
Möten och relationer i naturen 
En studie om barns naturvetenskapliga kunskapsskapande 
utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv i förskolan  

Ida Lundell och Matilda Solenberg 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 

Självständigt arbete 15 hp 

Förskoledidaktik 

Förskollärarprogrammet (210 hp) 

Höstterminen 2017 

Handledare: Hillevi Lenz Taguchi  

Examinator: Margareta Aspan 

English title: Meetings and Relations in Nature: A Study on 

Children’s Meaning Making, Natural Sciences and New Materialism in 

a Swedish Preschool 



 

 

Möten och relationer i naturen 

En studie om barns naturvetenskapliga kunskapsskapande utifrån ett 

neomaterialistiskt perspektiv i förskolan  

 

 

Ida Lundell och Matilda Solenberg 

Sammanfattning 

Syftet med vår studie är att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka vilken kunskap som 

skapas i ett utforskande hållbarhetsprojekt när barn och andra agenter/materialiteter samhandlar och 

hur denna kunskap kan förstås tillsammans med begreppet ’ekologisk litteracitet’. För att få syn på det 

vår studie vill undersöka väljer vi att utföra observationer. Resultaten av studien visar att när barnen 

och andra agenter, materialiteter och diskurser samhandlar skapas naturvetenskaplig kunskap. 

Kunskapen som skapas liknar den som omfattas av den konventionella definitionen av ekologisk 

litteracitet, men med en förskjutning bort från att handla om den enskilda människans kunskaper till att 

handla om kunskap som en kollektiv pågående process. Därutöver bidrar även ett neomaterialistiskt 

perspektiv till att uppmärksamma att barnens känslomässiga engagemang är en materialitet som ofta 

deltar i det kunskapsskapande samhandlandet och som saknas i den konventionella definitionen av 

’ekologisk litteracitet’. Dessutom är barnens egna erfarenheter och upplevelser materialiteter som 

deltar i det kunskapsskapande samhandlandet. Utifrån vårt valda teoretiska perspektiv bör även dessa 

aspekter räknas som ekologisk litteracitet.  
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Förord  

 

Under utbildningens tredje termin läste vi en kurs som handlande om naturvetenskap i förskolan. Detta 

öppnade våra ögon inför arbetet med hållbarhetsfrågor i förskolan. Två år senare är vi här och har 

precis skrivit färdigt vårt examensarbete vilket handlar om hållbarhetsfrågor i förskolan. Efter mycket 

hårt arbete är vi äntligen här, något klokare än innan. Allt nytt vi träffat på under utbildningen, till 

exempel posthumanistiska teorier, har givit oss en ny syn på vad världen kan vara och har förändrat 

vår inställning till arbetet i förskolan i stort.  

 

Vår färdiga uppsats landade i någonting helt annat än det som det började som i sin embryoform i 

början av terminen. Vägen hit har varit lång, bitvis jättekämpig, ibland svår, och ofta rolig. Vår 

uppsats skulle inte blivit det den är idag utan hjälp och stöttning från en mängd olika människor. Först 

och främst, ett stort tack till vår handledare Hillevi Lenz Taguchi för all hjälp, stöttning och peppning 

när vi behövt det som mest. Tack också till Cecilia Caiman för att du trodde på vår idé i början av 

terminen och hjälpte oss så ett frö som sedan blev denna uppsats. Tack till alla studiekamrater som läst 

vår uppsats, hjälpt oss förbättra den och som bollat idéer med oss. Tack även till våra familjer och 

vänner som hjälpt och stöttat oss. Ingen nämnd, ingen glömd. Slutligen vill vi tacka den förskoleenhet 

som deltog i vår studie; vi vill tacka förskolechefen, pedagogerna och framförallt pedagogen ’Sonja’ 

för sitt engagemang i barnen och visat intresse för vår studie, vårdnadshavarna och barnen.  

 

 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

 

När vi arbetat med vår uppsats har vi valt att sitta tillsammans och skriva för att kunna hjälpa och 

stötta varandra genomgående i arbetet. Vi kom gemensamt fram till vilket ämnesområde vi ville skriva 

om. I samråd med vår handledare valde vi ett syfte och tre frågeställningar som relaterade till vårt 

intresseområde. Vi arbetade med den tidigare forskningen genom att läsa ungefär hälften var och 

sammanfatta det man själv läst. Vi valde att dela upp teori- och metodavsnittet som så att Matilda läste 

på om teorin och skrev första utkastet till den delen. Ida läste på om den metod vi ville använda oss av 

och skrev första utkastet till metodavsnittet. Avsnitten som handlar om tidigare forskning, teori- samt 

metodavsnittet skrev vi sedan om gemensamt. Båda författarna deltog i själva utförandet av studien; 

beroende på vilket ämnesinnehåll barnen utforskade kunde vi ibland utföra observationer enskilt och 

ibland observerade vi på samma plats samtidigt. Vid ett observationstillfälle deltog endast Ida då 

Matilda inte kunde ta sig till förskolan på grund av snökaos. Analysen och diskussionen har skrivits 

gemensamt.  
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Inledning 

I dagsläget utgör klimatförändringar ett stort hot mot flera olika arter djur, växter, och även vår planet i 

stort (WWF 2017). Därför är det idag viktigt att ha kunskap om vad som behöver göras för att rädda 

vår planet; speciellt viktigt är detta för barnen då de är morgondagens vuxna och ska leva här i 

framtiden. Frågan är hur vi ska kunna utbilda förskolebarn på ett lekfullt sätt utifrån deras egna 

intressen så att de får kunskaper kring hållbarhetsfrågor som är viktiga för vår planets framtid. 

 

Att det finns en konsensus kring att det är viktigt att ta hand om vår planet framgår i forskning inom 

fältet för lärande för hållbar utveckling som riktar sig mot yngre åldrar. Tidigare forskning har bland 

annat visat att barn i förskoleåldern kan förstå hållbarhetsfrågor och bakomliggande faktorer till 

problem som påverkar vår planets framtid (Caiman & Lundegård 2015; de Brito Miranda, Jófili & 

Anjos Cerneiro-Leão 2017; Kahriman-Ozturk, Refika & Tuncer 2012; Kos, Jerman, Anžlovar & 

Torkar 2016; Madden & Liang 2017).   

 

Genom vårt intresse för hållbarhetsfrågor upptäckte vi ett begrepp som ofta förekommer i forskning 

om lärande för hållbar utveckling; detta begrepp är ’ekologisk litteratictet’, på engelska ’ecological 

literacy’. Ekologisk litteracitet beskriver en förmåga att kunna ’läsa naturen’, dvs. att förstå samband 

och se sig som en del av naturen (Berkowitz, Archie & Simmons 1997; McBride, Brewer, Berkowitz 

& Borrie 2013). Ur ett utbildningsperspektiv är ekologisk litteracitet intressant då UNESCO vid 

Tbilisideklarationen gällande miljöfrågor 1989 framhöll det som målet med all undervisning för 

hållbar utveckling (McBride et al. 2013, s. 5). I en svensk förskolekontext finns i Läroplan för 

förskolan 98/10/16, hädanefter Lpfö98/10/16, strävandemål som skulle kunna liknas vid innebörden 

av begreppet ’ekologisk litteracitet’. Strävandemålen säger bland annat att barn ska utveckla förståelse 

för kretslopp, hur natur och människor påverkar varandra, samt utveckla sin förståelse för 

naturvetenskap och samband i naturen (Skolverket 2016, s. 10).   

 

Tidigare forskning om yngre barn och ekologisk litteracitet har visat att med riktade insatser, 

exempelvis genom övningar som ämnar förändra barnens kunnande, har pedagoger kunnat få barn att 

bli bättre på att läsa naturen (de Brito Miranda, Jófili & Anjos Cerneiro-Leão 2017; Kos et al. 2016; 

Madden & Liang 2017). Dessa studier visar alltså alla på samma sak; att det genom pedagogstyrda- 

och ledda situationer är möjligt att ge barn ny kunskap om naturen. Dessa studier har dock alla utgått 

från att pedagoger bör lära ut och förmedla kunskap om naturen till barnen. Dessa studier måste även 

betraktas som mer eller mindre dekontextualiserade, dvs. att de inte är utförda i den dagliga 

verksamheten som pågår på förskolan och att de inte utgår från barns egna frågor, utan genomförs 

under experimentliknande former som avskilda händelser utanför den övriga verksamheten. Utgår man 

från detta synsätt både gällande pedagogens roll och tillägnande av kunskap blir ekologisk litteracitet 

således någonting man kan uppnå och som kan förmedlas eller läras ut. 
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I vår genomgång av tidigare forskning ser vi att forskningen som finns om ekologisk litteracitet i 

förskolan dels är antropocentrisk, dvs. utgår från människans position, dels har en syn på kunskap som 

en överförbar enhet som man antingen har eller ännu inte har lärt sig. För att få en vidgad syn på vad 

ekologisk litteracitet kan vara och bli skulle det även behövas forskning som utgår från andra 

teoretiska perspektiv än de antropocentriska, och som ser kunskap som något som uppstår i händelser 

och som inte går att överföra som på förhand färdiga enheter. Lenz Taguchi (2017, s. 168) är en av 

många utbildningsforskare som menar att vi behöver röra oss bort från antropocentriska perspektiv till 

perspektiv som ser människan som en del av någonting större. Detta menar hon är väsentligt för att vi 

ska kunna skapa en hållbar framtid. Inom denna typ av teoretiska perspektiv ses kunskap som 

någonting som uppstår genom samhandlande där mänskliga och ickemänskliga agenter, det vill säga 

olika mänskliga och ickemänskliga subjekt, ingår (Lenz Taguchi 2012, Lenz Taguchi 2017). I enlighet 

med dessa tankar är vi i vår studie intresserade av att studera ekologisk litteracitet utifrån ett 

perspektiv som inte är antropocentriskt och som omfattar en relationell kunskapssyn (se t.ex. Lenz 

Taguchi 2012, Lenz Taguchi 2017, Palmer 2010). 

 

Av ovanstående anledningar har vi för vår studie valt att utgå från neomaterialismen, vilket är ett så 

kallat postperspektiv (Lenz Taguchi 2004). Kännetecknande för postperspektiv är synen på ontologin, 

det vill säga läran om varat, vilken inom dessa perspektiv jämställer människan och naturen (Lenz 

Taguchi 2017, s. 168). Man särskiljer inte heller ontologin och epistemologin, det vill säga läran om 

kunskap. Istället talar man om en onto-epistemologi där varat, verkligheten och kunskap skapar 

varandra och är odelbara (Barad 1998 se Lenz Taguchi 2012, s. 14). Detta betyder att det materiella 

skapar kunskap om världen samtidigt som världen i sig är ett resultat av kunskapande processer. 

Kunskap existerar inte utanför människan; som tidigare nämnt skapas det i mötet där olika agenter 

närvarar. När dessa olika subjekt möts uppstår agens, det vill säga handlingskraft, vilken i sin tur är 

med och skapar kunskapen (Lenz Taguchi 2012, s. 83). Detta perspektiv kommer således ge oss ett par 

nya glasögon att se på ekologisk litteracitet genom i jämförelse med tidigare studier inom detta fält.  

 

Det finns i dag förskolor i Sverige som arbetar med ett utforskande arbetssätt utifrån samma 

kunskapssyn som beskrevs ovan; några av dessa intresserar sig också för naturvetenskaps- och 

hållbarhetsfrågor och utgår i sitt arbete från barnens egna frågor om naturen och omvärlden (se t.ex. 

Alnervik, Göthson & Kennedy 2013). Ett utforskande arbetssätt innebär att man arbetar med en tydlig 

målinriktning men samtidigt är öppen för det ovissa i hur och i vilken riktning lärandet kommer ske 

(Lenz Taguchi 2012, s.88). Utifrån vårt forskningsproblem undrar vi vad och hur ekologisk litteracitet 

i förskolan är och kan bli utifrån det ovan beskrivna synsättet på kunskap. Genom att använda våra 

neomateriella glasögon på ekologisk litteracitet undrar vi också om det är möjligt att utmana och 

kanske utvidga den definition som finns idag för vad ekologisk litteracitet är och kan vara. 

 

Med utgångspunkt i ovanstående introduktion till vårt problemområde och forskningsfält är syftet med 

vår studie att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka vilken kunskap som skapas i ett 

utforskande hållbarhetsprojekt när barn och andra agenter/materialiteter samhandlar och hur denna 

kunskap kan förstås tillsammans med begreppet ’ekologisk litteracitet’. Vi vill även undersöka om 

begreppet kan vidgas med hjälp av ett neomaterialistiskt perspektiv. För att genomföra denna studie 

kommer vi att utföra en observationsstudie på en förskola som med hjälp av ett utforskande arbetssätt 

genomför ett hållbarhetsprojekt.   
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med vår studie är att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka vilken kunskap som 

skapas i ett utforskande hållbarhetsprojekt när barn och andra agenter/materialiteter samhandlar och 

hur denna kunskap kan förstås tillsammans med begreppet ’ekologisk litteracitet’. 

 

De frågeställningar vi kommer utgå från är: 

- vilken kunskap skapas när barnen och andra agenter/materialiteter samhandlar? 

- hur kan denna kunskap förstås tillsammans med begreppet ’ekologisk litteracitet’?  

- hur kan begreppet ’ekologisk litteracitet’ förstås på andra sätt med ett neomaterialistiskt perspektiv 

på hur kunskap skapas? 

 

Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt har vi för avsikt att presentera relevant tidigare forskning inom fältet hållbar utveckling. 

Först kommer fältet hållbar utveckling inom utbildning för yngre barn beskrivas, sedan ekologisk 

litteracitet som begrepp, och slutligen relevant forskning om ekologisk litteracitet riktat mot barn i 

yngre åldrar.  

 

För att förstå dagsläget inom detta forskningsfält behöver man först få en inblick i hur det historiskt 

sett har sett ut. Inom forskningsfältet för hållbar utveckling saknas i hög utsträckning forskning 

inriktad på yngre åldrar (Davis 2009, s. 227). Davis (2009, s. 229) studie, vilken ämnade att kartlägga 

forskning om hållbarhetsfrågor riktad mot yngre barn, fann endast 39 artiklar fördelade över 12 

tidskrifter mellan åren 1997–2006. Somerville och Williams (2015, s. 105) som upprepade studien 

nästan tio år senare fann en fördubbling av artiklar. Någonting de upptäckte var att det saknades 

forskning om hållbarhetsfrågor som utgick från postperspektiv (ibid., s. 112). Den ökning som går att 

se skulle kunna visa på ett tilltagande intresse för forskningsfältet, men ändock är detta fält relativt 

outforskat. 

 

Vikten av att arbeta med hållbarhetsfrågor är någonting många forskare hävdar. Utbildning i frågor 

kring hållbar utveckling ses av många vara den absolut mest inflytelserika faktorn i att få människor 

att agera mer hållbart (Elliot & Davis 2009, s. 66). En strävan om bättre levnadsvillkor för alla har 

funnits i svensk förskola sedan 1800-talet och har genomgående funnits med i diverse olika 

styrdokument fram tills idag (Ärlemalm-Hagsér 2012, ss. 5-6). Lärande för hållbar utveckling 
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introducerades som eget ämne i svenska sammanhang i början av 1990-talet (Sandell, Öhman & 

Östman 2005 se Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 2). 

 

En beskrivning av forskningsfältet lärande för hållbar utveckling inom 

utbildning med fokus på yngre barn  
 

Lärande för hållbar utveckling rör frågor om rättvisa och överlevnad, rättvis fördelning, och 

människans roll i räddandet av miljön (Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 1). Elliot och Davis (2009, s. 68) 

menar att lärande för hållbar utveckling handlar om att inkludera barn, vilket ofta är en marginaliserad 

grupp som utesluts i olika sammanhang. Samma författare menar att detta ämnesområde kan ses som 

empowering gentemot barnen, då det ger barnen en röst och en handlingskraft (ibid. 2009, s. 68). Barn 

ses ofta även som viktiga aktörer i hållbarhetsarbete då de är morgondagens vuxna och de som måste 

föra vidare kunskap om hållbarhetsfrågor (Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 1). 

 

Flertalet forskare inom fältet för hållbar utveckling har riktat kritik mot hur denna undervisning tar sig 

uttryck i verkligheten. En kritik är att många försök till lärande stannar vid det privata, så som att man 

ska släcka lampor när man lämnar ett rum men det privata är ofta inte tillräckligt (Chawla & Flanders 

Cushing 2007, ss. 1-2). Trots denna kritik menar Chawla och Flanders Cushing (2007, s. 4) att det är 

passande att i de yngre åren att fokusera på närmiljön. Kritik har även riktats mot fältet eftersom 

många menar att utbildning kring hållbar utveckling utmynnar i ett normativt tänkande vilket leder till 

att diskussioner kring komplexa frågor som rör etiska och moraliska dilemman ofta tystas ned 

(Jickling & Wals 2008 se Ärlemalm-Hagsér 2012, s. 2). Studier har också visat att mycket av det som 

värderas högt i hållbarhetsdiskussioner är typiska medelklassbeteenden som att handla ekologiskt, 

vilket normerar just dessa typer av beteenden samtidigt som det ignorerar andra, lika hållbara 

beteenden (Sjögren 2016, ss. 72-74). Man har dessutom ofta kommit att prioritera teoretisk 

ämneskunskap över praktiska kunskaper som problemlösning och kreativitet och utgår ofta från ett 

perspektiv där naturen ses som tyst och som ett tomt ark utan egen röst (Elliot & Davis 2009, ss. 71-

72).  

 

Chawla och Flanders Cushing (2007, s. 1) menar att en vilja att ta hand om miljön föds i en tilltro till 

sin egen och andras förmåga att skapa förändring. För att barn ska kunna bli intresserade av 

hållbarhetsfrågor menar man att det krävs att barnen har grundläggande förståelse för naturfenomen 

(ibid., s. 2). Exempelvis genom att få möta naturen och olika naturfenomen skapas erfarenheter och 

kunskaper som behövs för att barnen ska kunna få en grund att bygga vidare på (ibid., s. 6). Dessa 

forskare menar att det är viktigt att tro att man kan förändra någonting eftersom människor är mer 

benägna att agera och vara aktiva i olika förändringsarbeten om de har tilltro till sina egna förmågor 

(ibid., s. 9). 

 

Ekologisk litteracitet – den konventionella definitionen  

 

Ekologisk litteracitet härstammar från den bredare definitionen av litteracitet, det vill säga en som rört 

sig bort från att enbart betyda att kunna läsa och skriva till att betyda att kunna skapa kunskap inom ett 
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fält (McBride, Brewer, Berkowitz & Borrie 2013, s. 2). Ett problem med begreppet är att det fått vitt 

skilda betydelser vilket skapat en generell osäkerhet kring dess betydelse. Äldre definitioner av 

begreppet fokuserar huvudsakligen på människors kunskap och förståelse för ekologiska system 

medan nyare definitioner även adderar människors kognitiva kunskaper (ibid., s. 13). Duailibi (2006, 

s. 65) anser att det är viktigt att kunna läsa naturen eftersom människans framtid hänger på vår 

förmåga att förstå naturen, skaffa oss den kunskap som krävs för att vara hållbar och leva därefter. Vi 

måste även lära oss att leva tillsammans med naturen istället för av den (Duailibi 2006, s. 66). För att 

detta ska ske måste människor tillägna sig praktiska, analytiska, filosofiska och etiska kunskaper om 

naturen. 

 

Vår studie kommer ta sin utgångspunkt i Berkowitz, Archie och Simmons (1997, s. 170) definition av 

ekologisk litteracitet vilken bygger på fyra olika pelare. De menar att ekologisk litteracitet innebär att 

individen har: 

1) förståelse för människan, naturen och djur och hur dessa hänger ihop 

2) kunskapen att kunna ställa frågor till och utforska naturen  

3) kunskap om att fatta beslut och agera i relation till hållbarhetsfrågor 

4) en förståelse för sitt personliga ansvar i relation till naturen. 

 

Tidigare forskning om ekologisk litteracitet riktat 

mot yngre åldrar  

 

I detta avsnitt kommer vi presentera olika studier som tidigare gjorts om ekologisk litteracitet i 

förskolan och deras kunskapsbidrag.  

 

Forskning om ekologisk litteracitet och samband i naturen 

 

En studie som undersökt barns utveckling av ekologisk litteracitet i hållbarhetsprojekt är Madden och 

Liang (2017). Studien baserades på The North American Association for Environmental Education’s 

ramverk kring undervisning för hållbar utveckling. Syftet med denna studie var att undersöka hur barn 

förstod hållbarhetsfrågor, i synnerhet barns meningsskapande kring träd (ibid., s. 1058). Studien 

baserades på en blandad metodik där man först genomförde en intervju. Därefter fick barnen lyssna på 

en bok som handlade om en uggla som bodde i ett träd. Efter det ombads barnen rita vad boken 

handlade om och slutligen fick de undersöka naturen utomhus. En vecka efter första tillfället 

intervjuades barnen igen för att kartlägga deras kunskaper (ibid., ss. 1059-1060). Resultaten visade att 

diskussionerna vid det första tillfället var fokuserade på djur, medan de vid andra tillfället övergick till 

att röra bredare ekologiska frågor, naturen som hem åt andra samt olika interaktioner i naturen (ibid., 

s. 1067). I barnens teckningar i synnerhet syntes interaktionen mellan djur och miljö (ibid., s. 1069). 

Människor förekom ofta i barnens teckningar vilket författarna menar visar på att barnen börjat se 

människor som en del av naturen (ibid.). Att barnen en vecka efter det första testtillfället visade en 

djupare och mer komplex förståelse av olika naturfenomen ansåg man visade att de lyckats tillägna sig 

ny och bredare kunskap om området (ibid.).  
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Forskning om barns attityder om hållbarhetsfrågor och ekologisk 

litteracitet 

 

I ytterligare en relevant studie undersökte Kahriman-Ozturk, Refika och Tuncer (2012) vilka attityder 

barn hade om hållbarhetsfrågor och ifall barns attityder varierade beroende på deras könstillhörighet. 

Denna studie utgick från begreppen ‘ekocentrism’ och ‘antropocentrism’, vilka beskriver människans 

moraliska attityder till naturen. Ekocentrism innebär i denna kontext att man ser naturen som viktig i 

sig och man värderar jordens egenvärde. Antropocentrism innebär attityder där jordens värde kopplas 

till människans nytta av denna och att jordens överlevnad endast är viktigt för att vi människor är 

beroende av det (Kortenkamp & Moore 1994 se Kahriman-Ozturk, Refika & Tuncer 2012, s. 630).  

 

Studien baserades på intervjuer utifrån CATES-PV modellen, vilken mäter yngre barns förståelse för 

och attityder kring hållbarhetsfrågor. Barnen intervjuades i enlighet med modellen och fick svara på 

frågor om egna beteenden samtidigt som de fick se två tecknade bilder, en som avbildar det hållbart 

korrekta beteendet och en som avbildar ett icke hållbart beteende och som relaterar till frågan de 

ombetts svara på (Kahriman-Ozturk, Refika & Tuncer 2012, s. 632). De fick sedan välja den bild som 

de bäst tyckte beskrev deras egna beteende och förklara varför de agerade som de gjorde. Deras svar 

klassificerades sedan utifrån deras könstillhörighet och huruvida de var ekocentriska eller 

antropocentriska. Studien visade att barn huvudsakligen har positiva attityder till hållbarhetsfrågor och 

att majoriteten uppvisade hållbara beteenden; dock var anledningarna de angav till sina beteenden i 

nästan alla fall antropocentriska (ibid., s. 643). Författarna använde Piagets stadieteori för att förklara 

barnens antropocentrism och menade att barnen fortfarande är i det preoperationella stadiet vilket 

medför ett egocentriskt tänkande (ibid.). Djur och växter däremot är mer konkreta och detta anges som 

förklaring till varför barnen var kapabla till att ha ekocentriska attityder i frågor rörande dessa (ibid., s. 

644). I likhet med tidigare forskning fann denna studie ingen skillnad i barns åsikter över 

könsgränserna (ibid., s. 645). 

 

Kos et al.s (2016) studie baseras på resultaten av Kahriman-Ozturk, Refika och Tuncers (2012) ovan 

beskrivna studie. Syftet var att undersöka vilken bakgrundskunskap om hållbarhetsfrågor barn har 

(Kos et al. 2016, s. 5556-5557). Som teoretisk bakgrund har man utgått från resultaten av Palmers 

(Palmer 1995 se Kos et al. 2016, s. 5556) studie som visade att oavsett kognitiv utvecklingsnivå kan 

barn förstå hållbarhetsfrågor. Man ville också undersöka bakgrundskunskaperna i relation till 

begreppet ekologisk litteracitet, vilket enligt Orrs definition (se Orr 1992 i Kos et al. 2016, s. 5555) 

innebär kunskap om hur naturen fungerar och kunskap om hur man kan handla för att bevara denna. 

Man intervjuade barn vilka delades in i en test- respektive kontrollgrupp. Intervjuer utfördes enskilt 

för att kartlägga deras bakgrundskunskaper och fråga varför barnen agerade på vissa sätt, exempelvis 

varför de väljer att stänga av vattnet/inte stänga av vattnet när de borstar tänderna. Barnen i 

testgruppen fick studera olika hållbarhetsfrågor vid lärandetillfällen speciellt utformade för att ge dem 

kunskap om vissa hållbarhetsfrågor; de fick först teoretisk undervisning om dessa frågor för att sedan 

få utföra praktiska experiment (Kos et al. 2016, ss. 5557-5560).  
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Resultaten visade att innan studien började fanns inga signifikant viktiga skillnader mellan test- och 

kontrollgruppens kunskapsnivåer och att kunskaperna generellt var mycket dåliga (Kos et al. 2016, s. 

5561). Barnen i testgruppen hade vid slutet av studien tillägnat sig mycket förståelse för hållbara 

beteenden; barnen i kontrollgruppens förståelse var fortsatt mycket dålig (ibid., s. 5561-5562). Barnen 

i testgruppen däremot hade tillägnat sig både korrekt och precis kunskap om förhållanden mellan 

hållbara beteenden och miljön (ibid., s. 5564). Denna studie fann att Kahriman-Ozturk, Refika och 

Tuncers (2012) resultat inte stämde överens med resultaten av deras studie; deras resultat låg mer i 

linje med Palmers (1995 se Kos et al 2016, s. 5556) studie. Man fann att förskolan hade lyckats lära ut 

hållbara beteenden; däremot verkade förskolan ha misslyckats med att lära ut bakgrundskunskaper 

(Kos et al. 2016, s. 5569). Barnen hade lättare att förstå bakgrunden till vissa beteenden än andra; de 

frågor som krävde mycket abstrakt tänkande gav inte lika precisa eller djupgående svar som andra mer 

konkreta frågor gjorde (ibid.). Slutligen kom man fram till att barnen efter denna studie hade blivit 

bättre på att läsa naturen.  

 

Forskning kring ekologisk litteracitet sett utifrån barns mångsidiga 

uttryckssätt 

 

En studie som tacklar frågan om ekologisk litteracitet lite annorlunda är de Brito Miranda, Jófili & dos 

Anjos Cerneiro-Leãos (2017) studie. De gör i sin studie ett antagande att genom att använda sig av 

flera olika uttryckssätt blir barnen bättre på att läsa naturen. Vygotskij (1986 se de Brito Miranda, 

Jófili & dos Anjos Cerneiro-Leão 2017, s. 192) menar att för att kunna lära sig naturvetenskapligt 

ämnesinnehåll krävs att man har ett fullt utvecklat nät av koncept, vilket skapas både genom olika 

undervisningssituationer men även genom barns spontana utforskande. Koncept är inte isolerade 

företeelser utan är starkt knutna till varandra och uppstår genom en konstant process som formar och 

omformar våra nät av koncept. Författarna menade att redan i tidiga år är det viktigt att lära sig läsa 

naturen då det är grundläggande för vår inställning till hållbarhetsfrågor (de Brito Miranda, Jófili & 

dos Anjos Cerneiro-Leão 2017, s. 192). De menade även att barn utvecklar ekologisk litteracitet 

genom observationer, experimenterande och diskussioner vilket leder till att de får en ökad 

naturvetenskaplig kunskap. Barn skapar mening med hjälp av olika språk och behöver därför få 

använda flera olika uttryckssätt (ibid., s. 195).  

 

Syftet med denna studie var att undersöka hur barn skapar mening kring olika koncept genom olika 

uttryckssätt; man fokuserade särskilt på konceptet ’näringsväv’ (de Brito Miranda, Jófili & dos Anjos 

Cerneiro-Leão 2017, s. 192). I denna studie startade studien med att barnen fick diskutera begreppet 

näringsväv och vem som äter vem, för att sedan få delta olika riktade aktiviteter för att slutligen igen 

få diskutera konceptet näringsväv. Denna ’riktade aktivitet’ var allt från att lyssna på bok, rita efter en 

uppgift eller leka en lek. Barnen skapade hypoteser och delade idéer, tankar och förslag med varandra 

(ibid., s. 198). Särskilt i de aktiviteter som fysiskt synliggjorde konceptet ’näringsväv’ för barnen, 

exempelvis när barnen skapade ett nät av garn tillsammans med en lärare och satte fast bilder på 

djuren som ingick i den, märktes det i diskussionerna efteråt att barnen tillägnat sig kunskap om ämnet 

(ibid., s. 199). Barnen gjorde också vid upprepade tillfällen liknelser mellan deras egna erfarenheter 

och sina egna känslor när de lärde sig om djuren och hur en näringsväv fungerar (ibid., s. 200). Genom 

barnens teckningar synliggjordes mer och annan kunskap än den som de nämnde när de pratade med 

varandra eller forskarna (ibid., s. 201). Man fann att genom att blanda olika uttryckssätt och genom att 
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låta barnen delta i många olika slags aktiviteter kunde barnen tillägna sig kunskap och blev bättre på 

att läsa naturen (ibid., s. 204).  

 

Barns utforskande meningsskapande kring frågor om ekologi  

 

En studie som följt barns utforskande kunskapsskapade kring ekologiska och biologiska frågor 

utfördes av Caiman och Lundegård (2015). Studien utgår från antagandet att förskolans 

naturvetenskapliga verksamhet inte ska grunda sig i begreppsbildande utan snarare ska skapa en 

förståelse för naturvetenskapliga arbetssätt (ibid., s. 74). Detta inkluderar att barn måste få bli bekanta 

med olika estetiska uttryckssätt och vilka begrepp som används för att diskutera naturvetenskapligt 

innehåll (Wickman 2006 se Caiman & Lundegård 2015, s. 75). Dessa forskare menar att ett problem 

med tidigare studier är att de ofta sker i dekontextualiserade sammanhang vilket leder till att barns 

autentiska utforskande och meningsskapande inte studeras (Caiman & Lundegård 2015, s. 76). Studien 

utgår från Deweys pragmatiska perspektiv, vilket handlar om att människan och alla hens erfarenheter 

förändras av ständigt pågående händelser och att ens gamla erfarenheter ombildas utifrån de nya man 

tillägnat sig (Dewey 1938/1997 se Caiman & Lundegård 2015, s. 76). I studien studerades 

observationer utifrån PEA-metoden, vilken ämnar visa vilka möten som pågår och vilka mellanrum så 

som frågor och ovissheter som uppstår i dem (Caiman & Lundegård 2015, s. 77). Studiens resultat 

visade att barnen först skapade mening kring likheter och skillnader mellan människors och djurs 

anatomi för att sedan göra kopplingar av ekologisk karaktär mellan form och funktion för att slutligen 

ibland ge djupare ekologiska och evolutionära förklaringar till biologiska fenomen eller till ekologiska 

samband (ibid., s. 85). Man fann även att pedagogerna var betydelsefulla då de ställde frågor; de 

frågor de ställde var inte särskilt frekventa men de var produktiva. 

 

Sammanfattning av ovan beskrivna studier 

 

Alla ovan beskrivna studier utgår från olika teoretiska och metodologiska bakgrunder men någonting 

merparten har gemensamt är att kunskap antingen ses som en konstant, det vill säga någonting som 

man antingen har eller inte har, och/eller någonting som uppstår i den enskilda individen. Caiman och 

Lundegårds (2015) studie har dock utgått från ett annat perspektiv där kunskap mer ses som någonting 

som är i ständig tillblivelse, vilket liknar synen på kunskap det neomaterialistiska perspektiv som vi i 

vår studie kommer utgå från har. Dessutom är de flesta av de tidigare refererade studierna 

dekontextualiserade i sitt genomförande, dvs. är utförda i experimentliknande situationer utanför den 

dagliga verksamheten på förskolan. Majoriteten av dessa kom fram till samma sak: att det var möjligt 

att med olika ansatser förändra barns kunskaper och att på så sätt göra barnen bättre på att läsa naturen. 

Alla studier med undantag av Caiman och Lundegårds (2015) studie studerar barnens kunskap före 

och efter lärandetillfällen. Att göra den typen av studie innebär samtidigt att man gör flera antaganden 

om vad kunskap är och hur men även var den uppstår.  

 

Flera av de studier vi refererar till har använt olika experiment eller andra metoder som mätt barns 

kunskaper innan och efter lärandetillfällen, och därefter kommenterat detta i förhållande till begreppet 

’ekologisk litteracitet’. För att kunna göra det förutsätts att kunskap existerar alternativt inte existerar i 
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den enskilda individen och att kunskaper än någonting konstant som antingen finns eller som man kan 

lära sig. Utifrån den synen blir det relevant att diskutera kunskap utifrån vad den enskilda individen 

kan och inte kan. Ses däremot kunskap som någonting relationellt som uppstår i mötet med andra 

agenter – i enlighet med vårt valda teoretiska perspektiv – blir dessa försök att mäta den enskilda 

individens kunskaper meningslösa, eftersom kunskap då inte ses på det sättet. Om man tänker att 

kunskap kan ses som en enskild enhet som kan transporteras fram och tillbaka mellan individer blir 

också situationer som i dessa studier bra sätt att lära ut kunskap till barnen på. Detta sätt att se kunskap 

och lärande på medför automatiskt en antropocentrism; det vill säga att människan står i centrum och 

att naturen hamnar i bakgrunden. Som tidigare nämnt finns det i lärande för hållbar utveckling 

problem med att naturen ofta får en passiv roll och ses som tyst utan agens; dessutom läggs ofta den 

största vikten i arbete för lärande för hållbar utveckling på teoretisk kunskap (Elliot & Davis 2009, ss. 

71-72). Hur skulle ett skifte bort från perspektiv på lärande som fokuserar enbart på människan kunna 

påverka synen på kunskap och lärande inom detta forskningsfält? I dagsläget har människans 

upphöjda roll ovanför naturen en tydligt negativ påverkan på vår planet. Därför kan man fråga sig vad 

ekologisk litteracitet skulle kunna vara och bli om man väljer att se världen utifrån ett perspektiv där 

människan inte befinner sig i en position som är överordnad naturen? Och där naturen dessutom inte 

tystas ned och tillåts ha en egen röst samt ingår i ett konstant kunskapsskapande med människan? 
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Teoretiskt perspektiv 

 

I detta avsnitt ämnar vi att beskriva vilken teoretisk utgångspunkt vi valt, varför vi valt denna, några 

centrala antaganden inom denna teori samt beskriva och förklara vilka teoretiska begrepp vi kommer 

basera vår analys på. När vi förklarar vårt valda teoretiska perspektiv kommer vi huvudsakligen utgå 

från olika verk av Lenz Taguchi (2012, 2015, 2017) och Palmer (2010) då deras tolkningar av teorin är 

skrivna utifrån ett utbildningsperspektiv. 

Neomaterialism: en introduktion  

 

Som vi presenterat i genomgången av tidigare forskning är merparten av all forskning som handlar om 

ekologisk litteracitet i förskolan baserad på pedagog- eller vuxenstyrda och -ledda experimentliknande 

situationer ämnade att ge barnen nya kunskaper om ett visst ämne och som dessutom bygger på 

lärandesituationer utanför förskolans vardagliga verksamhet (de Brito Miranda, Jófili & Anjos 

Cerneiro-Leão 2017; Kos et al. 2016; Madden & Liang 2017). När dessa studier utförs på detta sätt 

gör man ett flertal antaganden om vad och hur kunskap är och skapas. Med vår studie ämnar vi göra 

ett tillägg till forskningsfältet. De studier som vår studie grundar sig på är antropocentriska och 

centrerar huvudsakligen människan och hennes upplevelser (Caiman & Lundegård 2015; de Brito 

Miranda, Jófili & Anjos Cerneiro-Leão 2017; Kahriman-Ozturk, Refika & Tuncer 2012; Kos, Jerman, 

Anžlovar & Torkar 2016; Madden & Liang 2017). De är de är utformade på det sätt de är, gör de även 

antagandet att kunskap är en statisk, enskild enhet som kan flyttas fram och tillbaka mellan människor. 

Genom våra forskningsfrågor framgår det att vi valt en syn på kunskap som i tillblivelse och som 

skapas när agenter, materialiteter och diskurser samhandlar. Därför behöver vi välja en teoretisk 

utgångspunkt som delar denna syn. Vår studie kommer därför att utgå från neomaterialismen, då det är 

ett tillblivelseperspektiv som erbjuder en annan kunskapssyn än den som ovan beskrivna studier utgått 

från och som dessutom inte är antropocentriskt (Lenz Taguchi 2017, s. 168). 

 

Utifrån vår studies syfte, vilket är att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka vilken 

kunskap som skapas i ett utforskande hållbarhetsprojekt när barn och andra agenter/materialiteter 

samhandlar och hur denna kunskap kan förstås tillsammans med begreppet ’ekologisk litteracitet’, 

avser vi att använda ett teoretiskt perspektiv som inte är antropocentriskt och som ser kunskap som 

någonting som blir istället för någonting som är. Genom vårt val av forskningsfrågor har vi valt att 

inte centrera människans position utan vill närma oss ämnet genom att betrakta både människor och 

naturen som likvärdiga när det gäller kunskapsskapande. För att kunna göra detta krävs en teoretisk 

utgångspunkt som delar denna icke antropocentriska syn på både ontologin och epistemologin, det vill 

säga läran om verkligheten respektive läran om kunskap. Länge har de ontologiska uppfattningar som 

dominerat forskningsvärlden varit antropocentriska sådana som placerar människan i centrum. Lenz 

Taguchi (2017, s. 168) menar att detta beror på att vi lever i en antropocentrisk tidsålder där människor 

står i centrum, och att vi först nu har börjat bli medvetna om att vi står inför den största 

miljökatastrofen någonsin vilket gör att detta synsätt inte längre är hållbart. På grund av att vi 

människor placerat oss själva i centrum så länge har det vi idag betecknar som posthumanistiska 

perspektiv kommit i skymundan, men nu i och med en ökad medvetenhet om de närliggande 

miljökatastroferna har posthumanistiska perspektiv börjat få ta mer plats. Att denna förskjutning har 
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skett kan bero på att posthumanistisk ontologi utgår från en syn på verkligenheten där människan och 

naturen är jämställda med varandra (ibid).  

 

I posthumanistiska sammanhang är ontologin och epistemologin sammanflätade och kan beskrivas 

med Barads begrepp ’onto-epistemologi’ (Barad 1998 se Lenz Taguchi 2012, s. 14). Detta betyder att 

verkligheten och den kunskap som skapas inte går att skilja från varandra och att verkligheten och 

kunskapen är ömsesidigt beroende av den andre (Lenz Taguchi 2012, s. 40). Konkret betyder detta att 

det materiella i världen är med och skapar kunskap om världen, och verkligheten i sig uppstår genom 

kunskapsskapande processer (ibid, s. 14). En konsekvens av detta synsätt är att verkligheten inte 

längre ses som att den existerar i en statisk form utan den skapas genom komplexa kunskapsskapande 

processer. Dolphijn och van der Tuin (2012, s. 85) menar att utifrån ett neomaterialistiskt synsätt står 

inte mening över materia och kultur inte över natur. 

 

Utifrån vår studies syfte och frågeställningar har vi valt att utgå från ett av dessa posthumanistiska 

perspektiv, närmare bestämt neomaterialismen, som ser världen och kunskap som i tillblivelse och 

som medskapare av varandra. Neomaterialismen kan hjälpa oss svara på våra frågeställningar genom 

att likställa människan och naturen. Gör man det uppstår en fråga gällande ifall och hur kunskap kan 

ses på nya/andra sätt, vilket är i linje med de frågor vår studie syftar att besvara. Kunskapssynen inom 

neomaterialismen medför dessutom att kunskap inte längre ses som någonting konstant som kan 

förflyttas mellan människor. Kunskap ses snarare som i tillblivelse som uppstår materiellt-diskursiva 

samhandlanden (Lenz Taguchi 2017, s. 168). Det finns inte heller en förutbestämd ordning i 

kunskapsskapande; lärande ses som rhizomatiskt, det vill säga slingrande och i en icke förutbestämd 

ordning som kan ta vilken riktning som helst (Skolverket 2012, s. 27). Kunskap är ingenting konstant 

utan det existerar i ett slags naturkultur kontinuum och är situerat och skapas och förändras i mötena 

och mellanrummen mellan olika agenter i relationella nätverk (Lenz Taguchi 2015, s. 192).  

 

Med hjälp av neomaterialismen vill vi belysa vilken kunskap som skapas i det projekt vi kommer att 

följa när barnen och andra agenter/materialiteter samhandlar. Utöver detta kommer vi använda 

neomaterialismen för att undersöka hur den kunskap som skapas i projektet kan förstås tillsammans 

med begreppet ekologisk litteracitet och om eller hur begreppet får en annan innebörd sett genom våra 

teoretiska glasögon. Genom att utgå från en onto-epistemologi kommer både kunskap men även 

människans del eller utrymme i kunskapsskapande förstås annorlunda och detta avser vi att visa med 

hjälp av vår valda teoretiska utgångspunkt i vår studie. 

 

 

Agens/agenter och materialiteter 

 

 

Utifrån vårt syfte och våra frågeställningar blir det väsentligt för oss att när vi undersöker vilken 

kunskap som skapas även fokusera på vilka som är med och skapar denna kunskap. Inom 

neomaterialismen tänker man att agens produceras när olika agenter och materialiteter möter varandra 

och samhandlar. Man tänker alltså att allting har potentiell agens i samhandlandet, således även ”döda 

ting”. I enlighet med Lenz Taguchis (2012, s. 23) definition av agens blir innebörden av begreppet 

’agens’ synonymt med handlingskraft. Agens existerar inte hos en agent i sig utan det uppstår när en 

agent går i relation med andra agenter. Till skillnad från begreppet ’agenter’, vilket åsyftar både 
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mänskliga och ickemänskliga sådana, kommer vi använda begreppet ’materialitet’ för att hänvisa 

endast till ickemänskliga agenter (ibid.). Materialitet är utifrån denna teoretiska utgångspunkt en viktig 

del i kunskapsskapande samhandlandet (Lenz Taguchi 2015, s. 189). I vår studie, eftersom vi vill 

undersöka vilken kunskap som skapas när olika agenter, materialiteter och diskurser samhandlar, 

används begreppen agens, agent och materialiteter för att identifiera vilka agenter och materialiteter 

som producerar agens i vilka situationer. Ett exempel på agens från vår studie är när barnet Nora gör 

en lerblomma med en gömd lermask i för att hjälpa en fågel hitta mat, vilket i vår studie ses som ett 

exempel på att leran, en materialitet, producerar agens i mötet med Nora, en agent, och andra agenter, 

materialiteter, och diskurser. 

 

 

Diskurs och materiell-diskursiv intra-aktion/samhandling 

 

Som tidigare nämnt är en central tanke i kunskapsskapandet att saker och ting skapas genom ett 

samhandlande. I vår studie används begreppet ’samhandlande’ för att beskriva den relation som 

uppstår olika agenter när de agerar tillsammans för att skapa kunskap, dvs. det som Barad (2007 se 

Lenz Taguchi, 2012, s. 22) skriver om i termer av intra-aktion. Samhandlandet sker i en ständigt 

pågående process där mänskliga agenter, materialiteter och diskurser närvarar (Lenz Taguchi 2012, s. 

22). Utifrån vår studies forskningsfrågor är samhandlandet centralt för att förstå vilken kunskap som 

skapas och hur den skapas. I exemplet från vår studie som vi använde ovan gällande Nora och leran så 

sker kunskapsskapandet i den situationen genom ett samhandlande där Nora, leran, och andra agenter, 

materialiteter, och diskurser närvarar. 

 

När vi i vår studie avser att undersöka vilken kunskap som skapas i mötet med olika 

agenter/materialiteter behöver vi även fokusera på diskurser, då dessa ses som agenter som samhandlar 

med andra agenter/materialiteter i kunskapsskapandet. Diskurser, dvs. en gemensamt överenskommen 

föreställning om någonting som producerar mening, producerar agens i det kunskapsskapande 

samhandlandet med andra agenter och materialiteter. De påverkar vilken kunskap som kan skapas och 

som skapas i olika situationer. Diskurser är maktproducerande, kraftfulla, effektiva och skapar olika 

typer av yttringar och praktiker (Foucault 1993 se Palmer 2010, s. 47). Diskurser förändras över tid 

och begränsar vilken typ av kunskap som blir möjligt att skapa i olika sammanhang; vilka diskurser 

som blir dominerande varierar på vilket sammanhang man befinner sig i. Man kan både utmana 

rådande diskurser och utveckla nya genom att i sammanhang där vissa diskurser är norm välja att 

agera på ett oförväntat sätt (Palmer 2010, s. 48). 

 

Diskurser är nödvändiga för att organisera vår vardag; utan dem skulle vi befinna oss i ett totalt kaos. 

Vissa diskurser är viktiga – och möjliga – att ifrågasätta och ändra på (Palmer 2010, s. 48). Det bör 

tilläggas att diskurser inte är någonting negativt i sig; dock kan vilken diskurs som helst bli 

maktproducerande på ett sådant sätt att det medför negativa konsekvenser. Inom neomaterialismen kan 

man dock inte tala om diskurser som ett fristående fenomen. Här ses diskurser och materia som i 

samhandlande också påverkar varandra (Lenz Taguchi 2012, s. 16). Barad (2007 se Lenz Taguchi 

2012, s. 16) talar om det materiellt-diskursiva för att belysa att dessa är starkt sammankopplade med 

varandra och skapar det som händer genom en ständigt pågående växelverkan. Intra-aktioner, det vill 

säga samhandlanden, är alltså både diskursiva och materiella på samma gång (Lenz Taguchi 2012, s. 

16). Vilken diskurs som samhandlar med omvärlden påverkar hur vi samhandlar med den materiella 

världen, samtidigt som kraften i det materiella kan förändra och omforma det diskursiva (ibid.). I vår 
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studie fann vi att det fanns en diskurs som ofta var starkt maktproducerande i samhandlandet med 

andra agenter och påverkade den kunskap som skapades. Vi valde att kalla denna ’omsorgsdiskursen’, 

och i vår studie producerade denna diskurs agens i det materiellt-diskursiva samhandlandet vid ett 

flertal tillfällen. Ett exempel som visar på just detta i vår studie var när barnet Imran tar en döende 

blomma mellan sina händer och försöker värma den så att den inte dör. 

 

 

Ett neomaterialistiskt perspektiv på ekologisk litteracitet 

 

Mot bakgrund av detta teoretiska perspektiv menar vi att det redan här är möjligt att se att resultaten av 

vår studie kommer landa i någonting delvis annat än den redan existerande definitionen av ekologisk 

litteracitet som vi anfört i avsnittet om tidigare forskning. En annan förståelse och innebörd i 

begreppet kommer som en effekt av att kunskap, i ett neomaterialistiskt perspektiv, ses som i 

tillblivelse. Det innebär att den kunskap som skapas blir någonting annorlunda beroende av det 

specifika materiellt-diskursiva sammanhang där kunskapsproduktionen pågår: vad som ingår i de 

pedagogiska praktikerna där barnen är aktiva – allt från vad som sägs och menas till material och det 

som görs med dem. Vad och hur kunskap kan förstås som förändras således utifrån detta teoretiska 

perspektiv. Därför måste också betydelsen av begreppet ekologisk litteracitet förskjutas och förändras.  
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Metod 

Val av metod 

 

Syftet med vår studie är att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka vilken kunskap som 

skapas i ett utforskande hållbarhetsprojekt när barn och andra agenter/materialiteter samhandlar och 

hur denna kunskap kan förstås tillsammans med begreppet ’ekologisk litteracitet’. Därför har vi valt 

att använda observationer som vår valda metod. Observationer är en kvalitativ metod, vilket betyder 

att den kan användas för att närstudera situationer (Fejes & Thornberg 2015, s. 20). Observationer 

passar vårt syfte eftersom de genererar kunskap om vad som händer här och nu i en viss 

vardagspraktik (Pripp & Öhlander 2011, s. 114). Denna metod tillät oss bidra med en ny typ av studie 

till fältet; de studier som finns om ekologisk litteracitet har alla utgått från konstruerade 

lärandesituationer och vår studie blev ett tillägg eftersom vi avsåg studera praktiken i sig. Vi valde 

även att utföra en kvalitativ analys av våra data, vilket betyder att man bryter ned data i hanterbara 

enheter och kodar dem (Fejes & Thornberg 2015, s. 35).  

 

Observationer brukar ofta ingå i etnografiska studier; dock bör det påpekas att vår studie inte är en 

renodlad sådan. Ett vedertaget kännetecken för etnografiska studier är att dessa baseras på flertalet 

former data för att skapa ett så tätt material som möjligt (Elvstrand, Högberg & Nordvall 2015, ss. 

218-219). Att göra en etnografisk studie där man exempelvis kombinerar intervjuer och observationer 

hade varit intressant men med vår studies syfte i åtanke valde vi att endast utföra observationer. Vårt 

syfte gör ett anspråk på att vi vill ut i praktiken och studera lärandesituationer och därför valde vi att 

enbart använda en metod som tillåter oss att så objektivt som möjligt studera praktiken. Vi vill dock 

poängtera att observationer aldrig kan vara en objektiv återspegling av världen. Som observatör gör 

man alltid en subjektiv tolkning utifrån ens tidigare kunskaper och erfarenheter (Pripp & Öhlander 

2011, s. 131). Vi kan därför inte uttala oss om vad som hände rent objektivt i våra observationer och vi 

är medvetna om att våra resultat är våra subjektiva tolkningar av situationerna.  

 

Innan vi påbörjade våra observationer valde vi att göra några avgränsningar i vår studie. Vi insåg att vi 

behövde bestämma hur vi skulle utföra våra observationer; observationer kan nämligen fokusera på 

olika saker, exempelvis aktiviteter, platser eller personer (Pripp & Öhlander 2011, ss. 119-123). Vi 

behövde även välja på vilken fysisk plats vi skulle utföra observationerna på då rumsavgränsningar är 

viktiga i observationsstudier (ibid, s. 116). Konkret betyder detta att om man vill undersöka en viss typ 

av möten ska man försöka utföra sina observationer i miljöer där man tror att dessa möten kan ske 

(Lalander 2015, s. 109). Utifrån vårt syfte med studien beslöt vi oss för att utföra det som kallas 

’aktivitetsbundna observationer’, vilket betyder att vi följde en specifik aktivitet och exempelvis inte 

personerna som ingick i denna. I klartext betyder detta att om vi i förväg hade bestämt oss för att 

observera de barn som skulle arbeta med lera, observerade vi dem oavsett vilka barn som ingick i 

gruppen. På så sätt gjorde vi även en rumsavgränsning; vi valde exempelvis att stanna i ett specifikt 

rum när vi observerade även om barnen som var därinne gick iväg och andra tillkom då vi 

huvudsakligen intresserade oss för aktiviteten och inte vilka barn som deltog.  
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Vi valde i vår studie att utföra så kallade ’öppna observationer’, vilket är att starkt föredra av 

forskningsetiska skäl (Lalander 2015, s. 100). Att utföra en öppen observation innebär att man 

informerar dem man studerar att man kommer observera dem (ibid., ss. 98-99). Vi valde att göra det 

som kallas passiva observationer, det vill säga att till skillnad från aktiva observationer där man deltar 

i aktiviteter, håller man sig mer i bakgrunden (ibid., s. 100). Detta val gjordes helt enkelt av praktiska 

skäl; vi övervägde först att vara aktiva och ställa frågor till barnen och delta i deras kunskapsskapande 

men vi insåg snabbt att vi inte skulle hinna att både delta och observera samt dokumentera på samma 

gång. Vi valde att dokumentera enbart skriftligt av forskningsetiska skäl; både ljud- och 

videoupptagningar kan kränka barns integritet då dessa gör barnen identifierbara (Vetenskapsrådet 

2017, s. 27). Hade vi valt en annan dokumentationsmetod hade vi kunnat vara mer aktiva observatörer 

men på grund av forskningsetiska skäl lät vi bli och blev därför passiva. Vi hade dessutom planerat att 

använda oss av en trespaltsmetod när vi dokumenterade men vi insåg snabbt att vi inte hann med detta 

och dokumenterade i löpande text med hjälp av stödord istället. Trots att vi var relativt passiva inser vi 

att vår närvaro ändå hade en påverkan på vad som skedde i situationerna. Speciellt i små fysiska rum 

har forskarens närvaro automatiskt en stor påverkan (Pripp & Öhlander 2011, s. 124) och därför 

förstår vi att det vi observerade delvis var ett resultat av vår närvaro och inte vad som skulle skett om 

vi inte befann oss på förskolan.  

 

Observationer som metod kräver att man får tillträde till fältet, vilket betyder att de som observeras 

måste acceptera din närvaro (Lalander 2015, s. 102). För att få det behövde vi skaffa oss en 

dörröppnare vilket är en person som är omtyckt i sin grupp och som man kan knyta kontakter till 

(ibid., s. 105). Vår dörröppnare blev förskolläraren Sonja som arbetade på avdelningen; hon hjälpte 

oss att komma in i gruppen och hon introducerade oss för alla barn. Att få tillträde till fältet handlar till 

stor del om etik, och detta blev särskilt viktiga för oss då vi bedrev forskning på minderåriga. Eftersom 

vi gjorde studier på barn under 15 år behövde vi först och främst ha vårdnadshavarnas samtycke 

(Löfdahl 2014, s. 42). Utöver det inhämtade vi löpande barnens eget samtycke och försökte se till att 

det inte handlade om enbart så kallat inlärt samtycke, det vill säga att barnen accepterade vår närvaro 

för att de visste att det förväntades av dem (ibid., ss. 38-39). Vi ansåg att  

barnens ickeverbala språk till stor del kunde visa vad de egentligen kände och därför lade vi stor vikt 

vid barnens kroppsspråk och ifall de verkade spända runt oss, och när så är fallet avbröt vi våra 

observationer. Vi såg ett etiskt problem som uppstod i vår studie och det var att dessa barn redan 

dokumenteras mycket i sin vardag på förskolan och att de därför är vana att bli det. Därför förelåg 

risken att barnen accepterade vår närvaro eftersom de var vana att bli observerade och inte för att de 

per definition faktiskt godkände att vi var där. Därför var vi extra uppmärksamma på barnens 

kroppsspråk och andra signaler de sände ut när de pratade med varandra för att försäkra oss om att de 

godkände vår närvaro. Vi upplevde dock att barnen nästan alltid verkade samtycka till vår närvaro, 

vilken vi tror kan bero på att både gällande kön och ålder var vi likvärdiga de vikarier som brukar vara 

på deras avledning och därför var de redan vana vid människor som vi. Vi baserar detta antagande på 

att när man gör observationsstudier påverkar ens bakgrund gällande exempelvis kön, klass, ålder och 

etnicitet hur man blir uppfattad (Lalander 2015, s. 103). 
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Urval och avgränsningar 

 

I vår studie påverkade vårt syfte var vi ville förlägga studien. Eftersom syftet med vår studie var att 

utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka vilken kunskap som skapas i ett utforskande 

hållbarhetsprojekt när barn och andra agenter/materialiteter samhandlar och hur denna kunskap kan 

förstås tillsammans med begreppet ’ekologisk litteracitet’ var det viktigt för oss att hitta en förskola 

som arbetar utforskande med dessa frågor. Vi valde därför en förskola som vi sedan tidigare visste 

arbetade utforskande kring hållbarhetsfrågor. Vi var dock inte bekanta med förskolan, pedagogerna 

eller barnen sedan tidigare. Vi ser vårt val av förskola som en stark fördel i vår studie eftersom vi 

valde en förskola vars arbetssätt kan hjälpa oss uppfylla vårt syfte med vår studie då både arbetssätt 

samt ämnesinnehållet i deras projekt överensstämmer med det vi vill undersöka. Genom vårt urval har 

begränsningar också tillkommit i vår studie. Om rena faktakunskaper prioriterats över utforskande 

kanske resultaten i vår studie skulle varit närmre den konventionella definitionen av ekologisk 

litteracitet eftersom man utifrån sådana arbetssätt utgår från en annan kunskapssyn, vilken även mer 

liknar det den konventionella definitionen vilar på. Vårt syfte ’vinklar’ således vår studie mot en viss 

typ av praktik. I enlighet med vårt syfte valde vi dessutom enbart att delta i de tillfällen där 

avdelningen arbetar med sitt utforskande projekt. Genom att göra detta urval kan vi ha missat för vår 

studie relevant material, vilket skulle kunna ha gett vår studie en mer mångfacetterad bild av barnens 

utforskande kunskapsskapande. 

 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

 

Barnen som deltog i studien var alla födda mellan 2012-2013; det vill säga mellan 3-5 år gamla. 

Åldersfördelningen utgjordes av 13 barn födda 2012 och 9 barn födda 2013. Totalt går 22 barn på 

avdelningen och vi fick godkännande till medverkan i studien av 21 av 22 familjer, vilket betyder att 

21 barn deltog i vår studie. Könsfördelningen i gruppen som deltog var 11 pojkar och 10 flickor. 

Fördelningen i de arbetsgrupper vi observerade varierade från gång till gång, ibland delades barnen in 

i grupper efter deras ålder och ibland efter deras intresseområden. I studien deltog även personalen 

som arbetar på avdelningen, vilken består av en förskollärare och två barnskötare.  

 

Genomförande 

 

Vi började med att kontakta förskolechefen på enheten och berättade om vår studie, vad syftet med 

den var och vad vi ville göra. Förskolechefen verkade vara intresserad och i samråd med hen valde vi 

ut en äldrebarnsavdelning som vi skulle utföra vår studie på. Därefter kontaktade vi pedagogerna som 

arbetade på den avdelningen och berättade om vår studie. Avdelningen blev nyfiken på vår studie och 

valde att delta. Tillsammans kom vi överens om två eftermiddagar som vi skulle närvara i 

verksamheten på för att informera vårdnadshavarna om vår studie och samla in deras samtycke. Vi 

befann oss i verksamheten under två dagar mellan 14.00-17.30 och pratade med vårdnadshavarna på 

plats i tamburen. Vi presenterade oss, vår studie och de etiska riktlinjerna vi behöver förhålla oss till 



18 

 

för vårdnadshavarna och frågade dem ifall de ville skriva under samtyckesblanketten. Majoriteten 

visade intresse för vår studie och verkade tycka att det var roligt att vi skulle närvara på avdelningen. 

En familj avböjde deltagande. Vi samlade även ihop barngruppen och introducerade oss för dem. Vi 

tyckte barnen verkade vara glada och välkomnade oss till deras avdelning.  

 

Vi deltog i verksamheten under sex dagar när avdelningen skulle arbeta med sitt projekt. Inför varje 

observationstillfälle lyssnade vi på när pedagogerna samlade barnen och förklarade för barnen vad 

som skulle hända idag. Därefter valde vi vilken aktivitet vi ville delta i och gick iväg till respektive 

plats. Vilken aktivitet vi deltog i berodde på vad de skulle göra just den dagen, ofta såg vi till att välja 

aktiviteter som inte liknade varandra för mycket för att få ett så brett material som möjligt. Detta 

resulterade i att den ena av oss exempelvis observerade en grupp barn som gjorde lera och den andra 

en grupp barn som gick ut på gården för att se om de kunde hitta några fåglar. Inför varje 

observationstillfälle ställde vi frågor i stil med ”är det okej att jag sitter här och tittar på vad ni gör?” 

Som vi kommer att beskriva närmare under studiens etiska ställningstaganden, så var vi noga med att 

observera barnens kroppsspråk för att förstå huruvida vi hade deras medgivande eller inte.  

 

Under tiden vi observerade höll vi en låg profil och deltog inte mycket i diskussionerna; detta var 

huvudsakligen på grund av att vi upplevde att vi inte hann anteckna och delta i det som hände i 

verksamheten samtidigt. Vi insåg efteråt att vi inte reflekterat över vad vårt val att hålla en låg profil 

innebar för barnen. Vi observerade hela tiden deras kroppsspråk och de verkade bekväma, men hade 

det varit bättre ifall vi var aktiva och förde en diskussion med barnen? Fann de det obehagligt att vi 

satt med tysta, speciellt eftersom de inte kände oss?  

 

Vi observerade från början av varje projekttillfälle och stannade kvar hos gruppen antingen till att de 

var färdiga för dagen eller till det att vi kände att barnen utforskande övergick till någonting annat, 

exempelvis en gång när de gjorde fåglar i lera och efter ett tag började göra slott istället. Vi deltog i 

verksamheten i allt från 30 minuter till 90 minuter åt gången; vid de längre tillfällena brukade vi i den 

mån verksamheten tillät byta plats med varandra för att få en färsk blick på det som hände i projektet. 

Efter att vi observerat färdigt för dagen diskuterade vi våra observationer utifrån våra valda teoretiska 

begrepp och begreppet ekologisk litteracitet.  

 

Databearbetning och analysmetod 

 

Direkt efter att vi har utfört observationerna läste vi igenom observationerna med våra valda teoretiska 

begrepp samt den konventionella definitionen av ekologisk litteracitet i bakhuvudet. Det som vi tyckt 

varit relevant transkriberade vi i form av täta beskrivningar. Vi valde att transkribera dem som täta 

beskrivningar eftersom vi anser att det är lättare att synliggöra det som sker i löpande text. I analysen 

av vår data har vi utgått från några av Rennstam och Wästerfors (2015, s. 220) tankar kring dataanalys; 

det dessa författare kallar sortering, reducering och argumentation. Innan vi påbörjade vår studie satte 

vi oss in i vår valda teori och våra begrepp väl; detta för att Rennstam och Wästerfors (2015, s. 233) 

menar att det är viktigt att lägga ner mycket tid på den teori och begrepp som man tänker sig använda i 

analysen. 
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Ett problem vi har stött på är det så kallade kaosproblemet, vilket betyder att forskaren upplever att sitt 

material är rörigt och oöverskådligt (Rennstam & Wästerfors. 2015, s. 220). Vi valde att försöka 

hantera kaosproblemet genom att noggrant gå igenom våra fältanteckningar flertalet gånger och välja 

ut vilka observationer som skulle ingå i vår studie samtidigt som vi höll våra valda teoretiska begrepp 

samt den konventionella definitionen av ekologisk litteracitet i bakgrunden för att på så sätt organisera 

och kategorisera det en aning.  

 

När vi studerade våra observationer stötte vi även på reduceringsproblemet, vilket innebär det problem 

man som forskare ställs inför då man omöjligt kan visa allt som sker i praktiken i sin studie och därför 

behöver välja ut vad som ska visas i det man skriver (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 220). Vi valde 

att använda situationer där ämnesinnehåll som var relevant för vår studie ’brann till’ bland barnen. I 

vårt ursprungsmaterial såg vi att det funnits flertalet situationer där diskussionerna inte alls rört det 

ämnesinnehåll som vår studie ämnar fokusera på. Dessa skulle varit intressanta att analysera i en 

annan studie men för att vår studie ska uppfylla sitt syfte valde vi att fokusera endast på situationer där 

för vår studie relevant ämnesinnehåll diskuterades. På så sätt gjorde vi en första sållning av materialet. 

Att vi valde att göra på detta sätt motiverades av att Rennstam och Wästerfors (2015, s. 220) menar att 

när man sorterar sitt material behöver man ha sin valda teori och sina valda begrepp som man ska 

använda i sin analys i åtanke. Då man reducerar sin text, det vill säga när man väljer ut vilken del man 

ska använda måste man kontrollera att man tar med en tillräcklig mängd material så det blir nyanserat 

och komplext samt så att tidigare forskning, syfte och teori kan knytas till analysen (ibid.). När man 

avser att göra ett nytt kunskapsbidrag till fältet krävs varierad data; att ha en mängd empiri som säger 

ungefär samma sak bidrar inte med särskilt mycket ny kunskap (ibid., s. 222). Ens data måste 

samtidigt utgöra en god representation som inte är missvisande, passar ens syfte och avspeglar 

verkligheten (ibid., s. 228). Vår reducering gjordes delvis efter analys utifrån teoretiska begrepp och 

efter analys utifrån den konventionella definitionen av ekologisk litteracitet, men också delvis efter hur 

vi upplevde att dessa observationer representerade datamängden som helhet. Huvuddelen av våra 

observationer rörde barns meningsskapande kring fåglar men ibland kom även annat ämnesinnehåll in, 

vilket observationen där de diskuterar växter belyser.  

 

Vårt material reducerades också med begreppet ’argumentation’ i åtanke, vilket handlar om att man 

efter avslutad studie ska våga göra ett kunskapsanspråk (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 232). Vi 

valde observationer som enbart berörde naturvetenskapligt innehåll och som passar syftet med studien 

för att ha underlag nog att kunna skapa ny kunskap som i dagsläget inte finns inom fältet.  

 

Vi valde slutligen att avgränsa oss till fyra observationer som vi anser passar vårt syfte och 

frågeställningar. Mängden material i en studie är inte det mest relevanta; snarare bör man fokusera på 

att materialet är relevant (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 222). Därför valde vi att korta ned våra 

observationer och enbart välja de för vår studie mest relevanta delarna av observationer. Rennstam och 

Wästerfors (2015, s. 223) betonar även att det är viktigt att läsa sin analys om och om igen. Detta har 

vi genomgående gjort, både då vi reducerat vårt material men även när själva analysen skrevs. 
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Forskningsetiska överväganden  

 

Eftersom vår studie utfördes med barn krävdes särskilda etiska ställningstaganden. Först och främst 

samlade vi in vårdnadshavarnas samtycke till att deras barn får observeras av oss via en 

samtyckesblankett. Detta är ett forskningsetiskt krav när man forskar på barn under 15 år 

(Vetenskapsrådet 2017, s. 27). I vår studie fick vi inte samtycke från ett barns familj och på grund av 

detta diskuterade vi mycket kring hur vi skulle gå till väga. Eftersom barnen under projekttillfällena 

delade sig alternativt delades in i grupper valde vi att observera grupper där hen inte ingick. Vid ett 

tillfälle bytte barnet grupp och kom till en grupp där vi redan observerade; då valde vi att avbryta våra 

observationer och gå till en annan grupp. 

 

Förutom vårdnadshavarnas samtycke behövde vi även få samtycke att utföra våra observationer av 

barnen själva (Vetenskapsrådet 2017, s. 27). Vi diskuterade att om vårdnadshavarnas samtycke fanns 

men att barnen samtidigt visade att de inte ville delta i vår studie skulle vi givetvis respektera barnens 

vilja. Vi diskuterade även barns samtycke till deltagande och hur mycket vikt man ska lägga vid enbart 

deras verbala samtycke. Givetvis är att beakta det verbala samtycket det mest grundläggande men 

samtidigt ska man vara medveten om problemet med inlärt samtycke. Inlärt samtycke betyder att det 

är svårt att veta om samtycket är genuint eller om det är ett tecken på att barnen lärt sig att de ska 

behaga de vuxna (Löfdahl 2014, ss. 38-39). Hur kan vi försäkra oss om att barnens samtycke är 

genuint och inte bara ett symptom på att de lärt sig att man alltid ska ’lyda’ vuxna och vara dem till 

lags? Hur kan vi utöver detta försäkra oss om att barnen förstår vad en forskare och vad en 

vetenskaplig studie är och att de förstår skillnaden mellan oss och pedagogerna? Vi kom fram till att 

det inte fanns något sätt att faktiskt säkerställa detta. Vi bestämde oss därför att vi utöver verbala 

signaler behövde vara uppmärksamma på barnens kroppsspråk och på hur de reagerade på vår närvaro 

(ibid., ss. 38-41). Om barnen visade att de inte var bekväma med att ha oss där alternativt sände ut 

tvetydiga signaler skulle vi avbryta våra observationer. Dessutom anser vi att samtycke är en färskvara 

och att detta måste upprättas inför varje observationstillfälle. Därför ville vi ha barnens verbala 

samtycke inför varje tillfälle samtidigt som vi konstant uppmärksammade deras kroppsspråk och andra 

signaler. 

 

Vi beaktade barnens anonymitet när vi dokumenterade våra observationer. Vi valde att dokumentera 

skriftligt, då både video- och ljudupptagningar gör att barnens integritet kan inkräktas eftersom barnen 

då blir identifierbara (Vetenskapsrådet 2017, s. 27). Vi avidentifierade barnen och pedagogerna när vi 

transkriberade vårt material och tog bort andra identifierbara kännetecken; originalobservationerna 

lämnade dessutom aldrig förskolan.  
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Studiens kvalitet 

 

Vi vill med vår studie inte uttala oss om någonting allmängiltigt gällande ekologisk litteracitet utan vid 

slutet av vår studie kommer vi endast kunna uttala oss om ekologisk litteracitet i förhållande till den 

kontext studien är gjord i. Vår studies validitet gäller därför enbart den verksamhet vi besökte under de 

tillfällen vi besökte den. Vi kan således inte uttala oss om vad det kan innebära i största allmänhet, inte 

ens på andra förskoleenheter som arbetar med en utforskandepraktik. 

 

En nackdel vi kan se med vår studie är att vi upplevde svårigheter när det gällde att dokumentera våra 

observationer samtidigt som vi observerade. Vi upplevde att man inte riktigt hann med att anteckna 

allt som hände och att det då blev så att man omedvetet fokuserade på det verbala då vi fann det lättare 

att hänga med i och dokumentera än exempelvis kroppsspråk. Detta ledde dock indirekt att det 

ickeverbala som skedde i situationerna ibland fick en lägre prioritet vilket har lett till att vi kan ha gått 

miste om en hel dimension av barnens utforskande kring naturvetenskapligt innehåll. Ibland 

observerade vi bägge två samma situation, och valet att göra detta berodde på vad resten av gruppen 

gjorde. Om det exempelvis bara var en grupp som arbetade med naturvetenskapligt innehåll närvarade 

båda vi två vid just den gruppen och då upplevde vi att vi bättre kunde dokumentera vad som hände 

och att våra anteckningar kompletterade varandras vilket gav oss en mer fullständig överblick över det 

som skedde. Det är lätt att vara efterklok och hade vi gjort om studien nu hade vi kanske valt att enbart 

arbeta på detta sätt. Vårt val att endast använda anteckningar som dokumenteringsmetod, vilket var ett 

beslut som togs av forskningsetiska skäl, ledde till att vi upplever att materialet inte blev lika tätt eller 

tillförlitligt som det hade kunnat bli om vi exempelvis använde en filmkamera och videofilmade det 

som hände.  

 

Någonting vi upptäckte i de observationer vi valde till vår studie var att det ofta var samma barn som 

figurerar i dessa. Dessa var barn som kunde uttrycka sig verbalt på svenska och vilka de flesta var 

bland de äldsta på avdelningen. Detta betyder att vi mer eller mindre medvetet valt bort barn som 

kanske inte pratar lika bra svenska eller som är lite yngre. Vi valde vilka observationer som skulle 

användas i vår studie baserat på deras ämnesinnehåll vilket indirekt betydde att vi valde bort 

observationer som exempelvis inte lika tydligt visade det ämnesinnehåll vår studie avser att undersöka. 

Vi gjorde detta baserat på att man med sin data måste välja data som utgör en god representation som 

inte är missvisande, passar ens syfte och avspeglar verkligheten (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 

228). Den kunskap som skapades i våra valda observationer var definitivt representativ för de barnen 

som ingick i dem, men i efterhand borde vi varit mer uppmärksamma på övervikten av svensktalande 

äldre barn i våra observationer och medvetet utlämnat några av dem för att skapa en mer rättvis bild av 

vår totala data. Resultaten av vår studie visar på vad ekologisk litteracitet kan vara för just dessa barn, 

men behöver det vara samma resultat som vi skulle fått om vi studerade de yngre barnen på 

avdelningen, eller de som inte talar lika bra svenska?  
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Resultat och analys 

Nedan kommer vi presentera vår studies resultat och analysera dessa utifrån våra forskningsfrågor. De 

utdrag från våra observationer vi valt för vår studie berör alla något olika ämnesinnehåll. Datan utgör 

allt som allt 18 olika observationer; av dessa har vi för vår studie valt att presentera och analysera fyra 

observationer. Tre observationer handlar om fåglar och en rör växter. Två utspelar sig inne på 

avdelningen, en annan utspelar sig i ett annat rum på förskolan och en när avdelningen gör en utflykt 

till en park. I vår studie används på två ställen olika utdrag ur samma observation. Detta kommer 

påvisas när de sker. Detta urval har som vi beskrivit i databearbetnings- och analysmetodsdelen gjorts 

eftersom ens data måste utgöra en god representation som inte är missvisande, passar ens syfte och 

avspeglar verkligheten samtidigt (Rennstam & Wästerfors 2015, s. 228). De observationer som valts 

valdes för att de representerar verkligheten och spridningen i ämnesinnehåll på ett rättvist sätt och 

samtidigt visar på den mångfald vi fann i vår data. 

 

I denna del kommer vår data huvudsakligen analyseras utifrån neomaterialismen och den 

konventionella definitionen av ekologisk litteracitet. Vi kommer även kort att analysera vår data 

utifrån tidigare forskning; dock kommer den största delen av den tidigare forskningen diskuteras under 

stycket ’diskussion’ istället för under denna rubrik.  

 

Vilken kunskap skapas när barn och andra agenter/materialiteter 

samhandlar? 

 

I vår studie är det som skapas i barnens utforskande naturvetenskaplig kunskap och detta sker när 

barnen och andra agenter, materialiteter och diskurser samhandlar. Vi fann i våra observationer att 

många olika agenter deltog i samhandlandet. Vilka agenter som samhandlade för att skapa kunskap 

och vilken kunskap som skapades kommer analyseras nedan. 

 

Barnen på denna avdelning denna studie utförts i arbetar i ett utforskande hållbarhetsprojekt som de 

senaste månaderna kommit handla om fåglar. Barnen intresserar sig i synnerhet för två olika 

fågelsorter – koltrastar och talgoxar, och talgoxarna har barnen i våra observationer döpt till 

’godisfåglar’.  

 

I vår första observation satt barnen Marina, Nora och Imran och pedagogen Sonja placerade på golvet i 

en ring inne i avdelningens naturrum. I mitten av ringen låg två gosedjursfåglar som såg ut som en 

koltrast respektive talgoxe. När man trycker på fåglarnas magar hörs en sång, och denna sång låter 

som dessa arter gör på riktigt.  

 

Sonja: ”Varför har fåglar olika färger egentligen? Vad tänker ni?”  

Marina, Nora och Imran pratar samtidigt. Alla pratar snabbt och verkar engagerade i det 

som sker. 

Marina: ”För att de ska se fina ut”. Hon klappar en av fåglarna på ryggen. 
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Imran: ”För att människor ska känna igen vilken fågel som är vem” 

Nora: ”För att skrämma iväg fiender och visa att den är giftig” 

 

Ovan syns att när barnen och olika agenter, materialiteter och diskurser samhandlar skapas 

naturvetenskaplig kunskap som handlar om fåglars färger. Fåglarnas fysiska närvaro där de ligger på 

golvet är en materialitet som deltar i det kunskapsskapande samhandlandet och som med sina färger 

påverkar barnens kroppar genom synintryck, det vill säga genom den fysiska närvaron av deras olika 

färger (jfr Lenz Taguchi 2012, s. 23). I den materiellt-diskursiva intra-aktionen som skapar kunskap är 

även Sonjas diskursiva fråga en materialitet och likaså barnens känslomässiga engagemang. Ett 

känslomässigt engagemang för ämnesinnehållet verkar uppstå eftersom barnen pratar snabbt och 

verkar ha ett intresse för det som sker. En central tanke i neomaterialismen är att diskurser och 

materialiteter inte går att skilja åt utan att de påverkar varandra genom en materiell-diskursiv intra-

aktion (Barad 2007 se Lenz Taguchi 2012, s. 16.). Denna materiellt-diskursiva intra-aktion ses i denna 

observation genom att diskurser deltar i samhandlandet. I denna observation finns diskurser om att det 

är bra att vara fin, vilken samhandlar med agenter och andra materialiteter när kunskap skapas om att 

fåglar har färger för att vara fina. Tidigare erfarenheter av naturvetenskaplig fakta är även det en 

materialitet, vilken deltar i samhandlandet som skapar kunskapen om att fåglar behöver olika färger 

för att skydda sig mot fiender. Slutligen deltar också barnens kroppar i samhandlandet. I denna 

situation samhandlar alla dessa olika agenter, materialiteter, både fysiska och osynliga; samt diskurser. 

Detta samhandlande påverkar alla agenter, materialiteter, och diskurser, och producerar agens, det vill 

säga handlingskraft (jfr Lenz Taguchi 2012, s. 83). Denna agens som produceras i mötet påverkar det 

som sker i situationen och gör att kunskapen om varför fåglar har färger skapas. 

 

I en annan situation gör barnen Josef, Theo, Emil och pedagogen Majken fåglar i lera. Barnen har fått i 

uppgift att göra antingen koltrastar eller talgoxar i lera. Barnen har arbetat länge och nu börjat bli klara 

med sina fåglar. De har istället övergått till att göra maskar i lera.    

 

Josef: ”jag har gjort en JÄTTEMASK!” han sträcker den till Theo som tar emot masken 

och lägger den framför sin och Josefs fågel.  

Majken tittar på Josef. Majken: ”vad ska fågeln göra med masken tänkte du? Eller har du 

gjort den åt fågeln?” 

Josef tittar på Majken. Josef: ”ja, för fåglar gillar ju maskar. De äter maskar” 

Majken: ”men vad äter fåglar mer än bara maskar? Eller äter de bara maskar” 

Theo och Emil, i mun på varandra: ”INSEKTER OCH LARVER!”. De tar upp varsin 

klump lera och börjar rulla ut den till larver. 

 

När barnen och andra agenter, materialiteter och diskurser samhandlar i denna situation skapas 

kunskap som handlar om vad fåglar äter och barnen börjar även göra mat till fåglarna. Barnens 

känslomässiga engagemang för ämnesinnehållet i egenskap av att de verkar vara engagerade och 

verkar vilja ta hand om naturen är en materialitet som deltar i det kunskapsskapande samhandlandet. 

Detta engagemang syns exempelvis i att Josef, Theo och Emil gör maskar till fåglarna som fåglarna 

kan äta. Denna känsla barnen får menar vi dessutom är diskursiv och skapas av en diskurs vi kallar 

’omsorgsdiskursen’. Denna diskurs, vilken vi menar säger att man på ett eller annat sätt ska ta hand 

om naturen och djuren, är en materialitet som i denna situation samhandlar med andra agenter och 

materialiteter i den materiellt-diskursiva intra-aktionen (jfr Barad 2007 se Lenz Taguchi 2012, s. 16). 
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Dess närvaro i samhandlandet påverkar också den kunskap som skapas i situationen och vad barnen 

gör (jfr Palmer 2010, s. 48). Även den diskursiva fråga Majken ställer är en materialitet i det 

kunskapande samhandlandet. Fysiska materialiteter så som den suggestiva och omformbara leran, den 

hårda bordsytan och barnens kroppar och händer är agenter respektive materialiteter som deltar i 

samhandlandet. Tidigare erfarenheter av naturvetenskaplig fakta är även det en materialitet som 

samhandlar med agenter, materialiteter och diskurser, vilket syns när barnen svarar på frågan om vad 

fåglarna gillar att äta. I samhandlandet möts dessa olika agenter, materialiteter och diskurser och 

sammanflätas. I det sammanflätade mötet produceras agens vilket påverkar det som sker i situationen 

och vilken kunskap som skapas. När alla dessa agenter, materialiteter och diskurser samhandlar skapas 

kunskap om vad fåglar äter och barnen börjar göra mat åt fåglarna.  

 

I ytterligare en annan situation befinner sig några barn och pedagogen Sonja på fågelspaning i parken. 

Vi har följt denna spaningstur i närmare tjugo minuter och barnen redan innan vår observation tar sig 

början under en längre tid livligt diskuterat hur skräp kan påverka fåglar. Denna diskussion om skräpet 

mynnade ur att en fågel flög och satte sig bredvid en överfull papperskorg, och under papperskorgen 

låg det skräp på marken. Diskussionen börjar dö ut när pedagogen Sonja ställer en fråga. 

 

Sonja: ”Minns ni vad [barn som gick på avdelningen förra året] sa om tuggummi då? Om 

fåglar och tuggummi?” 

Sonja vänder sig mot Nora. 

”Ja! Hon sa att fåglarna kan få tuggummi i näbben och att de inte kan andas eller äta då 

och att de kommer dö.” säger Nora och flämtar till. 

Julia blir entusiastisk. Julia: ”därför måste vi kasta tuggummi i papperskorgen!” 

Nora pratar snabbt: ”ja, vi måste vara snälla mot fåglarna… de är våra kompisar!” 

h 
När barnen och andra agenter, materialiteter och diskurser samhandlar i situationen ovan skapas 

kunskap om tuggummis påverkan på fåglar. Den fråga Sonja ställer i början är en materialitet som 

deltar i det kunskapsskapande samhandlandet (jfr Lenz Taguchi 2012, s. 23) och verkar bidra till att 

just detta ämnesområde utforskas. Detta kan liknas vid resultaten av Caiman och Lundgårds studie 

(2015, s. 85) som visade att när pedagogen ställer frågor är det ofta produktiva sådana som ställs 

Hennes diskursiva fråga adderar tidigare erfarenheter om vad ett barn sagt förra året. Både frågan och 

detta kognitiva minne är materialiteter i det kunskapsskapande samhandlandet. Ytterligare en 

materialitet som deltar i det kunskapsskapande samhandlandet är de starka känslor av omsorg som 

barnen verkar uppvisa, vilka i sin tur är resultatet av en stark omsorgsdiskurs som påverkar vilka 

känslor som uppstår i vissa situationer (jfr Lenz Taguchi 2012, s. 16). Dessa starka känslor av omsorg 

kan exemplifieras med när Nora säger att man måste vara snäll mot fåglarna, vilket indirekt visar på en 

omsorg om dem. Detta visar på att omsorgsdiskursen deltar i den ovan beskrivna kunskapsskapande 

materiellt-diskursiva intra-aktionen (jfr Barad 2007 se Lenz Taguchi 2012, s. 16). Även fysiska 

materaliteter så som fågeln, skräpet som ligger under papperskorgen och papperskorgen i sig, vilka 

alla påverkar barnens kroppar via synintryck, deltar i samhandlandet. Att Julia säger att man måste 

kasta tuggummit i papperskorgen verkar visa på att tidigare erfarenheter av naturvetenskaplig fakta är 

en materialitet som samhandlar med andra agenter, materialiteter och diskurser och skapar kunskap. 

När dessa agenter, materialiteter och diskurser möts i samhandlandet produceras agens. Denna agens 

påverkar vad som händer i situationen och den kunskap som skapas. När barnen, andra agenter, 

materialiteter och diskurser samhandlar skapas kunskap om tuggummis påverkan på fåglar. I 
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samhandlandet skapas även en starkt diskursiv vilja att agera i hållbarhetsfrågor, vilket i denna 

situation innebär att kasta skräp i papperskorgen. 

 

I vår data förekommer även en situation där barnen skapar kunskap om växter. I denna situation står 

barnen Imran, Emil, Nora och Moa inomhus tillsammans med pedagogen Sonja. De tittar ut genom 

fönstret på en snötäckt, vissnad blomma som står i en odlingslåda utanför fönstret. Barnen har tidigare 

under läsåret sått fröna som blev blomman och följt blommans livscykel.  

 

Imran pekar på blomman genom fönstret och vänder sig till Sonja.  

Imran: ”Igår tog jag bort snön från blommorna för de inte skulle bli så kalla och frysa.” 

Sonja ler mot Imran.  

Sonja: ”Ja, det stämmer Imran. Du värmde blomman med dina händer också, ju” 

 

I denna situation samhandlar agenter, materialiteter och diskurser och skapar kunskap om vad som 

händer med blomman när det är kallt. Imrans kropp är en agent som deltar i kunskapsskapandet. De 

kognitiva minnena av kylan som hans kropp kände utomhus samt hans kroppsliga erfarenheter av snö 

är även de materialiteter som deltar i samhandlandet (jfr Lenz Taguchi 2012, s. 23). Den vissnade 

blomman är en materialitet som påverkar Imrans kropp genom synintryck och genom känslointryck, 

då han fysiskt vidrörde den dagen innan. Imran verkar även ha ett diskursivt känslomässigt 

engagemang i blommans välbefinnande, och även det är en materialitet i samhandlandet. Detta 

känslomässiga engagemang är skapat av omsorgsdiskursen, vilken i sin tur är en materialitet som är 

del av den materiell-diskursiva intra-aktionen som pågår i observationen (jfr Barad 2007 se Lenz 

Taguchi 2012, s. 16). Dessa agenter, materialiteter och diskurser samhandlar och producerar agens, 

vilket påverkar den kunskap som skapas. När barnen och andra agenter, materialiteter och diskurser 

samhandlar skapas således kunskap om vad som händer med blommorna när det är kallt.  

 

Sammanfattningsvis skapas i våra observationer naturvetenskaplig kunskap när barnen och andra 

agenter, materialiteter och diskurser samhandlar. Kunskapen rör ibland hur man kan hjälpa naturen på 

något sätt. Ofta skapas kunskap som rör samband i naturen, exempelvis gällande människans påverkan 

på den och hur olika delar av naturen är förbundna med varandra.  

 

 

Kunskapen förstådd tillsammans med begreppet ekologisk 

litteracitet 

 

I denna del kommer kunskapen som synliggjordes i avsnittet innan detta undersökas tillsammans med 

begreppet ’ekologisk litteracitet’ så som det definieras av Berkowitz, Archie och Simmons (1997, s. 

170).  

 

Den första aspekten av begreppet rör en individs förståelse för människan, naturen och djur och hur 

dessa hänger ihop (Berkowitz, Archie och Simmons 1997, s. 170). Som visat tidigare skapas i våra 

observationer en mängd kunskap som kan relateras till denna aspekt. Någonting kännetecknande för 

den kunskap som skapats i vår studie är just att den är i ständig tillblivelse och skapas genom ett 
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samhandlande. Denna kunskap som skapas kan exemplifieras av ett utdrag ur en observation nedan. 

Dessa händelser utspelar sig när barnen är i parken och är ett utdrag ur samma observation som 

exemplet om tuggummit i avsnittet ovan. I denna observation deltar pedagogen Sonja och barnen Moa, 

Nora och Julia.  

 

Sonja: ”Just det ja, Moa. Förut när vi mötte koltrasten för första gången berättade du att 

fåglar blir sjuka av olja. Vad händer med en fågel när den ätit olja, tror du?” 

Moa sitter tyst ett tag. ”Den blir sjuk sådär….och sen dör den.” Hon pratar tyst. 

Nora: ”Godisfåglar tycker inte om olja” 

Julia spärrar upp ögonen. Julia: ”Men vet du, Sonja? Fåglar kan dö också om det kommer 

en bil och kör över den. Om den sitter på marken och så. Därför måste man köra sakta för 

att man inte ska köra på och döda den.” Sonja vänder sig till Moa. 

Sonja: ”Men berätta Moa hur du tänker, hur kan en fågel få olja på fjädrarna?” Moa är 

tyst ett tag. 

Moa, som pratar jättesnabbt: ”människan kanske häller olja på fågeln…eller vänta, om vi 

har olja där fåglarna bor kanske de får det på vingarna!” 

Nora flämtar till. Nora: ”då kan vi inte ha olja ute” 

 

När agenter, materialiteter och diskurser samhandlar skapas kunskap som synliggör en förståelse för 

människans del i naturen och som även problematiserar denna. Sonja ställer en fråga, vilken barnen 

verkar intressera sig för. Denna fråga är en materialitet i det kunskapsskapande samhandlandet. Det är 

även de starka känslor av omsorg som barnen verkar visa ovan, vilka är skapade av närvaron av en 

stark omsorgsdiskurs. Även omsorgsdiskursen är med i denna materiellt-diskursiva intra-aktion (jfr 

Barad 2007 se Lenz Taguchi 2012, s. 16). Tidigare erfarenheter av naturvetenskaplig fakta är en 

materialitet som deltar i samhandlandet, vilket kan ses när barnen talar om oljans påverkan på naturen 

och hur bilar kan vara skadliga. Även kognitiva minnen om vad som sagts och gjort förut i projektet är 

en materialitet i samhandlandet. När dessa agenter, materialiteter och diskurser samhandlar produceras 

agens vilket påverkar kunskapen som skapas. När dessa samhandlar skapas alltså kunskap som rör 

människans negativa påverkan på naturen. Detta samhandlande skapar också omsorg om fåglarna och 

en rädsla att människan kan göra fågeln illa. Kunskap skapas också om hur människor kan agera på 

andra sätt för att inte skada fåglarna. När agenterna, materialiteterna och diskurserna i detta komplexa 

nätverk samhandlar skapas således kunskap som rör sig bortom den enskilda fågeln och som förklarar 

generella sammanband i naturen vilken visar på en kunskap som rör sig på en hög abstraktionsnivå.  

 

I den konventionella definitionen av ekologisk litteracitet ingår aspekter som rör förmågan att kunna 

ställa frågor till och utforska naturen, samt förmågan att fatta beslut och agera i relation till naturen 

och hållbarhetsfrågor (Berkowitz, Archie & Simmons 1997, s. 170). Vi har genom våra observationer 

sett att detta är någonting som sker genomgående. Utforskandet i våra observationer uppstår dock 

genom ett materiellt-diskursivt samhandlande där barnen, andra agenter, materialiteter och diskurser 

deltar. Barnens känslomässiga engagemang är ofta en materialitet som deltar i det kunskapsskapande 

samhandlandet. På grund av detta uppstår ofta frågor kring och en vilja att utforska eller ta hand om 

naturen. Eftersom allt, med våra neomaterialistiska glasögon, sker i ett relationellt flöde och där även 

sådant som traditionellt setts som ’döda ting’ har potential att producera agens i samhandlanden (jfr 

Lenz Taguchi 2012, s. 23) blir det som utforskas aldrig en tyst och död tingest. Detta betyder att alla 

agenter, materialiteter och diskurser som deltar i olika utforskandeprocesser ”pratar med” och påverkar 
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varandra i lika hög utsträckning.  

 

Här kan vi se en skillnad mellan den konventionella definitionen och våra resultat. Definitionen av 

ekologisk litteracitet diskuterar det som ingår i begreppet i termer av ’förmågor’ (Berkowitz, Archie & 

Simmons 1997, s. 170), det vill säga som någonting relativt statiskt man antingen har eller inte har. 

Denna definition fokuserar även genomgående på den enskilda individen och hens kunskaper. Istället 

för att tala om ting som statiska, det vill säga som att saker är, ser man inom neomaterialismen snarare 

allting som i tillblivelse som blir till genom komplexa relationella kunskapsskapande processer (jfr 

Lenz Taguchi 2012, s. 14). Därför blir det svårt att utifrån en neomaterialistisk syn på kunskap tala om 

den kunskap som skapas i vår studie som förmågor. Man kan exempelvis utgå från den tidigare 

beskrivna situationen där barnet Imran värmer en döende blomma i händerna. Detta skulle utifrån vår 

teoretiska utgångspunkt inte vara något slags bevis på hans förmåga att ta hand om naturen utan skulle 

snarare ses som någonting som är skapat av ett samhandlande och den agens som produceras där. 

Därför bör att ställa frågor till samt att utforska naturen talas om som någonting som skapas eller 

uppstår i ett samhandlande istället för att fokusera individens förmåga att göra detta. Genom att tänka 

på detta sätt kan man även undgå en vanligt förekommande problematisk uppfattning som finns inom 

detta forskningsfält, nämligen att studier behandlar naturen som att den saknar agens (Elliot & Davis 

2009, ss. 71-72). Den agens som produceras, produceras i samhandlanden i vilken naturen deltar. 

Detta kan liknas vid en dialog mellan olika agenter, materialiteter och diskurser. Därför uppstår 

ingenting bara av sig självt, utan det som uppstår i våra observationer, exempelvis ett utforskande, kan 

ses som resultatet av ett materiellt-diskursivt samhandlande, alltså som en slags dialog.  

 

På ett liknande sätt kan man även förstå aspekten som rör individens personliga ansvar i relation till 

hållbarhetsfrågor (Berkowitz, Archie & Simmons 1997, s. 170). I samhandlandet skapades vid flera 

tillfällen kunskap som skulle kunna liknas vid att barnen känner ett personligt ansvar. Exempelvis i 

den ovan beskriva situationen när det skapas kunskap kring hur man som människa kan agera för att 

inte skada någon fågel skapas denna typ av kunskap. Här finns en förståelse för att människans 

handlingar har en potential att vara skadliga och att människan måste agera så att naturen inte skadas. 

Detta ansvar uppstår som vi visat ovan när barnen, andra agenter, materialiteter och diskurser 

samhandlar. Precis som allting annat är det en pågående ström som går fram och tillbaka och påverkar 

i samhandlanden snarare än ett statiskt tillstånd. Förståelsen är således någonting som skapas i 

samhandlanden som producerar agens snarare än någonting som barnet har.  

 

En förskjutning eller ett tillägg till begreppet ekologisk litteracitet? 

 
I vår studie fann vi aspekter i den kunskap som skapas som inte täcks av den konventionella 

definitionen av ekologisk litteracitet. Detta var delvis en omsorg om och ett känslomässigt 

engagemang i det som utforskades. Dessutom var barnens egna erfarenheter, upplevelser och känslor 

materialiteter som samhandlade med andra agenter, materialiteter och diskurser i kunskapsskapandet. 

Den agens som producerades när barnens känslomässiga engagemang, erfarenheter och upplevelser 

deltog i samhandlandet skapade en förståelse för naturen eftersom den kunskap om naturen som 

skapades då innehöll komponenter som barnen hade egna erfarenheter av och kunde relatera till. 

 

Ett exempel på det som förklaras ovan är ett utdrag ur en observation som kommer presenteras nu. 
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Detta utdrag är hämtat ur samma observation som situationen där kunskap skapas om varför fågeln har 

färger, vilken vi analyserat tidigare. Senare i samma situation skapades kunskap om varför fåglar 

sjunger på olika sätt. Eftersom dessa gosedjursfåglar kan låta som arterna gör på riktigt ber Imran 

pedagogen Sonja att trycka på både koltrasten och talgoxens mage samtidigt för att se om de låter 

likadant, vilket hon också gör. Imran sitter tyst och lyssnar på fåglarnas sång; när de sjungit ett tag ler 

han, skakar på huvudet och säger att de inte pratar samma språk och att de inte kan förstå varandra. 

Imran är ett flerspråkigt barn och han har kroppsliga erfarenheter av att vara flerspråkig och prata ett 

språk som hans kamrater inte förstår. Denna kroppsliga erfarenhet är en materialitet (jfr Lenz Taguchi 

2012, s. 23) som samhandlar med Imrans kropp, fågelns sång vilken möter hans öron och påverkar 

honom fysiskt, de fysiska fåglarna och Imrans nyfikenhet och diskursivt känslomässiga engagemang. I 

denna materiellt-diskursiva intra-aktion produceras agens. Denna agens påverkar Imran och skapar 

kunskapen att fåglarnas sång låter olika och att fåglarna pratar olika språk. Här blir Imrans kroppsliga 

erfarenheter av att vara flerspråkig en materialitet som samhandlar med andra agenter, materialiteter 

och diskurser och skapar kunskapen om att fåglar pratar olika språk.  

 

Att barns känslomässiga engagemang är en materialitet som när det samhandlar med andra agenter, 

materialiteter och diskurser skapar kunskap har gått att se på flera olika ställen i vår analys. Det 

vanligast förekommande är att en empati för det ämnesinnehåll som utforskas skapas i samhandlandet. 

Som tidigare sett förekommer detta bland annat när kunskap om skräpets påverkan på fåglar skapas. I 

denna situation är barnens känslomässiga engagemang som samhandlar med barnen, andra agenter, 

andra materialiteter, och diskurser, och skapar kunskap. I detta samhandlande skapas ofta en känsla 

hos barnen att det är bråttom och/eller viktigt att göra någonting och att agera på ett sådant sätt att 

naturen mår bra. Exempelvis uttrycker barnet Nora det i situationen där kunskap om skräpets påverkan 

på fåglar skapas. Hon säger att fåglarna har blivits barnens vänner och det är därför viktigt att man ska 

vara snäll mot dem. Dock bör tilläggas att de känslor barnen ger uttryck för är ett resultat av ett 

materiellt-diskursivt samhandlande vilket styr vilka känslor man ’bör’ känna i vilka sammanhang. Det 

är således ingen ’naturlig’ känsla, utan har skapats i olika samhandlanden som omsorgsdiskursen 

ingått i. Att barns känslor påverkar dem när de skapar naturvetenskaplig kunskap har även resultaten 

av tidigare studier visat på (de Brito Miranda, Jófili & dos Anjos Cerneiro-Leão 2017, s. 200). 

 

Sammanfattningsvis kan alltså sägas att utöver det som täcks med den konventionella definitionen av 

ekologisk litteracitet, blir ofta barnens tidigare diskursiva erfarenheter, känslor och upplevelser 

materialiteter som samhandlar med agenter, materialiteter och diskurser och skapar kunskap. Den 

kunskap som skapas blir förståelig för barnen eftersom den innehåller element som barnen har 

erfarenheter av själv.  
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Diskussion  

Inledande kommer vi nu sammanfatta studiens syfte, frågeställningar och resultaten kortfattat för att 

sedan diskutera vad våra resultat innebär och hur dessa kan förstås utifrån tidigare forskning. Syftet 

med vår studie är att utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv undersöka vilken kunskap som skapas i 

ett utforskande hållbarhetsprojekt när barn och andra agenter/materialiteter samhandlar och hur denna 

kunskap kan förstås tillsammans med begreppet ’ekologisk litteracitet’. De forskningsfrågor vår studie 

avsåg att svara på är vilken kunskap som skapas när barnen och andra agenter/materialiteter 

samhandlar, hur denna kunskap kan förstås tillsammans med begreppet ekologisk litteracitet och hur 

ekologisk litteracitet kan förstås på andra sätt utifrån ett neomaterialistiskt perspektiv.  

 

I vår studie skapades kunskap som handlade om naturvetenskapligt innehåll och samband i naturen när 

barnen, andra agenter, materialiteter och diskurser samhandlade. När resultaten av vår studie 

analyseras tillsammans med den konventionella definitionen av ’ekologisk litteracitet’ kan man se att 

kunskapen som skapas i mångt och mycket är likt det som täcks av den konventionella definitionen. 

Till skillnad från hur ekologisk litteracitet beskrivs i Berkowitz, Archie och Simmons (1997, s. 170) 

definition, ses den ekologiska litteracitet som uppstår i vår studie som relationell och i tillblivelse 

snarare än som individuell och statisk. Vår studie fann också att aspekter som inte ingår i den 

konventionella definitionen av ekologisk litteracitet uppstod i det kunskapsskapande samhandlandet 

och därför bör ses som ekologisk litteracitet. 

 

Resultaten av vår studie visade som tidigare nämnt när de studeras tillsammans med begreppet 

’ekologisk litteracitet’ kan man förstå den kunskap som skapas i vår studie som ekologisk litteracitet. 

Vi menar dock att vår valda teoretiska utgångspunkt för med sig en förskjutning i hela begreppet. 

Detta är ett resultat av att vår studie utgått från ett relationellt snarare än antropocentriskt, det vill säga 

människocentrerat, perspektiv. Genom att utgå från ett perspektiv som är relationellt centrerar man 

främst relationer, vilket är vad resultaten av vår studie visar och även det sätt som kunskapen i vår 

studie skapas på. Det är i samhandlandet där barn, vuxna, materiella agenter, diskurser, diskursiva 

känslor, minnen, upplevelser och tidigare erfarenheter av naturvetenskaplig fakta deltar som 

kunskapen i vår studie uppstår. Eftersom allt skapas oavbrutet i möten när olika agenter sammanflätas 

blir kunskap en ständigt pågående process snarare än en konstant. Denna syn är en effekt av att 

neomaterialismen är en tillblivelseontologi (Lenz Taguchi 2012). När man dessutom utgår från en syn 

på verkligheten där relationen mellan människan och naturen är utplattad blir allt utanför människan 

lika viktigt som människan i de kunskapsskapande sammanflätade processerna. Eftersom ett 

neomaterialistiskt perspektiv innebär en förskjutning i innebörden av vad kunskap är och hur det 

skapas, bör även denna förskjutning ses gälla begreppet ekologisk litteracitet och vad det kan innebära. 

 

Denna förskjutning i begreppet anser vi betyder att det är relationerna och den kunskap som skapas 

genom dem som bör fokuseras när man studerar ekologisk litteracitet snarare än den enskilda 

individens kunskaper. Genomgående i resultaten av vår studie har vi kunnat se att kunskap är ett 

resultat av kunskapsskapande samproducerande materiell-diskursiva relationer där olika agenter, 

materialiteter och diskurser ingår. Den kunskap som skapades, skapades på grund av att agenter, 
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materialiteter och diskurser presenterade sig för varandra och ingick i samhandlande processer. Den 

kunskap som skapades är alltså avhängig dessa agenters närvaro. Eftersom neomaterialismen menar att 

allting ingår i konstanta relationer med varandra kan man inte säga att barnen existerar i ett vakuum 

utan de befinner sig i konstanta samhandlanden med allt i sin omgivning (Lenz Taguchi 2012). Detta 

innebär att det blir omöjligt att existera i denna värld utan att vara konstant bunden till andra. 

Kunskapsskapandet innebär därför ett konstant flöde som går fram och tillbaka i samhandlanden. Den 

konventionella definitionen av ekologisk litteracitet (Berkowitz, Archie & Simmons 1997, s. 170) ser 

kunskap som antropocentrisk och statisk. Vi har i vår studie kunnat se att den utifrån vår valda 

teoretiska utgångspunkt snarare är relationell och skapas genom samhandlande. Därför är det relevant 

att utifrån neomaterialismen se ekologisk litteracitet som en rörelse bort från den konventionella 

definitionen till någonting relationellt som är i tillblivelse.  

 

Utöver förskjutningen till det relationella som vår studies resultat visat på vill vi även uppmärksamma 

två aspekter som vi anser utifrån ett relationellt perspektiv också bör ses som en del av ekologisk 

litteracitet. Dels var barnens känslomässiga engagemang en materialitet som ingick i det 

kunskapsskapande samhandlandet. Att känslor är viktigt för barn i deras naturvetenskapliga 

kunskapsskapande går även att finna i de Brito Miranda, Jófili och dos Anjos Cerneiro-Leão (2017, s. 

200) studie, vilka även de fann att barnen förstod det naturvetenskapliga innehållet utifrån sina egna 

erfarenheter och känslor. Dessutom blev barns tidigare erfarenheter och upplevelser en materialitet 

som deltog i det kunskapsskapande samhandlandet. Dessa materialiteter deltog i samhandlandet minst 

lika ofta som exempelvis fysiska materialiteter eller andra mänskliga agenter. Närvaron av dessa i det 

samhandlande kunskapsskapandet gjorde den kunskap som skapades förståelig för barnen eftersom 

den innehöll element som de hade erfarenheter av och kunde relatera till. Detta kan exemplifieras av 

situationen när kunskap om vad som händer med blomman när det är kallt skapades. I det 

samhandlandet var exempelvis Imrans tidigare erfarenheter och upplevelser av kyla en materialitet 

som deltog i samhandlandet.  

 

Vi förstår den konventionella definitionen av ekologisk litteracitet som att den prioriterar framförallt 

naturvetenskapliga faktakunskaper och att alla de ’delar’ som ingår i begreppet rör barnens relation till 

detta kunnande. I vår studie har vi däremot kunnat se att dessa relationella aspekter varit minst lika 

viktiga materialiteter som ingått i det kunskapsskapande samhandlandet. Vi menar att den 

konventionella definitionen utelämnar det relationella och är därför något för smal för att passa det vi 

sett genom våra neomaterialistiska glasögon. Utifrån vår studie skulle vi vilja göra ett tillägg till den 

konventionella definitionen och få den att inkludera den relationella och känslomässiga dimensionen 

som är vanligt förekommande materialiteter i det kunskapsskapande samhandlandet. Detta är en aspekt 

den konventionella definitionen av ekologisk litteracitet i dagsläget saknar. Ekologisk litteracitet bör 

även utifrån vårt tillägg ses som i tillblivelse och som en pågående, sammanflätad process snarare än 

som ett tillstånd. Med andra ord skapas ekologisk litteracitet utifrån detta perspektiv när olika agenter, 

materialiteter och diskurser samhandlar.  

 

Med detta avser vi givetvis inte att förkasta den konventionella definitionen; vi vill snarare bidra med 

ett tillägg om hur ekologisk litteracitet också kan förstås. Då vi rör oss i ett hållbarhetssammanhang 

känns det extra relevant att tala om dessa frågor utifrån ett icke antropocentriskt tillblivelseperspektiv. 

Det finns en syn bland några forskare att vi behöver röra oss bort från antropocentriska teorier för att 

kunna rädda vår planets framtid (Lenz Taguchi 2017, s. 168). Därför kan detta tillägg bidra till en 

annan syn på verkligheten och på vårt jordklot, vilket kan innebära ett myrsteg i rätt riktning när det 
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gäller att förhindra att planeten förstörs ännu mer än vad den redan har. Genom att utgå från en syn på 

kunskap som relationell, i tillblivelse och där inte bara människan ses som en agent i denna undviker 

man också det antropocentriska problem som tidigare forskning visat finns inom fältet där naturen ses 

som tyst och saknar agens (Elliot & Davis 2009, ss. 71-72).  

 

Som vi nämnde i inledningen till denna studie har tidigare forskning om barn och ekologisk litteracitet 

kommit fram till att med riktade insatser kan man utveckla barnens förmåga att läsa naturen (de Brito 

Miranda, Jófili & Anjos Cerneiro-Leão 2017; Kos et al. 2016; Madden & Liang 2017). Dessa insatser 

har varit pedagogstyrda och utgått från olika experimentliknande situationer utanför förskolans 

vardagliga verksamhet. Som vi har visat ovan har ekologisk litteracitet uppstått även i vår studie. 

Därför menar vi att även andra arbetssätt än det experimentliknande kan skapa ekologisk litteracitet. 

Med vår studie har vi kunnat visa att när barnen samhandlar med andra agenter, materialiteter och 

diskurser skapas kunskap som visar på att barnen läser naturen. Detta innebär att barn således även kan 

läsa naturen i aktiviteter som bygger på deras idéer, tankar och intressen. I vår studie har 

pedagogrollen varit att vara en medutforskare istället för en förmedlare av kunskap, vilket skiljer sig 

från de studier vi undersökt. Både Kahriman-Ozturk, Refika och Tuncers (2012) samt Kos et al. 

(2016) studier kom fram till att barn hade lätt att förstå frågor som rörde djur och natur. I vår studie 

fokuserade utforskandet enbart på detta ämnesinnehåll. Kos et al. (2016, s. 5569) visade samtidigt att 

barn hade svårare att förstå vissa delar av fältet för lärande för hållbar utveckling eftersom det var för 

abstrakt. I vår studie såg vi dock att kunskap som rörde abstrakta samband i naturen skapades. Vi kan 

inte med säkerhet säga varför kunskapsskapandet enbart rörde växter och djur. Kanske var det för att 

dessa finns naturligt och konkret i barnens omgivningar och på så sätt har barnen kunnat skapa 

relationer till dessa vilket skapat en vilja hos dem att utforska just dessa aspekter av hållbarhetsfrågor? 

Att någonting finns konkret i barnens vardag innebär att barnen kan samhandla med dessa för att skapa 

kunskap på ett helt annat sätt än vad de kan med mer icke vardagliga materialiteter. Dock 

överensstämde våra resultat med Madden och Liangs (2017, s. 1069) studie som visade att barnen ofta 

diskuterade samband i naturen gällande hur olika delar hänger samman med varandra. Resultaten av 

vår studie ligger även i linje med det som Caiman och Lundgårds (2015, s. 85) studie fann; det vill 

säga att barnen börjar ’smått’ och exempelvis först diskuterar en aspekt av fågelns anatomi för att 

sedan ge bredare ekologiska förklaringar till detta. Exempelvis skapades kunskap utifrån samma 

mönster gällande exempelvis fågelns färger och fågelns utsatthet som bytesdjur.  

 

Det är mycket möjligt att barnen efter att ha deltagit i de experimentliknande studierna har tillägnat sig 

mer faktakunskaper om hållbarhetsfrågor än vad barnen i vår studie gjorde. Dock är frågan vad som är 

viktigast och vad som hjälper naturen mest i framtiden – är det att barnen kan mycket 

naturvetenskaplig fakta nu eller att hållbarhetsundervisningen i förskolan skapar ett intresse för dessa 

frågor som barnen bär med sig in i framtiden? I Lpfö98/10/16 framkommer att förskolan ska lägga 

grunden för en livslång lust att lära (Skolverket 2016, s. 4). Därför ser vi att det är viktigt att barnen får 

knyta många relationer till naturen i ung ålder och få utforska det de är intresserade av, vilket de kan 

bära med sig in i framtiden. Detta arbetssätt skulle kunna föda den livslånga lust att lära vilken barnen 

behöver ha med sig i framtiden. Eftersom barnen är framtidens vuxna och därmed bär ansvar för vår 

planets i framtiden behöver de ha de verktyg som krävs för att skapa en hållbar framtid, däribland en 

omsorg om och en vilja att agera i hållbarhetsfrågor. Det är givetvis viktigt att barnen får med sig de 

relevanta faktakunskaperna de behöver också, då naturvetenskaplig fakta kan vara en viktig agent i det 

kunskapsskapande samhandlandet. Vi ser dock att det också är viktigt att barnen får en chans att knyta 

band till naturen eftersom det kan vara ett led i att utveckla denna lust. 
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Betydelse för praktiken och professionen 

 

I dagsläget verkar hållbarhetsfrågor vara på tapeten överallt av förklarliga skäl, inte minst i olika 

förskolor. Att arbeta med hållbarhetsfrågor finns även inskrivet i Lpfö98/10/16 (Skolverket 2016, s. 

10). Inom undervisning för hållbar utveckling är begreppet ’ekologisk litteracitet’ högintressant, 

speciellt eftersom UNESCO menar på att det ska vara målet med allt lärande för hållbar utveckling 

(McBride et al. 2013, s. 5). I många svenska förskolor finns en tradition att man arbetar utforskande 

kring olika ämnesinnehåll och följer barnens frågor och intressen. Det gör de pågående processerna 

som skapar kunskap i projekten viktiga och inte själva slutresultatet i sig. Det denna studie gjort har 

varit att knyta samman begreppet ekologisk litteracitet med ett utforskande arbetssätt. Den har även 

visat att ekologisk litteracitet kan uppstå även i utforskande projekt. Tidigare studier som finns inom 

detta fält utgår alla från ett arbetssätt som inte brukar återfinnas i en svensk förskolekontext; därför har 

denna studie kunnat bidra med en syn på ekologisk litteracitet baserat på en svensk 

utforskandepraktik. Genom att utföra denna studie med detta perspektiv har vi även kunnat visa på vad 

och hur ekologisk litteracitet kan bli genom ett par neomaterialistiska glasögon. Denna studie har 

belyst materialiteters betydelse i kunskapsskapandet och därmed också kanske kunnat ge pedagoger en 

insikt om hur viktig miljön är i barnens kunskapsskapande utifrån ekologisk litteracitet. Denna studie 

har gett en första bild av hur man kan arbeta utforskande kring ekologisk litteracitet, vilket kan hjälpa 

yrkesverksamma som är intresserade av ämnesområdet och som arbetar i en utforskande praktik. 

 

Slutsatser 
 

Slutsatser vi kan dra efter vår studie är att genom ett par neomaterialistiska glasögon skapas 

naturvetenskaplig kunskap i ett materiellt-diskursivt samhandlande som barnen ingår i med andra 

agenter och materialiteter. En viktig del i kunskapsskapandet är att barnens känslomässiga 

engagemang, erfarenheter och upplevelser är materialiteter vilka samhandlar med andra agenter, 

materialiteter och diskurser för att skapa kunskap. Den kunskap som skapades i vår studie kan förstås 

som mycket snarlik det som omfattas av den konventionella definitionen av ekologisk litteracitet. 

Eftersom vi ser på våra resultat genom ett par neomaterialistiska glasögon måste dock all kunskap som 

skapas i förhållande till begreppet ekologisk litteracitet ses som i en förskjutning bort från den 

enskilda individen till det relationella samt som i tillblivelse. Genom våra neomaterialistiska glasögon 

bör dock även fler aspekter ses som en slags ekologisk litteracitet dessa var materialiteter som 

samhandlande med agenter, materialiteter och diskurser och skapade kunskap. Dessa aspekter rörde 

barns känslomässiga engagemang, erfarenheter och upplevelser vilka ofta var materialiteter som 

deltog i det kunskapsskapande samhandlandet. Slutligen menar vi att vår studie visat att ekologisk 

litteracitet kan uppstå när barnen arbetar i ett utforskande hållbarhetsprojekt. 
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Vidare forskning 

 

Generellt finns det som tidigare nämnt en brist på forskning inom fältet för hållbar utveckling. 

Huvuddelen av den forskning som finns är dessutom antropocentrisk. Vår studie var därför ett första 

försök att bidra med forskning som utgår från ett annat teoretiskt perspektiv. Vidare forskning skulle 

kunna fortsätta med det vår studie påbörjade, nämligen att studera ekologisk litteracitet utifrån ett 

perspektiv där förhållandet mellan människa och natur är utplattat, det vill säga genom ett icke 

antropocentriskt perspektiv. Man skulle kunna utföra större studier där barns utforskande 

kunskapsskapande undersöks i förhållande till begreppet ekologisk litteracitet. Vi har i vår studie 

uppmärksammat att pedagogens roll och de frågor hen ställde blev agenter i barnens 

kunskapsskapande. Därför skulle framtida studier kunna undersöka ekologisk litteracitet kopplat till en 

medutforskande pedagogroll och studera hur pedagogen kan vara till hjälp i barnens 

kunskapsskapande. Man skulle även kunna utföra studier som specifikt inriktar sig på det vår studie 

fann som sträcker sig utöver den konventionella definitionen av ekologisk litteracitet, det vill säga 

barnens känslor och erfarenheter som relateras till naturen och hur de närvarar i barnens 

kunskapsskapande kring hållbarhetsfrågor kopplat till ekologisk litteracitet.  
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