 2012; 

Larsson 2013). Som ett steg i att möjliggöra för pedagoger att uppmärksamma barnens görande i 

verksamheten riktar sig denna studie mot att synliggöra de potentiella lärandetillfällen som uppstår i 

barnens vardag. Forskning visar på att barnen varje dag möter olika naturvetenskapliga fenomen på ett 

eller annat sätt. I likhet med denna studie gjordes en studie av Hansson, Löfgren och Pendrill (2014) 

där författarna konstaterade att det förekommer en enorm mängd situationer i barnens vardag som 

berör naturvetenskap där pedagogerna i verksamheten kan lära sig att uppfatta och ta tag i dessa 

situationer och utmana barnens lärande. Denna studie riktar sig främst mot barnens möte med olika 

performativa agenter och hur dessa möten kopplas till fysikaliska fenomen vilka i sin tur kan skapa ett 

potentiellt meningsskapande i likhet med den studie Bernemyr (2015) genomfört. Förskolans miljö 

och material är en viktig faktor i de möjligheter som barnen har till ett naturvetenskapligt utforskande 

och möjliggör samtidigt för pedagoger i verksamheten att skapa olika infarter till att ta vara på barnens 

nyfikenhet och möten med exempelvis olika naturvetenskapliga fenomen vilket i likhet med denna 

studie konstaterats av flertalet forskare (Lenz Taguchi 2012; Bernemyr 2015; Hultman 2011; Tu 2006) 

Lärandet sker i mötet mellan allt vad förskolan innefattar, inte bara pedagoger och barn utan också av 

miljö och material, ”En händelse inträffar i praktikens alla små materiella detaljer” menar Nordin-

Hultman (2004, s. 200). Med detta i åtanke skulle det kunna betyda att förskolans miljö och material 

kan vara en stor hjälp för pedagogerna som utformar verksamheten och för barnens naturvetenskapliga 
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lärande och meningsskapande. En medvetenhet av pedagogerna om miljöns och materialens 

utformning skapar fler potentiella möten med naturvetenskap för barnen, vilket Fleer et al. (2014) 

framhåller. Fleer et al. (2014) har sammanställt en lista över olika material som på något sätt skulle 

kunna knytas an till det naturvetenskapliga fältet. Detta liknas den sammanställning av 

naturvetenskapliga aktiviteter och göranden som gjorts i denna studie baserat på den verblista som 

Areljung (2016) arbete fram. Även Tu (2006) har sammanställt listor över vad som skulle kunna 

betecknas som naturvetenskapligt material i förskoleverksamheten och menar att dessa material 

påverkar barnens möjligheter till att möta, lära och skapa mening om olika naturvetenskapliga 

fenomen. Denna studie har, i likhet med annan forskning inom det förskole didaktiska fältet (Lenz 

Taguchi 2010, 2012; Hultman 2011; Hultman & Lenz Taguchi 2010; Palmer 2011; Bernemyr 2015; 

Änggård 2015), haft en viss förskjutning i relation till annan tidigare forskning som riktar sig mot att 

konstatera att det finns olika material i förskolan som på något sätt möjliggör för ett naturvetenskapligt 

utforskande. Förskjutningen innebär att sambandet mellan barn och material i förskolan går lite 

djupare, genom teorin agentisk-realism, som synliggör hur barn, material, diskurser och andra 

performativa agenter intra-agerar och hur det genom dessa intra-aktioner uppstår en potentiell mening 

och kunskap om verkligheten. Intra-aktioner som i denna studie har visat sig samkonstituera möten 

med olika fysikaliska fenomen vilka kan bidra till ett potentiellt meningsskapande om fysik.  

Något som kännetecknar de flesta studierna är att lärandet, meningsskapandet och de potentiella 

tillfällena för detta, uppstår i barnens vardag och sker genom ett aktivt handlande, ett görande. 

Antingen i vardagliga aktiviteter genom interaktion med andra barn eller genom interaktion med 

vuxna, både pedagoger och föräldrar vilket flertalet forskare konstaterat (Sikkder och Fleer 2015; 

Larsson 2013; Siry et al. 2012; Thulin 2010; Caiman & Lundegård 2015). Det kan också ske genom 

barnens interaktioner med varandra tillsammans med olika material eller i olika miljöer som på något 

sätt knyter an till naturvetenskap (Tu 2006; Fleer et al. 2014). Genom barnens görande uppstår det 

möten med naturvetenskapliga fenomen vilket i sin tur generar någon slags mening för barnen, om än 

väldigt små meningar. Klaar och Öhman (2012) menar att barnen producerar mening kring olika 

naturvetenskapliga fenomen genom deras görande, i direkt anknytning till deras handlingar. Barnens 

möten med material skapar också potentiella tillfällen till lärande och meningsskapande vilket 

konstateras av exempelvis Lenz Taguchi (2012), Bernemyr (2015) och Nordin-Hultman (2004) samt i 

denna studie. Oavsett om det är barnens egna göranden, interaktioner mellan barnen, mellan barn och 

pedagog eller om det är intra-aktioner mellan olika performativa agenter, materialiteter, icke-

materialiteter och diskurser, så kan den huvudsakliga kontentan tolkas vara ett aktivt handlande mellan 

alla inblandade. Detta aktiva handlande, oavsett på vilket sätt och oavsett vilka som är inblandade, 

medför flera potentiella möten med naturvetenskapliga fenomen i barnens olika vardagliga aktiviteter. 

Frågan kvarstår dock i hur dessa potentiella lärandetillfällen kan synliggöras och tas till vara på av 

pedagogerna i verksamheten. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Studiens resultat och dess relation till praktiken och professionen skulle kunna ses som betydelsefull 

för hur pedagoger kan synliggöra och möta barnen i deras möte med olika fysikaliska fenomen. Många 

tidigare studier riktar sig mot pedagogernas förhållningssätt och bemötande av barnens frågor och hur 

pedagogerna sedan tar fatt i dessa för att utmana barnen i deras läroprocesser. Andra studier riktar sig 

mot hur miljö och material är iordningställda och utformade med ett naturvetenskapligt fokus, vilket 

ofta är utvalt av pedagogerna och kanske begränsas av pedagogernas kunskap inom det 
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naturvetenskapliga fältet. Gemensamt är att pedagogerna ofta utgår från ett temainriktat arbetssätt, 

vilket i förskolans läroplan (Skolverket 2016) skrivs fram som ett fördelaktigt arbetssätt. Detta 

arbetssätt skulle kunna komma att färgas av pedagogernas tidigare erfarenheter och kunskap inom det 

naturvetenskapliga fältet, vilket kan medföra vissa brister vilket påvisades i rapporten från 

Skolinspektionen (2016). Denna studies betydelse för praktiken kan vara att skapa en ny ingång till 

barnens naturvetenskapliga utforskande för pedagoger i verksamheten. Till skillnad från att planera 

naturvetenskapliga aktiviteter i förväg som baseras på pedagogernas kunskap och erfarenheter, skulle 

pedagoger i praktiken kunna utgå från barnens intra-aktioner med olika performativa agenter i 

vardagen. Resultatet i studien visar på att det förekommer en mängd olika göranden inom det 

naturvetenskapliga ämnet fysik. Till skillnad från Areljungs (2016) studie där verben används som 

utgångspunkt i skapandet av naturvetenskapliga aktiviteter, riktar sig denna studie mot att utgå från 

barnens aktiviteter och sedan synliggöra vilka göranden, eller verb, de berör i deras egna aktiviteter. 

På så sätt skulle denna studie kunna ses som ett komplement till det arbetssätt som beskrivs av 

Areljung (2016) och de arbetssätt och förhållningssätt som beskrivs i tidigare forskning.  

Resultaten av denna studie kan i likhet med tidigare studier (Bernemyr 2015; Lenz Taguchi 2012) ses 

skapa en förskjutning från att bemöta barnens frågor och utforskande i sociala interpersonella samspel 

till att bemöta barnens potentiella meningsskapande i deras intra-aktioner med olika performativa 

agenter, oavsett om de performativa agenterna är mänskliga, icke-mänskliga eller diskursiva. Detta 

medför att studien skulle kunna bidra med ytterligare en infallsvinkel till att bemöta barnens frågor, 

utforskande och möten av naturvetenskapliga fenomen. Dels genom den teoretiska infallsvinkeln och 

dels genom att synliggöra hur barnens aktiviteter innehåller olika möten och potentiella tillfällen för 

meningsskapanden om olika fysikaliska fenomen. Vilka i sin tur skulle kunna bli en utgångspunkt för 

verksamhetens utformning och skulle då gå i linje med förskolans läroplan där det står att:  

”Verksamheten ska främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta till vara och stärka 

barnens intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och färdigheter” (Skolverket 

2016, s. 9 (Min kursivering)) 

Studiens betydelse för praktiken skulle kunna sammanfattas som ett komplement till tidigare forskning 

genom studiens teoretiska utgångspunkt samt som ett synliggörande för hur barnens intra-aktioner 

med olika performativa agenter kan skapa potentiella möten och meningsskapanden med olika 

fysikaliska fenomen. Det skulle kunna betyda att materialens betydelse i praktiken kan komma att få 

en större plats och delaktighet i barnens utforskande. Barnens intra-aktioner med olika performativa 

agenter och deras göranden möjliggör för pedagoger att utgå från barnen samtidigt som de kan ta vid i 

det barnen gör och utifrån det utforma aktiviteter och lärandetillfällen inom naturvetenskap. I intra-

aktionen mellan studiens resultat, förskole-diskurser, förskole-praktiken och förskole-professionen, 

kan en potentiell mening av hur barnens möte med fysikaliska fenomen kan se ut synliggöras och på 

så sätt potentiellt bidra med nya idéer och infallsvinklar hos pedagoger om hur verksamheten kan 

utformas för att ta tillvara på de möten med fysik som barnen är delaktiga i.  

Slutsatser 

Barnens möte med olika naturvetenskapliga fenomen kan belysas ur en mängd olika praktiska och 

teoretiska perspektiv. Denna studie har genom att systematiskt dokumentera barnens aktiviteter och 

göranden, utifrån olika fysik-verb, kunnat konstatera att det förekommer en mängd olika möten med 

fysikaliska fenomen i barnens vardag. Med detta synliggörs även att olika materiella, icke-materiella 

och diskursiva performativa agenter har en stor roll om inte avgörande faktor i dessa möten. I de 
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exempel som presenterats framkommer det hur barnen i olika intra-aktioner i vardagliga aktiviteter 

möter olika material som bidrar till att, utifrån ögonen av agentisk-realism, producera potentiella 

meningar om olika fysikaliska fenomen. I barnens intra-aktioner uppstår fenomen så som ljus, akustik 

och kinetisk energi. Huruvida barnen i sin tur införlivar någon typ av kunskap kring fenomenen går 

inte att utläsa, men mötena har möjliggjort för en potentiell kunskap och mening om fenomenet.  

Studiens slutsats blir således att barnen genom sina aktiviteter och sin lek alltid är inblandade i någon 

typ av intra-aktion med flera olika performativa agenter. Barnens görande och intra-aktioner bidrar till 

att möjliggöra tillfällen för ett potentiellt meningsskapande kring olika fysikaliska fenomen, där 

materialiteter på många olika sätt är inblandade i de intra-aktioner som sker. Detta i sin tur svarar mot 

studiens syfte, dels i att besvara frågan gällande hur ofta det förekommer tillfällen med potentiellt 

meningsskapande kring olika fysikaliska fenomen och dels genom att synliggöra vilka performativa 

agenter som framträder i barnens intra-aktioner och hur fysikaliska fenomen uppstår i barnens intra-

aktioner med dessa performativa agenter. 
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Bilaga 2 

 

 

Ort, datum 

Hej Föräldrar på Förskolan xxxx! 

Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer 

handla om naturvetenskap och till vilken utsträckning naturvetenskapliga fenomen, så som gravitation 

och friktion, förekommer i barnens vardagliga aktiviteter och lek. 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 
vecka xx samt eventuellt början av vecka xx. Vid dessa tillfällen vill jag observera barnen och de material 
de använder med hjälp av anteckningar, i form utav en fältdagbok. Jag kommer också ta bilder på de 
material och leksaker som barnen använder vilket innehar ett naturvetenskapligt fokus, det vill säga inga 
bilder kommer att tas på barnen.  
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig 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 min 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 jag be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om 
ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt 
eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja 
till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 
universitet. 
 

Vänliga hälsningar Johan 
Johan Häger 
xxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx 
 
 
Maria Svedäng (handledare) 
Stockholms Universitet 
Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
106 91 Stockholm 
Telefon: xxxxxxxxxxxx 
Mailadress: xxxxxxxxxxx 
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Bilaga 3 

 

 

Ort, datum 

 

 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till ditt barns förskollärare 

innan den xx xxxxxxxx. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från 

detta brev.  

 

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 

Barnets namn: 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er: 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


