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Sammanfattning 

Denna studie behandlar den pedagogiska inomhusmiljön på förskolan och undersöker hur utbud och 

tillgänglighet av material samt miljöns utformning, kan möjliggöra för barns naturvetenskapliga 

utforskande. Metoden som har använts i studien är gåturer med barn som genomförts på två olika 

förskolor och dokumenterats med filmkamera. Med hjälp av en bl.a. checklista har även förskolornas 

lokaler och naturvetenskapligt kategoriserade material inventerats och dokumenterats med fotografier. 

I analysen har agentisk realism valts som teoretiskt perspektiv för att synliggöra materialets samverkan 

med barnen och lyfta dess roll för naturvetenskapligt utforskande i förskoleverksamhet. Resultatet 

visar att den pedagogiska miljöns utformande är viktig för barns möjligheter att få möta och utforska 

olika material. Utbudet av naturvetenskapligt kategoriserat material behöver dock inte vara avgörande 

för att barn ska kunna utforska naturvetenskap på förskolan. Studien visar att barnen skapar egna 

användningsområden för material utifrån deras intressen och materialens intra-aktion med barnen. Ett 

naturvetenskapligt utforskande kan på så vis möjliggöras med en mångfald av materialkategorier som 

vanligtvis finns inomhus på förskolan. 

Nyckelord 
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performativitet, tillblivelse.
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Förord 

Denna uppsats är skriven under min sjunde och sista termin på förskollärarprogrammet på Stockholms 

Universitet. Jag har under utbildningens gång fått upp ögonen för det naturvetenskapliga 

ämnesområdet inom förskoledidaktik, då jag tycker det finns oerhört många intressanta och spännande 

aktiviteter att göra med barn inom det ämnet. Jag har själv erfarenhet av att ha deltagit i flera sådana 

både under den verksamhetsförlagda utbildningen (tack till mina handledare Ante och Anna!) och 

även i arbetslivet. Jag har då bemötts av stort engagemang och glädje från barnens håll, vilket således 

har smittat av sig på mitt eget intresse. 

Först och främst vill jag rikta ett särskilt tack till de förskolor som gjort detta arbete möjligt. Utan er 

hade jag aldrig kunnat få denna detaljerade inblick i er vardagliga verksamhet; ända ner till den minsta 

legobiten. Berörda pedagoger och barn, tack för det varma välkomnandet ni gett mig i gruppen och för 

det fina förtroendet jag bemötts av. Det har gett mig extra energi att äntligen slutföra min sista termin 

och ladda upp för det stundande yrkeslivet som väntar runt hörnet.  

Jag vill även tacka min handledare Mia Svedäng som varit ett stort stöd under hela skrivprocessen, 

framför allt med sin tillgänglighet på distans alla dagar i veckan och sitt stora intresse och sin kunskap 

inom ämnet. Tack för att du alltid svarar lika tydligt på mina, ibland, väldigt otydliga funderingar. 

Utan din hjälp hade jag nog snurrat in mig i mina försök att räta ut den röda tråden i den här uppsatsen. 

Nu har den här utbildningen nått sitt slut, men det känns som jag precis bara börjat vandra den här 

spännande stigen mot vad naturvetenskap kan bli i förskolan. Plasthästar och lego… det här är en stig 

med många möjliga vägar att gå. 



 

 

Inledning 

Hur kan barn få utforska naturvetenskap i förskolan och vilket material bör finnas för att göra det 

möjligt? Det är en fråga alla förskollärare bör ställa sig. I förskolans läroplan, kan man läsa att 

förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förståelse för naturvetenskap och samband i 

naturen, liksom sitt kunnande om växter, djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen” 

(Skolverket 2010, s. 10). Det kan tyckas som ett ganska högt ställt mål för barn som bara är 1-6 år 

gamla. Studier visar också att många förskollärare har en negativ inställning till naturvetenskap och 

saknar kunskaper inom området (Appleton 1995 i Fleer, Gomes, March 2014, s. 46). Frågan är om det 

är kunskaperna som är problemet?  

I läroplan och skollag är det stort fokus på planering och utvärdering av den pedagogiska 

verksamheten, men den fysiska miljön är däremot sparsamt reglerad utöver krav på att lokalerna ska 

vara ”ändamålsenliga” (Skolverket 2005, s. 169). Forskning visar däremot att förskolans miljö och 

material spelar en stor roll för att möjliggöra för naturvetenskapligt lärande (Alabay 2009, ss. 857-861, 

Fleer et al 2014, ss. 38-48, Nordin-Hultman 2004 & Tu 2006, ss. 245-251, m.fl.). Därför har blicken i 

denna studie riktats mot just förskolans miljö och material och undersöker vad barnen visar mest 

intresse för, hur de intra-agerar med materialet och hur tillgängligheten av material ser ut. I samband 

med barnledda gåturer har barnen fått visa vad de är mest intresserade av att göra och vilket material 

de helst väljer på förskolan. Därefter har detta analyserats med naturvetenskapliga ”glasögon” för att 

få syn på vilken naturvetenskaplig kunskap som kan produceras med hjälp av det material som erbjuds 

inom förskolans fyra väggar. 

Tidigare forskning 

Det finns det gott om forskning kring hur barn kan utveckla sitt naturvetenskapliga lärande i förskolan. 

Forskningsområdet som berör hur materialet på förskolan kan möjliggöra för barns lärande är däremot 

begränsat, menar Fleer et al (2014, s. 38) och Skolverket (2005, s. 38). Jag fann även att svenska 

studier om lämplig naturvetenskapligt pedagogisk miljö och studier med agentisk realism som 

teoretiskt perspektiv är ännu färre. Denna studies forskningsöversikt är uppdelad i tre områden för att 

förtydliga tidigare forskning inom respektive forskningsområde: Barns naturvetenskapliga lärande, 

Naturvetenskaplig miljö på förskolan och Naturvetenskapligt material i förskolan. 

Barns naturvetenskapliga lärande 

Hur lär sig barn naturvetenskap och hur kan man arbeta med det i förskolan? Den frågan var aktuell 

redan på 1800-talet när förskolan började växa fram som institution, menar Caiman (2015, s. 22). En 

av tidernas mest inflytelserika person inom förskoledidaktik, den tyska pedagogen Fröbel, uttryckte 

tydligt att barn bör ges möjlighet till ett utforskande där lösningarna inte blir serverade. Han ansåg 

även att barn tidigt ska få utforska natur och miljö. När sedan utvecklingspsykologin växte fram, fick 



 

 

forskningen av psykologen Piaget stor spridning. Piaget menade att barn visserligen ska få utforska 

naturvetenskapliga fenomen, men framför allt ska de utveckla sitt logiska tänkande och sin 

begreppsuppfattning. En annan betydelsefull person som har format förskolans traditioner är 

psykologen Dewey, vars pragmatiska teori kan beskrivas som huvudsakligen handlingsorienterad, 

skriver Caiman (2015, s. 27). Pragmatismen handlar om att lärandet främst har en ändamålsenlig 

funktion och sker när människor förändrar sitt beteendemönster för att hantera olika situationer, 

skriver Wickman (2012 i Caiman 2015, s. 29). Ett av Dewey´s mest kända uttryck är learning by 

doing; att lära genom handling. Caiman (2015) har studerat naturvetenskapligt meningsskapande hos 

barn ur ett pragmatiskt perspektiv och menar att barn fördjupar sin ämneskunskap genom ett praktiskt 

utforskande. Hon ger exempel på hur två olika förskolor arbetar med naturvetenskapliga projekt med 

levande djur, och hur barnen genom sitt handgripliga utforskande skapar mening och kunskap om 

bland annat biologisk mångfald och ekologiska system. 

Genom att studera naturvetenskapliga aktiviteter i flera svenska förskolor har Andersson och Gullberg 

(2014, ss. 275-296) frågat sig vad naturvetenskapligt lärande kan innebära, samt vad pedagogerna 

behöver kunna för att arbeta med detta. De använder sig av två olika teorier i sin analys: 

utvecklingspsykologi och poststrukturalism. De menar att aktiviteterna kan tolkas som misslyckade 

med den förstnämnda teorin, men däremot nyttiga med den andra. Utöver att pedagoger bör besitta 

ämneskunskaper påpekar Andersson och Gullberg (2014, ss. 275-296) även vikten av att pedagoger 

uppmärksammar barns tidigare erfarenheter och ställer utmanande frågor vid naturvetenskapliga 

aktiviteter.  

Pedagogens roll lyfts även av Thulin (2010, s. 27), som påpekar att det är ett vanligt arbetssätt att 

ställa utmanande frågor till barnen vid naturvetenskapliga aktiviteter. Hon påpekar dock att det kan 

vara mer givande att lyssna till barnen och ta deras frågor på allvar, då tidigare resultat (Thulin 2006) 

visar att pedagogernas utmanande frågor till barnen ofta förblir obesvarade och därmed även 

outforskade. Thulin (2010, ss. 27-40) utgår ifrån forskaren Siraj-Blatchford (2001, 2009) och hennes 

begrepp emergent science som förklaring på hur naturvetenskaplig undervisning i förskolan bör 

utformas. Emergent science betyder framväxande naturvetenskapligt lärande och innebär att barnen 

först måste få bekanta sig med ämnet och skapa sig upplevelser av olika naturvetenskapliga fenomen 

innan de kan gå in på mer avancerade områden. Det bör vara mindre fokus på att pedagogerna ska 

använda sig av korrekta begrepp och abstrakta förklaringsmodeller, åtminstone i den allra tidigaste 

undervisningen menar Thulin (2010, s. 28). 

Det finns flera olika sätt att möjliggöra för barns naturvetenskapliga lärande i förskolan förklarar Tu 

(2006, ss. 245-251) som har identifierat tre olika; formellt, informellt och oplanerat lärande (egen 

översättning). Detta innebär att undervisningen kan vara antingen planerad via aktiviteter (formell), 

eller via utformningen av miljön (informell), eller rent av oplanerad; dvs. uppkommen på grund av en 

tillfällig händelse. Ett exempel på en formell metod för lärande är learning study, vilket annars är mer 

vanligt i grundskolan. Bjurulf, Blomberg, Heidkamp, Hollsten och Kilbrink (2014, ss. 241-259) har 

studerat hur detta kan användas i förskolan för att lära ut ett specifikt ämnesinnehåll. Med det 

arbetssättet arbetar man koncentrerat kring ett praktiskt material och har ett uttalat ämnesmål med 

lärandet. De fann att det kan finnas svårigheter med att fokusera på ämnet med denna arbetsmetod i 

förskolan, men att det ändå kan vara givande, både för barnen och för pedagogernas 

professionsutveckling. Informellt naturvetenskapligt lärande kan ske med hjälp av s.k. 

naturvetenskapliga hörnor1 på förskolan. Fleer et al (2014, ss. 38-48), har genomfört en studie av en 

                                                      
1 Mer om naturvetenskapliga hörnor under nästa rubrik Naturvetenskaplig miljö på förskolan. 



 

 

förskola i Australien som använder sig av naturvetenskapliga hörnor med tillhörande 

naturvetenskapligt material. De har studerat vad för slags material förskolan använder sig av och hur 

pedagogerna genomför sin naturvetenskapliga undervisning. Fleer et al (2014, ss. 38-48) menar att 

pedagogerna bör bedriva formell undervisning så som de vanligtvis gör, men att de även bör skapa 

möjligheter till informellt lärande genom att organisera miljön och erbjuda naturvetenskapliga 

material. Studien lyfter även pedagogernas attityd som en avgörande faktor för att barn ska kunna lära 

sig naturvetenskap. När pedagogerna intar en naturvetenskaplig inställning, så kan de lättare se vilka 

lärandemöjligheter som finns och hur man kan använda sig av det tillgängliga materialet med barnen.  

Även oplanerat naturvetenskapligt lärande kan skapas med hjälp av förskolans miljö och material. 

Fleer et al (2014, s. 46) utgår ifrån Tu´s tre kategorier av lärande i sin studie, men de poängterar att 

även om uttrycket oplanerat lärande antyder att lärandet inte går att planera, utesluter det inte att man 

kan organisera för möjligheter till lärande. I sin studie ger de exempel på hur barnen erbjudits 

naturvetenskapligt utforskande tack vare vilda djur som ibland besöker förskolans gård. De menar 

dock att skillnaden mellan oplanerat och informellt lärande är att ett informellt lärande är något som 

sker på regelbunden basis, till skillnad mot oplanerat som endast sker vid särskilda tillfällen. Då Fleer 

et al (2014, ss. 38-48) använder sig av ett sociokulturellt perspektiv i sin studie, är det mest fokus i 

studien på hur pedagogerna kan möjliggöra för barns naturvetenskapliga lärande. Det är pedagogerna 

som ska planera verksamheten, organisera miljön och välja lämpligt material till förskolan. Hur 

materialet i sig kan bidra till naturvetenskapligt lärande är en frågeställning som denna studie istället 

lägger sin tyngd på och tidigare forskning kring detta kommer att behandlas vidare under avsnittet 

Naturvetenskapligt material i förskolan. 

Naturvetenskaplig miljö på förskolan 

Begreppet pedagogisk miljö kan beskrivas som förskolans organisation av rum, tid och material, 

förklarar Nordin-Hultman (2004). Hon menar att alla rum är diskursiva och bär på föreställningar om 

hur barn är och bör vara. Hur rummet utformas av pedagogerna är en form av styrning som skapar 

både möjligheter och begränsningar för vad barnen kan göra och för deras identitetsskapande. Nordin-

Hultman har jämfört svenska och engelska förskolor, som trots liknande bakgrundsideal, har stora 

skillnader i miljöns utformning. Hon fann att de svenska förskolorna har en gemensam 

”daghemskultur” som återspeglas i miljö och material, vilka till stor del upprätthåller diskursen om en 

hemlik miljö. Svenska förskolor är ofta uppbyggda av två olika rum som betraktas som ”avdelningens 

hjärta”; ett lek- och matrum, och ett lek-/bygg-vilorum. Övriga rum (såsom målarrum, verkstadsrum 

och våtrum) är ofta placerade mer avskilt ifrån dessa rum, vilket gör att allt material som finns där är 

mer otillgängligt för barnen. Nordin-Hultman skriver att miljön på de engelska förskolorna är väldig 

olik de svenska, de engelska rummen är organiserade utifrån en ”verkstadsdiskurs” och mer öppet 

inredda vilket gör att alla ytor blir mer tillgängliga för barnen och därmed även större andel av 

materialet (Nordin-Hultman 2004, s. 77). Önskemål om verkstads-diskursiv pedagogisk miljö har 

skymtats vid tidigare tillfällen även i den svenska förskolans styrdokument och debatter, men då mer 

som en motdiskurs till hemmiljön, skriver Nordin-Hultman (2004, s. 121).  

Ett flertal internationella studier lyfter vikten av att inrätta naturvetenskapliga hörnor på förskolan 

(Alabay 2009, ss. 857-861, Fleer et al 2014, ss. 38-48, Sevki Ayvaci & Devecioglu 2010, ss. 1977-

1981, & Tu 2006, ss. 245-251). Utformandet av förskolans fysiska miljö är viktigt för att uppmuntra 

till vetenskapligt tänkande hos barnen eftersom miljön fungerar stödjande för det naturvetenskapliga 

utforskandet, menar Tu (2006, s. 251). Att använda sig av naturvetenskapliga hörnor kan vara mycket 



 

 

givande för barnens lärande, menar Sevki Ayvaci et al (2010, ss. 1977-1981), som förklarar att dessa 

både motiverar och utmanar barnen i deras naturvetenskapliga aktiviteter. Naturvetenskapen kan även 

bli mer synlig i vardagen med hjälp av naturvetenskapliga hörnor, menar Fleer et al (2014, s. 46), men 

de poängterar även att det är viktigt att dessa används på ett målmedvetet sätt, gärna med stöd av 

pedagogerna, annars riskerar lärandet att utebli. Det behöver inte vara särskilt svårt att organisera för 

naturvetenskapliga hörnor, ett enkelt sätt kan vara att ta in naturen, t.ex. plantera eller studera växter 

och djur (Fleer et al 2014, s. 47). För att uppmuntra pedagoger att arbeta med naturvetenskap i 

förskolan kan man vidga resonemanget ytterligare; ”Science activities can be very simple, and in fact, 

science is everywhere” (Tu 2006, s. 251). 

Västerländska förskolor delar en tradition av att erbjuda större utrymmen och dela upp sina rum i 

hörnor (Essa & Burnham 2001 i Cleghorn, Green & Prochner 2008, s. 194). Förskolan fungerar både 

som en plats för att leka med materialet, men även för att förvara det, så det är viktigt att även tänka på 

förvaringen, skriver Cleghorn et al (2008, s. 196). Barnen behöver kunna komma åt materialet själva, 

så det bör vara placerat nära golvet. Även Alabay (2009, ss. 857-861) lyfter detta i sin studie. Han har 

utvärderat miljö och material i naturvetenskapliga hörnor på flera turkiska förskolor, baserat på 

expertutlåtanden om vad som anses vara ideala förutsättningar för en naturvetenskaplig hörna. 

The physical structure and location of science and nature corner in class is important. At 

first, science and nature corner should be placed in a sunny place in the class (Dere & 

Ömeroglu, 2001). Science and nature corner should be suitable for the children’s height and 

at the same time all the dangers (electric sockets, cables, etc.) should be considered 

(Demiriz & Ulutas 2000). (Alabay 2009, s. 858) 

På majoriteten av de undersökta förskolorna var materialet inte idealt placerat. Möbler och inredning 

var inte anpassade till barnens längd, de var för höga. Dessutom var en del av materialet direkt 

olämpligt, utifrån experternas kriterier om vad som är känsligt, eller till och med farligt material för 

barn. (Alabay (2009, ss. 857-861) 

Förskolan bör ha en genomtänkt miljö som skapar möjligheter till lärande och god psykosocial miljö, 

skriver Skolverket (2005) i en kunskapsöversikt av fysisk miljö i svenska förskolor och skolor. De 

beskriver att det bör finnas möjlighet till avskildhet och lugna rum på förskolan, på grund av att 

ljudnivån ofta blir för hög. Barnen bör få möjlighet att leka ostört utan att behöva bli avbrutna för ofta. 

Miljön bör utformas på ett sådant sätt att den fungerar självinstruerande så att barnen kan klara sig 

själva i stor utsträckning. Andra styrdokument gör också tydliga kopplingar mellan miljö och lärande. 

I Allmänna Råd för förskolan, finns ett kapitel som kallas ”Utvecklande, säker och hälsosam miljö”, 

där står det till exempel att ”Lokal, miljö och material behöver vara utformat på ett sätt som främjar 

lek och lärande av olika slag och som ger möjlighet till alltifrån skapande och livliga aktiviteter som 

vila och lugna aktiviteter” (Skolverket 2013, s. 16). Skolverket (2005) lyfter även vad som kan vara 

problematiskt vid planeringen av förskolans miljö. 

Slutsatser från forskning är bl.a. att såväl lekrum som rum för lärande bör ha 

verkstadskaraktär, gärna inredd med tydligt avgränsade hörn för olika områden. Skolan ska 

inte fungera som ett kontor. Elever behöver miljöer som inspirerar till olika typer av 

praktiska verksamheter och handlingar. Forskning från förskolan beskriver brist på 

utrymme och trånga lokaler. Många förskolor är ursprungligen byggda för mindre 

barngrupper än vad som oftast förekommer idag, vilket begränsar möjligheterna att arbeta 

på det sätt man önskar. (Skolverket 2005, s. 171) 



 

 

Detta kan kopplas till det Nordin-Hultman (2004, s. 142) skriver om de engelska förskolornas 

utpräglade verkstadskaraktär, och att den omsorgspedagogiska diskursen har levt vidare på de svenska 

förskolorna, trots uttalade önskemål om att förändra den. Hon förklarar att det kan bero på den 

massiva utbyggnaden av förskolor i Sverige under samma tid, vilket då försvårade för 

verkstadsdiskursen att få genomslag. Pedagoger bör dock arbeta med att systematiskt utveckla den 

pedagogiska miljön på förskolan, skriver Skolverket (2012). En viktig del i verksamhetens 

utvecklingsarbete är alltså frågor som berör planering och organisering av miljö och material 

(Skolverket 2012, s. 22).  

Flera forskare skriver om platsers betydelse för människan och vad som egentligen definieras som en 

plats (Bendroth Karlsson 2014, Änggård 2012, ss. 1-16 & Änggård 2015, ss. 93-116). Barndomens 

platser kan betraktas som väldigt betydelsefulla för oss i livet då de påminner om minnen från den 

platsen, menar Bendroth Karlsson (2014, s. 23). Hon har genomfört en studie för att undersöka vilka 

platser förskolebarn väljer ut som sina favoritplatser i närområdet kring förskolan och fann att barns 

sociala och kulturella referenser väger tyngre än den faktiska geografiska kontexten (2014, s. 50). Hon 

menar att en plats inte bara är ett fysiskt utrymme; en plats ”görs” av de som vistas där (2014, s. 27). 

Om förskolan skriver hon: ”Idag lever de flesta svenska barn större delen av sitt vardagsliv på platser 

som är designade av vuxna och betraktas som platser för barn” (2014, s. 24-25). Begreppet plats kan 

fördjupas; Änggård (2012, ss. 1-16, 2015) gör skillnad på platser valda för barn och platser valda av 

barn. Hon menar att det är viktigt att barnen får möjlighet att välja plats själva och göra platserna till 

”sina”, samt att barn väljer platser som är intressanta för dem och ger de positiva associationer 

(Änggård 2015, ss. 93-116). Ur ett arkitektperspektiv menar Karlsdóttir (2012) och Karlsson (2015), 

som använt sig av gåturer i sina studier, att barn framför allt väljer sina platser utifrån hur god 

brukskvalitet platsen håller, samt att de väljer platser som uppmuntrar och samtidigt utmanar dem i de 

aktiviteter som de föredrar att utföra.  

Naturvetenskapligt material i förskolan 

I en jämförande studie av olika förskolor i Kanada, Indien och Sydafrika har Cleghorn et al (2008, ss. 

189-201) studerat hur olika kulturella och politiska normer påverkar organiseringen av material. De 

menar att förskolans val av material styrs av rådande diskurser om både hemmet och förskolan, och 

även politiska och historiska aspekter som har påverkat traditionerna. De skriver att västerländska 

förskolors utmärkande kännetecken är att de ofta har mycket material, samt att materialet placeras 

lättillgängligt för barnen (Cleghorn et al 2008, ss. 194,197). Dock påpekar de att ett överflöd av 

material kan bli problematiskt, då forskning visar att detta kan leda till att barnen leker mer själva, har 

mindre social interaktion med sina kamrater och att pedagogerna talar mindre med barnen (2008, s. 

196). 

Utbudet av material på en förskola säger mycket om förskolans historia och traditioner, samt 

föreställningar om vad barn bör och kan hantera (Cleghorn et al 2009, ss. 189-201 & Nordin-Hultman 

2004). Materialet på svenska förskolor är ofta klassificerat efter användningsområde, till exempel 

grov-eller finmotoriskt, skapande- eller ämnesindelat material (Nordin-Hultman 2004, s. 55). Nordin- 

Hultman (2004, s. 56) menar att materialet symboliserar den omsorgspedagogiska tryggheten, och 

syftar traditionellt sett inte på att vara spännande eller modernt. Materialet på svenska förskolor skiljer 

sig därmed mycket från de engelska förskolorna hon har studerat. Nordin-Hultman (2004, s. 77) 

förklarar bland annat att de engelska förskolornas verkstads-diskursiva miljö erbjuder mer material 

som uppmuntrar till utforskande och laborerande. 



 

 

Att komma in i de engelska förskole-/klassrummen var en överrumplande upplevelse. 

Rummen gjorde ett nästan ”visuellt bullrigt” intryck. Materialet fångade min 

uppmärksamhet på ett nytt sätt. Vad jag uppfattade som ”häftigt”, ”hett” och ”signalstarkt” 

material var centralt placerat. Det kunde exempelvis vara en stor balja med vatten eller en 

annan balja med sand. Det var redskap och verktyg av olika slag eller stafflier med 

färgburkar och penslar. Detta kan betraktas som material som pockar på uppmärksamhet, 

som lockar och suger till sig barn och utmanar till handling. (Nordin-Hultman 2004, s. 76) 

En forskningsöversikt av förskolemiljön i Sverige hänvisar till Almqvist (1993 i Skolverkets 2005, s. 

42), som gjort en omfattande inventering av förskolematerial och fann att förskolorna är påfallande 

lika varandra. Det vanligaste materialet är sådant som betraktas som pedagogiskt och skapande, dvs. 

övningsböcker, pennor, kritor, lera, pärlor m.m. Det är även vanligt att förskolorna har dockleksaker, 

små fordon och konstruktionsmaterial. Almqvists (1993) slutsats är att svenska förskolor generellt 

följer ett traditionellt mönster som har sitt ursprung i Fröbel-pedagogiken. Skolverket (2005, s. 44) 

refererar även till Gedin (1996) som menar att förskolors miljö skapas av den pedagogiska filosofin, 

och ger exempel på hur materialet skiljer sig åt på respektive Montessori-, Waldorf-, Reggio Emilia 

och Ur och Skur-förskolor. Sammanfattningsvis skriver Skolverket (2005, s. 171) som 

rekommendation att materialet på alla förskolor bör vara anpassat för både lek och grovmotoriska 

aktiviteter, och det ska helst finnas mycket löst material för att barnen ska kunna anpassa rummet 

lättare till sina lekar. 

En detaljerad checklista2 över material som kan tänkas behövas i naturvetenskapliga hörnor har 

utformats av Tu (2006, s. 248) och delats upp i 3 typer av naturvetenskapligt material: Science 

Materials (vetenskapligt material), Science Equipment (laborationsutrustning) och Natural Materials 

(naturmaterial). Hon har undersökt 20 förskolor i Mellanvästern, USA, och fann att de allra flesta (ca 

87 %) av barnens dagliga aktiviteter inte är naturvetenskapligt relaterade. Hon fann att det vanligaste 

vetenskapliga materialet från checklistan är plastdjur, växter, sinnesstationer (t.ex. vatten, sand), 

vetenskapliga affischer samt magneter. Av laborationsutrustningen är det vanligast att förskolorna har 

tillgång till prisman, tidtagarur, krukor och kikare. Det vanligaste naturmaterialet är växter, snäckskal, 

fossil och kottar. Dessutom är det vanligt att förskolorna har bakpulver, vinäger och akvarium. (Tu 

2006, s. 248) Trots detta användes inte så många av dessa material under insamlingstillfällena. Till 

exempel har hela 70 % av de undersökta förskolorna en eller flera växter, men dessa nyttjades varken 

av barnen eller pedagogerna under insamlingsperioden. Tu menar att ett sätt att skapa fler 

naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan är att ta till vara på det material som faktiskt finns och bli 

bättre på att använda det.  

Hur pedagoger arbetar med det naturvetenskapliga materialet i sina utforskande aktiviteter har 

undersökts av Sevki Ayvaci et al (2010, ss. 1977-1981) på olika förskolor i Turkiet. Till exempel fann 

de att pedagogerna ofta använder kalendrar, klockor, torkade och levande växter, förstoringsglas samt 

TV i sin naturvetenskapliga undervisning. Många förskolor saknar dock akvarium, termometrar och 

datorer. Studien redovisar att endast hälften av pedagogerna uttrycker att de noggrant väljer vilket 

naturvetenskapligt material de ska använda, men studien visar också att materialutbudet ofta är fattigt 

och barngrupperna stora, vilket försvårar för pedagogerna och de naturvetenskapliga aktiviteterna 

(2010, s. 1980). Sevki Ayvaci et al (2010, ss. 1977-1981) menar att inredningen av naturvetenskapliga 

hörnor ska ske med omsorg och materialet bör vara rikligt och varierat, samt väljas utifrån vad som 

motiverar barnen och är lämpligt för deras ålder. 

                                                      
2 Se bilaga 1. 



 

 

Barns nyfikenhet och lärande inom naturvetenskap stimuleras om pedagogerna använder sig av ett 

varierat material, menar Alabay (2009, ss. 857-861). Det utvecklar även barnens abstrakta tänkande 

och begreppsutveckling (Karaer & Kösteroglu 2005 i Alabay 2009, s. 858). Det är viktigt att 

materialet åldersanpassas, skriver Sevki Ayvaci et al (2010, ss. 1977-1981), och även aktiviteterna bör 

åldersanpassas för att skapa de bästa förutsättningarna för lärande, anser Roychoudhury (2014, ss. 

305-315). Hon ger exempel på hur man kan utforska naturvetenskap med vanligt förekommande 

leksaker på förskolan och hur man kan ta till vara på naturvetenskapliga fenomen som sker i barnens 

vardag: t.ex. leksaksbilar som barnen sätter i rörelse eller stannar, och att undersöka hur solen rör sig 

under dagen (Roychoudhury 2014, s. 313).  

Syfte och frågeställningar  

Syftet i denna uppsats är att undersöka den pedagogiska miljöns betydelse för barns utforskande inom 

det naturvetenskapliga ämnesområdet. Med avstamp i agentisk realism som teoretiskt perspektiv lyfts 

materialens betydelse som performativa aktörer och medskapare av kunskap i mötet med barnen. 

Fokus ligger på innemiljön och dess tillhörande material som således är avsett för att utforskas 

inomhus. Hur materialet är placerat och vad det har för performativitet blir viktiga frågor med agentisk 

realism. Genom att använda gåturer som forskningsmetod studeras vad barnen gör med materialet men 

även vad materialet gör med dem, för att komma närmare en förståelse av vilket naturvetenskapligt 

lärande som kan ske. Denna studie är därför uppdelad i två olika frågeställningar: 

1. Förskolans rum och naturvetenskapliga material – Vad finns, vad finns inte och hur är den 

pedagogiska miljön organiserad? 

2. Mötet mellan barnen och materialet – Vilken naturvetenskaplig kunskap kan produceras i det intra-

aktiva mötet? 

Teoretiskt perspektiv 

Valet av det teoretiska perspektivet agentisk realism är nära förankrat med studiens fokus på 

pedagogiska miljöer och hur dessa kan möjliggöra för barns lärande i förskolan. Kvantfysikern och 

professorn Karen Barad har tagit fram denna teori för att utmana både traditionen av representationism 

inom naturvetenskapen och den poststrukturalistiska trenden inom humanismen (Barad 2007). 

Agentisk realism innebär en ny förståelse av hur världen är beskaffad som inkluderar både mänskliga, 

ickemänskliga, materiella och diskursiva fenomen. Barad menar att subjektet, människan, har tilldelats 

för stor del av uppmärksamheten inom forskningsteorier och beskriver att naturvetenskapen är 

uppbyggd kring teorin att inget är för stort eller för litet för att undersökas av människan. Detta har 

bidragit till att människan betraktas som det centrum världen kretsar kring (Barad 2007, s. 134). Den 

s.k. ”språkliga vändningen” som sedan har fått stor uppmärksamhet, framför allt inom humanismen, 

har enligt Barad istället gett språket alltför stor makt. Med den språkliga vändningen görs allt till 

kulturella konstruktioner. Barad skriver (2007, s. 132): ”Language matters. Discourse matters. Culture 



 

 

matters. There is an important sense in which the only thing that doesn't seem to matter anymore is 

matter.” 

Materialiteter spelar roll. Materialiteter (d.v.s. materia och ting) bör förstås som performativa agenter, 

vilket också är ett centralt begrepp inom teorin. Palmer (2011, ss. 40-41) förtydligar begreppet 

performativitet, och förklarar att det betyder ett görande. Palmer skriver om barns matematiska 

identitet och använder begreppet performativitet för att förklara hur identiteter aktivt skapas och 

upprätthålls av olika praktiker. Performativitet kan även inkludera icke-mänskliga agenter, och både 

miljö och material anses vara kraftfulla aktiva medskapare av kunskap och identitet, menar Palmer 

(2011, s. 43). Hon menar att vi rör oss mot en ”materialistisk vändning” och hänvisar delvis till Barad 

(2007, 2008) som efterfrågar efter en vidgad syn på människans omvärld genom att inkludera 

materialiteter som viktiga agenter. Materialiteter är inte döda ting, de är både produkter och 

producenter av mening (Barad 2007, s. 137). Hultman (2011, s. 2) skriver att ingen relation kan äga 

rum i en uteslutande mänsklig sfär, och att vår förståelse skulle bli för snäv om vi inte tog de icke-

mänskliga materialiteterna i beaktande. Därför lyfter denna studie just materialiteterna på förskolan 

som barnen dagligen har kontakt med och som ofrånkomligen påverkar deras tillvaro.  

De uttalade gränserna mellan var kroppen börjar och slutar kan tyckas uppenbara, men Barad (2007, 

ss. 155-156) skriver att senare tids forskning visar att det inte alls är så självklart alla gånger. Det 

visuella sinnet missleder oss ibland och vissa fysiker menar till och med att ett föremåls konturer 

endast existerar i psykologisk mening, d.v.s. utan skarpa fysiska gränser. Inom agentisk realism talar 

man därför om att söka mening i mötet, och syftar då på mellanrummet mellan kroppar och 

materialiteter. Lenz Taguchi (2010, s. 134) skriver att ett möte är ett relationellt överlappande av 

kroppar som förenas i gemensam mening, och att det då blir omöjligt att uttala sig om var subjektet 

slutar och omvärlden börjar. Även Hultman (2011, s. 28) påpekar att subjektet inte är avgränsat från 

omvärlden, det blir till som en effekt av en ständig pågående process av tillblivelse. 

Tillblivelseprocessen innebär förändringar som sker ömsesidigt i mötet mellan kroppar. Hon menar att 

ingen aktör agerar ensam, utan alla är del i ett nätverk med varandra (Hultman 2011, ss. 40, 46). 

Hultman skriver att människor varken bör ses som fullkomliga eller bristande, men i ständig 

tillblivelse och förändring tillsammans med omvärlden. Lenz Taguchi (2010, s. 133) beskriver att alla 

kroppar intra-agerar med varandra, och att det begreppet sätter fingret på relationer som kan ske 

mellan människor och materialiteter, till skillnad mot att inter-agera, vilket enbart fokuserar på 

mänskliga relationer. Människans traditionellt sett överordnade position förlorar sin makt inom 

agentisk realism, då det inte längre finns något unikt med att vara människa, i den meningen att hon är 

den enda performativa aktören. 

Utifrån denna teori är lärande en komplex och icke-linjär process som kan starta var som helst och inte 

har en bestämd väg, skriver Lenz Taguchi (2010, s. 136). Lärandet sker rhizomatiskt, skriver hon och 

förklarar att lärandeprocessen kan liknas vid ett rörigt rotsystem och uppstår när människor och 

materialiteter möts (intra-agerar) och påverkar varandra på ett oförutsägbart sätt. 

 Med andra ord, tillåter rhizomatiska lärandeprocesser nya relationer att uppstå, och 

inkluderar nya förbindelser, känslor och önskningar. Lärande fördjupas och utvidgas och tar 

oregelbundna vägar, snarare än att följa en linjär process. (…) Lärande och vetande handlar 

i detta perspektiv lika mycket om att bejaka det som skulle kunna bli, som att identifiera det 

som framstår som sant.(Lenz Taguchi 2010, s. 136) 

Att försöka observera lärandepotential, såsom även denna studie gör ett försök till, innebär att man 

skapar ett tillfälligt konstruerat snitt av verklighetens komplexa multiplicitet, menar Lenz Taguchi 



 

 

(2012, s. 60). Observatören/forskaren och observationen/studien i sig är även de performativa agenter 

som bidrar till att skapa en sanning om det observerade. Det är därför omöjligt att presentera en 

universell sanning om barn, eller materialiteter för den delen, utifrån en studies konstruerade snitt. 

Sanningen förblir tillfällig och föränderlig. 

Metod 

Val av metod 

Etnografi handlar om att försöka närma sig en annan persons perspektiv och när man gör en 

etnografisk studie kan man välja bland flera olika metoder, såsom intervju eller observation med olika 

deltagandegrad hos forskaren. Den etnografiska kunskapen produceras i det sociala samspelet som 

sker mellan de performativa agenterna ute på fältet. (Lalander 2011, s. 83) Synsättet att kunskapen 

produceras, inte inhämtas, är ett sätt att belysa forskarens betydelse som en medskapare med sina 

frågor och aktiva val (Ahrne & Svensson 2011, s. 21). Valet av metod kan snarare ses som ett 

förhållningssätt, skriver Roos (2014, ss. 46-47) och menar att etnografiska metoder handlar om ett 

förflyttande från förgivettagande till närmande och ett försök till inifrån-perspektiv. Resultatet förblir 

dock alltid en tolkning (Roos 2014, s. 50).  

Det är viktigt att välja en passande metod efter vad man vill studera, menar Eriksson Barajas, Forsberg 

och Wengström (2013, s. 155). Mitt val av metod motiveras av den etnografiska studiens syfte, såsom 

beskrivet ovan, då mitt intresse är att se närmare på barnens intra-aktioner med miljö och material. 

Utifrån den valda teorin, agentisk realism, är både observatören och observationen i sig performativa 

agenter som bidrar till tolkningen. Denna studie har genomförts med hjälp av två olika metoder. Dels 

har material och miljö inventerats utifrån en checklista, dels har barnens intra-aktioner med 

förskolornas miljö och material studerats med hjälp av gåturer.  

Inventering av miljö och material 

I denna studie har förskolornas miljö och material inventerats i form av en checklista över 

naturvetenskapligt material, baserat på samtal med personalen och fotografering av lokalerna. Med 

hjälp av en checklista blir det tydligt att se vad som finns på förskolorna, men även vad som inte finns. 

Den checklista som har använts är utformad utifrån Tu (2006, s. 248)3 och förtydligar vilket material 

som kan kategoriseras som naturvetenskapligt. Den består av tre kategorier av naturvetenskapligt 

material: Science Materials (vetenskapligt material), Science Equipment (laborationsutrustning) och 

Natural Materials (naturmaterial). Tu´s checklista är utformad för hennes studie av amerikanska 

förskolor och har därför modifierats något till denna studie för att stämma bättre överens med svenska 

förskolors förutsättningar och utbud. I denna studie har Ugn/spis, Frys, Terrarium4, Olja och 

Bubbelplast adderats till listan. Köket är en materiell tillgång som kan skapa rum för ett 

naturvetenskapligt utforskande av materias tillstånd, tack vare att materia/material kan smältas, kokas, 

frysas m.m. Bubbelplast är av personlig erfarenhet ett vanligt förekommande återvinningsmaterial 

(d.v.s. laborationsutrustning), samt ett lämpligt material för naturvetenskapligt utforskande av bl.a. 

                                                      
3 Se bilaga 1. 

4 Terrarium har slagit ihop med Akvarium i checklistan. 



 

 

ljud och luft. Olja är ett vanligt förekommande livsmedel i förskolans kök och kan möjliggöra 

utforskande av t.ex. kemiska fenomen. Tu´s Sensory Table (sinnesstation) har bytts ut mot 

Vattenstation, vilket är en vanlig typ av sinnesstation. Vissa material från Tu´s checklista har tagit bort 

i denna studies checklista, p.g.a. dess snarlikhet med ett annat material i listan, eller dess ovanliga 

förekomst som naturvetenskapligt material i svenska förskolors inomhusmiljö5. Även Outdoor Garden 

(utegård) har strukits från listan, då denna studie endast behandlar inomhusmiljön och dess tillhörande 

material. 

 

Vetenskapligt material Laborationsutrustning Naturmaterial 

Akvarium/terrarium, Levande djur, 

Planteringsmaterial (jord, krukor 

mm.), Inomhusväxter, Faktaböcker, 

Faktafilmer, Affischer/kartor/bild-

lexikon, Pussel, Plastdjur, 

Ficklampor, Magneter, 

Förstoringsglas/lupp, Vågskål, 

Våg, Mikroskop, Termometrar, 

Speglar, Vattenstation, Ugn/spis, 

Frys. 

Kikare, Levande ljus, Toarullar, 

Äggkartonger, Äggklocka/ 

tidtagarur, Karamellfärg, Tratt, 

Lås/nycklar/hasp, Måttsatser, 

Tillbringare, Plastburkar, 

Mjölkkartonger, Tyger, Prisman, 

Hissblock, Gummislang, Linjal, 

Måttband, Svampar, Trådrullar, 

Garn, Olja, Bubbelplast. 

Torkade blommor/växter, Fjädrar, 

Fossiler, Uppstoppade djur, 

Kalebass (”gurka”), Frön & kärnor 

mm., Kottar, Snäckskal, Pinnar, 

Stenar. 

Checklista över naturvetenskapligt material 

Gåturer 

Gåturerna utfördes inomhus och dokumenterades med handhållen filmkamera för att studera barnens 

möte och intra-aktioner med miljö och material. Filmkameran är ett ovärderligt verktyg för att fånga 

händelser på bild och få möjlighet att återuppleva dem igen och betrakta dem ur olika teoretiska 

perspektiv i efterhand. Jag upplevde att filminspelningen även hjälpte mig att höra bättre vad barnen 

sa, då jag kunde lyssna flera gånger om barnen sa något lågt eller otydligt som jag missade vid en 

första lyssning. 

Gåturer är en metod som används av forskare som är intresserade av den fysiska miljön och 

människors relationer till den, förklarar Änggård (2015, s. 96). En stor fördel med metoden är barnens 

möjlighet till inflytande över gåturen, de får välja ett uttryckssätt som känns bekvämt för dem och 

känner sig förhoppningsvis mindre utsatta än i t.ex. en intervjusituation eftersom maktbalansen mellan 

forskare och barn jämnas ut (Änggård 2015, s. 97). Enligt Barnkonventionen ska barn ges möjlighet 

att yttra sig om sin tillvaro, därför är det viktigt att vara lyhörd för barnens verbala och kroppsliga 

uttryck skriver Bengtsson och Hägglund (2014). Samtal med barn om verksamheten kan med fördel 

ske i verksamheten, under de pågående vardagliga aktiviteterna i en miljö som är välbekant för barnen 

(Bengtsson & Hägglund 2014, s. 128-129). En gåtur kan liknas vid ett gående samtal där barnen får 

”leka fram sina berättelser” (Änggård 2015, s. 97). Gåturer ger barnen större möjligheter att få komma 

till tals och bli lyssnade till, skriver Halvars Franzén (2010, s. 65). Barnen får kommunicera på fler sätt 

än enbart det verbala, och kroppsligt visa sin relation till utvalda platser; ”Förkroppsligade 

                                                      
5 Lista över borttaget/ändrat material: Coffee cans (kaffeburkar)– se istället Plastburkar. Small cages 

(små burar) – se istället Akvarium/Terrarium. Old sheets and pillowcases (lakan, örngott) – se istället 

Tyger. Bird´s nests (fågelbon) och Insects (insekter) – se istället Levande djur. Plants (växter) – 

förekommer två gånger i Tu´s checklista. 



 

 

erfarenheter av platserna är svåra att beskriva verbalt men lätta att visa kroppsligt” skriver Änggård 

(2015, s. 109). Hon menar att fokus i gåturen är kommunikationen mellan platsen och barnen, inte 

mellan forskaren och barnet. Forskaren kan välja olika grad av deltagande och styrning av gåturen. Det 

är oftast forskaren som initierar gåturen och anger ramarna, men barnen som bestämmer vart de vill gå 

och vad de vill visa (Änggård 2015, s. 105).  

Gåturers svaghet kan dock vara dess situerade natur, menar Halvars Franzén (2010, s. 65). Barnen 

kommunicerar direkt med platsen de befinner sig på för tillfället, och barnens svar blir då relaterade 

till den specifika platsen. Halvars Franzén (2010) har i sin studie genomfört gåturer med barn både 

inom- och utomhus. Hon fann att gåturerna som endast genomfördes inomhus inte blev lika givande 

som de som var förlagda både inom- och utomhus, då gåturerna inomhus resulterade i att barnens svar 

var kortare (2010, s. 65). En annan svaghet med gåtur som metod är att det kan bli svårt att tolka 

materialet, menar Änggård (2012, s. 5). Hon skriver att det vara svårt att skapa sig förståelse av vad 

barnen gör och tolka deras kroppsspråk, men då etnografiska studier bör bedrivas i ett naturligt 

sammanhang för barnen underlättar det för forskaren att förstå t.ex. vad platsen har för betydelse och 

mening för barnen. 

Även om tidigare forskning kring gåturer och materialiteters betydelse utifrån teorin agentisk realism 

är knapphändig kan jag se stora fördelar med att kombinera denna metod och teori. Med gåturer som 

metod uppmärksammas materialiteterna i förskolans rum och de tilldelas en viktig roll på ett naturligt 

sätt. Med hjälp av det material som finns tillgängligt och rummets förutsättningar återskapar barnen 

erfarenheter och uttrycker samtidigt kroppsligt rummets och tingens betydelse för dem. Åberg och 

Lenz Taguchi skriver i sin bok om lyssnande pedagogik: ”Hur vi pedagoger ordnar miljön på 

förskolan säger något om vad vi har för uppfattning om förskolans roll, barn och barns lärande” (2005, 

ss. 27-28). Det kanske är dags att rikta blicken mot vad barnen faktiskt gör med materialet och vad det 

gör med dem. Gåturerna kan vara en möjlighet för att utforska detta och även ge barnen större 

inflytande över att berätta om sin tillvaro. Detta bekräftar även Bendroth Karlsson (2014, s. 62) som 

menar att vi bör se barn som kompetenta nog att vara delaktiga som informanter och berätta om sina 

platser. På så vis kan platsen också träda fram på ett nytt vis som vi inte har sett tidigare. 

Urval och avgränsningar 

I studien har data sammanställts från två olika förskolor i en relativt stor kommun i östra Svealand. 

Båda förskolorna drivs i kommunal regi och har ca 50 inskrivna barn per förskola. Förskola 1 har 

något lägre andel högskoleutbildad personal, och även färre barn per personal än förskola 2, dock är 

skillnaderna marginella. Förskola 1 är centralt belägen och har begränsade möjligheter till utevistelse 

på grund av sitt läge, men har istället närhet till parker och kulturella resurser såsom bibliotek och 

museum. Förskola 2 är belägen i ett barnfamiljstätt bostadsområde, har ett mer naturnära läge och en 

större utegård. Syftet med att undersöka två olika förskolor är för att få en större variation i 

datamaterialet. Materiella och miljömässiga förutsättningar skiljer sig alltid åt på olika förskolor på 

grund av lokalernas utformning, barngruppsstorlek, materialutbud, pedagogisk inriktning, läge m.m.  

I likhet med t.ex. Tu (2006, ss. 245-251) och Fleer et al (2014, ss. 38-48) är jag intresserad av vilket 

naturvetenskapligt material som erbjuds på olika förskolor och hur dessa kan skapa möjlighet för 

naturvetenskapligt lärande. Mycket av det naturvetenskapliga materialet i checklistan av Tu (2006, s. 

248) är sådant som ofta är placerat inomhus, därför utfördes även denna studie i förskolornas 

inomhusmiljöer. Även om båda förskolorna i studien har tillgång till en utegård där barnen spenderar 

mycket tid, har jag valt att enbart studera inomhusmiljön då min egen erfarenhet pekar på att det är där 



 

 

många förskolor bedriver sin huvudsakliga verksamhet, samt förvarar den största delen av sitt 

material. 

Totalt genomfördes sex gåturer med 18 barn – två på Förskola 1 och fyra på Förskola 2. Alla gåturer 

filmades med en total inspelningstid på ca 85 minuter. Därefter har datamaterialet transkriberats och 

analyserats ändamålsenligt, närmare beskrivet nedan under rubriken Databearbetning och 

Analysmetod. Under rubriken Resultat och Analys presenteras fem exempel från gåturerna som har 

hämtats från det empiriska materialet, och valts ut för att de anses belysa studiens syfte och resultat 

med särskilt tydlighet. 

Undersökningspersoner 

Totalt deltog 18 barn i studien; 10 flickor och 8 pojkar. Gruppindelningen för gåturerna diskuterades 

med ansvariga pedagoger för att sammanställa lämpliga grupper. Målet var att ha två till tre barn i 

varje grupp, dels för att få god ljudkvalitet vid inspelningen och dels för att försäkra sig om att det var 

möjligt att se vad alla barnen visade och inte missa något. Sammantaget genomfördes fyra av sex 

gåturer med tre barn per grupp, en gåturs grupp bestod av fyra barn och en av två barn. Majoriteten av 

gåturerna gjordes på Förskola 2 på grund av att de hade fler föräldrar som lämnat samtycke.  

Inför gruppuppdelningen fanns från min sida ett önskemål att gruppen skulle bestå både av flickor och 

pojkar, vilket även diskuterades med pedagogerna inför gruppsammansättningen. Detta grundar sig i 

min erfarenhet av att en stor del av förskolans material är könsuppdelat, vilket är en vanlig 

materialkategorisering enligt Nordin-Hultman (2004, s. 72). Samtliga grupper bestod därför av minst 

en pojke och en flicka per grupp. Fördelningen av könen var relativt jämn överlag utifrån vilka som 

hade valt att tacka ja till att delta i studien. 

Barnen i studien är i åldrarna 3-4 år. Åldersurvalet gjordes på grund av ett önskemål att genomföra 

studien med några av de äldsta barnen på förskolorna, då jag ville ha möjlighet att studera barn som 

uttrycker sig mer verbalt, för att lättare kunna tolka och analysera materialet. Syftet var dock inte att 

bedöma det enskilda barnets prestationer eller göra några jämförelser mellan barnen, utan att lyssna till 

varje barns uttryck och intra-aktion med sina platser utifrån deras personliga intressen, oavsett kön och 

ålder. 

Genomförande 

Förskolorna kontaktades först via telefon och fick kortfattad information om studiens syfte, samt 

förfrågan om att delta. Därefter gjordes ett första besök på förskolorna för att ge pedagogerna 

ytterligare information om genomförandet och även dela ut samtyckesblanketter som föräldrarna 

skulle fylla i vid intresse av att delta. Totalt lämnade föräldrar till 18 barn samtycke till att delta i 

denna studie - 7 st. på förskola 1 och 11 st. på förskola 2. Inventering av miljö och material samt 

gåturer påbörjades ett par dagar efter insamling av samtyckesblanketter. Genomförandet delas nedan 

upp i två delar, vilka utfördes och dokumenterades vid olika tillfällen under studiens gång. Av 

praktiska skäl genomfördes inventeringen av miljö och material innan gåturerna Förskola 1, och på 

Förskola 2 genomfördes den efter gåturerna. 

Inventering av miljö och material 

Med hjälp av en checklista över naturvetenskapligt material har miljö och material inventerats på de 

båda förskolorna. Inventeringen består dels av foto- och filmdokumentation av förskolornas rum och 



 

 

material, samt av ett kortare samtal med en pedagog på respektive förskola. Inventeringssamtalet med 

pedagogerna bestod av en kortfattad genomgång av studiens checklista för att undersöka vilka material 

förskolan kunde erbjuda. Med en fotofunktion på filmkameran togs därefter ett flertal foton av miljön 

på Förskola 2. Miljön på Förskola 1 inventerades istället genom filminspelning utan närvarande barn, 

p.g.a. tekniska problem med fotografering i det tidiga skedet av dokumenteringen. Samtliga av 

förskolornas rum, förutom hall och badrum, dokumenterades för att få en helhetsbild av förskolans 

inomhusmiljö, och även se vilket material som är tillgängligt och hur det är placerat.  

Dessa undersökningsmetoder kan ses som komplement till varandra, då jag fann att förskolorna inte 

har allt material framme och tillgängligt för barnen. Genom foto-/filmdokumentationen blev det 

tydligt vad som är centralt eller perifert placerat, åtkomligt för barnen eller undanplockat, samt i vilken 

kvantitet materialet finns. Genom samtalen med pedagogerna fick jag information om vad som är 

praktiskt möjligt att använda på förskolan och kan plockas fram vid naturvetenskapliga aktiviteter med 

barnen. Under gåturerna förtydligades ytterligare vilket material som har störst agentisk kraft på 

barnen och vilket material som faktiskt används i deras dagliga lekar och aktiviteter. 

Gåturer 

Vid etnografisk forskning lyfts ofta vikten av att forskaren först måste få ”tillträde till fältet” (Halvars 

Franzén 2010, Lalander 2011, m.fl.). En förutsättning för detta är att deltagarna är positivt inställda till 

att delta i studien redan innan dokumenteringen påbörjas. Det handlar om att bli accepterad som 

forskare, inte bara med sin närvaro utan även att deltagarna accepterar forskarens närmande, vilket 

krävs för att få en närmare inblick i deltagarnas närmiljö och vardagsliv och hör samman med den 

etnografiska forskningens huvudsyfte. På Förskola 1 spenderade jag det första tillfället med hela 

barngruppen, för att på ett naturligt sätt presentera mig och min studie för barnen. Jag upplevde att de 

flesta barn accepterade min närvaro väldigt snabbt. De bjöd in mig till sina lekar och berättade gärna 

för mig vad de heter och hur gamla de är. Dagen efter påbörjade vi gåturerna och 

filmdokumentationen av dessa. På Förskola 2 påbörjade jag gåturerna redan första dagen efter att först 

ha stiftat bekantskap med barnen på samlingen, då jag skapat mig erfarenhet från Förskola 1 att gåturer 

även fungerar gynnande för att erbjudas tillträde till fältet. 

Under gåturerna hade jag och barnen tillgång till de flesta av avdelningarnas rum, tack vare att 

pedagogerna hade erbjudit sig att vara ute på gården med de barn som inte skulle delta. De aktuella 

barnen för dagen var uppdelade i två grupper, och de som väntade uppehöll sig i ett annat rum på 

förskolan tillsammans med en pedagog. Barnen som skulle delta samlades i ett av rummen och fick en 

kort introduktion till gåturerna. På Förskola 1 gjordes först en återkoppling till gårdagens besök. På 

Förskola 2 presenterade jag mig kortfattat, sedan berättade jag att jag var nyfiken på att se de olika 

rummen på förskolan och frågade om de ville visa runt och berätta vad de brukar göra här. Samtliga 

barn uttryckte sitt samtycke till att delta. Innan gåturerna började visades jag filmkameran och frågade 

barnen om de samtyckte till att bli filmade. I stort sett alla barn i studien var genast positiva till det och 

gav ett tydligt jakande svar.  

Innan studiens genomförande reflekterade jag över problematiken att få gåturerna att ”bli 

naturvetenskap”. Jag valde att inte styra barnen verbalt med frågor om vilka naturvetenskapliga 

fenomen de fascineras av o.s.v., då mitt syfte handlar om att studera de oförutsägbara mötena och 

intra-aktionerna mellan barnen och materialen. Därför har jag inledningsvis använt mig av öppna 

frågor till barnen och försökt bära med mig inställningen att resultatet aldrig går att planera i förväg. 

Frågorna formulerades därmed på liknande sätt för varje gåtur: ”Vad brukar ni göra i det här 

rummet?”, ”Vad är roligast att göra här inne?” och ”Vad är det mest spännande som finns här?”. Med 



 

 

hjälp av naturvetenskaplig ämnesfokus i analysen, har jag sedan försökt synliggöra barnens och 

materialens tillblivelser och reflektera över hur naturvetenskaplig kunskap kan produceras i mötet.  

Gåturerna i denna studie kan sägas vara av en semi-strukturerad form, då forskarens styrning och 

barnens inflytande arbetar i växelverkan. Det är det vanligaste formen av gåtur, menar Änggård (2015, 

s. 105), och beskriver att forskaren sätter ramarna för gåturen, men barnen har mer inflytande över att 

styra färden och välja vad de vill visa. Detta stämmer överens även med denna studies upplägg, det var 

jag som startade gåturen genom att uppmana barnen med frågan: ”Var ska vi börja?”. Jag valde att 

inleda med denna öppna fråga för att barnen skulle känna direkt att det är de som leder gåturen. Det 

spontana mottagandet från barnen var varierat. Vissa barn var väldigt engagerade och visste direkt vad 

de skulle visa. De sprang mellan platserna och rörde sig livligt över rummens alla ytor. Några barn var 

istället mer avståndstagande; kanske till mig, kanske till de fria tyglarna eller kanske gentemot 

förskolans miljö? De satt kvar som att de väntade på vidare instruktioner, sedan rörde de sig försiktigt 

och tassande runt i rummet och jag fick bistå med fler instruktioner och uppmaningar. Ibland hände 

det att jag gick fram till ett föremål och pekade; ”Vad gör man med den här?”, för att få lite fart på 

barnen och uppmuntra dem att visa och berätta. Det fungerade för det mesta, även om de ibland 

ignorerade mig och visade något annat istället. Många började leka med föremålen de visade, de blev 

helt upptagna av leken och slutade visa runt. Jag gjorde alltid några försök att få dem att visa något 

annat, ibland gjorde de det, men ibland sa de att de ”bara skulle leka klart först”. Jag försökte vara 

lyhörd för när barnens intresse för gåturen försvann och sa till barnen att de kunde få leka efteråt 

istället. Oftast hade jag rätt i min magkänsla om när barnen ville avsluta gåturen och de hade redan 

avslutat den själva, men ibland gav avslutningsfrågan en extra skjuts och det visade sig att barnen inte 

alls var färdiga med sin rundvisning. Till skillnad mot början av gåturerna då det var mer tydligt att det 

var jag som initierar dem, är det desto mer otydligt vem som egentligen avslutar dem.  

Databearbetning och analysmetod 

Totalt består inspelningsmaterialet av ca 140 minuter film, varav ca 85 minuter består av gåturer och 

resten är övrig dokumentation av förskolornas miljö och material. Dessutom togs ett antal foton med 

filmkameran till inventeringsarbetet av miljö och material. Filmkameran lånades av Stockholms 

Universitets medieverkstad p.g.a. etiska regler för att förhindra spridning av studiens material. 

Studiens databearbetning består av två olika delar, då inventering och gåturer bearbetats med olika 

tillvägagångssätt. Analysen är däremot en sammanvävd sammanställning av både inventering och 

gåturer, då dessa hör samman i studiens syfte och delar många anknytningspunkter. Dessa har sedan 

kunnat reduceras ner till ett antal slutsatser utifrån studiens sammanställda resultat och analys. 

Databearbetning 

Checklistan inför inventeringen av material har först bearbetats6, för att göras mer lämplig för svenska 

förskolor och deras naturvetenskapliga inomhusmaterial. Därefter har checklistan jämförts mot 

förskolornas materialutbud med hjälp av pedagogerna och dokumentation, d.v.s. en del av studiens 

filmmaterial och samtliga foton. Detta dokumentationsmaterial har därefter överförts till textform, 

både för att användas till checklistan, och även för att användas som empiriska exempel i uppsatsen. 

Bilderna som används i uppsatsen har valts ut noga och redigerats i bildbehandlingsprogrammet 

Google Picasa®. De har beskurits noggrant för att klippa bort ansikten, fönster-vyer, skyltar och 
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liknande som kan avslöja person eller plats. Bilderna på barn har dessutom belagts med ett 

serietecknings-filter. 

Samtligt inspelat material transkriberades till textform. Gåturerna transkriberades mer detaljerat än 

övrigt material då det först var tveksamt om och hur det övriga materialet skulle användas i analysen. 

Tholander & Thunqvist Cekaite (2015) menar att en transkribering alltid sker selektivt av forskaren 

som utför den och att detaljrikedom möjliggör för en bredare analys. Vid transkribering av samtal bör 

forskaren skriva ner detaljer som talarens pauser, upprepningar och tonläge, förklarar Jepson Wigg 

(2015, s. 243). Jag har därför valt att transkribera barnens verbala uttryck under gåturerna ordagrant 

och beskriva varje paus, upprepning och känslouttryck i ord.7 Nedan exemplifieras en transkribering 

från ett tillfälle då ett barn (benämnd som Flicka G) försöker lägga kulor i en bil, men bilen har precis 

vält och kulorna trillat ut: 

Jag: Varför trillar de ut då? 

Flicka G ledset: För att jag välter den. 

Hon börjar samla ihop kulorna igen och låter lite uppgiven och liten på rösten nu; ”Kan du 

hjälpa mig?”. 

Vid vissa tillfällen har det varit svårt att höra vad barnen säger, trots upprepade försök och 

tillbakaspolningar. Detta har betonats genom att jag skrev [ohörbart] i texten, och i vissa fall skrev jag 

vad jag tyckte det lät som, men med ett frågetecken inom parentes efteråt. Självklart kan jag inte vara 

säker på att jag uppfattat alla ord rätt i övrigt, men barnens verbala uttryck har inte heller stått i fokus 

under transkriberingen. Då en stor del av inspelningsmaterialet består av barnens kroppsliga uttryck 

snarare än de verbala, har tonvikten istället lagts på att beskriva barnens rörelser och kroppsspråk så 

utförligt som möjligt. Tolkningarna av kroppsspråk riskerar dock att bli mer subjektiva än det 

transkriberade talet, eftersom barnens handlingar inte alltid är lika tydliga som deras talspråk, men 

framför allt är de svårare att fånga i sin detaljrikedom.  

Analysmetod 

För transkriberingsarbetet av gåturerna skapade jag två kolumner i textdokumentet för att lättare hålla 

isär beskrivning respektive tolkning. I ena kolumnen nedtecknades själva transkriberingen och den 

andra kolumnen innehöll en första analys av transkriberingen som växte fram under transkriberingens 

gång. Elvstrand, Högberg & Nordvall (2015, s. 219) förklarar att analysens första steg är den 

beskrivande delen som fungerar som en första förståelse av materialet. Det andra steget i analysen är 

att utmana den första läsningen och dem för givet tagna antagandena. Det tredje och sista steget är att 

kritisera sin egen tolkning och ”läsa om” texten ytterligare en gång. I denna studie omfattas 

transkriberingsprocessen av samtliga tre steg. Den första kolumnen i transkriberingen fungerar som en 

beskrivande första tolkning, den andra kolumnen tolkar materialet mer detaljerat, och sedan genomförs 

det sista av de tre stegen vid ytterligare omläsningar och omskrivningar av det tidigare materialet. 

Fejes och Thornberg (2015) menar att analysen går ut på att finna betydelsefulla mönster i materialet. 

De beskriver ett antal olika tillvägagångssätt för analysarbetet, såsom koncentrering, kategorisering 

och tolkning (2015, ss. 37-38). I denna studie har analysarbetet genomförts med en kombination av 

dessa metoder. Under transkriberingen av gåturerna tolkades barnens aktiviteter med 

naturvetenskapliga glasögon. En första kategorisering utfördes redan vid transkriberingsprocessen för 

att plocka ut naturvetenskapliga ämnesområden som jag tolkade att barnen intresserade sig för under 

gåturerna. Dessa koncentrerades sedan ned till fyra kärnområden för studiens innehåll; biologi, fysik, 

kemi och teknik. Analysarbetet för materialinventeringen följde en liknande process som för gåturerna, 
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och grundar sig i en första kategorisering av naturvetenskapliga ämnesområden baserat på Tu´s 

indelningar Naturvetenskapligt material, Laborationsutrustning och Naturmaterial (2006, s. 248). På 

grund av svagheter med den första kategoriseringen genomfördes därefter en fördjupande tolkning av 

materialens tidigare syfte och dess performativitet, då jag fann att förhållandet mellan dessa var mer 

komplicerat än jag tidigare trott. I det senare skedet av analysen koncentrerades materialkategorierna 

ner till de naturvetenskapliga ämnesområdena biologi, fysik, kemi och teknik. 

Forskningsetiska överväganden  

All forskning kräver etiska överväganden, skriver Vetenskapsrådet (2011, s. 10). Det är viktigt att 

deltagarna i studien skyddas från skada och kränkning, vilket regleras med individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet 2011, s. 18). Beroende på vilken typ av forskning som ska bedrivas finns det olika 

forskningsetiska riktlinjer att beakta. I etnografiska studier är etiken ständigt närvarande i fältarbetet. 

En forskare får aldrig glömma bort att också vara en medmänniska, och en del av forskarrollen består 

av att skapa och upprätthålla goda relationer, menar Lalander (2011, s. 96). En stor del av det etiska 

arbetet börjar alltså redan innan själva dokumenteringen. För inriktningen humanistisk och 

samhällsvetenskaplig forskning har webbplatsen CODEX upprättat fyra etiska principer som forskaren 

bör ta hänsyn till, de består av fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002). 

Informationskravet innebär att deltagarna i studien ska få information om studiens syfte. För denna 

studie har detta genomförts grundligt genom att först delge förskolornas personal muntligen om 

studiens syfte redan vid den första tillfrågan om att delta i forskningsprojektet. Sedan har samtliga 

föräldrar på avdelningen informerats skriftligen i samband med en samtyckesblankett8 som delades ut i 

ett tidigt skede, vilken kortfattat beskrev studiens syfte samt metod. Därefter har jag informerat barnen 

under ett samlingstillfälle vid det första mötet med dem. Informationen har varit tydlig till samtliga 

inblandade att studiens syfte är att undersöka förskolornas miljö och material, samt att jag vill veta 

mer om vad barnen är intresserade av att göra på förskolan. Genom att presentera mig och umgås med 

barnen vid ett första möte gav jag dem möjlighet att reflektera över min närvaro innan gåturerna 

påbörjades, för att fundera på om de accepterade att jag skulle genomföra en studie på deras förskola. 

Jag valde medvetet att förklara studiens syfte på ett lättförståeligt sätt, framförallt för barnens skull så 

de skulle förstå varför jag var där. Jag var även tydlig till både personal och föräldrar att de var 

välkomna att kontakta mig innan eller under studiens genomförande, om de önskade mer information.  

Informationskravet hör ihop med nästa forskningsetiska krav: samtyckeskravet, vilket går ut på att 

deltagarna i studien ska få välja om de vill medverka och har möjlighet att avbryta sin medverkan när 

som helst. Samtycket bör helst ske skriftligt, enligt Vetenskapsrådet (2011, s. 42). Samtyckeskravet 

kan bli problematiskt när man utför forskning med barn och andra omyndiga personer, på grund av 

deras begränsade förståelse och utsatta ställning menar Vetenskapsrådet (2002, s. 9) och Löfdahl 

(2014 s. 38). Vetenskapsrådet (2011, s. 43) skriver att samtycke från deltagare under 15 år bör hämtas 

från deras vårdnadshavare. Detta har tagits hänsyn till i denna studie med hjälp av samtyckesblanketter 

som har delats ut till barnens vårdnadshavare innan studiens påbörjande. Mottagandet från föräldrarna 

var överlag positivt och underlaget blev tillräckligt stort för att genomföra studien. Jag har även varit 

mycket noggrann med att inhämta barnens eget samtycke, vilket jag ser som en självklarhet då det är 

barnen som ska observeras. Samtliga av de 18 barn vars vårdnadshavare lämnat samtycke, valde att 
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delta i studien. Robson (2011, s. 183) skriver att samtycke alltid är provisoriskt och under konstant 

omprövning. Löfdahl (2014, s. 41) menar i enlighet med Robson att forskaren därför bör ha en ”etisk 

radar” vid allt sitt arbete. Detta var något jag bar med mig under inspelningens gång och jag försökte 

vara noggrann med att uppmärksamma signaler på att barnen inte ville bli filmade eller om de ville 

avbryta gåturen. Ett viktigt steg i den forskningsetiska processen för att förbättra möjligheterna till 

samtycke är det första mötet med deltagarna, d.v.s. tillträde till fältet9. Utan deltagarnas välkomnande 

inställning blir det etiskt problematiskt att fortsätta genomföra sin studie och hela studien riskerar att 

fallera. 

För att deltagarna ska känna tilltro till forskaren är det viktigt att de är informerade om att forskaren 

även kommer följa konfidentialitetskravet. Det innebär att forskningsmaterialet kommer behandlas 

konfidentiellt och att deltagarna inte ska kunna identifieras av utomstående part. Ett enkelt 

tillvägagångssätt för att följa den principen i den här studien, var att använda fingerade namn på 

barnen, redan vid transkriberingen. Varje barn tilldelades en bokstav istället för ett namn, t.ex. ”Flicka 

G”, och barnets riktiga namn har inte en tydlig koppling till den bokstaven, för att ytterligare försvåra 

identifiering. Löfdahl (2014, s. 34) poängterar att inga känsliga uppgifter om barn eller personal får 

dokumenteras i studien, t.ex. listor över etiskt ursprung, hälsa eller religiös tillhörighet. Även den 

regeln har förstås tillämpats i denna studie. Löfdahl menar även att det är viktigt att förskolornas 

namn, avdelningsnamn och plats förblir oidentifierbara. Därför har förskolorna i denna studie tilldelats 

de anonyma benämningarna Förskola 1 och. Förskola 2, och kommunen där förskolorna är belägna är 

inte heller omnämnd i studien. Vid filmuppspelning och transkribering har materialet hanterats 

konfidentiellt på en privat stationär dator. Inga filmer eller avslöjande foton har sparats; varken på 

dator, USB eller uppladdningstjänst. De bilder som används i denna studie har redigerats i ett 

bildbehandlingsprogram för att försvåra för identifiering av både barn och miljö10. Robson (2011, s. 

184) beskriver hur det kan uppstå ett dilemma vid redigering av bildmaterial. Å ena sidan bör vissa 

filmsekvenser eller delar av en bild redigeras bort av konfidentialitetsskäl, men å andra sidan riskerar 

detta eventuellt att forskningsmaterialet försämras och att en stor del av materialet blir oanvändbart. 

Jag upplevde denna problematik i viss grad vid redigeringen av fotona som var hämtade ur 

filmmaterialet. Jag tvingades välja bort bilder på barnen där deras talande ansiktsuttryck tydligt visade 

hur de fascinerades av olika naturvetenskapliga fenomen, men samtidigt avslöjade lite för mycket för 

att förbli oidentifierbara. Men med bilderna kvar i huvudet har jag istället försökt fånga barnens 

intressen i ord och fann även att det pixlade filtret underlättade mycket för att få med barnens 

kroppsspråk utan att avslöja deras identitet. 

Den fjärde etiska principen som bör följas är nyttjandekravet. Detta innebär att forskningsmaterialet 

endast ska användas för forskningssyfte. Genom att även nyttja konfidentialitetskravet försvåras 

olämplig spridning av materialet, på grund av att deltagarna har avidentifierats. Enligt Vetenskapsrådet 

(2011, s. 71) är forskning utförd vid ett universitet inte privat egendom, därför kommer även all 

insamlad data, filmer, foton och liknande från denna studie att förstöras när uppsatsen är inlämnad och 

godkänd. Uppsatsmaterialet kommer därefter hanteras enligt Stockholms universitets rutiner för 

arkivering. 

Gåturerna i denna studie har dokumenterats med hjälp av filmkamera och 18 barn har samtyckt till att 

filmas vid genomförandet av gåturerna på de två studerade förskolorna. Filmning i forskningssyfte bör 

                                                      
9 Vad tillträde till fältet innebär och hur det har hanterats i denna studie beskrivs närmare i Genomförande 

(s. 14) 

10 Google Picasa®. Se mer info under Databearbetning (s. 15) 



 

 

alltid ske på ett ansvarsfullt sätt för att respektera individens integritet (Vetenskapsrådet 2011, s. 43). 

Att filma barn kräver särskilt etiskt övervägande, menar Unga (2013, s. 47), som påpekar att 

filmkameran är ett kraftfullt verktyg som kommer nära inpå deltagarna. Därför var jag noga med att 

återigen fråga barnen om de samtyckte till att jag filmade dem, innan jag satte på filmkameran. Detta 

är även i enlighet med Robson som menar att samtycke alltid är provisoriskt (2011, s. 183). Halvars 

Franzén (2010, s. 77) lyfter istället en intressant forskningsetisk fördel med att filma. Hon menar att 

det finns en poäng i att filmkameran är synlig för barnen, då den påminner dem om att de deltar i en 

forskningsstudie. Det kan även göra det lättare för barnen att avbryta sitt medverkande genom att be 

forskaren stänga av filmkameran vid situationer de inte vill bli filmade, alternativt placera sig utanför 

sökarens räckvidd. Alla barn i den här studien kunde uttrycka sig verbalt, vilket underlättade för att få 

samtycket tydligt bekräftat. Jag var beredd på att någon kunde säga nej, trots att föräldrarna och barnet 

samtyckt i ett första skede. Ett barn svarade också nej till att bli filmad. Jag förklarade att jag mest 

ville filma rummet och leksakerna och föreslog att barnet kunde få stå bakom filmkameran med mig, 

alternativt kunde hen få välja att inte vara med på gåturen. Barnet sa dock nej till alla förslag och sa 

även nej när jag erbjöd hen att hjälpa mig filma. Då nappade istället flera andra barn i gruppen på det 

förslaget, och sa att de också ville filma. Robson (2011, s. 183) anser att ett filmmaterial är något 

kollektivt skapat, och att det är etiskt fördelaktigt att låta barnen få filma. Trots den etiska fördelen det 

skulle kunna innebära att lämna över kameran till barnen, hade jag i förväg bestämt att jag inte skulle 

göra det, dels på grund av tidsbrist och även med tanke på risken för konflikter mellan barnen. 

Samtalet med barnet som inte ville bli filmad och den barngruppen varade flera minuter och efter 

övervägande valde barnet till slut att delta på gåturen trots allt och accepterade då även att bli filmad. 

Under den gåturen hanterade jag filmkameran på ett särskilt varsamt sätt och påbörjade inspelningen 

genom att filma golvet och enbart dokumentera barnens röster till en början. Jag var noga med att inte 

tränga mig på med kameran eller ställa för mycket frågor, särskilt gentemot barnet som var tveksam 

till att bli filmad. I efterhand kunde jag även notera från inspelningsmaterialet att det barnet höll sig i 

periferin under hela gåturen och talade inte heller med mig under inspelningens gång. Detta belyser 

återigen en av gåturens etiska fördelar; att det huvudsakligen är barnen som leder gåturen och 

bestämmer vad de vill och inte vill visa (Änggård 2015, s. 105).  

Studiens kvalitet 

Kvalitativa forskningsstudier alltid bör vara öppna för kritisk granskning för att kunna värderas och 

kvalitetsundersökas, förklarar Eriksson Barajas et al (2013). Studiens design bör vara väl lämpad för 

forskningssyftet och utgå ifrån en holistisk strävan, t.ex. bör forskningsmetoden ha koherens med 

studiens syfte. Gåturer som metod har både sina fördelar och nackdelar. En påföljd som jag inte var 

medveten om innan studien är hur nära förknippad gåturen kan vara med leken. Gränserna mellan 

gåtur, utforskande och lek suddades ut under inspelningens gång, barnen stannade upp på sina 

favoritplatser och ville inte gå vidare. Detta borde ha varit väntat, då en fråga var bland annat: ”Vad är 

roligast att göra här inne?”. Jag var dock inte beredd på hur många ”avbrott” som kunde uppstå under 

gåturen. Min tanke var att barnen skulle visa flera saker, och inte stanna vid en sak hela gåturen, men 

detta var svårare än jag trott. Oftast fanns det visserligen minst ett barn per grupp som gärna agerade 

guide och visade runt. Detta kan liknas vid det Lalander (2011, s. 95) kallar för ”nyckelinformant”, 

vilket innebär en person som är särskilt välvilligt inställd till forskaren och kan hjälpa denne att få 

tillträde till platser som annars inte skulle ha visats. Nyckelinformanterna har i detta fall varit till stor 

hjälp för att gåturerna skulle fungera som en lämplig och givande metod för studiens syfte, trots 

metodens eventuella svagheter. 



 

 

Vid värdering av studiens design bör även urvalet ifrågasättas. Urvalet vid kvalitativa studier sker ofta 

systematiskt för att finna deltagare som har mycket att bidra med till forskningsfrågan, och urvalet bör 

vara baserat på studiens syfte. Urvalet av förskolor till denna studie kan tyckas smalt; endast två olika 

avdelningar är studerade. Syftet för studien var dock inte att göra några jämförande undersökningar -

då hade stödet definitivt varit för svagt för att lyfta några pålitliga resultat. Syftet var snarare att 

undersöka två förskolor som har relativt lika förutsättningar; båda är kommunalt drivna, har ungefär 

lika många inskrivna barn, och liknande miljö- och materialmässiga möjligheter. Jag vill därför påstå 

att jag använt mig av ett sekventiellt urval till studien, vilket innebär att urvalet är något mindre till en 

början (Eriksson Barajas et al 2013, s. 136), då studiens omfattning inte kan liknas vid ett 

longitudinellt forskningsprojekt.  

De flesta av studierna i tidigare forskning är inte särskilt omfattande, varken i tid eller deltagare. Flera 

studier utgår ifrån pedagogens eller forskarens bedömning av vad barnet har lärt sig, alltså inte barnets 

perspektiv. Det kan anses problematiskt att ta reda på hur och om barn lär sig naturvetenskap enbart 

genom att studera utvalda aktiviteter och göra tolkande bedömningar av dessa. Eriksson Barajas et al 

(2013, s. 132) skriver att forskaren alltid påverkar en observation. De menar att det är en utmaning att 

både befinna sig nära deltagaren och samtidigt ha det avstånd som krävs för att göra en utomstående 

observation. Eriksson Barajas et al (2013, s. 140) menar att forskarens roll har betydelse för vilken 

data som produceras, oavsett vad forskaren väljer att inta för deltagandegrad i observationen. Vid 

kvalitativa studier bör därför forskaren tydligt redovisa och motiverar sin tolkning. I denna studie är 

det tydligt vilket teoretiskt perspektiv som har använts för att analysera materialet. Valet av perspektiv 

påverkar hela studiens utformning; från syfte till resultat. I enlighet med teorin agentisk realism är 

studiens resultat ofrånkomligen situerat och medproducerat av forskaren/observatören. Det är omöjligt 

att inhämta någon ”sanning” om de undersökta subjekten, eller dra någon objektiv slutsats av 

resultatet. Eriksson Barajas et al (2013, s. 136) förklarar att kvalitativa studier sällan har syftet att 

skapa några generaliserande resultat, utan snarare strävar efter att förklara och skapa djupare förståelse 

inom det specifika forskningsområdet. Därför är det möjligt att teorin i sig är oförenlig med det som 

räknas som trovärdig kvalitativ forskning. Denna studies slutsats kan inte hävdas vara förklarande 

eftersom tillblivelseprocesser inte låter sig förklaras på endast ett sätt, utan slutsatsen bör endast 

betraktas som ett konstruerat snitt av en mycket mer komplex bild av ”verkligheten”. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Resultat och analys 

Syftet i denna uppsats är att undersöka förskolornas innemiljö och tillhörande material, och lyfta 

materialens betydelse som performativa aktörer och medskapare av kunskap i mötet med barnen. 

Syftet är även att studera hur miljö och material kan intra-agera med barnens naturvetenskapliga 

utforskande, och därigenom inverka i en tillblivelseprocess mot ett potentiellt naturvetenskapligt 

lärande. Frågeställningar: 

1. Förskolans rum och naturvetenskapliga material – Vad finns, vad finns inte och hur är den 

pedagogiska miljön organiserad? 

2. Mötet mellan barnen och materialet – Vilken naturvetenskaplig kunskap kan produceras i det intra-

aktiva mötet?  

Förskolornas rum 

Förskola 1 är belägen i markplan och avdelningen disponerar huvudsakligen fyra rum av varierande 

storlek. Vid entrén möts man av en gemensam hall som leder vidare in till avdelningen, förbi 

kapprum, toaletter och sedan till en anslutande korridor som knyter samman de olika rummen. Ett 

medelstort rum som jag väljer att kalla ”Hemvrån” är inrett med pysselbord, dockvrå och 

köksleksaker, och är det enda genomgångsrummet (förutom korridoren - som också har plats för lek 

och pyssel). Det största rummet används både för måltider och olika former av bygglek och kallas 

nedan för ”Byggrummet”. Det är här största tiden av gåturerna spenderades. Utöver dessa rum finns 

även ett vilorum och ett samlingsrum, som endast nämndes kortfattat av en barngrupp. Avdelningen 

har även närhet till ett kök där förskolans mat tillagas, men det uppmärksammades inte av barnen 

under någon av gåturerna. Kapprum och toaletter berördes som hastigast, då några barn under en 

gåturer plötsligt kom på att de skulle hämta kläder och använda toaletten. 

Skiss Förskola 1 ”Byggrummet” 



 

 

Avdelningen på Förskola 2 har sin huvudsakliga verksamhet förlagd på övervåningen av huset och har 

även de tillgång till huvudsakligen fyra rum. En brant trappa leder upp till deras korridor som 

avgränsas med en barngrind. Direkt till vänster finns kapprum, till höger toaletter och efter toaletterna 

ligger köket, där barnen även kan sitta och pyssla vid ett matbord. Om man följer korridoren ända 

fram leds man in i det största rummet, vilket även är det rum som de flesta barn valde att spendera 

gåturen. Där har de samlingar, läser, bygger och leker. I texten kommer det refereras till som 

”Samlingsrummet”. I bortre änden av ”samlingsrummet” finns två smårum, som snarare kan kallas för 

förråd. Ett av dem används som just det; förvaring av undanplockade leksaker, det andra innehåller 

endast några madrasser. Några av barngrupperna valde även att gå till ett mindre rum bredvid 

samlingsrummet som de kallade ”hemvrån”. Där finns leksakskök, barnbord och -stolar, 

utklädningskläder samt accessoarer avsedda för frisörlek. En barngrupp hade även möjlighet att få visa 

”målarrummet”, där det finns en hel del naturmaterial och övrigt skapande material. Ingen av barnen 

visade upp kapprum, toalett eller kök. 

 

Skiss förskola 2 ”Samlingsrummet” 

Det bör även påpekas att Förskola 2 inte är byggd för förskoleverksamhet. Det finns enbart fönster 

placerade på hög höjd, så barnen saknar möjlighet att kunna se ut och använda fönsterbrädorna till 

levande växter eller liknande. På Förskola 1 är förhållandena det motsatta. Utifrån det Alabay (2009, s. 

858) skriver om hur naturvetenskapliga hörnor bör utformas är det även Förskola 1 som bäst uppfyller 

dessa kriterier. Stora fönster täcker nästan hela husväggens sida, rummen upplevs som ljusa och 

luftiga, vilket även är ett av de första intryck man möts av när man kliver in. De har generösa 

fönsterbrädor med gott om plats för krukväxter, planteringar, naturmaterial och barnens diverse olika 

konstverk. Barnen kan nå det mesta av det förvarade materialet, även om de får ta fram en stol eller be 

om hjälp för att kunna nå material på vissa bokhyllor som är högre än de andra. Utformningen av 

möblerna i rummen varierar på båda förskolorna, några är i barnhöjd och några är mer anpassade för 

vuxna.  



 

 

Ingen har förskolorna har inrättat en tydlig naturvetenskaplig hörna inne på avdelningen. Det närmaste 

till det är en vattenstation som Förskola 2 har begränsad tillgång till. Vattenstationen är inte belägen 

på den studerade avdelningen, utan på en annan våning och avdelning, vilket tyvärr försvårade 

möjligheterna för att inkludera den i gåturerna. Pedagogerna påpekade dock att de besöker 

vattenstationen regelbundet. Båda förskolorna har, som tidigare beskrivet, tillgång till kök med ugn, 

spis, frys m.m., där det kan finnas möjligheter till naturvetenskapligt utforskande. Hur ofta de får 

vistas där till vardags framkommer dock inte i resultatet.  

.  

Vattenstationen på Förskola 2 

Förskolornas naturvetenskapliga material 

Förskola 1 har totalt 32 av 53 föremål på checklistan11. På denna förskola har de framför allt mycket 

naturmaterial, såsom uppstoppade djur, kottar, snäckskal, pinnar och diverse torkade växtdelar, såsom 

kastanjer och ekollon. De har relativt god tillgång till laborationsutrustning, som t.ex. mycket 

återvinningsmaterial och en del mätutrustning, såsom måttsatser, tillbringare och linjaler. Det 

vetenskapliga materialet finns det minst av. Det finns visserligen ett flertal krukväxter och även 

magneter, men levande djur, ficklampor, förstoringsglas, våg och termometrar saknas.  

Förskola 2 har 40 av 53 föremål12, varav störst andel laborationsutrustning. Även de har gott om 

återvinningsmaterial i form av äggkartonger, mjölkkartonger, plastförpackningar. Utbudet av 

vetenskapligt material är dock något mindre än laborationsmaterialet. De saknar levande växter och 

djur, men har däremot tillgång till ficklampor, förstoringsglas, magneter och termometrar. De har även 

en stor andel naturmaterial; stenar, kottar, torkade löv m.m.  

 

Förskola 1, Byggrummet. 

Torkade kastanjer och ekollon. 

                                                      
11 Se bilaga 1. 

12 Se bilaga 2. 



 

 

 

Förskola 1, Byggrummet. 

Till vänster: Magnetiska kulor och tillhörande 

byggmaterial. 

Till höger: Magnettavla. 

 

 

Förskola 1, Hemvrån. 

Bakgrunden: Egentillverkade ”lösningar” av färg, 

vatten, olja, glitter. 

Förgrunden fr. vänster: Plaströr, runda glaskulor, 

”kemiflaska”, ovala plastkulor. 

 

Förskola 2, Samlingsrummet. 

Diverse återvinningsmaterial; mjölkkartonger, 

äggkartonger, plastlock, tyger, toarullar m.m. 

 

Förskola 2, Samlingsrummet.  

Julpynt gjorda av toarullar, kottar, kastanjer, tyg, 

garn, bomull m.m. 

 

 

 

 

 



 

 

Nedan presenteras en tabell över vilket antal material från checklistan som förskolorna har inom varje 

kategori, samt ett diagram över hur stor andel material från checklistan som finns inom varje kategori. 

 Förskola 1 Förskola 2 

Vetenskapligt material 9 st. 13 st. 

Laborationsutrustning 15 st. 20 st. 

Naturmaterial 8 st. 7 st. 

Tabell (1) Checklista Material 
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Diagram (1) Checklista Material 

Mötet mellan barnen och materialet 

Under gåturerna intra-agerade barnen med flera olika typer av material och utforskade naturvetenskap 

även med sådant som traditionellt sett inte räknas som ett naturvetenskapligt material. I min analys har 

jag därför valt att inkludera alla dessa material och situationer i följande figur, då jag anser att de kan 

belysa hur naturvetenskapligt utforskande kan ske även med material som inte betraktas som 

”ändamålsenligt”. Diagram (2) är således baserat på det material som visades av barnen och 

utforskades naturvetenskapligt under samtliga gåturer, på båda förskolorna i studien. Materialet som 

inte har naturvetenskapligt utforskande som huvudsakligt syfte benämns nedan som Annat13. De 

naturvetenskapliga materialkategorierna Biologi14, Fysik15, Kemi16 och Teknik17 är inspirerade av 

ämnesindelningarna i Fleer et al (2014, ss. 42-43) och indelade efter egen tolkning.  

                                                      
13 Gröna mattan (se exempel 1), leksaksbilar, leksaksstrykjärn, leksakskök-/mat, utklädningskläder 

(djurmasker), hajteckning (se exempel 5), bilmatta. 

14 Plastkameler, plasthäst, pussel av världskarta, snigelspelet ”Tempo”. 

15 Magneter (se exempel 2 och 3), kulbana. 

16 ”Kemiflaska” (se exempel 4). 

17 Legolastbil, Legoskruvmejsel, leksakstelefon. 
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Diagram (2) Material som utforskades vid gåturerna 

Under gåturerna fann jag att barnen visade och utforskade en stor andel Annat material (än traditionellt 

sett ”naturvetenskapligt”) på ett naturvetenskapligt sätt. Bland det naturvetenskapliga materialet intra-

agerade de framförallt sådant som är anpassat för teknik-och biologiutforskande (t.ex. teknik-lego, 

djurspel och diverse plastdjur), men mötte inte särskilt mycket kemimaterial. Det enda kemimaterialet 

som utforskades under gåturerna var en flaska med vätskor i olika färger och densitet. 

Ovanstående diagram (2) fungerar kompletterande till inventeringsresultatet från checklistan (d.v.s. 

tabell 1 & diagram 1). Medan tabell och diagram (1) visar hur förskolornas utbud av 

naturvetenskapligt kategoriserat material ser ut, visar istället det senare diagrammet (2) vilket material 

som faktiskt medverkade i barnens naturvetenskapliga utforskande, oavsett kategori. Det material som 

barnen intra-agerade med var oftast inte ens med på checklistan, men kunde ändå bidra till ett 

potentiellt naturvetenskapligt utforskande och lärande. I ett försök att tydliggöra vilka typer av 

naturvetenskapligt lärande som kan möjliggöras när barnen utforskar olika material, har jag även 

sammanställt nedanstående tabell (2).  

Tabell (2) Materialens naturvetenskapliga ämnesområden 

Naturvetenskapligt 

ämnesområde 

Material (materialkategori) 

Biologi Snigelspel (biologi), plasthäst (biologi), pussel (biologi), gröna mattan (annat), 

utklädningskläder (annat), hajteckning (annat), köksleksaker (annat) 

Fysik Magneter (fysik), kulbana (fysik), leksaksskruvmejsel (teknik), leksaksbilar 

(annat), bilmatta (annat), leksaksstrykjärn (annat),  

Kemi Flaska med olika vätskor (kemi) 

Teknik Lego (teknik), leksakstelefon (teknik), plastkameler (biologi) 

 

Barnens naturvetenskapliga utforskande rörde sig mest i områdena biologi och fysik enligt tabell (2) 

och min tolkning. De utforskade leksaksbilars friktion mot underlaget, leksaksstrykjärnets 

låtsasvärme, leksaksmatens lukt och smak och utklädningskläder förvandlade barnen till djur och fick 

dem att utforska djurs olika beteenden. Vid några tillfällen valde barnen dock ett naturvetenskapligt 

material till ett annat syfte än den kategori det egentligen tillhörde, t.ex. plastkameler (biologimaterial) 

som byggdes ihop till en sammanlänkad kreation och fick barnen att utforska hållfasthet och 



 

 

konstruktion (d.v.s. teknik). En leksaksskruvmejsel (teknikmaterial) fick intra-agera med 

hävstångsprincipen (fysik) för att svinga iväg ett litet gummidäck en lång sträcka. I Exempel 2 nedan 

förklaras även hur magneter kan möjliggöra för ett utforskande av även tyngdkraft och jämvikt. 

Nedanstående följer sammanlagt fem detaljerade exempel från gåturerna. 

Exempel 1 

 
Jag: Vilket rum börjar vi med?  

De tre barnen tittar sig snabbt omkring, och leder sedan vägen med rask takt.  

Barnen: Här! 

Flicka G går först och pekar framför sig, de andra två följer efter. Alla småspringer in till 

byggrummet. De springer direkt fram till den stora gröna mattan som ligger precis innanför 

dörröppningen, centralt placerad i rummet. Flicka G slänger sig ner på mattan och rullar 

runt, flicka V sätter sig och tar sen ett skutt upp igen, pojken småhoppar på stället och sätter 

sig sen. 

Jag säger uppmuntrande: Då får ni visa!  

Flicka G: Gröna vattnet! 

Jag: Vad kan man göra i det här rummet? 

Flicka G: Det är gröna vattnet här. 

Jag: Gröna vattnet, okej! Brukar ni leka gröna vattnet här? 

Barnen: mmm... ja. 

Flickorna sitter nu still på mattan och tittar på mig, som att de väntar på vidare 

instruktioner. Pojken hoppar lite otåligt på stället och håller händerna mellan benen. 

Jag: Vad kan man mer göra i det här rummet? 

Flicka V: Hm... bada! 

Jag: Bada också?! Vart brukar ni bada då? 

Flicka G säger med ett lite försiktigt leende: Nej man kan inte bada här... 

Pojken närmar sig filmkameran så han tar upp nästan hela kamerans synfält, han ropar 

sedan ”här!” och hoppar vigt ner på mattan med händerna före, som att han liksom dyker 

ner i ”vattnet”. Sen kryper han runt, och sätter sig bakom flickorna. 

Flicka V söker orden: Ja, jag kan göra, jag kan göra det med min... med såna... med min 

...[ohörbart] hemma, då kan jag bada med leksaker med ...[syskonets namn]. 

Jag: Jaha! Okej! Kul! 
 

Vi befinner oss på Förskola 1. Barnen har en övertygande målmedvetenhet när de börjar leda gåturen, 

och det går undan! Har de redan bestämt vart de ska innan de går in i rummet? Eller har den gröna 

mattan en sådan dragningskraft att de bara måste gå dit och hoppa ner i det inbjudande ”vattnet”? 

Mattan intra-agerar med barnen och bjuder in till lek. För barnen är det här ingen ”samlingsmatta” där 

man ska sitta still på sin plats, det är en performativ matta som förflyttar dem i fantasin till en sjö och 

väcker tankar och erfarenheter om att hoppa, dyka och plaska runt. En kort stund är det som att de 

kommer på sig; får man göra såhär, vad förväntar sig den vuxna egentligen, ska de visa... eller berätta?  



 

 

Gränserna mellan lek och lärande ifrågasätts under gåturerna i denna studie. Vad som är ”bara” lek 

och vad som är lärande blir svårt att skilja åt, de omförhandlas med barnen, deras fantasi och 

materialiteterna och nästlas in i varandra. Mattan är inget utpräglat naturvetenskapligt material, det är 

en bit tyg som vävts samman med ett uttänkt syfte och köpts in av förskolan för att fylla en viss 

funktion. Även när barnen gör om mattan till en sjö fungerar den fortfarande som inredningsdetalj, 

ljuddämpare eller den funktion den nu är tänkt att ha. Mattan blir till i just den stunden, får mening för 

barnen och intra-agerar med deras fantasi och erfarenheter i ett ihopkopplat rhizomatiskt nätverk.  

Hur tillblivelseprocessen skapar potentiella möjligheter till naturvetenskapligt lärande i denna situation 

kan bara tolkas. Ämnesområdet kan tolkas höra till biologi, då den omedelbara kopplingen hos barnen 

är att mattan består av vatten. De ger vattnet egenskaper av en sjö, både tillräckligt djup för att dyka i 

och tillräckligt grund för att göra kullerbyttor i. Det blir också ett ”grönt vatten”. Barnen har kanske 

erfarenhet av att vatten inte alltid ser blått ut och det är inte bara deras fantasi som kan skapa den 

gröna färgen. Algblomning, vegetation och reflektioner från omgivning är några orsaker till vilken 

färg vattnet framträder i. Vatten eller sjöar är fascinerande i sig och intresserar ofta både barn och 

vuxna. En tolkning är även att Förskola 1 saknar tillgång till en station för vattenutforskande inomhus, 

vilket skulle kunna bidra till att barnen skapar en sådan plats själva. 

Exempel 2 

 

Flicka G: Jag... jag vill leka med... dem här... 

Hon förflyttar sig snabbt, går förbi filmkameran mot en plats på andra sidan rummet. Hon 

har en legolastbil i handen som hon tagit med från legohörnan och sätter sig genast på knä 

på golvet där de magnetiska kulorna ligger. Hon plockar bort flaket från lastbilen och börjar 

genast plocka upp kulorna från en låda och lägga dem i lastutrymmet på flaket. 

Jag: Vad har du där för något då? Vad är det för små kulor? 

Hon tittar snabbt på mig, tittar sen ett tag på bilen, tittar sen bort mot de andra och sen mot 

mig, svarar lite fundersamt: ”Jag vet inte...” 

Jag svarar ”Nej? Brukar du leka med dem?”.  

”Ja” svarar hon och återgår till att stoppa i kulor, missar en och utbrister ”Aah!!”.  

Jag skrattar till lite, vänder kameran bort mot de andra barnen och så säger hon plötsligt 

glatt: 

”Jag kunde göra!” 
 

Denna flicka spenderar den större delen av gåturens femton minuter vid ”magnethörnan” som finns på 

Förskola 1. Aktiviteten att samla kulor gör henne envis och tålmodig. Hon fyller snabbt upp 



 

 

lastutrymmet med alla kulor hon kan hitta, sedan fäster hon den på lastbilen igen och det är då hon 

stöter på motstånd. Lastbilen blir baktung och kulorna rullar genast ut. Flera gånger upprepar hon den 

här proceduren, uttrycker sitt missnöje när kulorna rullar ut gång på gång, men lägger tillbaka dem lika 

tålmodigt varje gång. Lastbilens och kulornas performativitet kan i det här exemplet ses som högst 

påtaglig. Det är inga passiva kulor som gör som flickan säger, de är kraftfulla agenter som styr hennes 

handlingar. Tillsammans med naturlagar intra-agerar de mot hennes vilja och utmanar henne att 

utforska det här området vidare. Hon får uppleva tyngdkraftens tydliga performativitet och får rätta sig 

efter den och prova andra vägar för att nå jämvikt. Efter några minuter kommer hon på att hon måste 

balansera upp lastbilen och hålla den något framåtvinklad för att kulorna ska stanna kvar. Sakta, sakta 

går hon sedan mot mig med lastbilen balanserande mellan sina händer, och berättar att lastbilen ska 

åka till verkstan. Men först måste hon gå på toaletten så hon ger mig det viktiga uppdraget att passa 

lastbilen åt henne. Det är inte utan viss oro, även från mitt håll, att den kanske kommer välta igen, då 

denna balansakt försvåras ytterligare av lastbilens hjul som kan få tillblivelseprocessen i ytterligare 

rullning mot nya potentiella naturvetenskapliga vägar. 

 

Kulornas magnetiska egenskap blir inte den mest kraftfulla aktören när de intra-agerar med flickan och 

lastbilen i det här exemplet. Det är först när en annan flicka kommer fram till magnethörnan som 

kulornas transformeras till det syfte det är ”tänkt att de ska ha”. Den flickan är nämligen inte ett dugg 

intresserad av att samla kulor i någon lastbil, hon dras istället direkt till plastbitar i olika former som 

ligger i samma låda som magnetkulorna, och är tänkta att sättas ihop med varandra på en magnettavla. 

Men magnettavlan som ligger framför henne på golvet, förlorar sin kraft när kulorna får henne att 

utmana magnetismen ytterligare. 

Exempel 3 

 
Flicka V håller några kulor i handen och försöker placera dem på den femkantiga platta 

plastbiten som ligger på golvet framför henne. Kulorna rullar av. Hon tar upp dem igen, 

lägger en kula ovanpå hålet i mitten av plastbiten så den ska stanna kvar. ”En”, börjar hon 

räkna och tar en till kula och försöker lägga dit också. När hon försöker lägga den ovanpå 

den andra kulan, rullar den av. ”Två” säger hon lite irriterad, och försöker igen, hon lägger 

den istället bredvid och nu stannar den kvar på plattan. ”Och två...” fortsätter hon, men den 

tredje kulan hon försöker lägga på rullar av. ”Jag måste ha... en... ” säger hon och tar upp 

den. ”Sådär, den sticks”. Plötsligt har hon satt ihop tre kulor, de fastnar i varandra med 

hjälp av magnetism, hon håller upp dem framför sig och ler glatt.  

Jag säger glatt: Men kolla!  



 

 

 

     
 

Kulorna fastnar plötsligt i varandra, de ”sticks”, som den engelskspråkiga flickan uttrycker det. Från 

att ha varit ett balans-utforskande där hon även provar plattans friktion, hittar två motpoliga kulor 

varandra och transformerar utforskandet till magnetism. Flickan hittar även plaststavar i lådan med 

magnetiska ändar och prövar dessa ihop med kulorna. En kula i toppen av en plaststav intra-agerar 

med flickans erfarenheter och associationer och blir 

till en glass. Hon låtsas-slickar på glassen och 

”smakar” på den, säger glatt ”ice cream”. För att 

utmana det fysikaliska fenomenet ytterligare fäster 

hon dit en till kula ovanpå den andra; den balanserar 

där uppe, på gränsen mellan tyngdkraft och 

magnetism. Magnetismen blir den mest kraftfulla 

aktören i utmaningen och flickan verkar både 

fascinerad och road. Tillblivelsen berör alla 

performativa agenter i situationen och det 

naturvetenskapliga utforskandet blir både lek och 

potentiellt lärande, och vad som är vad, är omöjligt att särskilja. 

Exempel 4 

 
Pojke A leder mig med viss osäkerhet in i hemvrån på Förskola 1. Två flickor ansluter efter 

en stund, de blev uppehållna av något i korridoren. Pojken tittar sig runt, får syn på 

någonting vid ena fönstret och springer dit. Där står ett antal plastflaskor uppradade som 

barnen gjort i ett experiment med vatten, olja och karamellfärg. Bredvid står en liknande 

flaska som har någon ännu mer trögflytande vätska inuti med gröna och rosa bubblor, i en 

annan genomskinlig vätska. När flickorna kommit in frågar jag barnen:  

”Så, kan ni visa vad ni brukar göra här inne?” 

Pojken håller upp plastflaskan med gröna och rosa bubblor i ögonhöjd och visar mig. Han 

tittar med intensiv blick på flaskans innehåll, hans mun är halvöppen. Filmkameran fångar 

hur bubblorna i olika storlek och färg rör sig långsamt i flaskan, de faller sakta neråt. 

Jag frågar, lika förundrad: ”Vad är det för något?” 

Han sänker handen, tar flaskan i båda händerna och säger ”Jag vet inte”. Så luktar han på 

ena änden av den och gör en grimas. 

Pojken: ”Lukta på den. Den luktar jätteäckligt!” 

Jag luktar också och gör ett äckelljud, vi skrattar. En flicka kommer fram till oss, pojken 

vänder sig mot henne och räcker fram flaskan; ”Lukta på den”, uppmanar han. Flicka G ser 

förtjust ut, spänd av förväntan, luktar noga och håller sen för näsan. Hon hoppar upp och 

ner på stället och utbrister ”Åååååh!”. Pojken håller ett hårt tag i flaskan och skakar den 

kraftigt upp och ner. Sen återgår han till att titta på hur bubblorna rör sig. 



 

 

 

Det blir tydligt under gåturerna att barnen tar hjälp av alla sina sinnen i utforskandet av materialet. 

Pojken i exemplet luktar fascinerat på flaskan, den lockar honom att prova flera gånger och bjuda in 

sina kompisar att lukta, fast han tycker den luktar äckligt. Det enda jag kunde känna när jag luktade 

var en lätt syntetisk doft av plast, varken illaluktande eller väldoftande enligt mitt tycke, men för 

barnen är lukten en viktig aktör i situationen. Flaskan är visuellt och estetiskt tilltalande och bubblorna 

gör barnen nyfikna på innehållet. De är upptagna av de sinnliga intrycken av flaskan och ställer inga 

frågor om den än. När jag gör det, kanske frågan utmanar pojken att utforska noggrannare, men svaret, 

eller språket, hamnar i skuggan av själva upplevelsen av flaskan. Det naturvetenskapliga området kan 

tolkas beröra kemi och flaskan är ett exempel på ett naturvetenskapligt material som förskolan har, 

som också barnen utforskar naturvetenskap med. Molekylernas intra-aktion med varandra, 

gissningsvis fett- och vattenmolekyler, blir särskilt tydlig för barnen i och med den tillsatta färgen. 

Pojken försöker transformera vätskans innehåll genom att skaka den kraftigt; med naturvetenskapligt 

språk är det kanske ett försök att skapa en emulsion, men molekylerna agerar i motstånd och vägrar 

blandas. 

Exempel 5 

 
Flickan E på förskola 2 kallar på min uppmärksamhet 

flera gånger: 

”Nu får du titta… kom och titta”. 

Hon går iväg och tar upp en teckning: ”Jag har ritat en haj. 

Det här är min haj.” 

Jag: ”Är det hajen som jagar gummi-Lisa?” 

(Förskolan har arbetat med ett projekt kring en bok om 

”Gummi-Lisa”, som är en gummianka som nästan blir 

uppäten av en haj, därefter har de färglagt teckningar med 

hajar. Flickan håller upp en sådan teckning) 

Flicka E svarar: ”Nej.” 

Hon får syn på en vit plasthäst med ett horn i pannan, som 

ligger i en av lådorna. 

E: Men titta här... en vacker häst.  

Hon gör ett gnäggande ljud och frågar mig ”Visst är den 

fin?” 

Jag: Ja… och med vingar till och med. 

E: Den kan flyga. Ser du? 

Hon håller upp hästen i luften och springer iväg med den, 

låter den flyga runt i rummet. I andra handen har hon sig 

haj-teckning. 

E: Den här hästen heter Marie. 

Hon snurrar runt i en cirkel, håller haj-teckningen i en 

hand och hästen i den andra, samtidigt som hon ger ifrån 



 

 

sig gnäggande ljud. 

E: Hajen jagar Marie. 

När jag övergår till att filma ett annat barn som leker med en bil, snurrar E vidare i 

bakgrunden med sina två djur. I flera minuter hörs hennes gnäggande och hon snubblar 

nästan över bilen som det andra barnet tagit fram. 
 

Den här spännande jakten inleds i mötet mellan hajen och hästen. Flickan betonar att det är hennes haj, 

det är inte hajen i boken. På så sätt visar hon att hon är en del i skapandet av hajteckningen, det är hon 

som valt färger och konstruerat den. Dessutom blir hon friare att även skapa sin egen tillhörande 

handling. Under tillblivelseprocessen framträder hästen som en tydlig protagonist; den ges till och med 

ett namn för att betona dess betydelse. Hästen blir samtidigt flyktdjuret och hajen rovdjuret. Känner 

flickan igen det här från tidigare erfarenheter och kunskaper? Eller är det hästens vackra uppsyn och 

hajens vassa tänder som tilldelar dem de rollerna? Hajens performativitet och intra-aktion med flickan 

är så stark att den får liv i hennes lek, trots det till synes begränsande tvådimensionella pappersarket. 

En teckning och en plasthäst är inget traditionellt naturvetenskapligt material, men kunskap om biologi 

kan produceras ändå i det här mötet. Förhållandet mellan rovdjur och bytesdjur är ett spännande 

område som bjuder in till vilda lekar; vem ”vinner” kampen i slutändan? Är det den största, den 

starkaste, eller den smartaste? Vanliga ”jaktlekar” mellan barn på förskolan förknippas ofta med bus 

och slagsmål, men att de även kan möjliggöra för naturvetenskaplig kunskap är värt att tänka på. 

Diskussion  

Uppsatsens syfte är att studera den pedagogiska miljön, då framför allt materialens roll som 

performativa aktörer i barnens kunskapsproduktion. Med hjälp av en checklista och gåturer har jag 

skapat konstruerade snitt genom att studera och analysera hur materialet intra-agerar med barnen och 

vad detta kan bli för potentiellt naturvetenskapligt lärande. Checklistan, samt skisser av förskolornas 

rum, foton och fem excerpt från gåturerna har redovisats i uppsatsen. Sammanfattningsvis kan det 

konstateras att utformningen av de båda förskolornas pedagogiska miljö är ”typiskt svensk”, enligt 

Nordin-Hultmans beskrivning av förskolemiljöer (2004, s. 77). Förskolornas största rum är lek/bygg- 

och matrummet, och det var även där barnen vistades mest under gåturerna. De valde även att visa 

hemvrån, men inte förskolans kök och inte heller våtrum i någon större utsträckning. Övriga rum är 

mer sparsamt möblerade, mindre och inbjuder till mer stillsamma aktiviteter såsom vila, läsning eller 

pyssel. Målarrummet är mer avskilt placerat på båda förskolorna, har mer otillgängligt material och 

kräver en pedagogs närvaro för att vistas i. Våtrum är placerade längst bort från ”förskolans hjärta” 

(lek/bygg-matrummet) och vattenstationen på Förskola 2 är ännu mer otillgängligt placerad. Jag gör 

bedömningen att ingen av förskolorna har inrett en naturvetenskaplig hörna, då bör nämligen det 

naturvetenskapliga materialet vara både varierat, tillgängligt och i större kvantiteter (Sevki Ayvaci et 

al 2010, ss. 1977-1981). Materialet från checklistan är utplacerat på olika platser i rummet, med 

varierande tillgänglighet för barnen. En del är placerat i barnens höjd, men mycket är i vuxenhöjd i 

tillstängda skåp eller helt undanplockat. För att utgå ifrån kriterierna i studien av Alabay (2009, s. 858) 

är det Förskola 1 som har de mest lämpliga miljömässiga förutsättningarna för att skapa rum för 

naturvetenskapligt utforskande. De har överlag ljusare lokaler och mer tillgängligt naturvetenskapligt 

material i barnens höjd.  



 

 

Förskola 2 har något fler naturvetenskapliga material än Förskola 1, baserat på Tu´s checklista (2006). 

Båda förskolorna har gott om naturmaterial och laborationsmaterial såsom diverse mått och 

återvinningsmaterial, men däremot sämre utbud av vetenskapligt material. Då flera internationella 

studier som undersökt förskolors naturvetenskapliga materialutbud har organiserat för 

naturvetenskapliga hörnor (Alabay 2009, ss. 857-861, Fleer et al 2014, ss. 38-48, Sevki Ayvaci & 

Devecioglu 2010, ss. 1977-1981, Tu 2006, ss. 245-251), skiljer sig även deras resultat från denna 

studies. Oavsett om det beror på diskursiva skillnader som Cleghorn et al (2008, ss. 189-201) och 

Nordin-Hultman (2004) påstår, eller inte, kan man bekräfta en internationell skillnad på olika 

förskolors tillgång till naturvetenskapligt material. Med stöd av Skolverket (2005, s. 42) och Nordin-

Hultman (2004) framstår dessutom svenska förskolors materialutbud som påfallande lika varandra, 

vilket enligt min tolkning även omfattar de två förskolorna i denna studie.  

Denna studie har enbart studerat förskolornas innemiljö och tillhörande material. Enligt Halvars 

Franzén (2010, s 65) kan det resultera i ett mindre omfångsrikt datamaterial, men jag har valt att 

utmana traditionella kategorier av material, och istället fokusera på barnens intra-aktioner med 

naturvetenskapliga glasögon. Under gåturerna i studien visade barnen inte särskilt mycket 

naturvetenskapligt material som fanns med på checklistorna. Det material som visades och 

utforskandes naturvetenskapligt har istället delats in i kategorierna biologi, fysik, kemi, teknik samt 

”annat” som omfattar allt material som vanligtvis inte betraktas som ”naturvetenskapligt”. Barnen 

valde naturvetenskapligt material avsett för främst biologi och teknik, men framför allt verkade de 

lockas av det övriga materialet. De berättade om och lekte mest med traditionella leksaker som bilar, 

lego, spel och köksleksaker. Vid analysen av gåturerna fann jag dock att barnen kunde utforska 

naturvetenskaplig även med dessa material. De naturvetenskapliga lärandeområdena har sedan indelats 

i biologi, fysik, kemi och teknik. De naturvetenskapliga materialen som analyserats närmare i studiens 

resultatdel (exempel 1-5) är magneter och en ”kemiflaska”; vilka enligt min tolkning kan möjliggöra 

för lärande inom fysik respektive kemi. Övrigt material med ett annat syfte som utforskas 

naturvetenskapligt är en matta, en teckning på en haj och en plasthäst; vilka tolkas beröra biologi som 

lärandeområde.  

Nordin-Hultman (2004, s. 55) förklarar att förskolans historiska anor har format traditionella 

klassificeringar av materialet som lever kvar på de flesta svenska förskolor. Barad (2007, s. 151) 

utmanar materialens klassificering ytterligare och menar att material inte kan begränsas till att ses som 

enbart ”ting”. Material har ett agentskap som påverkar användaren lika mycket som denne påverkar 

materialet. Materia, som sådant, är inte något fast, det är under ständigt pågående ”materialisering” 

och tillblivelse, vilket kan förklara svårigheten med att klassificera ett material som till exempel 

naturvetenskapligt eller inte. Med agentisk realism som teoretiskt perspektiv har jag medvetet valt att 

utmana synen på vad som kan bli ett naturvetenskapligt material, men även vad som räknas som ett 

naturvetenskapligt utforskande. Gränserna mellan utforskande, lek och lärande är alltför otydliga för 

att kunna särskiljas. Analysarbetet vid materialinventeringen i denna studie grundar sig alltså inte 

huvudsakligen i vad som räknas som naturvetenskap och inte, utan öppnar upp för en bredare tolkning 

av materialets potentiella lärandeområde som uppstår i det intra-aktiva mötet med barnen.  

Betydelse för praktiken och professionen 

Att förskolans materiella och miljömässiga förutsättningar är viktiga för den pedagogiska 

verksamheten är nog ingen nyhet för en pedagog. I viss mån är miljön också reglerad i förskolans 

styrdokument. I Allmänna Råd till förskolan finns ett kort kapitel om vad som är ”utvecklande, säker 



 

 

och hälsosam miljö” (Skolverket 2013, s. 16). Det står bland annat att lokaler, miljö och material ska 

vara väl anpassade till både lek, lärande, vila och samtidigt vara säkra och hälsosamma för barnen. De 

skriver att den fysiska miljöns utformande är viktigt då lärande sker i samspel med omgivningen; både 

med människor och den fysiska miljön. Det påståendet är väl förenligt med både denna studies 

teoretiska perspektiv och tidigare forskning som lyfter den pedagogiska miljöns viktiga roll för 

utforskande och lärande inom olika ämnesområden.  

Tidigare forskning kring hur barn lär sig naturvetenskap kretsar mycket kring hur pedagogerna arbetar, 

och den frågan förminskas något med en ”materialistisk vändning” (agentisk realism). I denna studie 

framkommer, med stöd av tidigare internationell och svensk forskning, flera konkreta riktlinjer om 

vad som kan vara ”lämplig” pedagogisk miljö för naturvetenskapligt utforskande. Riktlinjerna är dock 

inga facit, utan kräver ytterligare problematisering. En studie framhåller att materialet i 

naturvetenskapliga hörnor bör vara rikt och varierat (Sevki Ayvaci et al 2010, ss. 1977-1981), medan 

andra påstår att ett överflöd av material kan leda till negativa konsekvenser för det sociala samspelet 

(Cleghorn et al 2008, s. 196). Vissa menar att det viktigaste är att materialet placeras på golvet i ett 

ljust rum så barnen verkligen uppmärksammar och använder materialet själva, men samtidigt får det 

inte vara farligt nära eluttag och liknande (Alabay 2009, ss. 857-861). Aktiviteter och material behöver 

framför allt åldersanpassas, anser däremot Roychoudhury (2014, ss. 305-315). Vad som är ”lämplig” 

pedagogisk miljö verkar alltså vara en fråga med flera svar. Bör ett-åringar verkligen utforska 

magneter och levande ljus? Hur tar man ställning till om barnen råkar döda en gråsugga när de 

utforskar vad gråsuggor behöver äta? Pedagogrollen innebär ett stort ansvar för både barn och 

pedagogisk miljö och kräver ständig reflektion och utvärdering. 

Förskolans styrdokument har bland annat fått influenser från ett konstruktionististiskt synsätt 

(Skolverket 2010, Skolverket 2012). Med en sådan lärandesyn menar man att kunskap skapas mellan 

människor och miljöer, med hjälp av ett utforskande arbetssätt där både barn och pedagoger är 

medskapare i en rörig rhizomatisk process (Lenz Taguchi 2010, s. 136). I en rhizomatisk 

lärandeprocess vet man aldrig var lärande kan börja eller ta vägen. Det innebär även att det 

pedagogiska arbetet följer en mindre förutbestämd plan, även om det fortfarande bör finnas mål att 

sträva mot (Skolverket 2012, s. 21). Viktiga frågor i utvecklingsarbetet blir då sådana som rör hur 

miljö och material bör organiseras (Skolverket 2012, s. 22). Till exempel kan arbetslaget diskutera i 

vilken typ av miljö, samt med hjälp av vilket material man kan arbeta utforskande med naturvetenskap 

med barnen. Genom att organisera miljö och material på ett genomtänkt sätt kan man skapa 

möjligheter för både formellt och informellt lärande (Tu 2006, ss. 245-251), men att arbeta 

utforskande handlar även om att öppna upp för det ”oplanerade” lärandet. Som pedagog bör man inte 

vara alltför rädd för att skapa rum för vad som först kan tyckas se ut som kaos (Halvars Franzén 2010, 

Nordin-Hultman 2004). På svenska förskolor har man tidigare systematiskt uteslutit signalstarkt och 

”häftigt” material i strävan efter att få en trygg hemmiljö (Nordin-Hultman 2004, s.56). Hemdiskursen 

behöver inte nödvändigtvis stå i konflikt med ett utforskande arbetssätt, men det kanske även är dags 

för Sverige att anamma den verkstadsdiskursiva pedagogiken? För att motverka den negativa 

inställningen många pedagoger har mot naturvetenskap (Appleton 1995 i Fleer, Gomes, March 2014, 

s. 46), kan det även vara värt att upprepa det Tu (2006, s. 251) lyfter i sin slutsats; för att skapa fler 

naturvetenskapliga aktiviteter i förskolan gäller det att först ta vara på det material som redan finns! 

Jag vill dessutom tillägga att materialets traditionella kategorisering bör vara av mindre vikt när 

pedagoger planerar för naturvetenskapliga aktiviteter, då barn faktiskt kan utforska naturvetenskap 

med mycket annat material också. Fantasin sätter gränserna! 



 

 

Slutsatser 

Naturvetenskapliga hörnor på förskolan kan diskuteras utifrån de två plats-begreppen som används av 

Änggård (2012, ss. 1-16 & 2015, ss.) och Bendroth Karlsson (2014). Är dessa hörnor platser valda av 

barnen eller för barnen? Änggård menar att det är viktigt att barn själva får välja sina platser och göra 

dem till ”sina” (2015, ss. 93-116). Bendroth Karlsson påpekar något som kan ses som förskolans 

paradox: ”Idag lever de flesta svenska barn större delen av sitt vardagsliv på platser som är designade 

av vuxna och betraktas som platser för barn” (2014, s. 24-25). Gåturer kan vara ett exempel på hur 

man kan uppmärksamma barns egna platser, det vill säga platser som de själva väljer att vistas på. 

Tidigare forskning har visat att barn väljer platser som ger dem positiva associationer, håller god 

brukskvalitet och uppmuntrar till aktiviteter de gillar (Karlsdóttir 2012, Karlsson, 2015 & Änggård 

2015, ss. 93-116). Med hjälp av gåturer har denna studie uppmärksammat att barn väljer platser och 

material framför allt utifrån vad som intresserar och lockar dem. Kanske är materialet mer avgörande 

än själva platsen och därmed mer väsentligt att reflektera över, än om förskolan har en 

naturvetenskaplig hörna eller inte? 

”Vi har inte så mycket naturvetenskapligt material” var en pedagogs spontana reaktion på Förskola 2 

när jag först presenterade checklistan. Jämfört med förskola 1 har de dock flest antal föremål från 

checklistan. Men vad räknas egentligen som ett naturvetenskapligt material? Det är inte alltid så 

tydligt när man tittar närmare. En checklista kommer inte med en garanti för att skapa 

naturvetenskapligt utforskande på förskolan, utan är endast en hjälp för att eventuellt möjliggöra det. 

Det som blir intressant är dock förhållandet mellan materialets syfte och dess performativitet. Jag fann 

att barnen intra-agerade med en bred variation av materialkategorier och började utforska 

naturvetenskap. Det hände även att barnen mötte ett naturvetenskapligt kategoriserat material, och 

istället utforskade helt andra ämnesområden med det materialet. En stor del av materialen som har 

studerats har ett uttänkt syfte för ett visst ämnesområde, men barnens möte med materialen går inte att 

planera och nya tillblivelseprocesser skapas kontinuerligt. För denna studies syfte träder därför två 

typer av material sakta fram ur den tunga dimman av traditionella materialkategorier. Dels material 

som är utformade för naturvetenskapligt utforskande, och dels allt övrigt material som har ett annat 

syfte men som ändå lämpar sig för naturvetenskapligt utforskande. Frågan förblir om material låter sig 

kategoriseras överhuvudtaget. 

Det som blir tydligt av resultatet är att både utbudet och tillgängligheten av materialet har stor 

betydelse för hur, eller om, barnen möter materialet. Flera av föremålen som prickades av i 

checklistan, fanns inte inom synhåll för varken mig eller barnen. Det material som barnen väljer i sitt 

utforskande är alltså både beroende av hur tillgängligt det är, men framför allt är det baserat på deras 

intressen samt hur materialet intra-agerar med dem. För att återkomma till Barad (2007), är det på 

tiden att vi riktar ljuset mot materialen i den pedagogiska miljön. Med agentisk realism som perspektiv 

blir det tydligt att materialen gör något med barnen lika mycket som att barnen gör något med 

materialet. Materialen kallar på barnen. Barnen behöver inte reflektera över vad som räknas som ett 

naturvetenskapligt material, de intra-agerar med allt material de möter och utforskar olika 

naturvetenskapliga områden med det material som står till buds. Med fantasin blir det möjligt att 

transformera materialen till något oväntat och nytt och den potentiella lärandeprocessen förblir 

oförutsägbar. 



 

 

Vidare forskning 

Vid arbetet med forskningsbakgrund till denna uppsats har det noterats att internationella studier om 

naturvetenskapligt material på förskolan verkar vara betydligt vanligare än motsvarande studier i 

Sverige. Det är svårt att hitta en lika detaljerad checklista eller motsvarande, som den Tu (2006, ss. 

245-251) utformat för amerikanska förskolor. Läroplanens tydliga uppmaning om att barn ska ges 

möjlighet att utveckla sin förståelse för naturvetenskap (Skolverket 2010, s. 10), framstår som något 

problematisk baserat på det faktum att många forskare påpekar att det saknas forskning inom 

naturvetenskaplig didaktik (Halvars Franzén 2010, s. 151, Caiman 2015, s. 18) och även kunskap 

bland pedagogerna själva (Appleton 2008 i Andersson & Gullberg 2014, s. 277). Andersson och 

Gullberg (2014, s. 277) skriver att flera forskare även funnit att förskollärare saknar självförtroende för 

att lära ut naturvetenskap till barnen. Kanske skulle en checklista för naturvetenskapligt material 

behövas även för svenska förskolor för att stärka förskollärares självförtroende inom det 

naturvetenskapliga ämnesområdet?  

Som tidigare diskuterats i studiens betydelse för praktiken och professionen, är det en problematisk 

uppgift att skapa en tydlig checklista för förskolan, som kräver kompletterande forskning kring hur 

barn lär sig naturvetenskap, förslagsvis utifrån ett fokus på materialiteter. Överlag verkar forskning om 

material i förskolan inte vara särskilt uppdaterat sedan stora studier av Almqvist (1993) och Nordin-

Hultman (2004) genomfördes. Nordin-Hultmans avhandling är nu över tio år gammal och förskolans 

läroplan har reviderats sedan den skrevs. Det kan vara på tiden att uppdatera hur läget ser ut på 

svenska förskolor, om utbudet har förändrats eller om det fortfarande är Fröbel eller hemdiskursen 

som regerar idag? Det finns även ett stort behov av vidare forskning med agentisk realism som 

teoretiskt perspektiv, då det är en relativt ny teori som inte har anammats i så många studier kring det 

naturvetenskapliga ämnesområdet. Teorin utvecklas kontinuerligt och kommer mest troligt få allt 

större spridning i både förskolans och forskningens värld. Olika studier som undersöker intra-aktioner 

med materialiteter detaljerat kan tyckas väldigt situerat, men det finns nog många gemensamma 

anknytningspunkter att uppmärksamma och lära sig mer om. 
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Bilagor  

Bilaga 1  

 

Science Materials 
 

Aquarium 

Books 
Flashlights 

Living animals 

Magnets 
Magnifying glasses 

Metric balance 

Microscope 
Mirrors 

Outdoor garden 

Planting materials 
Plants 

Posters/Charts (i.e. life cycle, squirrel vs. 

chipmunk, etc.) 
Puzzles 

Sensory table 

Thermometers 
Video tapes 

Vinyl animals 

Science Equipment: 
 

Binoculars 

Candles 
Cardboard tube 

Coffee cans 

Egg timer 
Egg cartons 

Food coloring 

Funnels 
Latches 

Locks and keys 

Measuring cups and spoons 
Milk cartons 

Old sheets and pillowcases 

Scales 
Pitchers 

Plastic jars and containers 

Potting soil 
Prisms 

Pulleys 

Rubber tubing 
Rulers 

Small cages 

Sponges 
Spools 

Tape measures 

Yarn 

Natural Materials: 
 

Bird’s nests 

Dried flowers 
Feathers 

Fossils 

Gourds 
Insects 

Flower pots 

Nuts and seeds 
Pine cones 

Plants 

Seashells 
 

 

Checklista (Tu 2006, s. 248) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2  

 

 

Vetenskapligt material Laborationsutrustning 

□ Akvarium/Terrarium 

□ Levande djur 

x Planteringsmaterial (jord, krukor mm) 

x Inomhusväxter 

x Faktaböcker 

□ Faktafilmer 

□ Affischer/kartor/bildlexikon 

x Pussel 

x Plastdjur 

□ Ficklampor 

x Magneter 

□ Förstoringsglas/Lupp 

□ Vågskål 

□ Våg 

□ Mikroskop 

□ Termometrar 

x Speglar 

□ Vattenstation 

x Ugn/spis 

x Frys 

 

 

□ Kikare 

x Ljus (levande) 

x Toarullar 

x Äggkartonger 

□ Äggklocka/tidtagarur 

x Karamellfärg 

x Tratt 

□ Lås/nycklar/hasp 

x Måttsatser 

x Tillbringare 

x Plastburkar 

x Mjölkkartonger 

x Tyger 

□ Prisman 

□ Hissblock 

□ Gummislang 

x Linjal 

□ Måttband 

x Svampar 

□ Trådrullar 

x Garn 

x Olja 

x Bubbelplast 

Naturmaterial  

x Torkade blommor/växter 

x Fjädrar 

□ Fossiler 

x Uppstoppade djur 

□ Kalebass/”gurka” 

x Frön, kärnor mm 

x Kottar 

x Snäckskal 

x Pinnar 

x Stenar 

Vetenskapligt material = 9/20 st. 

Laborationsutrustning = 15/23 st. 

Naturmaterial (inne) = 8/10 st. 

Totalt: 32/53 st. 

 

Checklista Förskola 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 3 

 

 

Vetenskapligt material Laborationsutrustning 

□ Akvarium/Terrarium 

□ Levande djur 

x Planteringsmaterial (jord, krukor mm) 

□ Inomhusväxter 

x Faktaböcker 

x Faktafilmer 

□ Affischer/kartor/bildlexikon 

x Pussel 

x Plastdjur 

x Ficklampor 

x Magneter 

x Förstoringsglas/Lupp 

□ Vågskål 

□ Våg 

□ Mikroskop 

x Termometrar 

x Speglar 

x Vattenstation 

x Ugn/spis 

x Frys 

 

 

□ Kikare 

x Ljus (levande) 

x Toarullar 

x Äggkartonger 

x Äggklocka/tidtagarur 

x Karamellfärg 

x Tratt 

x Lås/nycklar/hasp 

x Måttsatser 

x Tillbringare 

x Plastburkar 

x Mjölkkartonger 

x Tyger 

□ Prisman 

□ Hissblock 

x Gummislang 

x Linjal 

x Måttband 

x Svampar 

x Trådrullar 

x Garn 

x Olja 

x Bubbelplast 

Naturmaterial  

x Torkade blommor/växter 

□ Fjädrar 

□ Fossiler 

□ Uppstoppade djur 

x Kalebass/”gurka” 

x Frön, kärnor mm 

x Kottar 

x Snäckskal 

x Pinnar 

x Stenar 

Vetenskapligt material = 13/20 st. 

Laborationsutrustning = 20/23 st. 

Naturmaterial (inne) = 7/10 st. 

Totalt: 40/53 st. 

  

 

Checklista Förskola 2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 4 

  
 

Ort, datum 

 
Hej Föräldrar på ………… Förskola! 

 
Jag är student på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för förskollärarutbildning och 

förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för min sista och avslutande kurs på 

förskollärarutbildningen ska jag skriva ett examensarbete. Min studie kommer handla om den pedagogiska 

miljön och hur den möjliggör för barns naturvetenskapliga lärande. För att samla in material till arbetet skulle 
jag vilja närvara i verksamheten vid förskolan under vecka xx-xx . Vid dessa tillfällen vill jag observera ditt 
barn med hjälp av anteckningar och filmkamera.  
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 
Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 
personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat 
material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
 
Med detta brev vill jag be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om 
ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt 
eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni tackar ja 
till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras.  
 
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta mig eller min handledare vid Stockholms 
universitet. 
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