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Sammanfattning 

Detta är en studie av tvärvetenskaplig och transdisciplinär karaktär som är riktad mot barns 

naturvetenskapliga och estetiska lärprocesser. Genom att undersöka den intra-aktivitet som pågår 

mellan barnen, estetiskt materialitet och ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll, syftar studien till att 

undersöka hur estetiska element kan rymma potentialiteter till naturvetenskapligt lärande. Detta har 

genomförts genom att analysera empiriskt material som samlats in på två Reggio Emilia-inspirerade 

förskolor. Studien har en kvalitativ, etnografisk ansats med deltagande observationer, samtal och 

fotografering som insamlingsmetoder. Det insamlade materialet har analyserats med hjälp av ett 

agentiskt realistiskt perspektiv. I denna studie uppmärksammas materialitet och diskursers ömsesidiga 

påverkan i skapandet av olika fenomen, i detta fall hur naturvetenskap blir till. Jag har observerat hur 

estetiskt materialitet och naturvetenskapligt lärande sammanflätas med barnen och hur dessa leder till 

effekter av kunskapsskapande. Mina resultat tyder också på att estetiska material synliggör barnens 

naturvetenskapliga erfarenheter. Dessutom triggar de igång nya kunskapsskapande processer. Med 

utgångspunkt i materialitets handlingskraft är min slutsats att pedagogiska miljöer måste iscensättas på 

ett medvetet sätt, där etik och estetiska dimensioner får stort utrymme och där lärmiljöer performativt 

arrangeras som en aktiv och agentisk del i skapandet av kunskap.  
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Förord 

Jag vill rikta ett stort tack till alla de barn som deltagit i görandet av den här uppsatsen. Tack också till 

er pedagoger och föräldrar som visat intresse och gett mig en chans att undersöka det här spännande 

ämnet. Utan ert samhandlande hade den här uppsatsen inte blivit till! 

Ett tack vill jag också rikta till min familj och mina vänner. Utan er hade det här aldrig gått. Tack för 

att ni stöttat och inspirerat mig. Mitt lärande sker inte heller enligt någon linjär bana, utan jag har i den 

här processen fått erfara hur nya idéer och tankar uppstår mitt i görandet, som bråkat med det jag trott 

mig veta sedan tidigare. Jag är glad för att det här är äntligen är över och konstaterar med tacksamhet 

att den här terminen varit oerhört givande och lärorik på många olika sätt. 

Ett extra stort tack till Mia Svedäng, som väglett mig genom den här processen. 

Jag hoppas att du som läser detta, finner mina frågeställningar och resultat intressanta. Jag hoppas att 

jag lyckas väcka någon ny tanke hos dig, som kan leda till något annat spännande.  

 

Stockholm den 7 januari 2016 

Emma Hedenström 
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Inledning 

”Jag ska göra ett arbetarbi” berättar flickan och tar en stor klump lera. Barnets händer klämmer, 

trycker och bankar och leran formar sig efter hennes rörelser. Från lerans kropp formar sig långa, 

smala strängar av lera, som jag tror är biets ben. Under tystnad jobbar barnet och leran tillsammans 

fram något på bordet. Plötsligt slutar de. Flickan skrattar och berättar ”Kolla mitt bi. Den och den, de 

är flintskalliga. Bin har ibland flintskallar”. Barnen runt bordet tittar på lerbitarna på bordet och sluter 

upp i ett gemensamt skratt. 

Många gånger frågar vi barn vad de ska göra, som att de har en rak, utstakad väg framför sig av vad 

det ska bli på pappret, av leran eller av sanden. Oftast blir det ändå något helt annat, och idén verkar 

under processens gång förvandlas till något annat. I den här uppsatsen frågar jag hur estetiskt material 

blir agentiskt och påverkar och samhandlar med barns tänkande kring naturvetenskapliga fenomen. 

Barnen som deltagit i observationer har glädjefullt visat mig, hur fenomen både skapas och omskapas i 

estetiska lärprocesser. Det är inte alltid på förhand det naturvetenskapliga ämnesinnehållet funnits där, 

utan i samhandling med material har det dykt upp frågor av naturvetenskaplig karaktär. Hur fungerar 

egentligen näsborrarna- varför har man två? Är det för att man ska kunna fånga olika sorts lukter? 

Finns det några slags ”luktlökar”-precis som det finns smaklökar på tungan? Det är frågor som blivit 

till och uppstått i intra-aktioner mellan barn och materialitet. Jag förundras över den glädje och energi 

som uppstår i de här processerna. Tanken om att bin är flintskalliga får barnen och mig själv att skratta 

högt. Faktum är att den knasiga tanken väcker en process av lärande kring bins behåring. Bins 

behåring fyller en viktig funktion, nämligen att fånga upp pollen, vilket är oerhört viktigt och centralt i 

ett bis liv. Lärande sker inte i några raka, linjära eller på förhand bestämda sätt. Det är i 

mellanrummet, när de här knasiga frågorna uppstår, som potentialiteten till att upptäcka och lära något 

nytt öppnar sig.  

Den här uppsatsen handlar om de intra-aktioner och det naturvetenskapliga meningsskapande som 

uppstår i skärningspunkten mellan naturvetenskap och estetik. Uppsatsen har en tvärvetenskaplig och 

transdisciplinär karaktär och behandlar både naturvetenskapliga, estetiska och didaktiska aspekter. 

Naturvetenskap och estetik är två skilda områden som har fått upphöjd status i läroplansdokument. 

Naturvetenskap har både idag och historiskt sett haft en självklar del i undervisningen av yngre barn 

(Thulin 2010). Naturvetenskap är ett ämne med stor spänningsvidd som barn möter och utforskar 

dagligen. Läroplanen för förskolan tydliggör hur verksamheten ska inspirera barn att utforska sin 

omvärld och att stor vikt ska läggas på miljö- och naturvårdsfrågor (Skolverket 2010, s. 6-7).  

Estetik är ett ämne som genom förskolans historia alltid ansetts viktigt (Pramling Samuelsson, 

Sheridan och Hansen 2013, s. 1). Läroplanen betonar hur estetik och skapande i förskolan både är ett 

specifikt innehåll och uttryck för barns meningsskapande och lärande (Skolverket 2010, s. 10). Estetik 

är ett, eller flera, ämnen som har ett högt egenvärde, men som också bidrar till att fånga upp detaljer, 

sätta igång processer och ge uttryck för barns egna meningsskapande.  

Trots att både naturvetenskap och estetik alltså är viktiga ämnesområden i förskolans dagliga 

verksamhet finns få studier där skärningspunkten mellan dessa båda ämnesområden studeras. I den här 

uppsatsen undersöker jag barns naturvetenskapliga utforskande med fokus på estetiska aspekter. I 

observationer ställs frågan vad för naturvetenskapligt ämnesinnehåll som blir till, och data diskuteras 
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och analyseras utifrån ett agentiskt realistiskt perspektiv. På så sätt hoppas jag besvara på vilka sätt 

man kan tänka att de olika estetiska uttrycken samhandlar med och fördjupar de naturvetenskapliga 

lärprocesserna. Genom att diskutera estetikens roll i lärprocesserna är min ambition att generera 

kunskap om förskoledidaktiska val och aspekter som behöver beaktas för att främja barns 

mångfacetterade lärande. 

Tidigare forskning 

Det här avsnittet är uppdelat i två delar. Först kommer ett avsnitt som handlar om estetik, där även 

materialens roll beskrivs. Hur bilden av materialitet har förändrats,  påverkar hur vi ser på estetisk 

verksamhet och hur vi transdisciplinärt kan röra oss mellan olika ämnen och discipliner. Denna 

uppsats tar avstamp i estetiken som både en diskursiv och materiell agent och därför motiverar jag det 

valet av upplägg. Därefter följer ett avsnitt om naturvetenskaplig forskning. Den naturvetenskapliga 

forskning som presenteras skriver fram barnet som en aktör med potential att förändra de sätt vi ser på 

utbildning och lärande.   

Estetik, materialitet och miljö 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013, s. 1) beskriver hur estetiken under lång tid varit en 

självklar del i den pedagogiska verksamheten i förskolan, där den setts som ett medel genom vilket 

barn får utveckla sin identitet och uttrycka sig. Estetik har också varit ett medel som ger barn tillgång 

till alla sina sinnen. Estetikens egenvärde debatteras i förhållande till användandet av den som medel 

eller redskap för att lära sig annat ämnesinnehåll och diskuteras bland annat av Asplund Carlsson, 

Pramling och Pramling Samuelsson (2008) och Saar och Nordberg (2015). Pramling Samuelsson et al. 

beskriver hur estetikens roll ryms och lyfts i integration med andra ämnen, för att på lekfulla sätt lära 

sig och utforska andra ämnesområden. Författarna undersöker vilka möjligheter barn får till estetisk 

verksamhet i förskolan och diskuterar med hänvisning till Prince och Logan hur lärande och kreativitet 

går hand i hand (2013, s. 2).  

Saar och Nordberg (2015, s. 72) skriver att barns skapande inte bygger på en vuxen rationalitet om ett 

förbestämt mål, och hur de inte heller representerar eller avbildar något som alltid går att beskriva i 

ord. Saar och Nordberg beskriver vidare hur de estetiska processerna måste förstås med utgångspunkt i 

barns liv och villkor. De menar att barns estetiska aktiviteter kan bli viktiga kommunikativa redskap 

för att öka vår kunskap om både barn och förskola, och argumenterar för att barns estetiska material i 

större utsträckning ska beaktas i forskning (2015, s. 71).  

Nordin-Hultman (2004) undersöker miljöer och materials betydelse för barns subjektskapande. Hon 

menar att vissa miljöer eller material bär på villkor för hur barn uppfattas och tillåts agera. Hon 

utmanar dessutom teoretiska möjligheter för hur vi kan utvidga vårt tänkande till att även innefatta 

relationen mellan barnet och omvärlden. Hon menar att miljöer och material i sig själva bär på 

antaganden som påverkar vår tillblivelse. Nordin-Hultman beskriver vidare hur olika material kan 

fånga uppmärksamhet och skapa koncentration och därmed bär på olika sorters möjligheter för 

utforskande. Med hänvisning till Rinaldi skriver Nordin-Hultman (2004, s. 71) att material både kan 

svara på och producera egna handlingar. Materialet i sig kan alltså antas bära på olika förutsättningar 
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för att skapa intressanta och utmanande aktiviteter för barn att delta i. Genom att tillskriva materialitet 

handlingskraft beskriver Nordin-Hultman hur miljön signalerar och agerar responsivt när det 

interagerar med människor. 

De senaste åren har forskningen alltmer kretsat kring material och miljö som lika viktiga aktörer i 

förskolans verksamhet som allt annat. Det är ett skifte från en antropocentrisk modell som nu också 

ger materialitet och miljö agens och kraft att påverka och förändra. Lenz Taguchi (2012) presenterar 

begreppet intra-aktiv pedagogik, som hon lånat av fysikern och feministen Karen Barad, för att påvisa 

att även material och diskurser samhandlar med människor och producerar kunskap. Till skillnad från 

tidigare forskning om materialitet och miljöer, anser man ur ett neomateriellt perspektiv att kunskap 

uppstår i samhandling med materialitet. Materialitet ges på så sätt agentisk kraft och en likvärdig 

ställning i förhållande till människan genom att också aktivt samhandla med och producera kunskap.  

Pedagogiken i staden Reggio Emilia utgår från den fysiska miljöns betydelse för barns lärande. Där 

beskriver man hur material och miljö aktivt deltar i verksamheten och man har därför gett miljön 

namnet ”den tredje pedagogen”. Genom att utgå från en intra-aktiv pedagogik och erkänna 

materialitetens starka agens kan det diskuteras och organiseras för specifika lärmiljöer som ska 

stimulera och aktivera barnen att utforska och undersöka världen. Inom Reggio Emilia-pedagogiken 

har estetiken en central roll i barnens lärprocesser. De estetiska processerna används för att både 

intensifiera, fånga upp och lyssna till, men också med estetiska metoder dokumentera barns lärande. 

Estetikens funktion, får med detta synsätt, utöver det rent estetiska även etiska och demokratiska 

dimensioner (Lenz Taguchi 2012, s. 17-19). Det finns en mängd forskning från olika delar av världen 

(se Danko McGhee & Slutsky 2003; Millikan 2010) som undersöker hur estetiken kan användas i 

verksamheten inom ramen för Reggio Emilias filosofi. Deras forskning visar på att estetik är en central 

arbetsform för barn att tillägna sig, uttrycka, undersöka och hitta nya, kreativa lösningar på fenomen. 

Vecchi beskriver estetiken som hjärtat i allt lärande. Hon beskriver hur man i Reggio Emilias 

pedagogik utgår från en filosofi, där lärande inte följer en linjär bana, utan snirklar sig fram. Lärande 

är på så sätt en intensiv och kreativ aktivitet, där ny kunskap och nya funderingar uppstår oväntat i 

olika möten (2010, s. xvii). Vecchi beskriver hur estetiken innehar enorm potential för att aktivera och 

skapa lust till lärande genom att uppmana till känslighet och därmed möjligheten att få syn på nya 

förbindelser och detaljer. Genom att med estetikens hjälp röra sig mellan olika språk; kreativa, 

expressiva men också rationella och kognitiva öppnar möjligheterna för att göra nya förbindelser och 

upptäckter (2010, s. xix). Potentialen ligger i att skapa nya förbindelser, vilka uppstår i mellanrummen 

när olika materialitet möts. Vecchi (2010, s. 5, 13, 31) och Kauffman (2012) menar att den estetiska 

dimensionen, är öppen inför nya sätt att tänka och transdisciplinärt göra oväntade ihopkopplingar. 

Estetiken är diskursivt och materiellt sett en dimension för kreativa processer som tillåter många 

kopplingar och mellanrum att formas. Dimensionen handlar om att lära ”in between”- i 

mellanrummen- som Dahlberg och Moss skriver (i Vecchi 2010, s. xviii). 

Elfström och Furness (2010, s. 154-156) beskriver den estetiska dimensionen i lärandesammanhang. 

Genom att använda estetiska material eller uttryck som drivmedel i lärprocesser utvidgas och 

intensifieras arbetet. De beskriver exempelvis hur material som lera är flexibel i sin karaktär och 

därför leder till förskjutningar och förvandlingar. Att använda estetiska uttryckssätt menar författarna 

också handlar om att skapa möjligheter för att se fenomen ur olika perspektiv som bidrar med 

komplexitet och fantasi och som triggar igång nya infall och hypoteser.  

Ulla Lind har i sin avhandling ”Blickens ordning” undersökt villkoren för barns estetiska lärprocesser. 

Med utgångspunkt i ett poststrukturalistiskt perspektiv diskuterar hon fram en transformativ relationell 
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estetik, där bildskapande ses både som kulturform och kunskapsform. Hon hänvisar flera gånger till 

Reggio Emilias pedagogik och tankar om estetikens möjligheter att skapa förskjutningar. I ett större 

perspektiv handlar det om en sorts lärmiljöer som tillåter och uppmuntrar till att skapa relationer och 

göra sammankopplingar både mellan människor, kunskapsområden och materialitet (Lind 2010, s. 

236, 284-285). Lind frångår de målrationella principerna, och beskriver istället hur det är processen i 

sig, som består av många förändringar och skillnader och nya sätt att se på saker, som utgör lärandet 

och leder till kunskap (2010, s. 99). 

Naturvetenskap 

Stora delar av forskningen inom området naturvetenskap för yngre barn handlar om barns olika 

kommunikativa förmågor i förhållande till ämnesområdet. Flera forskare har undersökt barns 

begreppsförståelse (Pramling & Pramling Samuelsson 2001) och metaforiska eller antropomorfiska 

sätt att uttrycka kunskap (Thulin 2006; 2011). Det finns också forskning om pedagogers 

naturvetenskapliga ämnesförståelse (Hansson, Löfgren & Pendrill 2014). Forskare har hävdat att  

pedagoger har bristande självförtroende när det kommer till naturvetenskaplig undervisning. Detta 

beror på att pedagoger inte har tillräcklig ämneskunskap och forskarna trycker därför på vikten av 

kompetensutveckling (Andersson & Gullberg 2014; Appleton 2008, s. 523). Hansson, Löfgren och 

Pendrill (2014) undersöker med utgångspunkt i barns frågor pedagogernas förmåga att 

uppmärksamma och ta tillvara det naturvetenskapliga innehållet i dessa. Genom att undersöka vilket 

naturvetenskapligt ämnesinnehåll som pedagogerna identifierar, visar de att pedagoger visst har 

kompetens att upptäcka pågående naturvetenskapliga funderingar som barn bär på. Deras analys visar 

också att barnen ställer innehållsriktade frågor som är möjliga att i relation till förskolans läroplan 

arbeta vidare med. Även Thulin (2010) visar i sin artikel att barn är aktiva och producerar många 

frågor av naturvetenskaplig karaktär. Hon beskriver också hur förskolans naturvetenskap består av två 

aspekter; där en handlar om att tillägna sig faktakunskaper och den andra handlar om att tillägna sig en 

naturvetenskaplig undersökningsmetod. Att barn ställer frågor om innehåll och själva driver 

naturvetenskapliga lärprocesser framåt kopplar Thulin till att barn försöker göra sig delaktiga i 

samhället, genom att söka förstå och relatera till sin omvärld.  

Flera författare ägnar sig åt att studera hur barns naturvetenskapliga meningsskapande växer fram och 

hur deras frågeställningar lägger grunden för hur lärandesituationer arrangeras (Caiman 2015; 

Elfström, Nilsson, Sterner & Wehner Godée 2008; Halvars 2010). Som exempel kan nämnas Caimans 

avhandling (2015) med fokus på hållbar utveckling, där hon studerar hur barn skrivs fram som skapare 

av en ny vetenskaplig diskurs genom att förändra de sätt man arbetar med naturvetenskap. Barnens 

meningsskapande och idéer avgör i vilken riktning lärprocesserna drar. Detta ligger i linje med hur 

undervisningsfokus flyttats till att innefatta barn som kompetenta aktörer. Genom begrepp som 

aktörskap, agens och empowerment undersöks barns reella möjligheter att driva egna projekt. Genom 

begreppen synliggörs också ett kompetent och starkt barn som kan göra skillnad i utbildning och i 

världen (Caiman 2015, s. 19).  

Att naturvetenskapen i förskolan befinner sig i en tillblivelseprocess, som Caiman (2015) uttrycker 

det, visar också på det faktum att ett naturvetenskapligt lärande alltmer handlar om en lärandeprocess 

där man inte på förhand bestämt vad som ska hända. Att använda rätt begrepp och att verkligt förstå 

naturvetenskapliga fenomen, kanske inte idag är lika viktigt inom den naturvetenskapliga 

undervisningen som det är att kunna inta en vetenskaplig hållning, där man kan producera egna frågor 

och hypoteser.  
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Siry, Ziegler och Max (2012) använder begreppet ”doing science” för att beskriva barns bidrag till en 

ny naturvetenskaplig diskurs. Det handlar om barns handlingskompetens där de i sina egna 

lärprocesser förhandlar fram naturvetenskapligt lärande. ”Doing science” är ett sätt att se på barns 

naturvetenskapliga lärande som rörligt, föränderligt och flytande i förhållande till den kontext lärandet 

sker inom. Det är ett begrepp som också ser till en transformativ process där det ingår samspel mellan 

både människor, material och diskurser. Naturvetenskap som lärandeobjekt växer på så sätt fram i 

komplexa processer och uppstår i relationella samspel mellan människor och olika kontexter. På så 

sätt kan man även tänka sig att naturvetenskap i förskolan blir en egen slags kultur. Därför kan man 

förstå hur processer av lärande både växer fram och formas av diskurser, men att i görandet förändrar 

också processerna diskurserna. Siry, Ziegler och Max (2012) menar att barnen är viktiga och aktiva 

aktörer i att förändra praktiken genom att på sikt förskjuta och förändra det sätt vi förstår och tänker 

oss att naturvetenskap kan vara.  

I den här uppsatsen har jag valt att ta avstamp i den forskning som ligger i linje med att både barn och 

materialitet ses som egna aktörer med förmåga att samhandla och producera kunskap. Det stämmer 

överens med det valda syfte och de frågeställningar som grundar sig i vad som uppstår i mötet mellan 

barn, material och ämnesinnehåll.  

Syfte och frågeställningar  

Den här uppsatsen handlar om de intra-aktioner och det naturvetenskapliga meningsskapande som 

uppstår i skärningspunkten mellan naturvetenskap och estetik. Syftet med denna studie är att 

undersöka hur naturvetenskapliga utforskanden som innefattar estetiska element kan rymma 

potentialiteter till naturvetenskapligt lärande. Genom att diskutera estetikens roll i lärprocesserna är 

min ambition att generera kunskap om förskoledidaktiska val och aspekter som behöver beaktas för att 

främja barns mångfacetterade lärande. Utifrån detta har jag valt att ställa följande frågor. 

- På vilka sätt lyfter och synliggör de estetiska ämnena och/eller processerna det naturvetenskapliga 

ämnesinnehållet? 

- Vilket naturvetenskapligt innehåll uppstår när förskolebarn får utforska naturvetenskap med olika 

estetiska uttryck? 

- Hur kan olika estetiska uttryck eller material tänkas påverka vilken typ av naturvetenskapligt 

meningsskapande som uppstår? 

Teoretiskt perspektiv 

Agentisk realism  

 

I den här uppsatsen har jag valt att inta ett neomateriellt perspektiv, med fokus på Karen Barads 

agentiska realism. Den här studiens teoretiska beskrivning utgår från en bok av Dolphijn och van der 
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Tuin (2012) samt Lenz Taguchi (2010; 2012) och Anna Palmers (2011) texter om perspektivet. 

Dessutom hänvisas till Emelie Westberg Bernemyr (2015), som givit inspiration och idéer kring hur 

perspektivet kan genomsyra och samhandla i skrivandet av en uppsats.    

Agentisk realism är en av flera neomateriella eller posthumanistiska teorier. Karen Barad utmanar med 

sin teori antagandet att materialitet endast ses som redskap för mänskligt handlande. Istället erbjuder 

hon ett sätt att se på materialitet som en aktiv deltagare och producent av samhället (Westberg 

Bernemyr 2015, s. 45-46). Utgångspunkten i ett neomateriellt perspektiv är det aktiva samhandlandet 

mellan olika materialiteter, vilket Barad beskriver som intra-aktivitet. Till skillnad från andra teorier 

och perspektiv tillskrivs materialiteten agens, en kraft som förändrar och påverkar det som pågår 

(Dolphijn & van der Tuin 2012).  

Den agentiska realismen och neomaterialism i sin helhet bygger på ett särskilt ontologiskt och 

epistemologiskt antagande. Genom att använda begreppet onto-epistemologi beskriver Barad den 

ständiga processen av tillblivelse och rörelse i sammanflätningen mellan varandet och 

kunskapsskapandet. Hon menar att människan inte kan skiljas från världen eller vice versa, utan att 

både varande och lärande är sammanflätade och ömsesidigt beroende av varandra (Lenz Taguchi 

2012, s. 14, 42). Detta innebär att kunskap och subjektivitet kan beskrivas som effekter av intra-

aktioner. Lärande och subjektsskapande kan alltså förstås som något som uppstår i komplexa nätverk 

som utgörs av relationer mellan många olika agenter. Det innebär i sin tur att det inte går att förklara 

skeenden utifrån orsak och verkan, utan det som uppstår, uppstår som en effekt av intra-aktivitet (Lenz 

Taguchi 2012). 

Teoretisk bakgrund 

Gemensamt för olika poststrukturella och posthumanistiska perspektiv är att de utgår från att världen 

befinner sig i ständig tillblivelse (Lenz Taguchi 2012, s. 49). Genom att handla, göra och verka 

tillsammans med annan materialitet blir man till på vissa sätt i olika sammanhang. Vad som är 

potentiellt möjligt att bli beror delvis på dominerande diskurser. Vad som är möjligt att skapa kunskap 

om beror på vilka diskurser som skapar mening och praktiker. De poststrukturella perspektiven har 

intresserat sig för diskursers makt i tillblivelseprocesser. Både Lenz Taguchi och Palmer beskriver 

diskurser som praktikskapande, där diskurser styr, genom att både begränsa och möjliggöra för 

kunskaps- och subjektsskapandet (Lenz Taguchi 2012, s. 48-51; Palmer 2011, s. 38-40). Diskurser kan 

förstås som de osynliga regler eller överenskommelser, som vi ofta tar för givet, men som bestämmer 

och berättar för oss hur det är möjligt för oss att agera och tala. Det neomaterialistiska tillägg som 

tillskriver all materialitet agens påverkar hur vi ser på diskurser. Diskurser befinner sig liksom allt 

annat i tillblivelse och genom att intra-agera med annan materialitet kommer diskurserna under tid att 

transformeras och förändras. Som agentiska subjekt kan vi göra motstånd till eller aktivt delta i att 

skapa nya diskurser. Palmer beskriver, utifrån Butlers och Barads läsningar, hur diskurser och vi själva 

performativt gör om både oss själva och andra genom att upprepa våra handlingar och på så sätt skapa 

varaktiga förståelser av oss själva. Begreppet performativitet beskriver hur handlingsmönster 

materialiseras, men även hur dessa kan om-materialiseras (Palmer 2011, s. 40-43). Genom att använda 

begreppet performativitet kan vi förstå hur agenter deltar i och förändrar relationer.  

Den agentiska realismen kan delvis förstås som den vändning, där man går ifrån språkets 

konstituerande och överordnade roll för att istället också tillskriva materialitet betydelse. Att 

materialiten tillskrivs betydelse utgör det som kallas ”den materiella vändningen” (Palmer 2011, s. 

43). Posthumanistiska teorier utmanar den dominans som tidigare gett betydande vikt åt det mänskliga 
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språket och åt relationerna människor emellan. Barads agentiskt realistiska perspektiv erbjuder ett 

annat sätt att tänka i jämförelse med den antropocentriska idé, som tagit förgivet att just människan 

och språket varit överordnat materialiteten (Lenz Taguchi 2012, s. 14-15). Istället menar Barad att 

materialitet inte är något passivt, utan aktivt, och agentiskt som har kraft att påverkar det som sker. 

Materialiteten spelar roll skriver Lenz Taguchi, för hur vi ska tänka, vara och handla (2012, s. 15). 

Människan är i det här perspektivet därmed inte den enda utgångspunkten för samspel, utan fokus 

ligger i det relationella samspel som pågår mellan många olika materiella agenter. Detta relationella 

samspel bygger på de olika agenternas intra-agerande. Intra-agera, är Karen Barads term som tydligare 

definierar även materials roll i tillblivelseprocesser. Intra-aktioner tydliggör också det ontologiska 

antagandet att allt är sammanflätat och omöjligt att skilja isär och dela upp (Lenz Taguchi 2011, s. 14-

17). Det är av betydelse vilka diskurser och vilken materialitet vi samhandlar med. Likväl som de 

påverkar och förändrar oss, förändras och påverkas också diskurserna av intra-aktionerna. Agentisk 

realism förklarar genom att uppmärksamma både diskurser och materialitet som agentiska hur 

materiellt-diskursiva fenomen uppstår i pågående intra-aktioner (Lenz Taguchi 2011, s. 16, 39; Palmer 

2011, s. 43). Både materialitet och diskurser ses som samhandlande agenter, där båda aktörer påverkar 

och möjliggör för olika transformationer. Intra-aktioner är på så sätt samtidigt både materiella och 

diskursiva.  

Ett neomaterialistiskt perspektiv passar bra när man vill undersöka de relationella samspel som uppstår 

mellan konkreta material eller miljöer och mänskligt tänkande och görande. En effekt av ett 

neomaterialistiskt tänkande är att jag som forskare riktat min blick mot de förändringar och 

förskjutningar som uppstår i relationer och möten. Det är förskjutningarna, skillnaderna i sig, som 

uppstår av upprepade samhandlingar som utgör lärandet och i sin tur materiell erfarenhet i form av 

kunskap. Betydelsen av materialitet tillåter mig att se även estetiskt material som penslar och lera som 

agentiska och aktiva i samhandlandet med barnen. Jag får därmed möjligheten att undersöka hur 

estetisk och naturvetenskaplig materialitet och olika diskurser samhandlar med, påverkar och förändrar 

en naturvetenskaplig lärprocess. 

Centrala begrepp 

Intra-aktioner 

Ett av Barads mest centrala begrepp är intra-aktioner. Intra-aktioner utgör de relationella samspel där 

olika agenter möts och både påverkar och påverkas av varandra. En intra-aktiv pedagogik, beskriver 

Lenz Taguchi, bygger på tanken att alla beståndsdelar som ingår i en relation både påverkas av och 

förändrar varandra (2012, s. 25). Begreppet hjälper oss att förstå hur både diskurser och materialitet 

samhandlar med oss människor. Den process av samkonstituerande som intra-aktionerna utgör 

beskriver hur material och diskurser är aktiva och agentiska i förhållandet till oss. De gör något med 

oss, de påverkar och förändrar skeenden och händelser. Med hjälp av Karen Barads teori om intra-

aktivitet kan vi förstå hur vi performativt materialiseras genom att i intra-aktioner möta materialiteter, 

miljö och diskurser. 

Barads beskrivning av intra-aktioner fokuserar på det som sker mellan agenterna. Det är i 

mellanrummet, i de komplexa möten av intra-aktivitet, förändringar och förskjutningar sker som 

påverkar tillblivelserna (Dolphijn och van der Tuin 2012, s. 14). Genom det ontoepistemologiska 

antagande att allt är sammanflätat, uppstår mening och tillblivelse som effekter av vårt ömsesidiga 

beroende av varandra. Vi blir till, tillsammans med annan materialitet i komplexa nätverk av 
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relationer. Det betyder också att det inte finns någon orsak-verkans förklaring, utan att effekterna av 

intra-aktivitet uppstår beroende av de agenter som samhandlar. Det är alltså det som uppstår mellan 

agenterna som producerar effekter som man inom det neomaterialistiska perspektivet intresserar sig 

för (Lenz Taguchi 2012, s. 40). Lenz Taguchi (2012, s. 54) beskriver vidare hur en didaktisk effekt blir 

att vi måste vidga vår blick för att förstå de komplexa möten som en lärandesituation utgör. Vilka och 

vad kan förstås som performativa agenter, och vad uppstår som effekt av deras intra-aktion? Det är vad 

som uppstår mellan agenterna som utgör potential för att kunna vidga och spinna vidare på barns 

frågor och idéer.  

Intra-aktioner producerar transformation. Transformation är de effekter som uppstår mellan agenterna 

mitt i handlingarna. Intra-aktioner förändrar- transformerar- oss genom att skapa ny mening och nya 

samband. Genom att agera med och mot annan materialitet blir vi i varje situation till på nytt. Vi blir 

annorlunda och transformeras i oss själva (Lenz Taguchi 2012, s. 54). Transformeringarna är resultatet 

av intra-aktionerna, vilket också tydliggör att det är i mellanrummet, i möten mellan olika slags 

materialitet som möjligheterna för förändring och tillblivelse finns. Det innebär också, didaktiskt sett, 

att det inte går att planera för eller frambringa ett visst kunskapsmål. Det är i samhandlingarna, i det 

ömsesidiga mötet mellan olika agenter som det avgörs vilka förändrings- eller 

transformeringsmöjligheter som finns. Intra-aktioner kan på så sätt förstås som något som inte är på 

förhand bestämt utan har karaktär av att vara oförutsägbart och tillfälligt (Westberg Bernemyr 2015, s. 

53-54). 

Materialitet 

Materialitet är centralt för att förstå det agentisk realistiska perspektivet. Karen Barad utmanar 

människan och det mänskliga språkets dominans och menar att även material är produktivt och 

sammanflätat med varande och kunskapsskapande. Hon utmanar antagandet att material endast är 

redskap för mänskligt handlande och menar istället att material också samhandlar som en aktiv 

deltagare och producent av kunskap, subjekt och samhälle (Lenz Taguchi 2012, s. 14). Människans 

sätt att dela upp och kategorisera i binärpar och diktomier ifrågasätts och perspektivet manar till att gå 

”bortom” det tänkandet för att förstå tillblivelser som sammanflätade. Genom att överskrida 

uppdelningslogiken vidgas vår syn till att också se materialitet som delaktig och sammanflätad med 

vår tillblivelse, vilket öppnar för möjligheten att skapa relationer till många olika sorters ämnen, 

människor och material- samtidigt. Lenz Taguchi (2009 i Palmer 2011, s. 47) beskriver termen 

transdisciplinärt lärande, som en lärandeprocess där man rör sig mellan, kors, tvärs och över olika 

vetenskapliga discipliner för att potentiellt öka möjligheterna för att producera kunskap. Ett 

transdisciplinärt lärande handlar om att gå bortom uppdelningslogiken och sammanföra och skapa nya 

ämnen och idéer. Palmer påvisar kopplingen mellan det transdisciplinära lärandet och det materiellas 

status. Det handlar inte bara om att skapa relationer mellan ämnen och människor, utan innefattar även 

det som pågår mellan människa och miljö (Palmer 2011, s. 47-48). Dolphijn och van der Tuin (2012) 

beskriver på liknande sätt hur neomaterialismen också är ett motstånd mot språkets uppdelning i 

dualism och diktomi, och menar att perspektivet också är tvärvetenskapligt och transdisciplinärt i sin 

karaktär genom att låna och referera till teorier och discipliner som ligger utanför det egna området. 

Det agentiskt realistiska och andra neomateriella perspektiv söker förstå hur material och materials 

agens påverkar och förändrar både annan materialitet och människor. Inte bara människor och 

diskurser har handlingskraft att förändra skeenden, materialitet påverkar och omformar både sig själv 

och andra, även utan människans direkta inblandning (Lenz Taguchi 2012, s. 32). Perspektivet menar 

att materialitet potentiellt är kraftfullt, som samhandlande deltagare i intra-aktioner. Tidigare 
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forskningsgrenar, skriver Palmer (2011, s. 43-44), har förbisett det materiella. Fokus har legat på att 

undersöka mellanmänskliga relationer, och bara människor har tillskrivits kraft att agera. Det är ”den 

materiella vändningen” som neomaterialister erbjuder, där också materialitet tillskrivs kraft och makt 

att samhandla. Material har också betydelse för kunskapsproduktion och för hur vi materialiseras som 

subjekt (Palmer 2011, s. 43-44).  

Det här sättet att se på materialitet, öppnar och vidgar vår syn för att allt material har potential att bli 

agentiskt. Det öppnar också för material kan bli performativa agenter. ”Vad som helst som modifierar 

rådande förhållanden genom att göra skillnad är en aktör” skriver Lenz Taguchi med referens till 

Bruno Latour (2010, s. 134).  

Westberg Bernemyr (2015, s. 48-49) beskriver med referens till Barad materialitetens karaktär. Hon 

beskriver hur materialitets kvaliteter uppstår i intra-aktioner. Det är kvaliteter som uppenbarar sig, men 

som också förändras i möten. Materialitet är därför inte på något sätt fixerat eller fastställt, utan 

materialitet är öppet inför möten med omvärlden. Materialitet befinner sig, såsom allt annat, i ständig 

tillblivelse och rörelse och förstås därför också bli till genom att göra sig men också göras av andra. 

Agens 

Agens är den kraft som gör materialitet görande, som påverkar och förändrar oss själva och vårt 

handlande. I en neomaterialistisk teoribild tillskrivs, som tidigare nämnt, all materialitet agentisk kraft 

och förmåga att samhandla med andra agenter. All materialitet ses som kraftfull och aktivt handlande, 

med potentialitet att förändra intra-aktioner (Palmer 2011, s. 43). 

Agens uppstår i intra-aktioner, i möten mellan materialiteter. Det är en kraft som produceras, som är 

relationellt skapad. Det är när materialitet med sin agens påverkar och förändrar skeenden, som de blir 

performativa agenter (Lenz Taguchi 2010, s. 134). Agens är med andra ord ingen inneboende 

egenskap och performativa agenter har inte egen förmåga att handla och agera, utan det är i 

sammanflätade tillblivelser som materialitet förändrar sig själv och andra. Agens produceras av flera 

agenter samtidigt. Det innebär också att en ensam agent inte har någon agens (Westberg Bernemyr 

2015, s. 49-50). Det är när materialitet gör något med oss eller med annan materialitet, som den 

uppfattas som agentisk.  

Westberg Bernemyr (2015, s. 50) beskriver hur agens kan användas som verktyg för att identifiera 

situationer där det ”bränner till”. Genom att undersöka relationer där det uppstår energi som leder till 

transformation kan vi lära oss om materialitets kvaliteter och vilka performativa agenter som deltar. 

Didaktiskt innebär detta att materialval och placering av material blir viktigt. Eftersom all materialitet 

potentiellt är aktiva samarbetspartners blir det av betydelse för barn i förskolan, vilket material vi 

presenterar och vilka diskurser de möter.  

Sammanfattning 

För mitt eget forskningsfokus, erbjuder den här teorin möjligheten att undersöka potentialiteten som 

materialitet har i samhandlingar och sammanflätade relationer med diskurser och människor. 

Dessutom ger perspektivet mig möjlighet att undersöka vilka möjliga performativa agenter som deltar 

i intra-aktioner. Den neomaterialistiska teorin tillåter mig vidare att påverkas och påverka materialet 

och ger mig begrepp och redskap för att analysera och försöka förstå de komplexa sammanflätningar 

som leder till naturvetenskapligt lärande. Med teorins hjälp kan jag också få syn på hur lärandet och 

ämnesinnehållet förändras och transformeras som effekter av intra-aktionerna.   
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Metod 

Jag har valt att göra en etnografiskt inspirerad kvalitativ studie, där empiri samlats in genom 

deltagande observationer. Som hjälpmedel under insamlingen har jag antecknat, fotograferat och 

samtalat med barnen under pågående aktiviteter. Antecknande och kamera har använts för att fånga 

ögonblick och sekvenser av intresse, dels för mitt eget minne men också för att jag i den här uppsatsen 

ska kunna illustrera mina påståenden och för att ge läsaren möjlighet att förstå på vilka grunder jag har 

dragit slutsatser. Delar av observationerna har också sammanställts i tabeller för att på liknande sätt 

kunna återge och illustrera ögonblick i de lärprocesser barnen deltar i.  

Eftersom jag är intresserad av hur naturvetenskap uppstår i estetiska sammanhang har jag valt att 

observera verksamheter där barn och pedagoger specifikt arbetar med naturvetenskapliga projekt, och 

där man aktivt använder estetik, på ett eller annat sätt, i förhållande till detta. För att kunna följa detta 

arbete har jag valt att observera de tillfällen som avsatts för att arbeta med just dessa frågor.  

Observationer genererar en viss typ av material som möjliggör för vissa analyser men också utesluter 

andra. Som vetenskaplig metod ställs krav på systematik och medvetenhet men inom metoden ryms 

också en dos av oförutsägbarhet (Pripp & Öhlander 2011, s. 113). Metoden tillåter med andra ord 

forskaren att samtidigt systematisera och improvisera, och rymmer både kreativitet och öppenhet inför 

det vi inte vet. Deltagande observation med samtal ger mig som forskare möjligheten att ”inifrån” 

förstå barns erfarenheter (Lalander 2015, s. 96). Den ger också barnen möjlighet att kommunicera med 

mig, genom att spontant samtala under pågående aktiviteter (Bengtsson & Hägglund 2014, s. 121, 

128-129). På detta sätt strävar jag efter att närma mig ett barns perspektiv, göra barns praktik synlig 

genom att lyssna och göra barns röster hörda. I den här uppsatsen används samtal under observation 

som hjälpmedel för att ytterligare förstå barns naturvetenskapliga meningsskapande. Det handlar inte 

om att intervjua, utan att i pågående sammanhang spontant kunna samtala om vad som händer. 

Fördelarna att i mitt fall använda deltagande observation som metod är att jag kan producera empiri 

som ser till en process men som också uppmärksammar materialiteten. Metoden ger vidare utrymme 

för det oväntade, alternativa och kreativa sätt med vilka barn utforskar naturvetenskap och estetik. Jag 

anser att det är en metod som väl samspelar med valt syfte och teori. Det är en metod som också ser 

till barns perspektiv och tillåter barnen som skapare av kunskap.  

Ett etnografiskt förhållningssätt syftar till att söka förstå människor genom deras egna sätt att uttrycka 

sig (Lalander 2015, s. 93; Roos 2015, s47). Vanligtvis används många metoder, i mitt fall observation 

med samtal och insamling av material, vilka tillsammans väver fram empiri. Det har också en aspekt 

som rör trovärdighet och reliabilitet, där man genom att kombinera metoder kan närma sig att förstå 

barnens erfarenheter (Roos 2015, s. 48, 51). Den empiri som produceras bygger på vad forskaren på 

olika sätt kan registrera (Öhlander 2011, s. 26). Därmed sätts forskaren i fokus för vilket material som 

uppstår, vilket kan relateras till både materialets hållbarhet som kvalitet. En etiskt viktig aspekt att 

förhålla sig till är den ständiga frågan kring forskarens roll, påverkan och tolkningsutrymme. 

Inställningen till tolkningsutrymmet beror till stor del på vilka teoretiska antaganden studien vilar på. 

Genom att kombinera olika typer av material för att empiriskt belysa verkligheten och därmed låta 

materialet tala för sig självt ges materialet högre bäringsgrad.  

Antecknande är mitt primära hjälpmedel under observation som kombineras med foto och deltagande i 

barnens samtal. Kameran kan tänkas användas som en digital anteckning och fångar det jag inte kan 
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med penna. Barns alster, målningar och skapelser kan jag inte återge och jag anser inte heller det etiskt 

försvarbart att jag försöker tolka deras personliga och subjektiva uttryck än att i annan form än foto 

själva låta dem föra sin talan. Detta medföljer även att barnen i samtal ska ges rätt att uttrycka sig om 

sina skapelser, för att jag ska kunna tillgodogöra mig dem i följande diskussion. Observation som 

metod producerar ingen fakta om männskors tankar, känslor eller åsikter såvida inte metoden 

kompletteras med andra sätt att samla in material.  

Antecknande under observation ställer en rad frågor som berör såväl etiska som praktiska aspekter. 

Hur och när man antecknar beror till stor del på situationen. Antecknar man där och då, i form av 

stödord eller går man iväg i anslutning till observationen och sammanfattar sina intryck? Lalander 

(2015, s. 100) beskriver hur man kan inta rollen av en passiv eller deltagande observatör. Speciellt i 

observationer med barn tänker jag att det är en positionering av rörlig karaktär. Lalander (2015, s. 108) 

beskriver vidare hur man kan ha närhet och distans samtidigt. Dialoger skrivs med fördel ner direkt för 

att kunna återges korrekt. När man väljer att anteckna är också en etisk fråga i och med att det 

påminner om vem man är och varför man är där (Pripp & Öhlander 2011,s. 133). Vad man väljer att 

anteckna har i mitt fall till stor del att göra med mina teoretiska antaganden. Materialiteten får som 

nämnt stor betydelse och en viktig del i mina observationer blir att uppmärksamma miljön och 

materialet omkring mig.  

Pripp och Öhlander beskriver hur anteckningar kan vara metodologiska, reflekterande eller empiriska 

(2011, s. 134). Antingen sker dessa växelvis under observation, vilket gör att analysen sker 

fortlöpande allteftersom material samlas in. Kaijser (2011, s. 60) beskriver hur tankar dyker upp under 

processens gång och att dessa ska tillvaratas. Ett alternativt tillvägagångssätt är att i analys och 

systematisering av materialet sortera sina anteckningar utefter dessa kategorier. En viktig och 

tidskrävande del i observation är att renskriva, systematisera och gå igenom sitt insamlade material 

(Kaijser 2011, s. 59). 

En viktig del som rör metoden och i allra högsta grad hur pass mättat materialet blir är mitt tillträde i 

fältet och hur jag etablerar relationer till barnen. Både Lalander (2015, s. 101) samt Bengtsson och 

Hägglund (2014, s. 123) beskriver att få tillträde är det första steget att accepteras av barnen och 

avgörande för om man får tillgång till barns tankar och erfarenheter. Lalander beskriver vidare hur 

tillträdet är en komplicerad process men som är viktig för framväxten av empirin. Hur jag introducerar 

mig själv och hur jag förhåller mig till barngruppen får konsekvenser i hur väl metoden fungerar.  

Genom att delta och samtala med barnen när de arbetar estetiskt med naturvetenskap och genom att 

observera med hjälp av anteckningar och fotograferande möjliggör jag för att fånga hur det materiella 

samspelar med och förändrar det naturvetenskapliga innehållet. Samtidigt öppnar jag för en dimension 

som samspelar bra med det teoretiska perspektiv jag valt som innebär att en diskussion kan föras kring 

agens, aktörskap, intra-aktioner och transformativitet. 

Urvalsprocessen 

Min ambition var att komma i kontakt med förskolor som är inne i ett pågående naturvetenskapligt 

projekt som aktivt arbetar med estetik i förhållande till detta. Mina urvalskriterier har därför varit att 

förskolan ska vara inne i ett pågående naturvetenskapligt projekt, att de aktivt jobbar med estetik i 

förhållande till detta samt att de gärna får jobba med Reggio Emilias pedagogik. Jag har gjort 

avgränsningen att endast söka mig till förskolor där jag fått kännedom om att de arbetar med detta.  



13 

 

Undersökningsobjekt 

Förskola 1 finns i en gammal förskolebyggnad i en stor stad, där man arbetar Reggio Emilia-inspirerat. 

Det finns ca 25 barn i åldern 4-5 år på avdelningen. Miljön vittnar om en undersökande och estetiskt 

lagd verksamhet. Det finns ett rum som är utrustat med högtalare och projektor som används för att 

iscensätta miljöer under pågående projekt. Den här förskolan befinner sig i ett pågående projekt som 

handlar om bin och ekologi. När jag kliver in i projektet har barnen redan utforskat biet och bikupan 

på nära håll och arbetat mycket med att måla och rita. De har konstruerat dräkter och skapat egna 

masker, gaddar, dräkter av olika slags material. Barnen har många frågor och funderingar om de olika 

rollerna i bikupan, vad gadden används till och vilken funktion honungen har i ett bi-liv.  

Förskola 2 ligger i en förort till en större stad, och är även den Reggio Emilia-inspirerad. På 

avdelningen finns ett 20-tal barn. Miljön på den här förskolan både talar om och inspirerar till ett 

utforskande arbetssätt. Barnens alster pryder väggarna, och små texter sitter i anslutning till dessa som 

berättar för besökare vad barnen arbetar med och undrar över. Mitt på avdelningen finns en stor 

dokumentationstavla där man samlar dokumentation från pågående projekt. Den här avdelningen är 

mitt i ett projekt om lukter. I projektet om lukter har barnen fått utforska och undersöka sina näsor och 

tungor på olika sätt. Under projektets gång har man använt olika estetiska uttryck för att undersöka 

och uttrycka sig. Bland annat har barnen gjort en luktdans, avbildat stora tungor i tusch och målarfärg 

och gjort näsor i lera. De har beskrivit sina hypoteser om hur lukter ser ut, rör sig och var de tar vägen 

efter de hamnat i näsan. 

Undersökningsmaterial 

Observationsmaterialet som samlades in blev omfattande, vilket gjorde det nödvändigt att sålla bort 

och göra urval. Jag har valt ut de episoder, som i relation till mina frågeställningar blir intressanta. Det 

är episoder som uppstått som agentiskt kraftfulla, transformerande eller på annat sätt viktiga. Vilka 

situationer som varit passande för urval har visat sig både under insamling och under analys. Vissa 

sekvenser framstod som viktiga först i mötet med teoretiska begrepp. Med hjälp av begreppen 

framstod empirin på nya sätt. Samtidigt har jag i urvalet försökt hålla fokus på de sekvenser som har 

både naturvetenskaplig och estetisk karaktär. 

Sammanlagt har fem observationer samlats in. Fyra av dessa bedömde jag som möjliga att analysera i 

relation till frågeställningarna och det är därför de fyra jag analyserat och diskuterat.  

Genomförande 

När de godkännanden och samtycken som krävdes samlats in kunde datainsamlingen påbörjas. 

Tillträdesprocessen har bestått av att i samråd med arbetslagen bestämma tidsmässiga och fysiska 

ramar för arbetet. Båda förskolorna ger förslag och synpunkter på vilka situationer som kan 

observeras. Jag har uttryckt min vilja att delta i förskolans verksamhet utan att observera, med syftet 

att barnen och jag ska lära känna varandra samt att jag ska få en chans att sätta mig in i deras pågående 

projekt. Observationerna föregås senare av att jag i samling berättar vem jag är, varför jag är där och 

vad det är jag ska göra. Jag visar mitt block och ber barnen fråga om de undrar vad jag skriver eller om 

det på något sätt verkar konstigt. 

I dialog med arbetslaget på förskola 1 kommer vi överens om att jag får vara med under en dag på 

förskolan i syfte att hinna informera barnen och att de ska ha chans att utan tidspress ta ställning till 

om de vill samtycka till studien eller inte. Väl på plats uppfattar jag att efter några timmar är barnen 
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bekväma med mig, de frågar, visar, bjuder in och ber mig vara med. Jag bestämmer mig därför i 

samråd med personal för att prova på att observera redan dag ett. Observationstiden ligger fördelad på 

totalt två förmiddagar och resulterar i två olika observationer. 

I dialog med arbetslaget på förskola 2 ber jag om ett tillfälle på några timmar då jag är med utan att 

observera. Jag deltar i lekar, samling, pratar med barnen och de börjar direkt berätta om det som finns 

på väggarna. Jag uppfattar att de är glada och stolta över sitt projekt och vill dela med sig av sina 

upptäckter till mig. Observationstiden ligger fördelad på totalt en eftermiddag och två förmiddagar och 

resulterar i tre olika observationer. 

Under tiden jag befunnit mig på förskolan har blocket och pennan funnits i ständig anslutning till mig 

för att bli ett bekant och ofarligt föremål. I direkt anslutning till observation frågar jag återigen om jag 

får vara med och berättar att jag kommer skriva ner saker som jag tycker verkar extra spännande. 

Under observationerna har jag också placerat mig på platser där jag inte sitter i vägen, stör eller gör för 

mycket väsen av mig. Med flertalet barn har det hänt många saker parallellt vilket har inneburit att jag 

har fått flytta på mig och ändra mitt fokus allt eftersom. Observationerna har varvats av att jag ibland 

deltagit och samtalat, ibland antecknat och ibland bara tittat på för att uppmärksamma kroppsspråk, 

målande eller hur blickar och ansiktsuttryck rör sig. Jag har alltså antecknat både före, under och efter 

observation. När barnen hållit på med lera, ritande eller målande har jag också fotograferat barnens 

alster. De har bidragit med detaljrikedom och illustrerat barnens uppfinningsrikedom.  

Efter avslutad aktivitet har jag under samma dag renskrivit mitt material och återkopplat till förskolan. 

Anteckningarna översattes till mer löpande texter som bestått av både förklaringar, beskrivningar av 

miljö och material, citat och olika ritningar som beskriver hur barn rört sig, hur en målning växer fram 

eller hur ett bis dräkt ser ut.  

Jag upplever att själva tekniken för insamling fungerat väldigt bra. Jag har valt att enbart använda 

papper, penna och kamera i observation för att efteråt renskriva på dator. Kombinationen av att iaktta, 

samtala, anteckna och fotografera har producerat ett rikt och fylligt material som belysts på många 

olika sätt med hjälp av metodernas specifika egenskaper. 

Databearbetning och analysmetod 

I ett kvalitativt arbete påbörjas analysen redan under insamlingen av data. Redan vid 

observationstillfällena samhandlar materialet och mina upplevelser med mitt tänkande. Den kunskap 

som producerats i den här uppsatsen har uppstått som en effekt av mitt möte med forskningsdatan. 

Materialet kan förstås som agentiska snitt (Lenz Taguchi 2012, s. 25), små utdrag ur en större massa 

som motsvarar de ständigt pågående intra-aktionerna. Dessa agentiska snitt samhandlar med mig som 

forskare, påverkar och förändrar mitt tänkande. Genom att göra agentiska snitt i en större massa kan 

man få syn på de fenomen som uppstår och de agenter som deltar i producerandet av dem. Westberg 

Bernemyr (2015, s. 79) beskriver hur de agentiska snitten kan förstås som kraftfulla delar, och som 

producerar olika skeenden beroende på vem eller vilka de möter. Snitten förstås sådeles också som 

tillfälligt  uppkommet i specifika situationer, som inte går att upprepa.  

Westberg Bernemyr (2015) beskriver också hur man med ett sånt här sätt att se på sin data gör en form 

av intra-aktionsanalys. Genom att låta materialet bli agentiskt påverkas och förändras man själv. På 

sätt och vis påstår jag att detta även gäller min egen studie. Man rycks med, lockas av särskild 

materialitet, och jag uppfattar vissa avsnitt som nyckelavsnitt just för att de talar till mig i det 

sammanhang jag själv befinner mig i. Westberg Bernemyr (2015, s. 68) beskriver vidare, hur ett intra-
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aktivt förhållningssätt handlar om att undersöka olika agenters intra-aktioner, för att bemöta de 

effekter av transformation som uppstår. Därför kan man förklara både hur jag intra-agerar med 

materialet, men också hur materialet intra-agerar både med mig och med dig som nu läser det här. De 

avsnitt som för mig varit kraftfulla och producerat energi, har blivit det i samhandling med mig.  

Med detta förfarandesätt har jag därefter utgått ifrån några av Kvales metoder för en kvalitativ analys 

tillsammans med det tillägg som Fejes och Thornberg gör (Fejes och Thornberg 2015, s. 37-38). Det 

går ut på att koncentrera materialet genom att välja ut det som är väsentligt. Därefter kategoriseras 

data genom att strukturera och koda materialet på olika sätt. Tolkning sker genom att materialet 

relateras till exempelvis en kontext eller en teori. Det sista steget jag använt är modellering som går ut 

på att jag som forskare utifrån en vald teoretisk modell för ett resonemang om det som uppstått.  

Analysen av de fyra utvalda observationerna har resulterat i fyra tabeller som följs av en 

sammanhängande text där teoretiska resonemang förs. Tanken med tabellerna är att strukturera mitt 

material för att jag ska kunna identifiera de performativa agenter och de intra-aktioner som uppstår. 

Tabellerna hjälpte mig att koppla samman och få syn på transformationer. Vidare samhandlade de med 

mig så jag kunde se olika mönster i observationerna. Det är möjligt att det i ett neomaterialitiskt 

perspektiv inte är eftersträvansvärt att dela upp och kategorisera på ett sådant sätt som jag gjort. Jag 

kan inte förklara hur agens uppstår eller i vilka förlopp fenomen uppstår. Eftersom kunskapskapande 

och varande är sammanflätat ska även tabellerna, resultaten och analysen, egentligen alla delar i denna 

uppsats, ses som sammanflätade. Tabellerna och de olika underkategorierna ska ses som 

samhandlande och inte skilda eller separerade från varandra. Det är i möten, alla dessa emellan, som 

resultaten, tänkandet och kunskapen produceras. 

Alla observationer har renskrivits i sin helhet på dator, och innefattat både miljömässiga och materiella 

faktorer såväl som mänskliga deltagare. Vad som sägs, görs och händer beskrivs samtidigt som 

spontana reflektioner som uppstått både under observering och transkriberingsprocess läggs till. 

Därefter har materialet lästs flertalet gånger, för att kunna sorteras. Rennstam och Wästerfors (2015, s. 

220-223) beskriver den här sorterande processen som del ett i att analysera ett kvalitativt material. 

Genom att bli förtrogen med det, kan forskaren göra olika sorters läsningar för att se olika aspekter i 

materialet. I den här processen görs materialet överskådligt för att kunna reduceras i relation till 

studiens syften och frågeställningar. Jag har i detta steg letat efter naturvetenskapligt ämnesinnehåll 

och estetisk materialitet. De har senare delats in i underkategorier som t.ex. fysiologi, morfologi och 

biologi eller tuschpennor, målande och skapande i lera.  

Utifrån detta har jag valt ut nyckelepisoder, där jag tycker mig uppfatta agentiska krafter och 

transformeringar eller när barn tar initiativ till nya sätt att möta naturvetenskap. Reduceringen handlar 

enligt Rennstam och Wästerfors om att sålla och göra medvetna urval (2015, s. 228). Det som väljs ut 

ska på ett rättvist sätt representera materialet. I processen av reducering menar författarna att det 

skapas koncentration och skärpa (2015, s. 231) som gör att materialet kan relateras till, kombineras 

med eller bidra till forskningen. Därefter har jag med teoretiska begrepp börjat koppla samman och på 

nytt upptäckt materialet. I denna process har jag frågeställningarna i bakhuvudet, för att hålla fokus på 

estetiskt material och naturvetenskaplig tillblivelse. De teoretiska begreppen kan tänkas vara 

performativa agenter som samhandlar med mitt tänkande under analysen och som vägleder mig i att få 

syn på intra-aktioner som har uppstått under observationerna. Tabellernas form hjälpte mig att få syn 

på fenomen vilket gör att tabellernas intra-agerande även fått en analytisk funktion.  
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Forskningsetiska överväganden  

All forskning som involverar människor regleras av god forskningssed (Vetenskapsrådet 2011). Min 

studie, som innefattar barn, ställer ytterligare krav på att jag som forskare är lyhörd och kritisk till mitt 

eget handlande.  

För min studie blir det relevant att diskutera och uppmärksamma när etik uppstår, som effekt av 

forskning och kunskapsskapande. Etik är inte något som man i förväg eller i efterhand kan applicera 

på en studie, utan det blir intressant att uppmärksamma etiken som sammanflätad med alla delar i den.  

Enligt samtyckeskravet (Vetenskapsrådet 2011) har jag bara observerat de barn vars vårdnadshavare 

har godkänt att jag får observera. Samtyckesprocessen gick ut på att föräldrarna fick varsitt brev (se 

bilaga 2), där jag beskrivit syftet med studien, att arbetet bedrivs under kravet på tystnadsplikt och 

med hänvisning till Vetenskapsrådet förklarat att deltagande är frivilligt och att man har rätt att avbryta 

utan att skäl anges (2011). På så sätt fungerade denna process också enligt informationskravet 

(Vetenskapsrådet 2011). I anslutning till informationsbrevet har också funnits en blankett som ska 

skrivas under vid samtycke och lämnas till pedagogerna. Denna process föregicks av att både 

förskolechef samt arbetslag informerats samt gett sitt muntliga godkännande och samtycke till studien.  

Robson (2011, s. 183-184)  hänvisar i sin text till Flewitt som anser att samtycke och deltagande i en 

studie ska ses ur en provisorisk aspekt. Ett informerat samtycke omförhandlas, bekräftas och 

återbesöks under processen. Jag har försökt att både övergripande och i anslutning till, samt under 

aktiviteter informera och förhålla mig både öppen och kritisk till barnens samtycken. Ett sätt att 

möjliggöra för att barnen ska kunna ändra sig eller att kunna ta ett beslut till samtycke är att ge dem 

möjlighet till att avbryta eller lämna aktiviteten. Både Caiman (2015, s. 51) och Löfdahl (2015, s. 40-

41) beskriver hur man kan lämna dörrar öppna så att barnen kan kliva in och ur aktiviteten. På så sätt 

ges de också chans att ta beslut i stunden och att ändra sig. Vid ett par tillfällen har detta varit möjligt, 

och om inte har jag som observatör kunnat flytta på mig.   

De barn som jag uppfattat ger samtycke har tydligt välkomnat mig in i verksamheten och projektet 

genom att berätta om vad som händer, visa sina alster och har verkligen bjudit in till utforskandet. Jag 

har tolkat deras sätt att självmant och aktivt bjuda in mig och nyfiket fråga och titta på vad jag gör, 

som att barnen på ett informerat sätt accepterat min närvaro och mitt antecknande. Svårare är det att 

avgöra om man inte lika tydligt får ett godkännande, och jag har varit kritisk och reflekterat mycket 

kring hur jag ska agera i relation till detta. Jag vill markera att vid minsta osäkerhet har jag aktivt 

agerat för att göra etiskt försvarbara val. I vissa aktiviteter har funnits både barn som har samtycken 

och barn som inte har det. I dessa sekvenser har jag fått vara noggrann med att rikta mitt fokus enbart 

mot de barn som haft samtycken och försökt sålla bort de övriga. Det har inneburit att det funnit 

luckor i det färdigskrivna observationerna, men som jag bedömt inte varit avgörande för resultaten.  

Enligt informationskravet (Vetenskapsrådet 2011) har barnen informerats både innan och 

återkommande i anslutning till de aktiviteter jag haft för avsikt att observera. Jag har varit med i 

verksamheten utan att observera i några timmar på varje avdelning för att barnen ska få lära känna mig 

och jag dem. Flera gånger har barn kommit och tittat eller bett mig läsa vad jag skrivit, vilket jag tagit 

som ett tecken till att de visar intresse och nyfikenhet för processen. Jag har vid dessa tillfällen också 

varit uppmärksam på om intresset har berott på att barnen känt sig obekväma eller om barnen genom 

att befinna sig vid mig sluppit att bli observerade. Vid en observation kom ett barn återkommande till 

mig och tittade, och hamnade lite utanför leken, men blev sedan inbjuden och min närvaro verkade då 

inte störa. Jag tolkade hens agerande som att det var en invänjningsprocess till att jag fanns där och 
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barnet ville veta vad jag skulle göra för att kunna ge ett informerat samtycke. Jag var noga med att ha 

mina ”känselspröt” ute för att kunna fånga upp eventuella tecken på att barnen inte godkänner att jag 

är där. Vid osäkerhet har jag rådfrågat pedagogerna. Vid en observationssekvens upplevde jag att mitt 

skrivande tog fokus från den aktivitet som utspelades. Jag valde i det ögonblicket att ta ett snabbt 

beslut att inte skriva under aktivitetens gång, utan nöjde mig med några få stödord för att i anslutning 

till aktiviteten efteråt fylla ut mina observationer. På så sätt kunde jag delta i aktiviteten och barnen 

upplevde inte samma känsla av att bli granskade eller att en okänd person störde eller gjorde något 

lustigt. Den här sekvensen gjorde mig väldigt medveten om att min blotta närvaro påverkar och 

förändrar praktiken. Robson (2011, s. 185-187) beskriver det här problematiska fenomenet. Visar 

barnen att de inte vill bli observerade eller om jag upplever osäkerhet inför huruvida ett barn 

samtycker har jag valt att avbryta observerandet och antecknandet för en stund, flyttat på mig eller helt 

valt att inte mer observera det barnet.  

Genomgående i analys har jag ställt mig frågan hur barnen kan tänkas påverkas av det jag gör. 

Exempelvis har jag inte lyft exempel som visar konflikter eller på något sätt kan verka 

integritetskränkande. I observationsanteckningarna finns varken barnens namn, eller förskolans namn 

och varken ålder eller kön dokumenterat. Deltagande förskolor, pedagoger och barn är med andra ord 

anonymiserade. Konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet 2011) kan därför garanteras. Allt material 

finns samlat i mitt block och i min lösenordskyddade dator och kommer efter färdigställandet av 

studien att förstöras.  

Vidare motiverar jag i förhållande till min frågeställning och syftet med studien som handlar om att 

lyfta barns egna tankar och idéer och det är därför inte av värde för studien att på något sätt granska 

eller värdera varken barn, pedagoger, arbetssätt eller process. De exempel som lyfts är just exempel, 

och små utdrag ur en mycket större process. Att därför uttala sig om hur barn, pedagoger eller 

verksamhet är, är inte givande.  

En sista aspekt av de etiska reflektionerna gäller insamlandet av barns alster, som jag genom 

fotografering kunnat spara. De har varit komplement till mina anteckningar och visar i högre grad än 

vad jag i ord kan beskriva barnens fantasi och detaljseende. Vid varje enskilt taget foto har barnet 

tillfrågats om jag får fotografera. De har också i anslutning till detta fått berätta om sitt uttryck, och jag 

har frågat om deras skapelser i relation till det jag observerat i processen där de växt fram. Det har 

varit ett medvetet val från min sida att få barnens egna röst om sina personliga estetiska skapelser. 

Deras skapelser är subjektiva uttryck och jag har velat respektera det. En känsla, lukt eller en rörelse är 

svårtolkad när den finns på papper men kan ges förståelse genom barnens egna berättande. Jag har valt 

att inte samla in alster utöver de som blir till under min närvaro. För min analys och för min egen 

förståelse har det varit viktigt att få se hur processen gått till när de växt fram och framförallt att höra 

barnens egna ord om vad de skapat, varför och hur tankeprocessen gått till.  

Studiens kvalitet 

Syftet med det här arbetet har inte varit att visa på några generella bilder över hur barns estetiska eller 

naturvetenskapliga lärprocesser blir till. Syftet har varit att diskutera hur estetiska aspekter i barns 

naturvetenskapliga lärprocesser kan fungera som kraftfulla aktörer i att skapa potential för ett fördjupat 

naturvetenskapligt lärande.  

Den här studien har en kvalitativ ansats vilket innebär att det som studeras måste förstås i sitt 

sammanhang eller kontext. I detta fall utgör sammanhanget förskolan, de specifika barn som 
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observerades, de olika materialiteter och diskurser som samhandlade med barnen och vidare mig själv 

som forskare. De intra-aktioner som uppstått på förskolan ska förstås som effekter av just vissa 

performativa agenters samhandlande. På liknande sätt ska den analys och de resultat som uppstått i 

den här studien förstås som effekter av empirins samhandlande med mig som forskare. Av den 

anledningen kommer inte empirin uppstå på samma sätt om någon annan studerade frågeställningarna 

med samma ansats. Det här materialet kan istället förstås som agentiska snitt, en liten del av en större 

enhet, som har agentisk förmåga att vidare intra-agera med dig som läsare.  

Valet av insamlingsmetoder går i enlighet med studiens teoretiska utgångspunkt. Med observation, 

samtal och fotograferande har jag kunnat studera materialitet och estetiska processers samhandlande 

med barnen om ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll. Kombinationen av insamlingsmetoder har 

bidragit till att insamlad data har högre tillförlitlighet. Insamlingen fungerade vidare väldigt bra, och 

jag anser att det varit hög mättnadsgrad på det insamlade materialet. Det var ett klokt beslut att 

utesluta en observation för att inte överbelasta mängden data. 

Det neomateriella perspektivet har genomsyrat detta arbete, och varit avgörande i valet av insamlings- 

och analysmetod. De olika delarna har samspelat väl ihop. De är nära sammankopplade och är inför 

varje avsnitt väl motiverade. Tillsammans har de olika delarna bidragit till att frågeställningarna varit 

möjliga att besvara.  

Ett envetet arbete har lagts ner på analys- och resultatdelarna. De är väl genomarbetade och 

representerar det mest centrala i den totala mängden insamlad data. Genom flera steg i ett gediget 

analysarbete, har jag kunnat sortera och koncentrerat materialet för kategorisering. Den tydliga 

kategoriseringen har lyft både det estetiska och naturvetenskapliga ämnesinnehållet samtidigt som det 

gett utrymme för det som i intra-aktion med barnen uppstått. Tabellernas funktion framträdde som 

analytisk och har varit behjälplig i det vidare arbetet.  

Resultat och analys 

Nedan följer resultaten och analyserna av det insamlade materialet. Alla fyra observationer har 

bearbetats och resulterat i varsin tabell. Tabellerna förklarar hur analysen gått till och tydliggör genom 

kategorierna både det naturvetenskapliga och estetiska innehållet. Designen av tabellerna utgår ifrån 

barnens estetiska uttryckssätt och processer. Utifrån dem har jag valt att synliggöra det 

naturvetenskapliga ämnesinnehållet i en egen spalt. Detta illustreras med hjälp av iakttagelser och citat 

som uppstått i aktiviteten.  

I tabellernas reflektionsspalt påbörjas ett mer teoretiskt resonemang vilket utvecklas i analyserna som 

följer i anslutning till tabellerna. I de analyserande texterna belyses intra-aktionerna mer ingående och 

påvisar både naturvetenskapligt ämnesinnehåll såväl som meningsskapande. Analyserna utgår också 

ifrån frågan om hur olika estetiska uttryck kan tänkas bidra till olika typer av naturvetenskapligt 

meningsskapande. Tabellerna och analyserna är alltså uppbyggda utifrån frågeställningarna och 

synliggör både vilket estetiskt material som samhandlar och vilket naturvetenskapligt ämnesinnehåll 

som uppstår. Resultattabell 1 och 2 bygger på den data som samlats in från projektet om bin och 

resultattabell 3 och 4 på den data som samlats in i projektet om lukter. I början av varje tabell förklaras 

observationssituationen närmare. 
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Resultattabell och analys 1 

 

Observation 1- Dramatiserande i projektet om bin. 

 
Här utspelar sig en sekvens som startar med att barnen får instruktioner om att förvandlas till bin. 

Rummet de kliver in i, är utrustad med ljud, bild och material som under tidigare utforskande har 

varit viktiga agenter. På väggen finns en projicering av en skog och ur högtalarna ljuder fågelkvitter 

och ljudet av vind. På golvet har förskolläraren tejpat hexagoner. 

Estetik/material/uttryck Naturvetenskapligt 

innehåll 

Observation Citat Reflektion 

Dramatisering-vara ett bi Fysiologi: Hjärnan, 
hjärtat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biologi: Bins liv-

bisamhällets roller 

 

Barnen förklarar 
hjärnan och hjärtats 

funktion. 

 

Hjärnan: ”Vi har lite 
hjärnor bara men vi 

tänkte inte med hjärnan 

så vi visste inte var 
(drottningens) krona 

var”. ”Vi tänker som 

med en liten boll, alltså 
de tänker lite med 

hjärnan fast de kan inte 

tänka så bra”. ”De har 
bara sån liten bara där 

det händer tänkemål. 

Det är som rum i 
rummen där det är hål, 

där tänker de i 

huvudet”. 
 

Hjärtat: ”Alla bin har 

hjärtor, för annars kan 
de inte leva. Alla djur 

har hjärtor”. ”Fast inte 

samma som oss. Bin 
har gröna”. Ett annat 

barn kontrar ”Har ni 

inte sett på tv det heter 
´Djursjukhuset´och där 

ser man. Hjärtor är inte 

gröna och de är inte 
såhär heller (ritar ett 

hjärta i luften)”.  

 
”...bidrottningen...då 

bestämmer du allt. Vad 

du än säger-då gör vi 

det för du är 

drottningen. Du får 

inte jobba. Bara vi. För 
vi är jobbarbin”. ”Vi 

(arbetarbin) får bara 

sova runt såhär (rullar 
ihop kroppen som en 

boll) men du (drottn) 

får sova som du vill”. 
”Drottningen sover i 

det största hålet för 

hon bestämmer”. 

När barnen ska leta 
efter drottningens 

krona som i leken 

försvunnit, associerar 
de till bins 

tankeförmåga. De 

förklarar hjärnans 
funktion i relation till 

att de i leken ska ha 

svårt att hitta kronan.  

 

 

 

I diskussion om bins 

hjärta provar barnen 

olika sätt att förklara 
hjärtats färg och form. 

Det uppstår en tanke 

om att bins hjärta är 
gröna, som ett annat 

barn besvarar med 

materiell kunskap de 
erfarit i en annan 

kontext. 

 
 

 

Materialiserad 
kunskap om binas 

olika roller i 

bisamhället framträder 

och blir i leken till på 

olika sätt. 

Bidrottningens makt 
framträder i olika 

diskussioner om 

sovposition. Denna 
materialiserade 

kunskap agerar med 

och påverkar vad som 
blir till och tillskrivs 

därför agens. 

 

Dramatisering- röra sig och 
låta som ett bi 

Biologi: Bins liv-flyga 
och hämta honung. 

Flyga: Ett barn spelar 
med maracas samtidigt 

som hem susar fram i 

rummet, buzzar och 

ackompanjerar 

”dansen” med maracas. 

 
Flyga: Två barn flyger- 

Hämta honung: ”Vi 
luktar och suger på 

blommorna. Om det 

luktar gott så tar man 

honungen annars suger 

man nån annanstans”. 

”Också luktar man så 
de inte är giftiga!”. ”Ja, 

Hur bin flyger och hur 
det känns framträder 

tydligt i leken. Barnen 

förvandlas till bin, och 

rycks med av de olika 

agenter som 

samhandlar i flygandet 
(maracas, vingar, 
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armarna ut likt vingar, 

och de springer med 

studsiga, luftiga steg 

över golvet samtidigt 
som buzzet ljuder ut ur 

deras munnar. Barnen 

påminner varandra om 
att buzzandet är binas 

språk. 

man vill ju inte få 

giftigt gift”. ”Nu var vi 

mätta på honung”. 

buzzandet). Buzzandet 

upplever jag som en 

verkligt viktig agent 

som har agens att 
transformera barns 

agerande och 

handlande. I sekvenser 
kan man se hur 

buzzandet samhandlar 

med rörelser och 
barnens förståelse av 

vad det innebär att 

flyga eller prata som 
ett bi.  

 
I sekvensen förhandlas 

honungens funktion ett 

antal gånger. Barnen 

prövar honungens 

funktion som mat, 

byggmaterial och som 
sovunderlag. I 

samhandling med 

blommorna framträder 
materialiserad 

kunskap om att suga 

(nektar) men det 
tillkommer också idéer 

när barnen funderar på 

hur bina vet vilka 
blommor de kan suga 

på. Gift framträder 

som en agent som 
påverkar valet. 

Dramatisering- sticka med 

gadden 
Biologi: Bins skydd och 

försvar 
I leken fastnar ett bi i 

ett spindelnät. Ett barn 

har sett på tv hur ett bi 
har fastnat i ett 

spindelnät. Hen skakar 
med hela kroppen för 

att visa hur biet vad 

rädd. När spindeln 
kommer svänger barnet 

snabbt runt med sin 

kropp. 

”Vi är arga bin då 

sticker vi dig med 

taggen genom 
fönstret!”. ”Vi måste 

skära oss loss med 
taggen. Han gör såhär 

med sin tagg och 

kunde den flyga loss”. 

Gadden är 

genomgående en 

viktig agent som 
framkallar handlingar 

och som ”talar till” 
barnen att agera. De 

prövar att sticka och 

funderar kring 
gaddens funktion. I 

lekandet uppstår 

gadden i 
samhandlingar som ett 

skydd och försvar för 

bina att klara sig 
undan läskiga 

scenarion eller som 

redskap för att 
uttrycka känslor... 

Hexagonformade 

skumgummiplattor i rosa 

och gult 

Biologi: Binas liv, 

tillverka honung 
 ”Alla de gula är 

honung. Tänk att vi 

sover på det, för det är 
så skönt när honungen 

är mjuk”. ”Den här 

honungen är extra gul 
och extra god”. ”Kolla 

här, drottningen får 

rosa honung”. 

Associerar 

hexagonplattorna till 

honung (formen, 
färgen). Materialets 

kvalitet är mjuk och 

får barnen att tänka att 
det är sovplatser.  

Boende-bygger vidare 

kupan. Hexagonerna 
transformeras till mat 

och sovplatser. 

Polydronkonstruktioner- 
gadd, mask, dräkter, bikupor 

Morfologi: Gadden, 
bikupan 

Ett barn bygger bon till 
äggen i den minsta 

storleken av polydron. 

 
Ett barn bygger i 

polydron. När hen är 

klar tar barnet på sig en 
hel dräkt (!) över 

huvudet, byggd av 

polydron. Jag lägger 

”Det är små för det är 
till äggen”. ”Först när 

de är små så erom ägg 

sen blir de puppor. Jag 
har sett det på tv. Att 

först är det så och sen 

så växer och växer de. 
De växer när de får 

honung i magen. Så 

blir de större. Men då 

Materiell kunskap, 
formen och storleken 

på polydronet 

samhandlar här och i 
intra-aktionen uppstår 

en bikupa till binas 

ägg. 
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märke till ögon, 

antenner, gadden. 
får de inte plats här, då 

får de flytta till det 

stora boet”. 

 
”Får jag känna på din 

dagg? Den är vass och 

hård och jättestickig”. 

 

Med utgångspunkt i ett estetiskt ämne utforskar, framträder och förhandlar barnen naturvetenskapliga 

fenomen. Sekvensen som utspelar sig har en transdisciplinär rörlig karaktär med bland andra 

naturvetenskapliga och estetiska inslag, och i samhandlingar mellan de performativa agenterna 

framträder såväl ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll som materialitets kvaliteter. Samhandlingarna 

leder till en rad frågor, funderingar och kunskaper om ett bis liv. Honungens roll och funktion finns 

med genomgående och gadden, som barnen kallar dagg, verkar särskilt kraftfullt och spännande. I den 

sekvens som jag observerar kan man tänka sig en rad aktiva agenter. Det är många frågor om biets liv i 

praktiken och kroppsdelarnas funktion som jag upplever inte hade uppstått utan materialiteten. Det är 

frågor och funderingar som beroende av valet av estetisk aktivitet uppstått när man måste fundera på 

vad det innebär att vara ett bi. I intra-aktionerna uppstår frågor om ett bis hjärnas funktion och ett 

bisamhälles olika sorters bin, vilka också blir viktiga delar i hur bi-barnen blir och beter sig. Det ska 

vara svårt att hitta drottningens borttappade krona, eftersom bina inte tänker så bra. Vem som gör vad, 

hur man sover, äter och beter sig beroende av vad för slags bi man är, är också ständigt närvarande. 

Samhandlingarna är sammanflätade och komplexa, och i mötena mellan olika materialitet uppstår 

frågor om ett bis varande. 

Ljudet, ”buzzandet”, är ständigt närvarande och samhandlar med görandet och lekandet. Barnen 

påminner varandra om att det är binas språk och är också den signal som transformerar barnen till bin. 

Vidare är ”buzzandet” som ljud agentiskt när barnen flyger som bin. Det ackompanjerar en rörelse och 

ger identitet åt bi-varandet. Kanske kan man påstå att just ”buzzandet” talar till och uppmanar barnen 

att bli och vara bin. Ljudets agentiska förmåga uppstår i samhandling med de andra performativa 

agenterna, och är inte något som finns inneboende i själva ljudet. I ett annat sammanhang är det 

möjligt att ljudet hade betytt, eller lett till något helt annat. Just i det här sammanhanget, sammanflätas 

ljudet med barnens kroppsliga handlingar och tidigare materialiserade kunskap om ett bis liv för att 

utmynna i en slags flygande och musikalisk dans.  

Andra aktiva agenter är de hexagonformade skumgummiplattorna och polydronet. De är båda 

byggmaterial som talar till, förändrar och påverkar skeenden och är alltså agentiska. De 

hexagonformade skumgummiplattorna återkommer i diskussion om att de är honung, vilket byggs på 

med att honungen har olika färger beroende på vem den är avsedd för. Honungen i form av plattorna 

representerar också sovplatser. Det kan vara så att skumgummits mjukhet förmedlar till en trött bi-

kropp att det är lämpligt och bekvämt som sovunderlag. Polydronet uppstår i relation med den 

naturvetenskapliga kunskapen som konstruktioner av ett bis dräkt. Polydronet är format i små 

hexagoner, vilket kan tänkas ”tala” till barnen i just ett sådant sammanhang som har med bin att göra. 

Storleken på polydronet (i jämförelse med skumgummiplattorna) verkar också tala till ett barn som 

bygger en bikupa i polydron till bebis-bin. Polydronets kvaliteter ter sig agentiskt på så sätt att de 

samhandlar med och uppmanar, förändrar och påverkar handlingar, tankar och görande.  

Utifrån detta kan man också dra en parallell om att meningsskapande och lärande blir till i relation till 

varandra. Det är en öppen tillblivelseakt i mötet mellan olika ämnen, språk och agenter. Det 

naturvetenskapliga ämnesinnehållet uppstår delvis i intra-aktionerna, i samhandling med barns tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Det naturvetenskapliga ämnesinnehållet är inte givet att uppstå, utan är en 
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effekt eller ett resultat av intra-aktionerna, och helt beroende av vilka agenter som samhandlar. Det 

kroppsliga genomlevandet av insamling av honung och bins sätt att flyga uppstår i stunden, och 

samhandlar med ljudet och annan materialitet som ter sig viktigt för barnens meningsskapande. 

Genom att möta naturvetenskapliga fenomen på kollaborativa och kooperativa sätt förhandlas det 

naturvetenskapliga ämnesinnehållet fram. 

Den potentialitet som uppstår när barn dramatiserar ett bis liv, uppstår också som ett resultat av 

materialitetens förmåga att samhandla och med kraft påverka och förändra det som sker. Materialiteten 

framträder i sekvensen som aktiva i samhandlandet med barnen. I varandet och tillblivelsen möts barn 

och materialitet och allteftersom stöter barnen på frågor och fenomen som de kreativt och kollektivt 

förhandlar och producerar kunskap kring.  

I den här sekvensen är miljön en aktiv och viktig performativ agent och del i skapandet av kunskap. 

Pedagogen har iscensatt och skapat ett, utifrån barnens tidigare frågor och kunskapsskapande, rum där 

en mängd material finns tillgänglig. Pedagogen har påbörjat ett bygge av hexagoner i tejp, och lämnat 

tejpen framme som ett erbjudande och en potentiell möjlighet för barnen att fortsätta med.  

Den här specifika lärmiljön kan också tänkas vara av diskursiv karaktär. Performativt har det på den 

här avdelningen växt fram ett visst sätt att arbeta med naturvetenskapliga fenomen som också handlar 

om att iscensätta miljöer och att jobba med ljud och form. Diskursivt sett tillåter det barn och 

pedagoger att lära på nya, kanske oväntade sätt, med stort utrymme för förändringar och 

transformeringar. Mellan miljön, barnen och diskurserna uppstår ett materiellt-diskursivt fenomen. 

Iscensättandet av miljöer är på den här avdelningen en del i kulturen av hur man uppfattar och arbetar 

med naturvetenskap. En viss sorts lärandepraktik för med sig performativa sätt och handlingar och 

materialiserar på sikt barn och pedagoger att handla och agera på ett visst sätt. Den här miljön, sedd 

som en performativ agent, får saker att hända. I iscensättandet och skapandet av binas liv skapas 

agens, som påverkar och ”gör” händelseförloppet. I mötet med projektorn och ljudet uppstår en 

flygande och musikalisk dans som är av kroppslig, livlig och glädjerik karaktär. 

Det materiellt-diskursiva fenomen som uppstår i mötet med miljön för med sig en rad saker. Genom 

att pedagogerna utgår från barnens tidigare frågor och funderingar och låter dem styra utformningen 

av miljön, ges barnen stort utrymme för att utforska sina egna intressen och utifrån dem konstruera 

och producera kunskap. Pedagogerna är öppna för, och möjliggör för förändringar, där även det som är 

lite tokigt får plats. Barnen förändrar performativt sätten de får möta naturvetenskapliga fenomen 

genom att ställa frågor och agera med och mot material, vilket påverkar pedagogernas iscensättande av 

miljöer. Barnen är därför delaktiga i att skriva fram vad naturvetenskap betyder inom ramen för deras 

förskoleverksamhet. Dels genom att själva producera kunskap och idéer om vad naturvetenskap är och 

kan vara men också genom att skapa utrymme/potentialitet/mellanrum för oväntade och nya sätt att 

möta och samhandla kring ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll. Barnen och naturvetenskapens 

tillblivelse, är på så sätt, även i den här diskussionen sammanflätade. Kunskapsskapandet och 

funderingarna växer fram och synliggörs i intra-aktionerna. Diskurser om hur man i praktiken lär 

naturvetenskap och vad naturvetenskap är, är precis som annan materialitet i tillblivelse och därför 

också föränderliga och transformativa. Barnen blir agenter som har förmåga att förändra dessa 

diskurser i praktiken genom att tillföra och använda ex. ljud eller dans i naturvetenskaplig 

undervisning. Jag menar genom detta resonemang att barnen är delaktiga i att ”göra” naturvetenskap.  
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Resultattabell och analys 2 
 

Observation 2- Lera i projektet om bin. 

 
I sekvensen får barnen möjlighet att arbeta med lera i förhållande till projektet om bin. Föräldrarna 

på förskolan har under ett föräldramöte hittat på en saga om ett drottning-bi som tappat sitt hjärta. I 

anslutning till detta har föräldrarna påbörjat lerfigurer som återfinns i sagan. Barnen får 

instruktioner om att fortsätta eller haka i, där föräldrarna avslutade. Sagan läses upp och man går 

gemensamt igenom vad som behövs och vem som ska göra vad. Man kommer fram till att man 

behöver en stor bikupa och massor av arbetarbin. På bordet finns tidigare skapelser av bin. 

 
Estetik/material/uttryck Naturvetenskapligt 

ämnesinnehåll 
Observation Citat Reflektion 

Skapande i lera- konstruera 
bin 

Fysiologi- kroppsdelar; 
vingar, gadd, ben. 

 

I byggandet 
uppmärksammar 

barnen binas 

kroppsdelar och hur de 
sitter ihop. 

”Jag ska göra ett bi 
utan kropp och vingar. 

Bara ben. Den har 

tappat kroppen. Ibland 
ser man när de är döda 

då ere bara benen 

kvar”. ”Jag ska göra ett 
konstigt bi istället. Det 

är för svårt när 

vingarna är så tunga”. 
”ÅÅÅH den här blir ju 

helt knasig! Den har 

jättelöst huvud”. 

Lerans kvaliteter 
framträder ibland som 

bråkiga. Den är torr 

och hård och svår att 
sammanfoga vilket 

leder till nya sätt att 

se-handla-och göra 
bin. 

Morfologi-behåring och 
storleksförhållanden 

Barnen diskuterar binas 
storlek och eventuell 

behåring. 

 
 

 
 

 

 
Efter citatet 

uppmärksammar 

pedagogen barnen att 
de har tecknat bin med 

hår under bildskapande 

aktiviteter. Barnen 
svarar med något jag 

uppfattar som förvåning 
och skratt. 

”Drottningen är störst, 
ja mycket större än de 

andra”. ”Jag har gjort 

en vakt. Den är 
mindre. Jag vet inte 

men den kanske är ett 
barn”.  

 

 
”Kolla mitt bi. Den och 

den, de är flintskalliga. 

Bin har ibland 
flintskallar”. 

 

 
 

Lerbina som agenter 
samhandlar med bl.a. 

barnen och i detta 

uppstår en diskussion 
om storlek och 

förhållandet mellan 
drottning, vakt och 

barn. 

 
Tanken om att bin 

skulle vara 

flintskalliga- får i detta 
tillfälle stark agens 

och leder till många 

skratt och till nya 
idéer. Tanken leder 

också till diskussion 

om faktiska 
naturvetenskapliga 

ämneskunskaper, när 

pedagogen påpekar att 

barnen tidigare har 

arbetat med bins 

behåring. 
Biologi- Bins liv: skaffa 
föda 

 ”På sommaren hämtar 
de nektar och gör 

honung”. 

Barnen visar med de 
här uttrycken att de 

har viktig 

naturvetenskaplig 
kunskap om bins liv. 

Biologi- Bins liv: ålder Barnen pratar om 

åldern på bina som blir 
till. På frågan om hur 

man ser vem som är 

äldst svarar barnen att 
det är den som är störst. 

Om det vore tvärtom 

”vore det verkligen 
knäppt”. Barnen 

skrattar. 

”Det här är en treåring, 

den här är fem.” 
Tanken om bins ålder 

bråkar med och 
samhandlar med 

barnen och lerbina. 

Skratt och knasighet 
framträder. Att vända 

på tankar är roligt? 

Biologi- Bins liv: 
bisamhällets roller 

 ”Jag har gjort en bebis. 
Drottningen matar alla 

bebisarna. Det finns 

kanske 200 bebisar, 

I lerskapandet runt 
bordet föds nya idéer 

utifrån skapelserna om 

hur bebisbin får i sig 
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eller en miljon”. ”Det 

kanske finns en 

mamma till alla, alltså 

kanske hundra 
drottningar, lika många 

som bebisar”. 

föda. Bisamhället 

består av en drottning 

och massa bebisar- 

och barnen spekulerar 
i om det kan finnas 

andra alternativ. 
Skapande i lera- konstruera 
bikupa 

Biologi- Bins liv: livet i 
bikupan 

 

 Ett barn berättar om 
livet i kupan: ”De ser 

vad det är i luften 

(säsonger). De är inne i 
bikupan på vintern och 

sen ute på sommaren”.   

”De ser vad det är i 
luften”. Intressant och 

komplex tanke. Hur 

förändras luften med 
säsongerna? Hade 

varit intressant att höra 

mer. Barnen visar 
också att de har 

naturvetenskapliga 

kunskaper om hur bin 
lever och beter sig. 

Materialitet  Till sitt förfogande har 

barnen förutom lera en 

del verktyg som har 
med lerskapande att 

göra; spatlar, penslar, 

slickers men också en 
spik.  

 

De har också en bit av 
en riktig bikupa. Barnet 

som gör bikupan tittar 

på den riktiga bikupan- 
och kavlar sedan sin 

lera. Därefter ber barnet 

om en spik och börjar 
göra hål på insidan av 

sin ”skål”. Det blir hål 

rakt genom leran. 

”Jag gör först platt och 

sen blir det som en skål 

såhär. Så ska jag göra 
prickar där inne”.  

 

”Jag gör tjockt så det 
håller längre”. 

 

Här uppträder en del 

av lerans specifika 

kvaliteter. Just i ”nuet” 
är leran torr och hård 

och svår att 

sammanfoga. 
Lösningen blir att inte 

kavla leran för tunn, 

för då spricker den. 
Antagandet visar på 

att barnet har 

materialiserad 
kunskap om lerans 

kvaliteter. 

 

I lerskapandet fortsätter barnen att utforska binas liv. Det naturvetenskapliga ämnesinnehållet från 

tidigare observation finns med, men transformeras och förändras i relation till leran och samtalen som 

uppstår runt bordet. Bland annat skapar barnen bin med ”knasiga” kroppar. Det är nya idéer om vad ett 

bi är och kan vara, som uppstår i det estetiska relationella mötet med ett material som tydligt både 

svarar och gör motstånd i barnens skapande. I lerkreationerna uppstår och synliggörs fysiologiska 

ämnesspecifika kunskaper och i görandet uppstår agens, glädje och morfologiska jämförelser.  

Det som inte uppstod i mötet med dramatiseringen av ett bi framkommer här som detaljerade 

beskrivningar och uppmärksammade samband av hur olika kroppsdelar sitter ihop. Barnen för 

fysiologiska resonemang om hur de olika kroppsdelarna fungerar och om vingarnas oförmåga att flyga 

om de är tunga. Med skärpta blickar och funderingar väcks frågan om bins behåring. Frågan om 

behåring tycks vara starkt agentisk och leder till många skratt om hur man ska avbilda ett bis håriga 

kropp. Kanske är det egentligen leran som torr och ”rynkig” som väcker frågan om eventuell behåring. 

Samhandlingarna visar sig sammanflätade och det är svårt att säga i vilken ände aktiviteten börjar eller 

vad det är som leder till frågan om behåring. Tanken om behåring uppstår i intra-aktionen, mellan 

materialiteten och barnet. 

Vad som tydligt väcker min egen förundran är materialets agens och förmåga att påverka och 

samhandla med barnen. I intra-aktionerna framträder lerans kvaliteter. Just idag är den tung och torr.  

Jag vet själv av erfarenhet att lera ibland uppträder på ett sådant sätt, då är den svår att ha att göra med. 

Den går inte att sammanfoga och den bråkar med mig när den inte ”vill” bli det jag vill att den ska bli. 

När lera i sin tur intra-agerar med mer vatten och mina händer är den trevligare att ha att göra med. 

Den blir lätt att sammanfoga och man kan göra många små detaljer och tvingas inte att ”göra tjockt” så 

som ett barn uttrycker det, för att konstruktionen överhuvudtaget ska hålla. Men just idag är leran torr 

och tung. Till viss del kan man tänka att leran som agent då begränsar vad som är möjligt att göra, men 
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det visade sig att den såväl som begränsar, också med sina specifika egenskaper möjliggör för och 

tvingar barnen till att tänka om och nytt. Leran kanske på så sätt bidrar till de mellanrum och 

tokigheter som uppstår. Det estetiska materialet har beroende på sina specifika egenskaper bidragit till 

att barn ställt frågor eller uppmärksammat naturvetenskapliga fenomen med direkt koppling till 

materialet. Anpassningar som följd av materialets begränsningar är kreativa och det uppstår nya frågor 

om samband mellan ålder och storlek, förekomsten av behåring och också om vingarnas fysiologiska 

och morfologiska egenskaper. Att återskapa en vinge i lera är svårt, då materialet är svårarbetat och 

tungt. Detta leder implicit till antagandet att ett bis vinge och vidare biets flygförmåga har koppling till 

vingens vikt och sammansättning.  

Jag uppfattar vidare situationen som att förskjutningen eller överföringen av kunskap från ett estetiskt 

uttryckssätt till ett annat bidrar med en alldeles egen form av potentialitet. Att ta med producerad 

kunskap och frågeställningar från en aktivitet i drama och försöka arbeta vidare med dem i lera 

resulterar i en rad nya insikter. Behårighet, fysiologisk kunskap, storlek hamnar i nya relationella 

sammanhang vilket väcker nya funderingar och utvidgade idéer om naturvetenskapliga samband. 

Genom att ta med sig rollfördelningarna i bisamhället från tidigare aktiviteter, uppstår frågan om 

skillnader i storlek bina emellan. De små lerskapelserna får barnen att prata om sambandet mellan 

ålder och storlek. Drottningen är störst, men inte alltid äldst. De minsta lerskapelserna får vara bebisar, 

bestämmer barnen. Det väcker i sin tur frågor om hur de får föda och vem som matar bebis-bina. 

Barnen presenterar en rad hypoteser om hur detta går till och relaterar det till sina egna liv. I intra-

aktionerna leran och barnen emellan uppstår också samtal om hur bin ser ut när de är döda, och barnen 

berättar om sina erfarenheter av att hitta döda bin på golvet. I leran formas bin med tappade kroppar 

och ben. Ett dött bi är bara ben. Ett annat ben får ett jättelöst huvud. Det är alla effekter av 

samhandlingarna- genom att barnen samtalar, gör och genom att leran leker tillbaka med barnens 

tankar. 

Resultattabell och analys 3  

 

Observation 3- Måla i projektet om lukter 

 
Barnen får i den här sekvensen möjlighet att måla tungor. De har tidigare både ritat och målat tungor, 

och samlas först kring en dokumentationstavla för att återkoppla till det de och kompisarna gjort förut. 

De uppmärksammar detaljer och förskolläraren återger vad barnen sagt. Sekvensen fortsätter sedan 

med att barnen och pedagogen bestämmer vilket material de behöver. Till sin hjälp har barnen också 

speglar de kan studera sin tunga med.  

 
Estetik/material/uttryck Naturvetenskapligt 

ämnesinnehåll 
Observation Citat Reflektion 

Tidigare bildestetiska alster Fysiologi- Tungans 

funktioner, prickarnas 
funktioner 

Pedagogen undrar vad 

man ska ha tungan till. 
Barnen svarar äta, 

slicka, prata, vissla, 

dricka, pussas och blåsa. 

”Prickarna känner vad 

vi äter”. 

 

Barnen har 

uppmärksammat flera 
av tungans funktioner 

och i ett närmare 

utforskande uppstår 
frågor om prickarna.   

Rita med tusch Fysiologi- utseende, 

delar och form på 
tungan 

Alla barnen ritar tungan 

i en oval form med ett 
streck längs med mitten.  

 

 
 

Barnens ritningar 

beskriver prickarnas 

”Oj kolla de (prickarna) 

blir hjärtan. Men de 
(prickarna) har ju ingen 

spets”. 

Variationen i 

prickmålningarna- 
intressant! Hjärt-prickar 

uppstår i mötet 

naturvetenskap-penna-
barn. 

 

Variationen visar också 
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förekomst, de varierar 

både i antal och 

utseende. Några barn 

lägger till tänder i 
bilden. Ett barn inser 

hur vissa prickar blir 

som hjärtan och sätter 
sig vid ett annat bord. 

Barnet ritar hundratals 

prickar och hjärtan på 
sin tungteckning. 

på att varje kombination 

av barn-penna-

naturvetenskap (men 

också de andra barnens 
görande) leder till olika 

idéer och föreställningar 

om tungans utseende. 

Studera tungan i spegeln- 

känna och grimasera 
Morfologi- 

beskrivningar av 
prickarna och tungan 

Barnen beskriver hur 

tungan är prickig, röd 
och rosa. 

Ett barn tittar sig i 

spegeln: ”Man behöver 
inte färglägga för kolla 

(prickarna) är redan 

vita!”. 
 

”(pricken) är mjuk, inte 

skelett. Allt mjukt har 
inge skelett. Det är 

kött”. 

I samhandling med 

färgerna, spegeln och 
tungan produceras ny 

kunskap. Prickarna är 

vita och mjuka! 

Måla med flytande 
akvarellfärg 

Naturvetenskapliga 
samband och hypoteser 

I målningarna beskriver 
barnen var på tungan 

olika smaker känns. 

Detta illustreras i olika 
färger. I bilderna kan 

man se hur smaken har 

”fastnat” på tungan. En 
tunga är blå, för den har 

ätit blåbär. 

 
Ett barn målar tungan i 

många olika färger. 

”Prickarna kommer från 
maten till tungan”. 

”Man har prickar för att 

man äter kikärtor”. 

 

 

 

 

 
”Jag ska göra en 

regnbågstunga, det är 

därför jag tar olika 
färger!”. 

Efter experimenterade 
med olika smaker 

överför barnen sin 

materialiserade kunskap 
till bildestetiska uttryck. 

Färgerna illustrerar 

olika smaker som görs 
synliga i bilderna.  

 

 
Det uppkommer också 

frågor om prickarnas 

ursprung och barnen 
prövar många idéer.  

 

Det bildestetiska 
materialets 

(begränsningar) 

samhandlar tydligt med 
barnet och kanske den 

tidigare kunskapen om 

olika smaker om vad en 
tunga är. 

Regnbågstungan föds.   
Specifika frågor om 
bildestetikens redskap 

 Det finns bara en tjock 
svart tuschpenna. 

 

Det finns bara en röd 
färg. Alla vill ha den 

röda. Ett barn måste 

byta bort den röda 
färgen, och fortsätter 

måla sina prickar i 

mörkrosa. När barnet får 
tillbaka den röda färgen 

målar hen över alla 

mörkrosa prickar med 
rött. 

Barnen förhandlar om 
pennan: ”Du kan få låna 

den en stund men du 

måste vara försiktig”.  

 

Agens! Den svarta 
tjocka tuschpennan och 

den röda målarfärgen 

framträder i sekvensen 
som extra viktiga. De 

har materiella kvaliteter 

som inte de andra 
tuschpennorna och 

målarfärgerna har. De 

blir två viktiga agenter 
som erbjuder andra 

möjligheter till 

skapande och 
tillblivelse. 

 

Sekvensen som observeras kretsar kring smaklökarnas fysiologiska och morfologiska egenskaper. 

Med hjälp av olika sorters materialitet framträder och produceras kunskap om tungans funktion. De 

olika bildestetiska materialen är agentiska och samhandlar med barnens händer och tankar vilket sätter 

igång olika processer av tillblivelser. Pågående i aktiviteten samhandlar alla agenter och framträder 

gör förskjutningar och skillnadgöranden. Variation och nya idéer växer fram i intra-aktionerna, vilket 

resulterar i en regnbågstunga och kunskap om smaklökarnas morfologi. 

I den här sekvensen framträder dokumentationen som en performativ agent. Situationen startar med att 

barn och pedagoger samlas framför en tavla, där tidigare bildestetiska alster och citat finns samlade. 
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Det som senare sker hakar tag i, fördjupar och sprider den tidigare kunskap barnen hade om tungans 

funktion. Den pedagogiska dokumentationen får alltså kraft att förändra det pågående, och framträder i 

situationen som en medaktör som aktivt samhandlar med barn och materialitet. Barnen återkommer till 

dokumentationstavlan och ber pedagogen läsa upp vad de tidigare sagt och vissa av idéerna, som 

smaker som syns på tungan, får förnyat liv i produktionen av tungmålningar. Dessutom samtalar 

barnen och berättar om vad de gör och man kan se hur uppkomsten av prickar som hjärtan ”hoppar” 

från papper till papper. Barnen visar på insiktsfulla kunskaper om hur smaksinnet fungerar genom att 

representera smaklökarna som prickar. Det verkar som att idén smittar, inspirerar och dupliceras- 

vilket också innebär ett skillnadgörande.  

Tuschpennorna samhandlar och bidrar till variations- och detaljrika bilder av tungor. Från början 

utstakar sig tungorna likadant; en stor, oval form med ett streck i mitten, men allteftersom växer 

skillnader fram. Varje kombination av penna-hand-tanke leder till olika idéer om tungans utseende och 

funktion. Exempelvis kan ”hjärtprickarna” ses som en effekt av intra-aktionerna, där handens rörelse 

av tillsynes en slump, ritar en spets på prickarna som får barnen att associera till hjärtats form. Jag 

upplever fokuseringen av prickarna som viktiga för barnets meningsskapande och subjektiva uttryck 

av tungans utseende. Hjärtprickarnas tillblivelse kan förstås både materiellt och diskursivt på samma 

gång. Intra-aktionerna som resulterar i hjärtformade prickar kan förstås både som diskursivt 

informerade samt materiellt informerade.  

Jag uppfattar vidare att stämningen runt bordet präglas av noggrannhet, koncentration och 

omsorgsfulla val av färger. Barnen blandar nya nyanser som bidrar till produktion av ny kunskap. När 

barnen börjar färglägga stakas olika idéer fram. Några barn är mycket varsamma med att färgerna 

överensstämmer med tungans verkliga utseende, och andra barn hittar på nya, kreativa sätt att använda 

färgerna. De olika färgerna som målas på tungan, menar barnen representerar olika smaker där blå färg 

exempelvis kan betyda blåbärssmak. I intra-aktionerna mellan barnen och färgerna och många andra 

agenter uppstår idén om regnbågstungan, en tunga i alla möjliga färger, som kanske representerar ett 

försök att illustrera smaksinnet. Huruvida idén om denna tunga uppstår som en effekt av 

färgblandningarna, tanken om sambandet mellan färg och smak eller om den är en effekt av 

begränsningarna av ”rätt” färger är svårt att svara på.  

Några barn studerar noggrant sin tunga i spegeln för att avbilda den på pappret. Spegeln får i 

sammanhanget stark agens, för att barnen ska kunna se och använda sig av sin egen tunga som agent. 

Barnen visar också på att de använder ett naturvetenskapligt sätt att skaffa sig kunskap, genom att 

observera och titta noga. Spegeln som agent samhandlar i sekvensen med barnen, och kunskapen om 

att prickarna är vita och mjuka uppstår som en effekt av intra-aktionerna. Dessutom får den röda 

färgen i de här sammanhangen väldigt stark agens. Det beror dels på att färgen verkligt behövs för att 

måla en tunga, men kanske också för att det på bordet bara finns en röd färg. Tillgången på röd färg 

bidrar om möjligt både till begränsning men också till fantasi och kreativitet genom att barnen får 

anpassa sig efter vad som finns att tillgå. I ett fall väljer ett barn att måla alla prickar i mörkrosa, och i 

ett annat fall väljer barnet i brist på röd färg att istället göra en regnbågstunga. I motsats till att 

begränsa skapandet utgör estetiken och materialet här en ingång till, eller ett mellanrum där något nytt 

kan uppstå. Materialbegränsningen föder en idé, ett mellanrum, där de olika färgerna manar barnet till 

att tungan är en regnbåge. 
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Resultattabell och analys 4 

 

Observation 4- Lera i projektet om lukter 

 
I observation 4 får barnen möjlighet att skapa näsor i naturlera. De samlas först kring ett bord där 

pedagogen samlat andra barns lernäsor och tidigare dokumentation från luktprojektet. En fråga som 

verkar extra intressant är vad lukten tar vägen någonstans. I samhandling med leran utforskar 

barnen sina hypoteser om luktens väg in i näsan och vad som händer när den väl är där inne. Till sin 

hjälp har barnen speglar de kan studera sin egen näsa med.  

 
Estetik/material/uttryck Naturvetenskapligt 

ämnesinnehåll 
Observation Citat Reflektion 

Skapande i lera Fysiologi- näsans delar Barnen och pedagogen 

pratar om näsans olika 
delar; näsrygg, nästipp, 

näsborrar. 

  

Fysiologi- näsborrarnas 
funktion 

Barnen förklarar hur 
lukten kommer in i 

näsan genom 

näsborrarna. Ett barn 
berättar hur 

”smaklukten” kommer 

in i ett av hålen 
(näsborre). Pedagogen 

gör barnet 

uppmärksamt på att det 
inte blivit hål i 

lernäsan, utan att det 

snarare är gropar, och 

då ”fastnar” lukten där. 

Barnet gör ordentliga 

hål. I diskussionen 
berättar barnet att när 

lukten kommit in i 

näsan, åker den ut 
genom hålen bakom 

näsan, där den blandas 
med andra lukter (och 

fastnar i 

luktavkänningsprickar) 
för att sedan åka ut 

genom en annan 

näsborre. 

”Man måste ha hål i 
näsan för att kunna 

andas med munnen 

stängd”. ”...sen åker 
lukten ner (pekar på 

baksidan av näsan där 

näsborrshålen kommer 
ut) och sen åker den ut 

i den andra 

näsborren”.  
 

”Lukten fastnar i 

näsan här (pekar på 

nästippen)”. 

Luktavkänningsprickar. 
Teorier om hur luftens 

flöde passerar näsan, 

blandas och fångas upp 
och sedan åker ut igen. 

 

Materialitet- vikten av 
verkliga hål. 

Morfologi- beskrivning 
av olika näsor 

Ett barn lägger i 
spegeln märke till att 

det blir streck på näsan 

när man rynkar den. 
Hen gör rynk-streck på 

sin lernäsa. 

 Genom prövande i 
samhandling med 

spegeln framträder nya 

egenskaper hos näsan 
som också samhandlar 

med lerskapandet. 
Experimenterande: spegel-
näsa-lera 

Naturvetenskapliga 
samband och hypoteser 

 

Fysiologi- förmåga att 
lukta 

Tillsammans med en 
pedagog för barnet 

samtal om att det 

kanske finns prickar i 
näsan precis som det 

gör på tungan som kan 

”fånga” lukten. 
 

Ett barn upptäcker i 

prövandet av att lukta 
på stjärnanis att man 

kan känna två lukter 

samtidigt (både själva 
doften av lerkrukan och 

stjärnanisen som ligger 

där i). 
 

Barnen prövar att lukta 

på flera olika kryddor. 
De drar in luften hårt, 

 

 

 

 

 

 
Barnet berättar hur de 

olika näsborrarna kan 

fånga olika lukter: 
”Den (pekar på 

lerkrukan) kommer i 
den (pekar på 

näsborren) och den 

(pekar på kryddan) 
kommer i den andra”.  

 

”Jag bara känner att 

Nya hypoteser- 
koppling till tungans 

fysiologi (som är 

materialiserad kunskap 
från tidigare i 

projektet). 

 
 

Aktiva agenter: krukan, 

stjärnanis- lukterna. 
 

 

 
 

 

 
 

 

Det känns på kanelen 
att det är kanel. Är 
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jag uppfattar det som 

ett försök i att känna 

efter var lukten tar 

vägen. 

det här är kanel. Det 

känns här (pekar på 

kanelen)”.  

 
Ett barn gör flera hål i 

sin lernäsa och 

berättar: ”Där uppe är 
den äckliga lukten. I 

alla hålen här uppanför 

här kommer det 
äckliga. Där under, i 

de hålen, kommer det 

goda. Kanel och 
godislukt kommer där 

nere”. 

barnet inne på nån 

slags idé om 

luktminne? 

 
I intra-aktionerna 

uppstår en idé om att 

hålen känner olika 
lukter. Barnet får också 

en teori om att äckliga 

och goda lukter 
sorteras in i olika hål. 

 

I observation 4 deltar flera aktiva agenter i intra-aktioner som resulterar i produktion av kunskap om 

näsans fysiologiska och morfologiska egenskaper. Den pedagogiska dokumentationen har i likhet med 

i observation 3 en agentisk roll, och tidigare skapelser av näsor, citat och ritningar samhandlar med 

barnens nya lerprodukter. De lerprodukter som tar form används för att återkoppla till tidigare 

skapelser och används av barnen för att förklara funktioner i näsan. Dokumentationen är i den här 

sekvensen både närvarande och aktivt deltagande, den bidrar till nya idéer och ställer frågor till barnen 

om de nya skapelserna.  

Andra agenter kan i sammanhanget tänkas vara speglar, kryddorna, krukorna, pedagogen, barnen, ler-

redskapen, leran och barnens egna näsor. Spegeln är en central agent, med stark agens, som färgar och 

påverkar intra-aktionerna. Rynkor på lernäsorna uppstår som en effekt av barnets grimaserande och 

samhandlande med spegeln. De nya erfarenheter och kunskaper som produceras om näsans rörelse och 

utseende ses alltså som ett resultat av de intra-agerande som pågår under sekvensen. På liknande sätt 

upptäcker ett barn hur man kan känna två lukter samtidigt. I experimenterande och i intra-aktion med 

flera kryddor och sin egen näsa upptäcker ett barn hur hen känner lukten både av kryddan och av 

själva krukan som kryddan ligger i.  

Leran är i situationen en viktig agent vars materiella egenskaper uppstår i intra-aktionerna och är i 

sammanhanget delaktiga i att påverka och förändra händelseförloppet. Lerans kvalitet som formbar 

och föränderlig framträder tydligt. Liksom vid tillfället då barnen skapade bin i lera handlar även den 

här aktiviteten om att förändra, göra nytt och göra skillnad. Det verkar ibland som att barnen har en 

bild av vad leran ska bli, andra gånger verkar det som att själva leran bestämmer vad som blir. Likväl 

som barnen formar leran verkar också leran forma barnen. Tillblivelsen, både vad för kunskap som 

produceras i intra-aktionen och vilket barn som blir till, uppenbarar sig som sammanflätad. Det verkar 

som att förändring och förvandling är två processer som är i görande vilket också ger stort utrymme 

för fantasi, oförutsägbarhet och kreativitet att ta plats. Ibland verkar de nya idéerna och tankarna 

uppstå i leran, eller genom att barnens händer tänker i leran. Exempelvis så uppstår i samhandling med 

leran tanken om att det finns flera näsborrar, som var och en ansvarar för att fånga upp olika, goda 

eller äckliga, slags lukter. Om det är hålen på näsan eller barnets insikt i förmågan att känna flera 

lukter som ger upphov till idén är svårt att svara på, men jag vill påstå att upphovsrätten liggen mellan 

barnet och leran, i mellanrummet och sammanflätningen. På liknande sätt uppstår mellan 

dokumentationen, leran och människorna, hypotesen om att det kan finnas prickar i näsan som det 

finns på tungan. Det är en insiktsfull parallell barnen drar mellan smak- och luktsinnet. Genom att 

spekulera i om det finns prickar i näsan, kan man tolka att barnen har någon slags kunskap om att det 

bör finnas receptorer för att motta även andra sorters sinnesintryck. Lerans materiella egenskaper, vare 

sig de begränsar eller möjliggör, leder till anpassningar och förändringar i görandet som leder till 

transformering och konstruktion av kunskap. 
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Diskussion  

Den här studien har uppstått genom undersökningar av barns naturvetenskapliga utforskande med 

fokus på estetiska aspekter. Syftet med denna studie har varit att undersöka hur naturvetenskapliga 

utforskanden som innefattar estetiska element kan rymma potentialiteter till naturvetenskapligt 

lärande. Genom att studera de intra-aktioner som uppstår i skärningspunkten mellan naturvetenskap 

och estetik har jag kunnat analysera och diskutera studiens frågeställningar om estetiken och 

materialitetens roll och funktion i de naturvetenskapliga lärprocesserna. Samtidigt har jag kunnat 

synliggöra det naturvetenskapliga ämnesinnehåll som uppstått som ett resultat av de intra-aktioner 

barnen deltagit i. 

Analyserna tyder på att både lärmiljöer och materialitet är aktiva och kraftfulla agentiska aktörer, som 

samhandlar med barnen i produktionen av naturvetenskapliga kunskaper. Miljön framstår som 

drivande och central i barnens meningsskapanden när den tillåter vissa sätt att agera i förhandlingen av 

ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll. Resultaten tyder också på att barnen är aktiva och förändrar 

miljöernas förutsättningar genom att ställa frågor och med kreativa och oväntade sätt möta det 

naturvetenskapliga innehållet. På det sätt Caiman (2015) och Siry et al. (2012) beskriver hur barn 

skriver fram en ny vetenskaplig diskurs genom att göra naturvetenskap kan man dra slutsatsen att 

naturvetenskap inom en viss kontext förstås som rörlig. Vad naturvetenskap är, blir och kan tänkas 

vara är beroende av människors och materialiteters samhandlande. I intra-aktioner förskjuts och 

förändras de diskurser som styr vårt förhållningssätt till både naturvetenskapliga och estetiska 

aktiviteter.  

I likhet med Thulin (2010) visar mitt material även på hur barn ställer innehållsrika frågor som de 

själva driver inom ramen för lärprocesserna. Barnen formulerar hypoteser om naturvetenskapliga 

samband, om ”luktlökarna” som receptorer av lukt och vidare näsans sinnesintryck. Barnens intra-

agerande tyder på ett motstånd till den vuxna rationalitet och idé om ett linjärt lärande som Saar och 

Nordberg (2015) beskriver. Dessutom visar barns intra-agerande på flera kreativa och oväntade sätt 

med vilka man kan behandla ett naturvetenskapligt ämnesinnehåll. I mötet mellan naturvetenskap och 

estetik uppstår nya, djupt insiktsfulla kunskaper om naturvetenskapliga samband.  

I likhet med Saar och Nordberg (2015) hävdar jag också att barns estetiska uttryck är kommunikativa 

redskap som bör användas inom forskning. Barns estetiska uttryck i den här uppsatsen, representerar 

insiktsfulla observationer om naturen och uttrycker vidare naturvetenskaplig ämnesförståelse som inte 

alltid uttrycks verbalt. I intra-aktionerna uppstår genom samhandling med estetiska material och 

tidigare materialiserad kunskap djupa naturvetenskapliga förståelser som inte på förhand var givna. 

Regnbågstungan uppstår som en effekt av begränsningen av målarfärg och barnens kreativa sätt att 

möta de nya materiella förutsättningarna. Samtidigt förstås regnbågstungan som en representation av 

hur smaksinnet fungerar. Lerans speciella kvaliteter kan tänkas ha gett upphov till den tillsynes tokiga 

idén om bins flintskallighet, men som i vidare samhandling utvidgades till frågor om bins behåring. 

Det estetiska materialet kan vara en metod, för att i ett naturvetenskapligt arbetssätt, noga observera 

naturen, men har också fungerat som öppnare för de mellanrum där i de här tokiga och roliga frågorna 

uppstår. Mellanrummen uppstår i mötet mellan olika materialiteter och utgör potential till att 

transformera eller hitta nya sätt att göra sammankopplingar med. Jag hävdar därför också att barns 

estetiska uttryck är viktiga kommunikativa redskap även i undervisningssyfte. Deras estetiska 

verksamhet har i den här uppsatsen både representerat djupa insiktfulla naturvetenskapliga kunskaper 
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men också visat sig bidra till att nya frågeställningar och idéer uppstår. Den estetiska dimensionen kan 

därför också fungera som länk, mellan det förväntade och det oväntade, där vi upptäcker nya 

potentiella frågor att undersöka.  

Jag lägger mig i linje med Elfström och Furness (2010),  Kauffman (2012), Lind (2010) och Vecchis 

(2010) resonemang om att en estetisk dimension har särskild potential att fördjupa ämneskunskaper, 

genom att skapa öppningar och sammankopplingar mellan oväntade ämnen och discipliner. De 

estetiska processer barnen i den här studien ingår i, har visat sig potentiellt rika till att med sina 

särskilda kvaliteter befrukta och bidra till att nya naturvetenskapliga kunskaper uppstår. Frågan är om 

estetiskt material uppvisar särskilt starka agentiska förmågor genom respektive materials kvaliteter 

som är tillåtande för barns samhandlande. Nordin-Hultman (2004) och Elfström och Furness (2010) 

påbörjar diskussionen om materials egenskaper och i den här studien framstår de estetiska materialens 

kvaliteter som formbara, anpassningsbara och plastiska vilka samhandlar väl och leder till variation 

och skillnadgörande samtidigt som barnet får utlopp för subjektiva uttryck och meningsskapande i en 

sammanflätad process. Att lära med, genom och i estetik skapar komplexa och kreativa sammanhang, 

där barn får möjlighet till inflytande över sitt lärande.  

Resultaten i den här studien har dessutom visat på att de olika estetiska processerna samtidigt har 

begränsat och möjliggjort för barns skapande, och både har tvingat fram och utgjort öppningar för 

vidare kreativa lösningar och tankar. I observationerna har de visat sig trigga igång olika sorters 

resonemang, frågeställningar och upplevelser. I vissa fall, omöjliggör estetiska begränsningar att 

närma sig naturvetenskapen på ett sådant sätt som kan tänkas vara meningsfullt tillfredsställande för 

barnet. Andra gånger har begränsningen inneburit att barnet fått anpassa sig och förändra sitt tänkande, 

vilket lett till fler möjligheter där fantasi och kreativitet fått plats. De olika estetiska uttrycken framstår 

i empirin som igångsättare av olika kunskapsskapande processer. Genom att omsätta sin 

materialiserade kunskap i estetiska uttryck och därmed försätta dem i nya relationella samband, triggas 

naturvetenskapliga processer igång. Det blir alltså olika sorters processer av kunskapsskapande när 

naturvetenskapliga fenomen anbegrips med olika estetiska material och tekniker. Vad som blir till är 

alltså en fråga om vad för slags möten man bäddar för, vilken materialitet och vilket estetiskt uttryck 

som man väljer att utforska med. I relation till tidigare forskning om pedagogers ämneskunskaper och 

kompetens för att kunna möta barnen i naturvetenskapliga lärprocesser (se Andersson & Gullberg 

2014; Appleton 2008; Hansson, Löfgren & Pendrill 2014), visar mina resultat på att kompetensen inte 

bara handlar bara om naturvetenskaplig ämnesförståelse, utan även om estetisk verksamhet och 

kunskap om materialitets förmåga att samhandla. De är viktiga faktorer för att kunna möta barnen och 

möjliggöra för ett fördjupat naturvetenskapligt lärande. Lenz Taguchi (2012) beskriver hur vi, för att 

förstå de komplexa möten som leder till lärande, måste vidga vår blick. Utgångspunkten i att 

materialitet är starkt agentiskt får förskoledidaktiska konsekvenser. Resultaten i den här uppsatsen 

väcker frågor om performativa agenters samhandlande och vad som uppstår i relation till barnens 

hypoteser och idéer. Delvis handlar detta om hur väl pedagogerna kan ta tillvara på, utveckla och 

använda potentialen i barnens kreativa resonemang för att erbjuda rika möjligheter för dem att utvidga 

dessa i olika relationella sammanhang.  

Genom att låta barn möta naturvetenskapliga frågor och fenomen på olika sätt, om och om igen, 

öppnas de mellanrum där barnen tillsammans med materialet kan göra förskjutningar som på olika sätt 

transformerar och förändrar lärandeprocessen. Möten mellan naturvetenskap och estetik har med 

utgångspunkt i empirin verkat befrukta varandra på oväntade och kreativa sätt. Dessa kunskaper kan i 

praktiken innebära att vi på mer medvetna sätt iscensätter och planerar för att barn får möta sina frågor 
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i olika relationella sammanhang. I samhandling med barnen kan lärmiljöer performativt arrangeras 

som en aktiv och agentisk del i skapandet av kunskap. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Undersökningar av de här frågorna kan generera i kunskap om hur de olika estetiska uttrycken och 

lärprocesserna samspelar med och fördjupar andra ämnesområden. De kan även bidra till bredare 

förståelse kring vad för naturvetenskap som lyfts fram och som synliggörs i barns olika estetiska 

uttryck. På sikt och i förlängningen, kanske framför allt i mitt eget yrkesliv, kan de bidra till förståelse 

om olika förskoledidaktiska val och aspekter som behöver beaktas i det utforskande arbetssättet.  

Slutsatser 

De olika estetiska processerna har begränsat och utvidgat barns uttryck och kunskapsskapande, och 

har både tvingat fram och möjliggjort för vidare kreativa lösningar och tankar. Den estetik som 

uppenbarar sig i empirin, är en dimension som särskilt uppmuntrar nya och oväntade sätt att 

transdisciplinärt röra sig mellan ämnen och göra sammankopplingar som leder till att 

naturvetenskaplig kunskap uppstår. Hur valet av estetisk aktivitet påverkar vilken naturvetenskap som 

blir till framträder som en materiellt-diskursiv fråga. I barnens estetiska lärprocesser synliggörs och 

fördjupas naturvetenskaplig förståelse och kunskap samtidigt som den bidrar till nya frågeställningar 

och hypoteser. Med utgångspunkt i materialitets handlingskraft är min slutsats att pedagogiska miljöer 

måste iscensättas på ett medvetet sätt, där etik och estetiska dimensioner får stort utrymme och där 

lärmiljöer performativt arrangeras som en aktiv och agentisk del i skapandet av kunskap. 

Vidare forskning 

Mina resultat har visat att barn uttrycker djup naturvetenskaplig förståelse i estetiska lärprocesser. Det 

vore av intresse att fortsätta undersöka den estetiska dimensionen. Estetik är viktigt och väl använt i 

daglig verksamhet och måste därför fortsätta att utforskas för att man aktivt ska kunna iscensätta 

lärandemiljöer som stöttar, uppmuntrar och stimulerar till ett mångfacetterat lärande. 

Det finns stor potential, enligt mig, att ytterligare studera miljö, materialitets och kanske specifikt 

estetisk sådan, för att förstå deras agentiska förmåga och för att i vidare utsträckning kunna utforma 

och arrangera pedagogiska miljöer. Får estetiska och etiska dimensioner plats inom ramen för barns 

dagliga verksamhet möjliggör man för att barnen ska kunna bli delaktiga aktörer som på sikt kan 

förändra vad både naturvetenskap och undervisning i förskolan kan innebära.  
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Bilaga 1 Kontaktbrev till förskolor 

Hej! 

 

Mitt namn är Emma Hedenström och jag läser just nu den sjunde och sista terminen på förskollärarprogrammet 

på Stockholms universitet.  

 

I vår allra sista uppgift skriver vi ett självständigt arbete och jag har valt att fördjupa mig i naturvetenskapliga 

estetiska lärprocesser. Jag skriver till dig för att jag har varit i kontakt med X på förskolan Y, för att höra mig för 

om något intresse till att delta i min studie eventuellt kan finnas. Jag behöver självklart ditt godkännande, innan 

jag diskuterar vidare med X och hens kollegor. 

 

Jag tänker att estetiken är en central del i ett utforskande arbetssätt, där nya tankar föds och ger näring åt vidare 

funderingar och nyfikenhet. Jag ställer mig frågan vad som blir till när barn får utforska naturvetenskap med 

fokus på estetiska aspekter/uttryck/språk.  

 

För att kunna besvara den här frågan har jag tänkt mig deltagande observation som metod- vilket skulle innebära 

att jag är med i aktiviteter som berör ämnet. I detta ingår att jag är med och lyssnar, antecknar, samtalar med 

både barn och pedagoger i görandet. För minnets skull kan det bli aktuellt att använda en diktafon för 

ljudupptagning. För att kunna beskriva dessa situationer kan det vara en tillgång om jag kan illustrera 

naturvetenskapen som blir till i exempelvis barns alster. Antingen om man kan scanna eller fotografera till 

exempel målningar och liknande. Jag vill vara tydlig med att detta inte på något sätt handlar om att värdera eller 

bedöma varken pedagoger, barn, en praktik eller en process, utan att jag innehar en utforskande, nyfiken hållning 

där jag är öppen inför det som händer.  

 

Universitetet ställer höga krav på oss i den här uppgiften. Det självständiga arbetet är reglerat av regler om 

tystnadsplikt och personuppgiftslagen. Detta innebär att varken barns, familjers, pedagogers eller förskolans 

identitet får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Det insamlade materialet används endast för vår egen 

bearbetning och kommer efter ett godkänt betyg att förstöras. Uppsatsen publiceras sedan digitalt.  

 

Vidare regleras det självständiga arbetet av Vetenskapsrådets skrift om God forskningssed. Det innebär att jag 

behöver samtycke både från barn och deras föräldrar för att de ska kunna delta i studien. Medverkan är frivillig 

och kan när som helst avbrytas. Barnen har möjlighet att besluta om sitt eget deltagande, men en förutsättning är 

föräldrarnas samtycke. En viktig etisk aspekt när man bedriver forskning med barn, är att man är uppmärksam på 

signaler till ogillande som inte bara är verbala. Innan insamling kan påbörjas, kommer föräldrar att delges 

information om studien och dessutom blanketter med underskrift till samtycke delas ut och samlas in. Även 

barnen informeras på ett sätt som är lämpligt, och det kan vara av värde att jag är med under några timmar för att 

barnen ska hinna lära känna mig lite.  

 

Jag skulle vara så enormt tacksam och glad om ni har möjlighet att delta. Tidsmässigt är det här rätt snart, och 

jag nämnde ev vecka 48 för X. Jag skulle tro att det räcker med 5-6 observationer utspritt under en veckas tid. 

 

Har du några frågor, funderingar eller synpunker, tveka inte att höra av dig! 

 

Med vänliga hälsningar, 

 

Emma Hedenström 
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Bilaga 2 Samtyckesblankett till 

vårdnadshavare 

Hej alla föräldrar! 

Jag heter Emma Hedenström och är student på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, 

avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen 

för den sista och avslutande kursen i förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. 

För att samla in material till arbetet skulle jag vilja närvara i verksamheten under vecka 49. Vid dessa 

tillfällen vill jag observera situationer då barn och pedagoger specifikt arbetar med naturvetenskapliga 

och estetiska projekt. Vid dessa tillfällen sker observation med hjälp av anteckning, ljudupptagning 

och fotografering av barns teckningar och alster.  

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. 

Vänliga hälsningar, 

Emma Hedenström 

(författarens och handledarens kontaktuppgifter) 

 

Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till pedagog på avdelningen innan 

fredag den 27/11. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

Barnets namn 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Vårdnadshavares 

namnunderskrift/er………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 3 Fotografier 
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