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1. Introduktion 

Ett ritbord i en förskola – en allmänpedagogisk läsning  
Det är en vanlig dag på en förskola utanför en mellanstor stad i Sverige. 
Som så många andra dagar på de äldsta barnens avdelning har fem flickor 
valt att rita vid ritbordet. Sittandes bredvid varandra gör de teckningar och 
brev med regnbågar och hjärtan. De färglägger vant och lätt, och har redan 
hunnit färdigställa ett par teckningar med liknande motiv som ligger vid 
sidan av. En av flickorna frågar en annan om råd, ifall hon tycker att hon 
ska rita en regnbåge på ett brev hon tänker ge till en kompis? Flickan som 
fick frågan gör också ett brev med hjärtan och regnbågar, och ger ja till 
svar. Efter en stund frågar den första flickan de andra vid bordet om de tror 
att hennes kompis kommer tycka att hennes brev blir fint? Hon får åter ja till 
svar. Inspirerade av varandra färglägger flickorna noga. De delar med sig 
av såväl tuschpennor som olika pappersbitar när någon ber att få. Deras 
sätt att samarbeta och dela med sig kan tolkas som att den sociala relationen 
flickorna emellan är av stor betydelse för dem. 

 
 

 
 

Figur 1. Ett ritbord i en förskola 
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Ett ritbord i en förskola – en naturvetenskapsdidaktisk läsning 
Det är en vanlig dag på en förskola utanför en mellanstor stad i Sverige. 
Som så många andra dagar på de äldsta barnens avdelning har fem flickor 
valt att rita vid ritbordet. De ritar hjärtan och avbildningar av regnbågar. 
De färglägger vant och lätt, och har redan hunnit färdigställa ett par teck-
ningar med samma optiska fenomen avbildat, vilka ligger vid sidan av. 
Flickorna ritar noggrant färgerna i den ordning de syns i en regnbåge – det 
vill säga i den ordning färger är synliga i ett ljusspektrum – och ber då och 
då varandra att skicka den specifika färg de behöver för stunden. En av dem 
har ett antal pappersbitar framför sig i olika storlekar vilka hon klippt till 
med en sax. De andra frågar om de kan få varsin bit, vilket de får. När den 
sista av dem ska ta en konstaterar hon: ”Oj, det finns bara de stora kvar!” 
Kommentaren går att tolka som att även olika storlek på papper har bety-
delse i deras utforskande. 
 
De två beskrivningarna ovan är gjorda utifrån samma videosekvens från 
denna avhandlings empiri från en svensk förskola. I den första beskrivningen 
är det mest fokus på sociala aspekter medan det i den andra istället är natur-
vetenskapligt utforskande och teknik som står i fokus. Dessa två olika läs-
ningar gör att såväl barnen som de pågående aktiviteterna framstår på ganska 
olika sätt. I den första blir flickorna och deras tecknande nära förknippade 
med omsorg, nära relationer och ”flickighet” vilket gör att aktiviteterna kan 
uppfattas som delar av ett könat relations- och identitetsskapande flickorna 
emellan. I den andra läsningen framstår istället flickorna och deras teck-
nande som delar av ett naturvetenskapligt utforskande. Då båda beskrivning-
arna är gjorda utifrån samma videosekvens innebär det dock att de feminint 
kodade görandena och det naturvetenskapliga utforskandet pågick samtidigt 
och egentligen är omöjliga att separera från varandra. Med andra ord pågick 
”görandet av flicka” och ”görandet av naturvetenskap” som ömsesidiga pro-
cesser. Då situationen lätt kan uppfattas som feminint kodad och naturveten-
skap tvärtom, vilket understryks av tidigare forskning, har en tradition av att 
vara ett maskulint kodat ämne, finns det en risk att flickornas naturveten-
skapliga utforskande förbises i situationen1.  
 
I den här avhandlingen studeras hur förskolebarns naturvetenskapliga utfors-
kande pågår samtidigt och ömsesidigt med könande processer. Såväl utfors-
kande som könande ses i avhandlingen som göranden. Kön2 behandlas där-
med inte som något en person har utan som något som konstant skapas, åter-

                               
1 Samma empiri används i en av avhandlingens artiklar (Artikel I) varför jag hänvisar till 
avsnittet för artiklarnas resultat för fortsatta beskrivningar av hur könandet och det naturve-
tenskapliga utforskandet pågick ömsesidigt. 
2 I studien används kön som ett hybridfenomen innefattandes såväl kroppsliga (biologiska och 
materiella) som sociala aspekter, se vidare i avhandlingens teorikapitel under rubriken ”Ge-
nusteoretisk positionering och en agentisk realistisk förståelse av kön”. 
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skapas och omskapas på olika sätt beroende på rådande omständigheter, 
stund för stund. I fokus står vardagliga situationer som är vanligt förekom-
mande i förskoleverksamhet och som utgör en del av många förskolebarns 
vardag. Situationen vid ritbordet ovan utgör ett sådant exempel.  

Flertalet studier har under åren undersökt såväl könande processer i för-
skolan (se exempelvis Blaise, 2014; Davies, 1989; Eidevald, 2009; Hellman, 
2010; Hultman, 2011; Lenz Taguchi, 2011; Lyttleton-Smith, 2019; Osgood 
& Giugni, 2015), som naturvetenskapliga processer (se exempelvis Areljung, 
2016; Cremin, Glauert, Craft, Compton, & Stylianidou, 2015; Elm Fristorp, 
2012; Eshach, 2011; Fleer, 2009; Siry, 2013). Antalet studier som kombine-
rar både naturvetenskap och kön är dock fortfarande få. Inte heller de nylig-
en tillkomna studier som använder nymaterialistiska perspektiv, vilka foku-
serar på barns lärande och tillblivande3 som ömsesidiga processer, har könat 
tillblivande4 i fokus (se exempelvis Areljung, 2019; de Freitas & Palmer, 
2016; Haus & Siry, 2019; Taylor & Pacini-Ketchabaw, 2015). På så vis bi-
drar denna avhandling till forskningen genom att specifikt undersöka hur 
barns naturvetenskapliga utforskande och könade tillblivande sker ömsesi-
digt, samt hur detta medskapar olika barns möjligheter för naturvetenskapligt 
lärande och för en begynnande naturvetenskaplig identitet. Går vi utanför 
förskolans område finns det dock flera studier som visar på att naturveten-
skapsundervisning och naturvetenskapliga praktiker överlag ofta är starkt 
könade och premierar män framför kvinnor. En rad feministiska forskare och 
teoretiker har under många år just kritiserat naturvetenskap för att vara en 
manligt kodad disciplin förknippad med diskurser och normer rörande mas-
kulinitet, faktainhämtning, rationalitet, objektivitet och så vidare (se 
exempelvis Andersson & Gullberg, 2014; Brickhouse, 2001; Brickhouse, 
Lowery, & Schultz, 2000; Calabrese Barton et al., 2013; Carlone, 2004; 
Danielsson, 2012; Gonsalves, 2014; Haraway, 1988; Harding, 1986; 
Hussénius, 2014; Tan & Barton, 2008).    

I Sverige har jämställdhet varit inskrivet i läroplanen för förskolan sedan 
1998. Trots detta är pedagogers arbete med jämställdhet fortfarande i stort 
behov av utveckling (Skolinspektionen, 2017). Detsamma gäller förskolans 
uppdrag rörande naturvetenskapsundervisning (Skolinspektionen, 2016). Då 
läroplanen för förskolan reviderades 2010 gjordes detta i syfte att ge försko-
lan ett tydligare lärandeuppdrag med uttryckligt fokus på naturvetenskap, 
matematik och språk (Utbildningsdepartementet, 2010). Ett starkare fokus på 

                               
3 Begreppet tillblivande (becoming) syftar i denna avhandling till att det pågår konstanta 
tillblivanden i varje stund, vilket hör ihop med avhandlingens teoretiska utgångspunkt i ny-
materialistisk teori (Barad, 2007). Det ska därmed inte förväxlas med begreppet becoming 
såsom det används inom barndomssociologisk forskning, där being syftar till barns varande i 
stunden och becoming på något de förväntas bli/utvecklas till (av vuxna) i framtiden (se 
exempelvis Halldén, 2007; James & Prout, 1990). 
4 Könat tillblivande syftar till en förståelse för kön som något som konstant blir till genom 
görande, stund för stund (Ambjörnsson, 2004; Barad, 2003; Butler, 1993) 
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naturvetenskap har naturligtvis på olika sätt inverkat och inverkar på hur 
förskolans undervisning arrangeras – exempelvis hur de pedagogiska miljö-
erna i förskolorna ser ut och vad de anses ska erbjuda barnen. I den nyligen 
gjorda revideringen av förskolans läroplan (Skolverket 2018) har även jäm-
ställdhetsuppdraget förstärkts och fått en tydligare koppling till såväl ut-
formningen av förskolans miljöer som barns valmöjligheter, samt pedago-
gers ansvar att utmana och vidga barns intressen och lek. Trots detta har 
områdena naturvetenskap och jämställdhet i förskolan ännu inte tydligt 
kopplats ihop. Jämställdhetsarbete i förskolan beskrivs visserligen sedan en 
tid tillbaka som en pedagogisk fråga som måste relateras till barns livslånga 
lärande (SOU, 2004), men det benämns fortfarande inte som en didaktisk 
eller ämnesdidaktisk fråga, varken i styrdokument, rapporter eller gransk-
ningar som gäller för förskolan.  

Begynnande naturvetenskap i samhandlande 
Avhandlingen tar avstamp i vad som brukar benämnas som emergent science 
(begynnande naturvetenskap) (Siraj-Blatchford, 2001), vilket refererar till 
naturvetenskap som en social praktik, som dagligen på olika sätt utforskas av 
barn själva i deras lek. Detta innebär att studien särskilt fokuserar på barns 
möjligheter till naturvetenskapligt utforskande i vardagliga lekar och aktivi-
teter tillsammans med förskolans olika miljöer. För att studera barns naturve-
tenskapliga utforskande och könande processer som något som pågår ömse-
sidigt tar jag i studien hjälp av ett så kallat nymaterialistiskt perspektiv. Detta 
innefattar en syn på (barns) kunskapande och tillblivande som sammanflätat 
(Barad, 2003, 2007). Detta tänkande har under de senaste åren blivit allt 
vanligare inom förskola och förskoleforskning och kan sägas innebära ett 
pedagogiskt skifte från att lära om (ämnesinnehåll och begrepp) till att lära 
tillsammans med (de Freitas & Palmer, 2016; Hodgins, 2014b). Det ny-
materialistiska perspektivet gör även att en något annorlunda ansats tas rö-
rande hur begreppet emergent science förstås – istället för att se naturveten-
skap som en social praktik tar studien utgångspunkt i naturvetenskap som en 
materiellt-diskursiv praktik. Detta innebär att barnens naturvetenskapliga 
utforskande i avhandlingen ses som medskapat av såväl sociala som materi-
ella aspekter – det vill säga som skapat tillsammans med människor, normer, 
diskurser, fysiska ting, rum och platser. Vidare innebär det nymaterialistiska 
perspektivet att naturvetenskapliga fenomen betraktas som medskapare av 
såväl barnens lärande som tillblivande (se exempelvis Haus, 2018). Fokus i 
avhandlingen ligger således på samhandlanden5 mellan barn, platser, materi-

                               
5 Begreppet samhandlande används i avhandlingen för att visa på att människor, material, 
normer och naturvetenskapliga fenomen tillsammans skapar det som sker. Begreppet har 
ursprungligen använts inom förskoleforskning av Hillevi Lenz Taguchi (2012b) för att just 
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al, naturvetenskapliga fenomen, normer och diskurser och på hur såväl na-
turvetenskapligt utforskande som könande processer skapas på olika sätt 
beroende på vad och vilka som samhandlar för tillfället. 

För att undersöka barns naturvetenskapliga utforskande som ömsesidigt 
med deras könade tillblivande används i studien förutom emergent science 
och nymaterialistisk teori, även genusperspektiv (Barad 2003, Butler 1993). 
Denna utgångspunkt, i flera olika perspektiv och fokusområden, genererar 
didaktiska bidrag för förskolans naturvetenskapsundervisning då det gäller 
att bredda synen på vad naturvetenskap i förskolan kan vara och innehålla, 
hur naturvetenskap kan utforskas, tillsammans med vad och var, samt av 
vem. 

Studiens syfte och frågeställningar 
Syftet är att undersöka hur naturvetenskapliga fenomen tillsammans med 
andra agenter (mänskliga och ickemänskliga6) i förskolan deltar i och med-
skapar såväl könande processer som barns begynnande naturvetenskapliga 
utforskande och identitetsskapande. 

 

Följande frågeställningar undersöks i avhandlingen: 
 

1. Hur skapas kön i barns samhandlande med materialitet och naturve-
tenskapliga fenomen i olika situationer i förskolan?  

2. Vilka möjligheter och begränsningar skapar könande processer när 
det kommer till olika barns utforskande tillsammans med naturve-
tenskapliga fenomen?  

3. Hur kan naturvetenskapliga fenomen medskapa barns utforskande, 
handlingskraft och (naturvetenskapliga) identitet? 

                                                                                                                             
visa på hur barn och förskolans material och normer tillsammans får saker att hända, samt 
medskapar varandra. Lenz Taguchi förklarar att begreppet ursprungligen är norskt och har 
använts inom datavärlden för att förstå hur något uppstår i gränssnittet mellan människa och 
maskin (Lenz Taguchi, 2012b, p. 22).  
6 Ickemänskliga agenter har tidigare använts som en översättning av engelskans nonhuman 
agents eller nonhumans av exempelvis Hultman (2011). Begreppet syftar till att visa på att det 
inte enbart är människor som skapar skeenden. I en förskola utgörs ickemänskliga agenter till 
exempel av olika fysiska material och rum men även av läroplansformuleringar, normer och 
naturvetenskapliga fenomen. En icke-mänsklig agent kan därmed vara ett fysiskt materi-
al/ting, men måste inte vara det. 
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Avhandlingens disposition 
Avhandlingen inleds med en övergripande introduktion som följs av en teo-
retisk genomgång i kapitel två. En tidig introduktion till den valda teorin 
skapar en grundläggande förståelse för läsaren rörande innehåll och val i 
avhandlingens övriga kapitel och är också viktig då exempelvis utformning-
en av studiens syfte och frågeställningar, syn på empirikonstruktion samt 
analysmetod, har direkt koppling till den aktuella teorin.  

I kapitel tre ges en historisk kontext för avhandlingens fokus som i kapitel 
fyra följs av en situering i relation till tidigare forskning. I kapitel 5 beskrivs 
studiens metodologi, fältstudie, empirikonstruktion, analysmetod, etiska 
överväganden och trovärdighet. Avhandlingens fyra artiklar sammanfattas i 
kapitel sex. Artikel I-III är empiriska studier medan Artikel IV är en metodo-
logisk artikel i vilken metoden i övriga tre artiklar fördjupas. Slutligen förs i 
kapitel sju en diskussion över avhandlingens sammantagna resultat och bi-
drag. Under denna utvecklas även avhandlingens resultat och bidrag ytterli-
gare. Kapitlet innehåller även didaktiska implikationer för praktiken samt 
förslag på fortsatt forskning.  
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2. Avhandlingens teoretiska utgångspunkter 

Då föreliggande avhandling syftar till att undersöka barns naturvetenskapliga 
utforskande och könade tillblivande som ömsesidiga processer medskapade 
av förskolans miljö, material och diskurser, har ett nymaterialistiskt perspek-
tiv valts som teoretiskt ramverk. Detta perspektiv möjliggör ett undersö-
kande av hur olika processer pågår sammanflätade med varandra. Vidare 
medför det valda teoretiska perspektivet att förskolans naturvetenskapliga 
innehåll ses som aktiva medskapare av dessa processer, såväl till barnens 
utforskande som könade tillblivande. Teorikapitlet inleds med en beskriv-
ning av ett antal huvuddrag inom nymaterialistisk teoribildning. Därefter 
följer en övergripande beskrivning av Karen Barads (2003, 2007, 2010, 
2011, 2014) teori agentisk realism som är den nymaterialistiska teori som 
specifikt valts för studien. Kapitlet avslutas med en beskrivning av avhand-
lingens genusteoretiska positionering samt vilka implikationer nymaterialist-
isk teori har för hur naturvetenskapliga innehåll och naturvetenskapsunder-
visning i förskolan kan förstås. Här lyfter jag även fram begrepp och per-
spektiv från andra forskare, vilka tillsammans med Barad, varit av betydelse 
för avhandlingens naturvetenskapsdidaktiska fokus.   

Posthumanism och nymaterialistiska perspektiv 
Nymaterialism har utvecklats ur posthumanistisk teoribildning där post-
humanism kan ses som ett paraplybegrepp för flera olika spår. Det finns 
olika inriktningar inom posthumanismen, men det som alla kännetecknas av 
är att människor, människors agens och tillblivande ses som sammanflätade 
med och beroende av andra aktörer eller agenter7, såsom andra människor, 
material, objekt, platser, djur, teknik och normer (Barad, 2007; Haraway, 
1991a; Latour, 2005). På så sätt ifrågasätts bilden av människan som en fast 
definierad kategori avskild från omgivningen. Posthumanismen problemati-
serar sättet att separera, kategorisera och dela upp världen. Den beskriver 
istället en värld som ständigt blir till på nytt genom överlappningar, delta-

                               
7 En aktör eller en agent är någon eller något som medskapar att något sker och kan syfta till 
att benämna såväl en människa, ett material eller en diskurs. Framöver i texten kommer be-
greppet agent användas mer frekvent än aktör då agent mer liknar Barads engelska begrepp 
för detta som utgörs av agent. 
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gande och samexistenser mellan människor, materialitet och diskurser. Med 
detta perspektiv som utgångspunkt går det inte att separera företeelser som 
dikotomier, som exempelvis kultur/natur, material/mening, socialt/materiellt 
o.s.v. Detta innebär dock inte att olika företeelser, som exempelvis natur och 
kultur, förstås vara samma sak utan snarare att olika företeelser är samman-
flätade med varandra och medskapas av varandra (Barad, 2007; Latour, 
2005; Sörensen, 2009; Åsberg, Hultman & Lee, 2012).  

Posthumanism och nymaterialistisk filosofi ska enligt flera forskare inte 
ses som nya teorier utan förskjutningar och vidareutvecklingar från andra 
perspektiv, som exempelvis postmodernism, socialkonstruktionism och post-
strukturell teori (Alaimo & Hekman, 2008; Hultman, 2011; Åsberg, 
Hultman, & Lee, 2012). Dessa perspektiv, vilka alla fokuserar på hur männi-
skor, kunskap, kroppar och identiteter konstrueras genom och tillsammans 
med språk, normer och diskurser, har varit viktiga för forskning inom utbild-
ningsvetenskap. Särskilt viktiga har de varit för forskning om genus i för-
skola och skola då de alla analyserar hur människor och mänskligt agerande 
kan förstås som delar av en social kontext (se exempelvis Ambjörnsson, 
2004; Blaise, 2014; Davies, 1989; Nordberg, Saar, & Hellman, 2010). Som 
en följd av det utbredda användandet av perspektiv med fokus på social kon-
text, människor och språk, har olika forskare argumenterat för behovet av 
verktyg som möjliggör framhävandet av andra sorters agenters medskapande 
effekter, såsom fysiska ting, material, natur och djur (se exempelvis Alaimo 
& Hekman, 2008; Barad, 2003, 2007; Haraway, 1991a, 1997; Lather & St. 
Pierre, 2013; Latour, 2005; Sörensen, 2009). Nymaterialism bygger således 
vidare på en poststrukturell förståelse av världen eller verkligheten/er som 
skapad av diskurser (där även materialitet ofta beskrivs som diskursivt kon-
struerat), och förstår världen eller verkligheten/er som ömsesidigt skapad av 
människor, materialitet och diskurser8 (se Barad, 2003, 2007). Detta synsätt 
på materialitet uttrycks av Stacy Alaimo och Susan Hekman (2008) som “a 
radically rethinking of materiality, the very ’stuff’ of bodies and natures” (s. 
6) och brukar inom feministisk teori kallas för den materiella vändningen 
(Alaimo & Hekman, 2008). Denna materiella vändning har även fått sprid-
ning inom förskoleforskningen. Trots att fokus på det materiella förstärkts på 
senare tid inom pedagogisk och didaktiskt forskning, innebär detta dock inte 
att det existerat en total avsaknad av fokus på materialitet inom andra per-
spektiv, utan istället att materialitet och agens har förståtts och lyfts fram på 
lite olika sätt inom olika discipliner. Sara Ahmed (2008), en framträdande 
teoretiker inom såväl feministisk- som queer- och postkolonialteori, menar 
att bara för att feministisk forskning har behövt, och behöver, teorier som 
kan förklara social reproduktion och hur vissa former av detta skapar normer 
över tid, innebär det inte att feministiska forskare inte känns vid den materi-

                               
8 Förklaringar av vad Barad menar med materialitet samt hur hon använder diskursbegreppet 
återfinns längre fram i teorikapitlet. 
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ella världens existens. Inom feministisk samhällsvetenskaplig forskning har 
därför exempelvis den mänskliga kroppens materialitet diskuterats i stor 
omfattning, samt hur normer kan materialiseras i den (Ahmed, 2010; Butler, 
1993; Dahl, 2016; Fagrell, 2005). Då det gäller förskoleforskning går det 
inte heller att hävda att det funnits en avsaknad av fokus på material och 
miljö i allmänhet. Tvärtom har miljö och material länge ansetts vara av stor 
vikt i förskolan, särskilt som verktyg för barns lärande (Socialstyrelsen, 
1987:3; SOU, 1951:15, 1972:26, 1997:157). Dock har det länge varit vanligt 
inom forskning om förskola, liksom inom samhällsvetenskaplig forskning 
överlag, att tänka kring (barns) agens som något mänskligt, tillhörande 
mänskligt agerande och intentioner. Materialitet har setts som verktyg för 
människor att använda snarare än att det setts som medskapare av agens i sig 
(Hultman, 2011; Latour, 2005; Lenz Taguchi, 2012). Sammanfattningsvis 
innebär detta att den materiella vändningen erbjuder ytterligare perspektiv på 
barns agens, lärande och tillblivande i förskolan (se exempelvis Areljung, 
2019; Haus, 2018; Lenz Taguchi, 2014; Rautio & Winston, 2015; Sandvik, 
2013; Taylor & Pacini-Ketchabaw, 2015).  

Agentisk realism 
Karen Barad, amerikansk feministisk fysiker och vetenskapsteoretiker, har 
med sin teori agentisk realism (eng. agential realism) varit en inspiration för 
såväl denna avhandling som för flera andra forskare inom utbildningsveten-
skap (se exempelvis Gunnarsson, 2015; Haus, 2018; Hussenius, 2018; 
Juelskjaer, 2013; Lenz Taguchi, 2012b; Lyttleton-Smith, 2019; Magnusson, 
2017; Palmer, 2010a; Rautio, 2014; Taylor, 2013). Även om teorin benämns 
som agentisk realism ska den inte förväxlas med realism i en traditionell 
bemärkelse. Inom realismen tänker man sig generellt att en forskare, genom 
att studera världen, verkligheten eller olika fenomen, kan skapa objektiv 
kunskap. Forskaren betraktas här som avskild från det hen studerar och kun-
skapen som erhålls ses som oberoende av såväl forskarens inverkan, som av 
kultur och normer. Genom att använda olika representationer av världen, 
såsom teoretiska begrepp, grafer eller bilder, anses forskaren (människor) 
kunna få tillgång till den verkliga världen såsom den är (Barad, 2003; Gray, 
2004). Barad förklarar sin användning av begreppet realism i agentisk real-
ism: “Realism, then, is not about representations of an independent reality 
but about the real consequences, interventions, creative possibilities, and 
responsibilities of intra-acting within and as part of the world” (2007, s. 37). 
Begreppen agentisk och realism visar således tillsammans på teorins ut-
gångspunkt i att det inte enbart är den mänskliga forskaren som är aktiv och 
skapande av kunskap, utan att allt (forskaren, utrustning, det som observeras, 
plats, diskurser o.s.v.) i en specifik situation fungerar som medskapare – det 
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vill säga som agenter (agents) eller agentiska9 (agentic) (Barad, 2007). Barad 
(2003) förklarar: 
 

There is an important sense in which practices of knowing cannot be 
fully claimed as human practices, not simply because we use nonhuman 
elements in our practices but because knowing is a matter of one part of 
the world making itself intelligible to another part. (s. 829) 

 
Till skillnad från traditionell realism studerar forskaren inte en passiv om-
värld utan skapar kunskap tillsammans med den. Det går med andra ord inte 
att dra några absoluta gränser mellan det som observeras och forskaren, den 
utrustning som används eller rådande diskurser, utan forskaren är alltid en 
del av det fenomen hen studerar (Barad, 2007, 2010). Barad beskriver feno-
men som “…a specific intra-action of an ‘object’; and the ‘measuring agen-
cies’; the object and the measuring agencies emerge from, rather than pre-
cede, the intra-action that produces them” (Barad, 2007, s. 128). Med be-
greppet intra-action, eller intra-activity (intra-aktivitet10) syftar Barad på de 
konstitutiva relationer eller samspel som ständigt pågår mellan människor, 
materialitet och diskurser. Intra-aktivitet är ett nyckelbegrepp inom agentisk 
realism och förklaras såhär av Barad (2010):   

 
In contrast to the usual “interaction”, the notion of intra-action recog-
nises that distinct entities, agencies, events do not precede, but rather 
emerge from/through their intra-action. “Distinct” agencies are only 
distinct in a relational, not an absolute sense, that is, agencies are only 
distinct in relation to their mutual entanglement; they don’t exist as in-
dividual elements. Importantly, intra-action constitutes a radical re-
working of the traditional notion of causality. (s. 267) 

 
I jämförelse med interaktivitet som innebär ett fokus på samspelet mellan två 
(avgränsade) agenter (människa-material, människa-djur eller människa-
människa) kan intra-aktivitet därmed förstås som ett bredare och lite 
rör(l)igare begrepp. Ingenting finns utanför intra-aktiviteten, utan alla agen-
ter som intra-agerar för tillfället (mänskliga och ickemänskliga) blir till inom 
själva intra-aktiviteten, om och om igen. Utifrån tanken om intra-aktivitet 
blir den empiriska världen viktig att studera, dock inte som en förexisterande 
eller fast värld, utan som tillblivande i form av fenomen. Utifrån agentisk 
realism är således den minsta enhet som går att studera inte verkligheten som 

                               
9 Begreppen agent och agentisk är svenska översättningar av Barads engelska begrepp agent 
och agentic eller agential. Denna svenska översättning har använts av flera svenska forskare, 
exempelvis Palmer (2010a) och Lenz Taguchi (2012b). 
10 Intra-aktivitet samt att intra-agera har använts som svensk översättning av Barads (2007) 
intra-activity och intra-act av flera forskare, exempelvis Gunnarsson, 2015; Lenz Taguchi, 
2012b; Palmer, 2010a). 
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sådan utan istället de (materiellt-diskursiva11) fenomen som framträder i den 
specifika forskningsprocessen (Barad, 2007). 

Barad har arbetat fram sin teori med inspiration från flera forskare. De 
som haft störst inflytande är kvantfysikern Niels Bohr och hans framlyftande 
av just oskiljaktigheten mellan observationsutrustning och det som studeras, 
den feministiska filosofen Judith Butler och hennes teorier om performativi-
tet, identitet och genus, samt den feministiska (och posthumanistiska) veten-
skapsteoretikern och biologen Donna Haraway och hennes användande av 
begreppet diffraktion. Haraway (1997) använder diffraktion som en metafor 
för att förstå förändring och skillnader, exempelvis för att lyfta fram hur 
olika uppfattningar av verkligheten och historier existerar samtidigt. Barad 
(2007) använder diffraktion, dels som en metafor för analysarbete12 och dels 
som en grund för att tänka om och beskriva hur allting (människor och ick-
emänniskor) ständigt befinner sig i ömsesidig förändring eller tillblivande. 
Diffraktion är ett optiskt fenomen som uppstår då vågor av något slag (vat-
ten, ljus, ljud) kolliderar med varandra eller med något föremål, vilket får 
vågorna att böja sig och överlappa. När två vågor överlappar kommer vå-
gorna i vissa punkter i rummet att förstärka varandra, i andra att släcka ut 
varandra (Barad, 2007). Ett så kallat diffraktionsmönster uppstår:  
 

Diffraction is not a set pattern, but rather an iterative (re)configuring of 
patterns of differentiating-entangling. As such, there is no moving be-
yond, no leaving the “old” behind. There is no absolute boundary be-
tween here-now and there-then. There is nothing that is new; there is 
nothing that is not new. (Barad 2014, s. 168) 

 
Från detta perspektiv består världen alltså av sammanflätningar13 (eng. 
entanglements) inte förexisterande, separata subjekt och objekt. Barad 
(2007) förklarar vidare att: ”Diffraction is a material-discursive phenomenon 
that challenges the presumed inherent separability of subject and object, 
nature and culture, fact and value, human and non-human, organic and inor-
ganic, epistemology and ontology, materiality and discursivity” (s. 381). 
Diffraktion fungerar således inom agentisk realism som en metafor för att 
såväl problematisera och utmana skillnad som dikotomier. Ett sådant exem-
pel är dikotomin mellan ontologi och epistemologi, vilket nästa stycke be-
handlar. 

                               
11 Begreppet materiellt-diskursivt (eng. material-discursive) används av Barad (2003) för att 
visa på oskiljaktigheten mellan materialitet och diskurs, se vidare under rubriken: ”Materiali-
tet och diskurser lika viktiga”. 
12 Se vidare under metodkapitlet och avsnitten om diffraktiv metodologi och analys. 
13 Sammanflätning används i avhandlingen som en svensk översättning för Barads (2007) 
entanglements. Översättningen har tidigare använts i andra posthumanistiska studier, exem-
pelvis av Hultman (2011). 
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Kunskapande och tillblivande som ömsesidiga processer 
En grundläggande utgångspunkt i agentisk realism är tanken om att det inte 
går att hålla fast vid dikotomin ontologi (varande)/epistemologi (kunskap-
ande). Istället menar Barad (2003) att det blir mer meningsfullt att tala om 
onto-epistem-ologi (eng. onto-epistem-ology) vilket innebär att alla proces-
ser av kunskapande sker samtidigt och ömsesidigt med processer av tillbli-
vande:  
 

The separation of epistemology from ontology is a reverberation of a 
metaphysics that assumes an inherent difference between human and 
nonhuman, subject and object, mind and body, matter and discourse. 
Onto-epistem-ology—the study of practices of knowing in being— is 
probably a better way to think about the kind of understandings that are 
needed to come to terms with how specific intra-actions matter. (s. 829)  

 
Att Barad uttrycker detta som knowing-in-being, direkt översatt som ve-
tande-i-varande14 betyder dock inte att hon syftar till att vetande och varande 
är något fast och färdigt. Istället förklarar Barad (2003) att, då vetande och 
varande är delar av världens konstanta tillblivande, är båda något som kon-
stant pågår och blir till:  
 

Practices of knowing and being are not isolatable, but rather they are 
mutually implicated. We do not obtain knowledge by standing outside 
of the world; we know because “we” are of the world. We are part of 
the world in its differential becoming. (s. 829)  

 
I en förskolekontext går det att applicera detta tankesätt på barns lärande och 
utforskande. Det innebär att barn i förskolan utforskar, lär och skapar kun-
skap samtidigt som de blir till (eng. become) på olika sätt (Lenz Taguchi, 
2014). Begreppet become/becoming (Barad, 2007) översätts därmed i denna 
avhandling till tillblivande eller ”att bli till”15. Denna översättning utgår ifrån 
Bards teori och ska därmed inte förväxlas med hur begreppet becoming an-
vänds inom exempelvis barndomssociologisk forskning. Där syftar 
becoming till barns tillblivande i och för framtiden och för att tala om barns 
verklighet här och nu används istället begreppet being (se exempelvis 
Halldén, 2007; James & Prout, 1990). Inom barndomsforskning förs även 
ofta en kritik mot att barn oftare enbart ses som becomings istället för beings 
– med andra ord att barns verklighet här och nu ofta förbises. I denna av-

                               
14 Min översättning. 
15 Barads, samt andra posthumanistiska forskares användning av begreppet becoming, har 
översatts på svenska i tidigare studier som tillblivelse samt ”att bli till” (Hultman, 2011; Lenz 
Taguchi, 2012; Palmer, 2010a). Jag skriver i denna avhandling tillblivande samt att bli till, för 
att benämna detta. 
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handling syftar becoming eller tillblivande istället på ett tillblivande som 
konstant pågår stund för stund. Begreppet knowing-in-being används således 
i avhandlingen som en utgångspunkt för att undersöka hur barns naturveten-
skapliga utforskande och könade tillblivande pågår som ömsesidiga proces-
ser, stund för stund.  

Utifrån Barads (2003) teori ses processer av utforskande och tillblivande 
som medskapade av såväl barnen, som förskolans material, miljöer och dis-
kurser. Diskurser kan enkelt förklaras som föreställningar, tankefigurer eller 
strukturer som begränsar, hindrar, möjliggör och påbjuder vad som blir möj-
ligt att säga, göra och tänka, samt vad som anses vara rätt, giltigt och det 
”normala” att säga och göra, i en viss tid, plats och praktik (se exempelvis 
Dahlberg, Moss, & Pence, 2001). I en förskola eller skola kan det exempel-
vis råda diskurser/föreställningar om hur naturvetenskaplig undervisning bör 
bedrivas (Andersson & Gullberg, 2014) eller att barns lek i naturen är friare 
och mer jämställd än lek inomhus (Ärlemalm-Hagsér, 2010). Materialitet 
och diskurser ses inom agentisk realism som lika viktiga, vilket behandlas i 
nästa avsnitt.  

Materialitet och diskurser lika viktiga 
Att materialitet eller materia (eng. matter) ses som konstitutiva krafter eller 
agenter i skapandet av världen, liksom olika företeelser och fenomen i den, 
är en grundtanke inom agentisk realism (Barad, 2007). Med begreppet 
materialitet syftar jag i denna avhandling på fysiska ”ting” såsom exempel-
vis olika sorters material, utrustning, kroppar eller fysiska platser. Uttrycket 
ickemänskliga agenter16, på engelska uttryckt som nonhuman agents (Barad, 
2003), syftar i en bredare bemärkelse än begreppet materialitet till att besk-
riva hur fler ”saker” än människor är medskapare av det som sker17. I en 
förskola utgörs ickemänskliga agenter till exempel av olika fysiska material 
och rum men även av läroplansformuleringar, normer och naturvetenskap-
liga fenomen. En icke-mänsklig agent kan därmed vara ett fysiskt materi-
al/ting, men måste inte vara det. Också normer och diskurser är icke-
mänskliga agenter vilka medskapar skeenden. Även om inte alla icke-
mänskliga agenter fysiskt går att ta på kan de alla få materiella konsekven-
ser. En diskurs kan till exempel skapa normer om kön, vilka i sin tur kan 

                               
16 Ickemänskliga agenter samt begreppet ickemänniskor har tidigare använts som översättning 
för nonhuman agents eller nonhumans av Hultman (2011). 
17 Egentligen går det inte i ett posthumanistiskt perspektiv att separera människor och icke-
människor som två skilda kategorier, eftersom allting anses bestå av sammanflätningar av 
både mänsklig och ickemänsklig materialitet (Hultman, 2011). En människa blir i detta per-
spektiv egentligen en slags hybrid eller cyborg (begrepp av Donna Haraway). Vi blir till och 
framstår som människor på olika sätt i samhandlande med andra agenter, mänskliga och 
ickemänskliga.  
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medskapa att en person rör sin kropp eller klär sig på ett visst sätt. Barad 
(2003, 2007) ställer sig frågande till hur det kan komma sig att språk, kultur 
och diskurser i så stor utsträckning uppfattats som självklara konstitutiva 
krafter medan den fysiska omvärlden oftare förklarats bestå av passiva ob-
jekt, till för människors användande eller sedda enbart som yttringar av kul-
tur. Barad sammanfattar detta genom att konstatera att ”Language matters. 
Discourse matters. Culture matters. There is an important sense in which the 
only thing that does not seem to matter anymore is matter” (Barad, 2003, s. 
801). Barads ifrågasättande av att materialitet inte lyfts fram på samma sätt 
som språk, diskurs och kultur har citerats av många forskare och därmed 
också blivit föremål för kritik mot Barad. En del menar att Barad ger materi-
alitet ett ”ontologiskt företräde” framför diskurs och att det enda som ”matt-
ters” enligt Barad är ”matter” (se exempelvis Ahmed, 2008; Sullivan, 2012). 
Enligt min tolkning uttrycker dock inte Barad (2007) att materialitet borde 
tas i mer beaktande än språk, kultur, människor eller diskurser –  
hennes poäng är istället att materialitet inte går att separera från det sociala, 
diskursiva eller mänskliga och därför bör beaktas i samma utsträckning: 
…”explanations of various phenomena and events that do not take account 
of material, as well as discursive, constraints will fail to provide empirically 
adequate accounts”… (Barad 2007, s. 207). Exempelvis använder Barad 
(2003) begreppet materiellt-diskursivt18 (eng. material-discursive) för att 
förtydliga att materialitet och diskurs är sammanflätade med varandra och 
omöjliga att separera. Detta innebär dock inte att diskurser och materialiteter 
ska ses som en och samma sak. Barad (2003) utvecklar: 
 

Discursive practices and material phenomena do not stand in a relation-
ship of externality to one another; rather, the material and the discursive 
are mutually implicated in the dynamics of intra-activity. But nor are 
they reducible to one another. The relationship between the material 
and the discursive is one of mutual entailment. Neither is articulat-
ed/articulable in the absence of the other; matter and meaning are mu-
tually articulated. Neither discursive practices nor material phenomena 
are ontologically or epistemologically prior. Neither can be explained 
in terms of the other. Neither has privileged status in determining the 
other. (s. 822) 

 
Materialitet och diskurser medskapar således såväl varandra som olika fe-
nomen. En effekt av detta tänkande är att materialitet och mening inte heller 
går att skilja åt (Barad, 2010). Utifrån detta perspektiv går det därmed i stu-
dier av förskolan inte att separera varken barnet eller lärandet från övriga 
agenter (exempelvis naturvetenskapliga fenomen, olika material och normer) 

                               
18 Det var Donna Haraway som först började använda tanken om det materiellt-diskursiva 
(Hekman, 2008) 
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vilka barnet lär, skapar erfarenheter och mening, samt blir till, tillsammans 
med.  

Människor och ickemänniskor blir begripliga genom 
samhandlande 
En viktig aspekt av Barads uppmärksammande av materialitet och andra 
icke-mänskliga agenter är att hon inte ser dessa som färdiga eller förexiste-
rande utan istället som fenomen som ständigt blir till på nytt i varje intra-
aktivitet tillsammans med andra materialiteter, människor och diskurser 
(Barrad, 2003, 2007). Inte ens till synes fasta saker som stenar är på ett och 
samma sätt, utan ska förstås som delar av fenomen som blir till på olika sätt i 
intra-aktivitet med exempelvis människor, ting och normer19. Barad (2007) 
uttrycker detta som;  
 

Matter is substance in its intra-active becoming – not a thing, but a do-
ing, a congealing of agency. Matter is a stabilizing and destabilizing 
process of iterative intra-activity. Phenomena come to matter through 
this process of ongoing intra-activity. That is, matter refers to the mate-
riality and materialization of phenomena, not to assumed, inherent, 
fixed, property of abstract, independently existing objects. (s. 210)  

 
Här återfinns Barads inspiration från Bohrs kvantfysikaliska teorier. Bohrs 
arbete rörde bland annat hur fenomenet ljus och dess egenskaper kan bli till 
och framstå på olika sätt beroende på vilken utrustning och tillvägagångssätt 
som används under ett experiment – nämligen som partiklar eller vågor – 
eller båda samtidigt (Barad, 2014). Bohr konstaterade därmed att den utrust-
ning, samt de sätt denna används, medskapar hur det som observeras fram-
står eller blir till. Utifrån detta drog Bohr slutsatsen att det inte går att under-
söka eller skapa kunskap om separata förexisterande objekt – vi kan endast 
undersöka och skapa kunskap om det fenomen som uppstår i relationen mel-
lan det som observeras, den specifika utrustning som används samt de speci-
fika experimentella förutsättningarna (Barad, 2007). Barad har, förutom att 
hon använder Bohrs tänkande om hur kunskapande kan gå till i sin så kallade 
diffraktiva metodologi20, även vidareutvecklat Bohrs teori till en mer över-
gripande filosofisk nivå och applicerar detta på hela världens tillblivande. 
Utifrån agentisk realism anses allting ständigt vara i pågående eller tillbli-
vande i sammanflätningar med annat och andra. Det pågår med andra ord 
konstant olika intra-aktiviteter mellan olika agenter, mänskliga och icke-

                               
19 Se sammanfattningen av Artikel II längre fram i avhandlingen för exempel specifikt rö-
rande stenar. 
20 Se vidare under avhandlingens metodkapitel. 
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mänskliga, vilka skapar fenomen – såsom objekt, människor, kön, identiteter 
och kunskap. Hur ett fenomen – en person, ett ting eller händelse – framstår, 
eller blir till som begripligt (eng. become intelligible) i stunden är således en 
effekt av vad denna/detta intra-agerar med för tillfället. Detta förklaras av 
Barad (2007) på följande sätt:  
 

Intelligibility is usual framed as a matter of intellection and therefore a 
specifically human capacity. But in my agential realist account, intelli-
gibility is a matter of differential responsiveness, as performatively ar-
ticulated and accountable, to what matters. Intelligibility is not an in-
herent characteristic of humans but a feature of the world in its differ-
ential becoming. The world articulates itself differently. (s. 335) 

 
Genom intra-aktivitet blir alltså olika delar av världen, såsom exempelvis 
naturvetenskapliga fenomen, begripliga (intelligible) på specifika sätt för 
andra delar världen (Barad, 2003, 2007), såsom exempelvis förskolebarn. 
Detta går också att formulera som att olika agenter ger sig till känna för 
varandra – på specifika sätt beroende på vem och vad som deltar i intra-
aktiviteten just då. Då det gäller ett barn som utforskar tillsammans med en 
gunga ger sig exempelvis acceleration till känna för barnet på ett specifikt 
sätt om hen sitter i gungan jämfört med om hen står bredvid på marken och 
puttar på gungan21. Förutom begreppet intra-aktivitet (Barad, 2007), används 
även begreppet samhandlande i avhandlingen för att specifikt benämna hur 
barnen, olika material och normer, samt naturvetenskapliga fenomen, till-
sammans skapade olika skeenden, utforskanden och identiteter, samt gjorde 
sig begripliga för varandra (i avhandlingens artiklar på engelska används co-
actings i samma betydelse). Begreppet samhandling22 började användas 
inom förskoleforskning av Hillevi Lenz Taguchi (2012) för att just under-
stryka att såväl människor som ickemänniskor är medskapande agenter, 
vilka tillsammans får saker att hända, samt medskapar varandra. Nedan fort-
sätter jag att ägna mig åt hur såväl kroppar som identiteter och platser blir till 
i samhandlande (eller intra-aktivitet) med andra och annat.  
 

                               
21 Se sammanfattningen av Artikel III för beskrivningar av hur olika naturvetenskapliga fe-
nomen gjorde sig begripliga på specifika sätt i samhandlande med en flicka och en gunga. 
22 Lenz Taguchi förklarar att begreppet ursprungligen är norskt och har använts inom data-
världen för att förstå hur något uppstår i gränssnittet mellan människa och maskin (Lenz 
Taguchi, 2012, p. 22). 
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Kroppar, identiteter och platser som materiellt-
diskursiva fenomen 
I sitt tänkande om hur konstruerandet av identiteter, kroppar och agens går 
till har Barad till stor del inspirerats av Butlers (1993) tänkande om perfor-
mativitet (eng. performativity). Därför beskrivs först Butlers performativi-
tetsteori, gender performativity, innan jag kommer in på Barads vidareut-
veckling av denna. Dessa beskrivningar blir även viktiga då genusteori och 
ett uppmärksammande av normers deltagande i barnens naturvetenskapliga 
utforskande och tillblivande varit avgörande i alla avhandlingens studier.  

Butlers gender performativity 
Begreppet performativitet kan beskrivas som ett iscensättande, agerande 
eller handlande (Palmer, 2011). Butler (1993) menar att vi, genom dagliga 
handlingar (ofta gjorda efter specifika förlagor), framstår vara på specifika 
sätt, som om våra identiteter och kroppar vore förexisterande eller en slags 
utgångspunkt. Dessa dagliga handlingar menar Butler är medskapade av 
olika diskurser och normer (Butler, 2006). I sitt tänkande om hur diskurser 
fungerar tar Butler avstamp i den franske idéhistorikern och filosofen Michel 
Foucaults teorier (Foucault, 1970, 1977, 1978) om diskurser och makt.  

Enkelt förklarat innebär en diskurs ett slags osynliga regler, föreställning-
ar och strukturer som såväl begränsar, hindrar, möjliggör och påbjuder vad 
som blir möjligt att säga, göra och tänka, samt vad som anses som menings-
fullt, rätt och giltigt att säga och göra i en viss tid, plats och praktik (Foucault 
1970). Med andra ord fungerar diskurser såväl (re)producerande och sty-
rande eller hindrande av vem som har möjlighet att handla och hur, samt av 
vilken kunskap som anses relevant och giltig i en viss praktik. Dock kommer 
inte denna styrning ovanifrån. Foucault förklarar istället hur diskurser upp-
rätthålls, reproduceras och verkar genom att människor upprepandes beter 
sig på specifika sätt. På så vis skapas människor och praktiker av diskurser – 
samtidigt som människor, via sitt sätt att agera och tala, också skapar, hind-
rar eller återskapar diskurser. På samma sätt menar Foucault (1977) att makt 
produceras och upprätthålls – inte från ”ovan” utan via människors dagliga 
handlingar. Genom diskursers styrning och återskapande uppstår maktrelat-
ioner i form av inkluderings och exkluderingsmekanismer (Foucault, 1978), 
exempelvis rörande vem som har företräde att tala eller bli lyssnad till.  

För att illustrera hur detta kan ta sig i uttryck i en förskola tar jag här sam-
lingen som ett exempel. I en förskola kan exempelvis stereotypa diskurser 
om kön medskapa att pojkar och flickor uppfattar sin rätt att prata och få/ta 
talutrymme på olika sätt. Detta kan få effekten att pojkar pratar mer än flick-
or samt att de blir mer lyssnade till av pedagogerna, vilket i sin tur återskapar 
diskurser om kön (se även exempelvis Eidevald, 2009). Att diskurser just 
verkar och återskapas i människors vardagliga handlingar gör att de kan vara 
svåra att få fatt i. Istället uppfattas de upprepade handlingarna som det nor-
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mala eller så som något/någon är. Att pojkar generellt pratar mer på sam-
lingen i förskolan än flickor riskerar därmed att ses som det normala och så 
som flickor och pojkar ofta ”är” istället för att se detta som beteenden som 
uppstår tillsammans med könsstereotypa diskurser. På så vis skapas, åter-
skapas och befästs normer av olika slag. Trots att diskurser och normer fun-
gerar styrande är de dock enligt Foucault (1970) inte på något sätt helt fasta 
och orubbliga. Även om det kan vara svårt eller trögt, kan de alltid ändras, 
förskjutas eller omformas om människor börjar agera och tala på nya/andra 
sätt.  

I sin performativitetsteori är det just diskurser och normer om kön som 
Butler (1993, 2006) lyfter fram, särskilt hur dessa deltar i konstruktionen av 
människors kroppar och identiteter. Av denna anledning kallar hon sin teori 
för gender performativity. Butler (1993) förklarar hur diskurser och normer 
om kön konstruerar, påbjuder och begränsar olika kroppar och deras hand-
lingsmöjligheter, exempelvis hur olika kroppar tillåts se ut, röra sig och ta 
plats. Detta skapande av kroppar sker inte genom enstaka handlingar utan 
genom upprepade och återkommande ageranden (medskapade av normer), 
Butler (2006) menar att: “…performativity is not a singular act, but a repetit-
ion and a ritual, which achieves its effects through its naturalization in the 
context of a body, understood, in part, as a culturally sustained temporal 
duration” (s. xv). Precis som Foucault (1970, 1978) lyfter Butler (1993) fram 
hur dessa upprepade handlingar utgör vardagliga skeenden i våra liv och hur 
de på så vis uppfattas som det naturliga eller så som olika personer är. Jag tar 
här åter samlingen på förskolan som ett exempel. Stereotypa föreställningar 
om kön kan här, förutom att påverka pojkars och flickors olika möjligheter 
att göra sin röst hörd, även medskapa deras sätt att använda sina kroppar, 
vilket kan leda till att vissa barn dagligen rör på sig, medan andra sitter stilla. 
Genom att detta upprepas varje dag, vid varje samling, framstår det som att 
det är så här barnen är, exempelvis rastlösa och i behov av rörelse eller 
lugna. Butler (1993) förklarar hur inget subjekt någonsin föregår någon situ-
ation, utan konstant blir till stund för stund på det här sättet:  
 

…gendering is, among other things, the differentiating relations by 
which speaking subjects come into being. Subjected to gender, but 
subjectivated by gender, the “I” neither precedes nor follows the pro-
cess of this gendering, but emerges only within and as the matrix of 
gender relations themselves. (s. xvi) 

 
Dock leder performativa handlingar (skapade av normer) till att subjekt och 
kroppar uppfattas som om de vore något förexisterande, som att människors 
kroppar alltid finns där på samma sätt, eller som en slags utgångspunkt  
(Butler, 1993). En viktig poäng här är att även om kroppar går att förstå som 
konstruerade betyder inte detta att de ska ses som artificiella. Det som är 
konstruerat är, enligt Butler, tvärtom något mycket verkligt. Konstruktioner 
får materiella konsekvenser och skapar kroppar genom materialiseringar 
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(eng. materialisations) (Butler, 1993). Detta innebär, att då ett barn i en för-
skola under samlingen upprepandes antingen sitter stilla eller konstant byter 
ställning i enlighet med könsstereotypa föreställningar, kan detta leda till att 
dessa föreställningar materialiseras i barnets kropp (Hultman, 2011; Palmer, 
2011). Ett könsstereotypt rörelsemönster kommer på så sätt att framstå som 
det naturliga sättet att använda sin kropp för barnet självt.  

När det gäller diskursers medskapande av makt lyfter Butler (1993, 2006) 
särskilt fram heteronormativitet. Begreppet heteronormativitet syftar till 
föreställningen om att det endast finns två kön, ett manligt och ett kvinnligt, 
att män och kvinnor är två grupper som är olika varandra samtidigt som de 
attraheras av den motsatta gruppen. Denna föreställning har skapat normer 
rörande hur kvinnor och flickor samt män och pojkar är eller bör vara, samt 
rörande vad som förstås som maskulint respektive feminint, på olika platser 
och i olika tider. Detta rör inte enbart vuxna eller äldre barn utan redan i 
förskoleåldern försöker barn tolka de förväntningar som finns i deras omgiv-
ning för att kunna göra sig ”på rätt sätt” som pojke eller flicka (Hellman, 
2010). Även de som performativt blir till (aktivt eller inte) utanför dessa 
normer eller försöker göra motstånd mot dessa normer blir ändå till i relation 
till just dessa normer och blir även bemötta i relation till dem. I förskolan 
kan detta exempelvis innebära att pedagoger tolkar en flicka som inte sitter 
stilla under samlingen som mer störande än pojkarna vilka beter sig likadant, 
då hennes beteende går emot det som förväntas av en flicka enligt stereotypa 
könsnormer (Eidevald, 2009). Det går därmed inte att undkomma föreställ-
ningar om heteronormativitet (Butler, 1993). I det binära och heteronorma-
tiva tänkande om kön råder även en maktobalans där det som förknippas 
med maskulinitet överlag värderas högre än det som förknippas med femini-
nitet. Som pojke kan du agera mer eller mindre i linje med den typ av mas-
kulinitet som på en viss plats, i en viss tid, ger mest makt, status och hand-
lingsmöjligheter (Hellman, 2010). Detta gör att det även råder en maktoba-
lans inom gruppen man/pojke och gruppen kvinna/flicka och inte enbart 
emellan dessa. Det för även med sig att såväl kvinnor/flickor som 
män/pojkar i vissa kontexter tar avstånd från sådant som anses (för) feminint 
och som minskar ens möjligheter att handla eller inta särskilda positioner. I 
en förskola kan detta leda till att pojkar (och flickor) tar avstånd från lekar, 
rum, material och andra barn vilka kan förknippas med flickor eller flickig-
het. Vad gäller naturvetenskapliga kontexter, såsom naturvetenskaplig 
undervisning, kan detta medföra att kvinnor och flickor tar avstånd från fe-
minina attribut för att bli uppfattade som naturvetenskapliga i relation till 
den ofta maskulint kodade naturvetenskapliga praktiken (Archer et al., 2012) 
eller att flickor och kvinnor anpassar sitt sätt att vara flicka eller kvinna på 
(Brickhouse et al., 2000).  

Sammanfattningsvis menar Butler (1993) att människor i sina dagliga 
upprepade handlingar oftast agerar i syfte att kunna uppfattas som begripliga 
kroppar eller subjekt – det vill säga som begripliga kvinnor/flickor och 
män/pojkar. En persons möjligheter att handla och bli till konstrueras på så 
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vis performativt – inom de handlingsutrymmen en person får tillgång till, 
bland annat utifrån normativa föreställningar om kön. Liksom Foucault, 
förklarar Butler (1993) att det inte enbart är diskurser och normer som skap-
ar människor, deras ageranden och sätt att använda och förstå sin kropp, utan 
att människor genom sitt agerande och sätt att använda sin kropp också med-
skapar, reproducerar och befäster diskurser, normer och maktrelationer.  
Butler menar dock, i linje med Foucault, att människor inte är helt utan makt 
att handla eller skapa förändringar. Det finns alltid öppningar i de performa-
tiva upprepningarna vilket möjliggör att förskjutningar kan göras och på så 
vis kan i viss mån handlingar och identiteter ”styras om” (Butler, 1993). Vad 
som anses maskulint eller feminint, både och eller inte alls, kan även för-
skjutas, förändras och överskridas.  

Barads posthumanistiska performativet 
Barads (2003) bearbetning av Butlers (1993) performativitetsbegrepp, som 
hon kallar för posthumanistisk performativitet (eng. posthumanist performa-
tivity), innefattar ett tydligare fokus på materias medskapande av världen, 
kroppar, identiteter, handlande och agens (Barad, 2003; 2007; 2014). Denna 
utvidgning till att inkludera all möjlig sorts materia har arbetats fram genom 
att Barad läst Butlers, och till viss del även Foucaults, teorier om performati-
vitet, diskurs och makt, genom Bohrs kvantfysikaliska teorier och Haraways 
posthumanistiska teorier. Det är genom Barads läsningar av Bohr och Ha-
raway som ett stärkt fokus på materias medskapande krafter tillkommit och 
lagts till de diskursiva i förståelsen av hur performativa processer går till. 
Därmed tillkommer ytterligare agenter som medskapare av hur konstrueran-
det av exempelvis kroppar går till, förutom diskurser och den materialitet 
som brukar anses höra till kroppen (som t.ex. kläder) (Palmer, 2010a). Inspi-
rationen från Bohr och Haraway gör även att Barad i sin posthumanistiska 
förståelse av performativitet riktar fokus på hur, inte enbart människor och 
diskurser konstrueras, utan även på hur materialitet konstrueras, samt hur 
alla dessa agenter ömsesidigt blir till och konstruerar varandra. Barad (2007) 
förklarar vad en posthumanistisk performativitet innebär på detta sätt: 
 

…agential realism goes beyond performativity theories that focus ex-
clusively on the human/social realm. Agential realism takes into ac-
count the fact that forces at work in the materialization of bodies are not 
only social and the bodies produced are not all human.  
(s. 225) 

 
En likhet mellan den posthumanistiska performativiteten och Butlers gender 
performativity är att även Barad lyfter fram upprepning som avgörande. 
Genom upprepade skeenden blir såväl identiteter som kroppar och materiali-
tet till och framstår som om de vore förexisterande på specifika sätt (Barad, 
2003). Barad (2007) beskriver, med inspiration av Haraway (1991c), hur 
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skapandet av kroppar (såväl mänskliga som ickemänskliga) kan förstås som 
ett helt ”maskineri”, uttryckt som apparatus of bodily production (Barad, 
2003), i vilken människor, materialitet och diskurser intra-agerar och uppre-
pande skapas och skapar varandra. Genom dessa upprepningar menar Barad 
(2003), i likhet med Butler, att såväl människors kroppar som identiteter – 
men även platser och material – kan materialiseras och framstå som förexi-
sterande och varande på specifika sätt. Förskolans rum och dess materiella 
och diskursiva innehåll är således medskapare till olika beteenden, egen-
skaper, göranden och identiteter hos barnen, vilka kan materialiseras för 
barnen själva och andra som om de vore sanna (Palmer, 2011). Något barn 
kanske materialiseras som försiktig, ett annat som modig, medan ett tredje 
materialiseras som uppfinningsrik och naturvetenskaplig.  

Barad (2007) menar att ickemänniskors medskapande av skeenden och 
fenomen gör att de, precis som människor, kan förstås som performativa 
agenter (eng. performative agents). Detta tänkande möjliggör för mig att 
uppmärksamma all möjlig slags materialitet som medskapare av såväl bar-
nens könade tillblivanden som deras relationer och utforskanden – även så-
dant som ofta ses som okönat, som exempelvis naturmaterial (se vidare i 
Barad, 2011). En viktig aspekt som tillkommer i den posthumanistiska för-
ståelsen av performativitet är därmed att människors handlingsmöjligheter 
eller agens inte ses som något människor ”har på egen hand” utan uppstår 
istället i intra-aktivitet, mer eller mindre beroende på vad som samhandlar 
eller intra-agerar för tillfället, vilket beskrivs av Barad (2003) på följande 
vis: 
 

On an agential realist account, agency is cut loose from its traditional 
humanist orbit. Agency is not aligned with human intentionality or sub-
jectivity. Nor does it merely entail resignification or other specific 
kinds of moves within a social geometry of antihumanism. Agency is a 
matter of intra-acting; it is an enactment, not something that someone 
or something has. Agency cannot be designated as an attribute of “sub-
jects” or “objects” (as they do not preexist as such). Agency is not an 
attribute whatsoever—it is “doing”/“being” in its intra-activity. (s. 826-
827) 

 
Även det som brukar uppfattas som en persons egenskaper uppstår alltså på 
samma sätt. Ett barn som till exempel uppfattas som naturvetenskaplig upp-
fattas så för att barnet framgångsrikt kopplat ihop sig med andra agenter, 
såväl diskurser som materialiteter, exempelvis genom att ofta välja ett visst 
rum avsett för naturvetenskap och vissa sätt att utforska på som går i linje 
med normer kopplade till naturvetenskap (se även Hultman, 2011). Miljöer, 
material och diskurser i förskolan kan fungera som medskapare till att ett 
barn agerar och leker på ungefär samma sätt varje dag och är därmed med 
och performativt skapar barnets identitet som uppfinningsrik, utforskande, 
social eller inåtvänd, som ”pojkig” eller ”flickig” (se även Palmer, 2010a). 
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Det bör dock påpekas att även om människor inte ses som agenter som helt 
på egen hand skapar det som sker eller sitt eget (könade) tillblivande, ses de 
själva eller deras ageranden inte heller helt och hållet som ”effekter”. Män-
niskor är också agenter – tillsammans med materialitet och diskurser.  

Även ickemänskliga kroppar och platser kan materialiseras som varande 
på specifika sätt (se vidare i Barad, 2010, 2011). Genom människors uppre-
pade handlingar kan ett rum eller en plats materialiseras och framstå som en 
förbestämd plats som är på ett visst sätt. I en förskolekontext kan detta ex-
empelvis ske genom att samma barn upprepandes, dag efter dag, leker en 
viss lek, i ett och samma rum. På så vis kan rummet framstå som om det 
vore förbestämt för just den leken, på just detta sätt och för vissa barn, vilket 
kan leda till att det blir svårt för andra barn att vistas i rummet eller för något 
barn att föreslå en helt annan lek eller annat sätt att leka på23. Barad (2010) 
förklarar hur sådant som hänt tidigare (exempelvis upprepade göranden) 
alltid finns med i nuet genom materialiseringar:  
 

The past is never closed, never finished once and for all, but there is no 
taking it back, setting time aright, putting the world back on its axis. 
There is no erasure finally. The trace of all reconfigurings are written 
into the enfolded materializations of what was/is/to-come. (s. 265)  

 
Detta tolkar jag som att pågående intra-aktiviteter inte går att separera från 
varken tidigare eller kommande intra-aktiviteter, utan att dessa alltid i olika 
grad deltar och medskapar nuet – med andra ord att även intra-aktiviteter 
som skett tidigare, genom materialiseringar i kroppar och platser, kan delta 
och medskapa även nuvarande intra-aktiviteter. Även om upprepade identite-
ter och platser befinner sig i ständig transformation, sker detta ofta mer eller 
mindre märkbart beroende på hur starka eller tröga materialiseringar som 
deltar. Att ett barn i förskolan konstant blir till kan alltså innebära att barnet 
blir till på liknande sätt genom snarlika upprepanden. Dock poängterar Barad 
i likhet med Butler, att samtidigt som beteenden och identiteter kan material-
iseras och därmed återskapas på liknande sätt om och om igen, finns det 
alltid potentialitet för förändring, eller för att andra tillblivanden, identiteter 
och läranden ska kunna uppstå (Barad, 2003, 2010; Butler, 1993).  
Barad (2014) förklarar identitet på föjande sätt: 

 
The key is understanding that identity is not essence, fixity or 
givenness, but a contingent iterative performativity, thereby reworking 
this alleged conflict into an understanding of difference not as an abso-
lute boundary between object and subject, here and there, now and 

                               
23 För ytterligare beskrivningar av hur platser kan materialiseras och framstå som färdiga och 
förbestämda, se sammanfattningen av Artikel I längre fram. 
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then, this and that, but rather as the effects of enacted cuts in a radical 
reworking of cause/effect. (s. 173-174)  
  

Här blir således Bohrs kvantfysikaliska teorier åter viktiga och då specifikt 
hans beskrivningar av hur ett och samma fenomen kan framträda som olikt 
sig självt beroende på de materiella omständigheterna (Barad, 2007). Barad 
(2003, 2014) vidgar dock detta tänkande till att även omfatta fenomen i form 
av identiteter och kroppar. I en förskolekontext innebär det att ett och samma 
barn kan bli till på olika sätt beroende på vad hen samhandlar med för stun-
den. Ett och samma barn kan exempelvis bli till som klumpig och långsam i 
samhandlande med en viss plats, samtidigt som hen blir till som snabb och 
smidig i samhandlande med en annan plats. Detta innebär en förståelse för 
skillnad som något som framträder inom fenomen snarare än emellan. 

För mitt avhandlingsprojekt innebär denna utgångspunkt att jag som fors-
kare behöver intressera mig för hur ett och samma barn kan bli till på många 
olika sätt beroende på vad hen samhandlar med för tillfället. På så vis bidrar 
Barads teori med verktyg för hur jag kan uppmärksamma hur könande pro-
cesser kan leda till att specifika sätt att agera, röra sig och utforska material-
iseras för barnen i vissa situationer samt hur barn blir till som olika sig själva 
i andra samhandlanden (se även Lenz-Taguchi, 2011).   

Genusteoretisk positionering och en agentisk realistisk 
förståelse av kön 
Begreppen kön och genus används på olika sätt inom forskning såväl som i 
massmedia och dagliga samtal. En vanlig uppdelning som görs är direkt-
översättningen av engelskans sex (biologiskt) till kön och gender (socialt) till 
genus. Begreppet gender, eller tanken om kön som socialt konstruerat, har 
betytt mycket för feministisk forskning. Samtidigt har det även kritiserats för 
att inte ta den fysiska kroppen i beaktande (Lykke, 2009). Haraway (1991c) 
uttrycker detta som att kroppen reducerats till ”en tom sida för sociala in-
skriptioner” (s. 197). Även Butler (1993) har kritiserat uppdelningen och 
menar att kön alltid redan är genus – att även förståelser av det biologiska är 
socialt konstruerade och därmed något som sker performativt. För att tydlig-
göra oskiljaktigheten mellan det biologiska och det sociala könet skrivs 
ibland begreppen ihop på engelska som sex/gender (se exempelvis Butler, 
1993). I en skandinavisk betydelse kan dock begreppet kön innefatta både 
biologiska och sociokulturella dimensioner och används därför ofta som ett 
slags hybridfenomen istället för en sammanskrivning (Lykke, 2009). Då jag i 
studien skriver kön är det just en sådan bred förståelse jag syftar till. Även 
inom agentisk realism ses det biologiska och sociala som oskiljaktigt men 
här får förståelsen för hur kön konstrueras en förskjutning från att ses som 
sociala fenomen främst skapade av normer och diskurser till att ses som ma-
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teriellt-diskursiva fenomen, i vilka även materialitet ses som medskapare. 
Kön blir till och framstår på specifika sätt beroende på de materiellt-
diskursiva omständigheterna en person deltar i för stunden (Barad, 2003). 
Det är alltså dessa materiellt-diskursiva tillblivanden som jag i studien ut-
trycker med hjälp av begreppet kön – tänkt som ett hybridfenomen. Identitet 
och kön kan på så vis aldrig liknas vid essens, eller som fixerat eller givet, 
utan istället som konstant tillblivande genom performativa upprepningar, 
medskapade av såväl sociala aspekter som materiella och kroppsliga (se 
även Butler, 1993).   

Begreppet kön används även relativt ofta inom poststrukturalistisk forsk-
ning skriven på svenska istället för begreppet genus (se exempelvis Hellman, 
2010; Lindelöf, 2006; Thomsson & Elvin-Nowak, 2012). En anledning till 
detta är att begreppet kön går att böja till verbformen könande, vilket går i 
linje med engelskans gendering som, enligt en poststrukturalistisk förståelse 
av gender, visar på att man ser detta som ett görande och inte ett varande. 
Genom hela avhandlingen använder jag formuleringen könande processer 
och syftar då på att kön är något som ständigt skapas och återskapas – med 
andra ord att det innebär ett oavbrutet pågående eller en process 
(Ambjörnsson, 2004, p. 13), som sker i intra-aktivitet där såväl människor, 
som materialitet och diskurser fungerar som medskapare (Barad, 2007). Jag 
studerar alltså hur kön upprepandes, skapas och görs i olika processer och på 
olika sätt beroende på vem och vad som deltar för tillfället (Barad, 2014).  

Naturvetenskapliga fenomen som medskapare av 
kunskapande och tillblivande i förskolan  
Att forska om naturvetenskapsundervisning utifrån ett nymaterialistiskt och 
agentisk realistiskt perspektiv medför inte enbart att undervisningens eller 
utbildningens materiella aspekter (miljöer och material) ses som konstitutiva, 
detsamma gäller de naturvetenskapliga ämnesinnehållen. Från att dessa be-
traktas som något barn ska lära sig om, tillskrivs de en mer aktiv roll och 
betraktas, liksom materialitet och diskurser, som agenter som barnen lär – 
och blir till – tillsammans med (Haus, 2018). Detta gör att jag betraktar de 
naturvetenskapliga fenomenen i empirin som medskapare av såväl barnens 
naturvetenskapliga utforskande som könade tillblivande. För att stärka ana-
lysens fokus på hur barnen i studien utforskade och ömsesidigt blev till till-
sammans med olika naturvetenskapliga fenomen har jag därför, förutom 
Barads teori och begrepp, använt de Freitas och Palmers (2016) tanke om att 
naturvetenskapliga fenomen kan fungera som kreativa lekkamrater i barns 
lek och utforskande – med andra ord som agenter i barnens utforskande och 
tillblivande.  

Sammanfattningsvis innebär avhandlingens utgångspunkt i ett nymaterial-
istiskt perspektiv att barnens begynnande naturvetenskapliga utforskande i 
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den studerade förskolan ses som medskapade av och sammanflätade med 
såväl sociala som materiella aspekter – det vill säga av människor, naturve-
tenskapliga fenomen, normer, diskurser, fysiska ting, rum och platser. I nästa 
kapitel ger jag en bakgrund till avhandlingens fokusområde genom att besk-
riva hur naturvetenskap och kön betraktats och behandlats i förskolans olika 
verksamheter från barnträdgårdarnas verksamheter och fram till idag. 
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3. Historisk situering av studien 

För att sätta in avhandlingsstudien i en samhällelig och historisk kontext 
blickar jag i detta avsnitt bakåt i tiden. Jag gör inte anspråk på att redogöra 
för en heltäckande bild av den svenska förskolans24 historia, utan fokus lig-
ger på hur naturvetenskap och kön behandlats och berörts under olika tider, 
fram till idag. Redan i barnträdgårdarnas verksamhet i slutet av 1800-talet 
utgjorde ett naturorienterat förhållningssätt en viktig roll, varför jag inleder 
avsnittet där.  

Naturorienterat förhållningssätt och könsroller i 
barnträdgården 
Naturen har sedan långt tillbaka förknippats med en god barndom, hälsa och 
källa till kunskap, speciellt naturvetenskaplig sådan (Halldén, 2009). Dessa 
tankar om naturens positiva inverkan och ett naturorienterat förhållningssätt 
fanns redan i Fröbelrörelsen och de första barnträdgårdarna som startades i 
Sverige i slutet av 1800-talet. Utmärkande i Friedrich Fröbels pedagogik var, 
förutom leken, lärandet om naturen, odling av växter och hemmets fostran 
(SOU, 1997:157). I början av 1900-talet fick därför de som utbildade sig till 
handledare vid Fröbelseminariet i Norrköping lära sig vikten av att barnen 
lärde sig om naturen och fick intresse för och kärlek till den (Tellgren, 
2008). Birgitta Wallström (1992) förklarar att naturen skulle användas i 
barnträdgårdarnas verksamhet året om, bland annat i syfte att ge barnen en 
uppfattning om kretslopp. Material till olika aktiviteter, såsom sand, lera, trä, 
ull, bär och frukter, hämtades direkt från naturen. Sånger och lek användes 
som metod för att ge barnen möjlighet att bearbeta iakttagelser av olika djur 
(se även Tellgren, 2008).  

Mycket av den undervisning som bedrivs i den svenska förskolan idag bär 
på spår från verksamheten i de tidiga barnträdgårdarna. Synen på barnet har 
emellertid ändrats sedan dess. Barnet förknippades under slutet av 1800-talet 
och början av 1900-talet med naturen, snarare än kulturen. Barn ansågs be-
sitta ett unikt väsen och en natur vilket bäst framträdde om barnen fick agera 
                               
24 Med undantag för Barnträdgårdarnas verksamhet har jag valt att konsekvent använda för-
skola som ett samlingsnamn för de olika barnverksamheter (daghem, lekskola o.s.v.) som 
existerat under olika tider och som utvecklats till dagens förskola.  



 

 39

på egen hand (Lindgren, 2018). Deras personliga utveckling sågs därmed 
som något inneboende snarare än något socialt konstruerat. Ingegerd 
Tallberg Broman (1995) beskriver hur barnen enligt Fröbel skulle få utveck-
las istället för att skolas och att detta skulle ske genom att barnet skulle vän-
das till (den fria) naturen och bort från (den styrande) kulturen. Dessa tankar 
hämtade Fröbel i sin tur från Jean-Jacques Rousseau, varför barnträdgårdar-
nas förhållningssätt och naturfokus går att spåra bortom Fröbel till Rous-
seaus 1700-tal. Rousseau satte barnet i centrum och beskrev vikten av att 
barn får utforska sin omvärld på egen hand samt efter egen mognad, utan 
alltför mycket styrning av vuxna (Halldén, 2009; Tallberg Broman, 1995). I 
sina böcker om barnuppfostran beskrev dock inte Rousseau alla barn på 
samma sätt utan gjorde en tydlig skillnad på pojkbarnet, Emile, och flickbar-
net, Sophie. Emile skulle genom eget utforskande lära sig att tänka själv 
medan Sophie skulle lära sig att följa konventionerna (Korsvold, 2007). För-
utom Fröbel påverkades barnträdgårdarnas verksamhet även av de starka 
könsroller som rådde i samhället under början av 1900-talet. Ann-Christine 
Vallberg Roth (2001) beskriver hur barnen i barnträdgårdarna ofta benämn-
des utifrån kön, flickan som den ”själfulla lilla husmodern” och pojken som 
”den kraftfulle byggaren”. Även om flickor och pojkar skulle vistas och 
delta i ordnade aktiviteter tillsammans betraktades de och deras roller ändå 
som olika (Wallström, 1992).  

Från starka och tåliga gossar till Mulle i ur och skur 
Gunilla Halldén (2009) påpekar att det naturorienterade innehållet i barn-
trädgårdarna, samt i den svenska förskolan i stort, inte enbart bör förstås i 
relation till Fröbels pedagogik, utan även i relation till exempelvis friluftsrö-
relsen och dess olika verksamheter för barn. Industrialiseringen och urbani-
seringen under den första halvan av 1900-talet gjorde att fler och fler männi-
skor började leva avskilt från naturen. I Socialdepartementets betänkande om 
barnstugor och barntillsyn 1946 (SOU, 1951:15) uttrycks en oro för faktumet 
att inte alla barn på ett enkelt sätt längre hade tillgång till att leka och vistas i 
naturen och naturliga miljöer. Industrialiseringen ledde även till att mer re-
glerade arbetsdagar infördes i början av 1900-talet, vilket också skapade oro 
hos politiker, myndigheter och folkbildare. Det som oroade var att de timmar 
som människor inte var i skolan, på arbetet eller sov, kunde slösas bort på 
exempelvis lättja, lek, dans eller skräpkultur. Speciellt oroad var man över 
arbetarklassens barn och ungdomar, varför flera typer av organiserad barn- 
och ungdomsverksamhet med fokus på naturen och friluftsliv inrättades 
(Eskilsson, 2008; Sörlin, 2008). Ett ideal för hur fritiden bäst borde spende-
ras växte fram, med friluftsaktiviteter i naturen som fokus. Det bör dock 
påpekas att alla inte hade tillgång till friluftsliv på samma sätt. Lena 
Eskilsson (2008) förklarar hur det, trots detta ideal om naturens och frilufts-
livets positiva inverkan för alla människor, samtidigt rådde olika idéer om 
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vad som ansågs som lämpliga fritidsaktiviteter beroende på kön och klass. I 
Friluftsfrämjandets arbete under början av 1900-talet sågs friluftsliv som 
något övervägande maskulint och heroiskt. Främst riktade man sig till unga 
pojkar, då deras fysiska fostran ansågs viktig ur ett militärt perspektiv, då 
”starka och tåliga gossar var en bra mobiliseringsreserv” (Rantatalo, 2008, s. 
139).  

År 1957 startade Friluftsfrämjandet Skogsmulleskolan, vilken haft stor in-
verkan på förskolan. Den riktade sig till en början till barn i åldern 5-7 år och 
syftade till att stimulera barnens intressen för skog och mark med sagor och 
lek i skogsmiljö (Rantatalo, 2008). Skogsmulleskolan innebar ett perspektiv-
skifte i Friluftsfrämjandets verksamhet eftersom man nu i större utsträckning 
började satsa på de yngre barnen. Istället för att enbart fostra unga pojkar 
kom friluftsliv att förknippas med rekreation, hem och familj, vilket ansågs 
vara passande för kvinnor. Kvinnor ansågs dessutom fortfarande vara de som 
var bäst lämpade att arbeta med yngre barn, varför starten av Skogsmulle-
skolan ledde till att många kvinnor blev ledare. På det här sättet nådde man 
en ny målgrupp, nämligen 1950-talets hemmafruar. Genom att de tog med 
barnen ut kunde de vistas i naturen samtidigt som deras roll som mor och 
fostrare kunde behållas (Ibid, 2008).  

Innehållet i Skogsmulleskolan handlade till stor del om att barnen skulle 
få lära sig om naturen genom att noga studera den, ta hand om den och leka i 
den. Årstidsväxlingar samt växt- och djurliv studerades och naturkunskap 
lärdes ut på ett roligt och fantasifullt sätt, bland annat genom figuren Mulle. 
Verksamheten utökades snabbt och i mitten av 1970-talet, endast drygt 15 år 
efter starten, deltog 80 000 barn per år (Rantatalo, 2008). Under detta decen-
nium gjorde Friluftsfrämjandet en satsning för att sammanföra sin verksam-
het med förskolans kommunala verksamheter. Dels erbjöd de personal i för-
skolan att utbilda sig till Skogsmulleledare så att personalen på egen hand 
skulle kunna hålla i Skogsmullegrupper och dels erbjöd de förskolor att delta 
i de Skogsmulleskolor som hölls av Friluftsfrämjandet själva. I början av 
1980-talet började Friluftsfrämjandet att starta upp egna förskolor, ”I ur och 
skur”, vilka hade naturupplevelser och friluftsliv som bas i verksamheten 
och utgick från Skogsmulleskolans koncept. År 2006 fanns det 186 I ur och 
skur-verksamheter (Rantatalo, 2008). Skogsmulleskolorna har därmed varit 
en av de bidragande faktorerna till att naturvistelser och kunskaper om natu-
ren varit ett viktigt inslag i förskolans verksamheter genom åren. Forskning 
som gjorts även under senare tid visar att pedagoger i förskolan ofta ser na-
turvetenskap som synonymt med just biologi och miljö (Thulin, 2011). 

Under mitten av 1950-talet började förskolan och dess styrdokument 
hämta inspiration från utvecklingspsykologiska teoretiker som Jean Piaget 
och Erik H. Erikson istället för Fröbel. Istället för att tänka om barnen som 
två kön med olika framtida roller, växte nu en bild fram av att alla barn ska 
ha lika möjligheter. Tanken om naturen som en plats för alla skapades där-
med samtidigt som en ny bild av barnet tog form.  
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Förskolans kök som laboratorium 
I mitten av 1900-talet började utvecklingspsykologiska teorier dominera 
forskningen om barn, utveckling och lärande. Forskare som Arnold Gessel, 
Erik H. Erikson och Jean Piaget fick stort inflytande och deras teorier 
anammades i styrdokument och praktik. Synen på barnet övergick i och med 
detta även i förskolan mot ett ”klass- köns- och kulturneutralt vetenskaps-
barn” (Vallberg Roth, 2001, s. 254). I de rapporter, råd och styrdokument 
som gavs ut i Sverige från och med mitten av 1950-talet och fram till läro-
planens tillkomst år 1998, går att läsa om ett naturorienterat innehåll, kön, 
material och miljö tillsammans med Piaget och Eriksons teorier om barnets 
mognad och utveckling efter förbestämda stadier kopplade till ålder. Ett 
tydligare ämnesinnehåll skrevs också fram, bland annat beskrivs naturorien-
terande innehåll i ett eget avsnitt i Barnstugeutredningen25 från 1968 (SOU, 
1972:26). Här står att varje förskola bör ha ett ”laboratorium” där experi-
ment med koppling till vardaglig begreppsbildning kan utföras av de äldre 
barnen tillsammans med en vuxen. Förskolans kök beskrivs som en lämplig 
plats för detta (SOU, 1972:26). Barnen bör få odla, såväl ute som inne samt 
möta och vid lagom ålder sköta olika djur. Till Barnstugeutredningen fanns 
även en bilaga om naturvetenskaplig begreppsbildning i biologi.  

Mellan 1975 och 1979 gav Socialstyrelsen ut en skriftserie som en väg-
ledning för förskolans (och daghemmens) arbete. Dessa skrifter benämndes 
som arbetsplaner för förskolan och en av skrifterna, Arbetsplan 3, 
(Socialstyrelsen, 1975b) var specifikt inriktad mot naturvetenskap. Där ges 
förslag på hur personalen i förskolan kan arbeta med naturvetenskap som en 
naturlig del av barns erfarenheter och vardag samt hur naturvetenskap kan 
integreras i förskolans arbetssätt. I texten beskrivs hur barn på olika utveck-
lingsnivåer inhämtar erfarenheter och vikten av att barnen själva får utforska 
sin omgivning. Texten innehåller detaljerade beskrivningar av områden som 
barnen kan utforska samt med vilka typer av material. Material benämns 
som något mycket viktigt för barnens utveckling och begreppsbildning. 
Även pedagogens roll som utforskande tillsammans med barnen, samt tillfö-
rare av begrepp, lyfts fram som avgörande. Områden som tas upp är bland 
annat vatten, sand, ytspänning, flyta-sjunka, ljus, hållfasthet, processer i 
naturen, klassificering samt samlingar och system. Förutom att texten tar 
avstamp i utvecklingspsykologi i sitt resonemang om barns lärande är texten 
relativt lik dagens läromedel om naturvetenskap i förskolan när det gäller 

                               
25 Barnstugeutredningen var första steget i att få till en mer enhetlig verksamhet över hela 
landet för alla de verksamheter som skulle kunna gå under benämningen förskola. Det som 
kallades förskola var främst den verksamhet som anordnades för 6-åringar och ibland för 
något yngre barn som ansågs ha behov av särskilt stöd, samt barn med förvärvsarbetande eller 
studerande föräldrar. Verksamheten för dessa barn kallades länge daghem (Socialstyrelsen, 
1975a).  
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beskrivningarna av det naturvetenskapliga innehållet (se exempelvis 
Areskoug, Ekborg, Rosberg, & Thulin, 2020). 

Ingen plats kvar för flickorna 
Jämfört med seklets början går det från mitten av 1900-talet att se en föränd-
ring när det gäller synen på kön. Tanken om flickan som den ”själfulla lilla 
husmodern” och pojken som den ”kraftfulle byggaren” i början av 1900-talet 
fanns inte längre kvar. Vilket kön man har ansågs nu ha mindre betydelse, 
samtidigt som flickor och pojkar fortfarande beskrevs som olika. I Socialde-
partementets betänkande om barnstugor och barntillsyn 1946 (SOU, 
1951:15) påpekas vikten av att även flickorna får samma lekmöjligheter som 
pojkarna:  

 
Oftast är det så att pojkarna placeras på något sätt för att de inte 
skola bråka och sedan blir det ingen plats kvar för flickorna. Detta 
problem kan man icke komma till rätta med utan tillräckliga lek-
ytor, men det är av största betydelse för könens likaberättigande 
hela livet igenom att det löses redan på lekplatserna (SOU, 
1951:15, s. 222).  

 
Citatet ovan visar att pojkarnas beteende sågs som problematiskt, men sam-
tidigt som något som inte går att förändra. Lösningen blev istället att se till 
att det fanns så stora ytor att även flickorna fick plats och möjlighet att göra 
det de ville. I 1968-års Barnstugeutredning beskrivs olikheter mellan könen 
som något naturligt och att barns intressen för dessa olikheter är något som 
kan fångas upp av personalen. Samtidigt finns det även formuleringar rö-
rande hur traditionellt könsrollstänkande kan motverkas genom att exempel-
vis aktiviteter i köket integreras med andra göromål (SOU, 1972:26). Det 
beskrivs hur barnen ska få välja aktiviteter efter intresse och inte efter kön 
(SOU, 1972:26). I Socialstyrelsens text Arbetsplan för förskolan 1: Vår för-
skola. En introduktion till förskolans pedagogiska arbete (Socialstyrelsen, 
1975a) finns liknande tankar om att könsrollerna inom familj och samhälle 
begränsar barns utvecklingsmöjligheter. Utifrån Eriksons utvecklingspsyko-
logiska teori beskrivs hur barnets (människans) personlighet ”utvecklas 
stegvis enligt ett mönster som finns förutbestämt i den mänskliga organ-
ismen” (Socialstyrelsen, 1975a, s. 42). Att arbeta med barns personlighetsut-
veckling, jaguppfattning eller identitetsbildning beskrivs som ett av försko-
lans viktigaste områden (Socialstyrelsen, 1975a).   
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Naturtema med trygg könsidentitet  
År 1987 kom Pedagogiskt program (Socialstyrelsen, 1987:3) för förskolan 
ut. Programmet gällde för samtliga förskolor i landet, såväl daghem som 
deltidsgrupper och omfattade därmed barn i åldrarna upp till sju år. Syftet 
med det pedagogiska programmet var att komma med rekommendationer för 
förskolans uppgifter och den pedagogiska verksamhetens mål och inriktning. 
Även denna skrift grundar sig i Piagets och Eriksons stadieteorier och inne-
hållet liknar på många sätt tidigare utredningar och dokument. Det som är 
nytt är att förskolan ska verka för jämställdhet mellan flickor och pojkar, 
samt att innehållet i verksamheten beskrivs efter de tre områdena natur, kul-
tur och samhälle. Under naturtemat anges hur personalen kan arbeta med 
områdena: människan, livsloppet, växter och djur, klimat och miljö, naturfe-
nomen, krafter och processer, teknik och matematik. Det naturvetenskapliga 
innehållet skiljer sig inte nämnvärt från Barnstugeutredningens tidigare 
skrivningar. Till området människan hör såväl kroppens funktioner som 
existentiella frågor och här lyfts även kön fram:   

 
Förskolan ska bidra till att barnen kan känna stolthet över att vara 
flicka respektive pojke, blivande kvinna eller man. Personalen bör 
vara medveten om vikten av att barnen får utveckla en trygg köns-
identitet. Förskolan ska bidra till att flickor och pojkar får samma 
möjligheter att utveckla sina inneboende resurser (Socialstyrelsen, 
1987:3, s. 27).  

 
Fortfarande beskrivs därmed kön som något biologiskt snarare än socialt. 
Samtidigt har begreppet jämställdhet tillkommit tillsammans med skrivning-
ar om att flickor och pojkar ska få tillgång till att göra allt i förskolan efter 
sitt eget intresse. Personalen skulle alltså inte styra barnen utifrån vilket kön 
de har. Vad gäller arbetet med naturvetenskapliga fenomen ska barnen få 
pröva och experimentera på olika sätt i takt med stigande ålder och tanke-
mässig mognad. Med andra ord fanns en progression i lärandet beskrivet. 
Råden rörande material och miljöer i Pedagogiska programmet ser även de 
olika ut för de yngre och äldre barnen.  

Under 1980-talet började sociokulturella perspektiv utmana utvecklings-
psykologins dominans inom forskningen om barn och barndom (Dahlberg et 
al., 2001; Prout, 2005). Dessa perspektiv förde med sig att förskolan alltmer 
under denna tid började ses som en social praktik vilket ledde till att studier 
av hur kön konstrueras i förskolans sociala relationer blev alltmer relevant. 
Detta skedde samtidigt med en ökning av vetenskapliga studier inom vad 
som då kallades för kvinnoforskning, idag kallat genusvetenskap. Bland 
annat påbörjades 1985 en utredning om maktfördelning och demokrati i 
Sverige utifrån ett uppdrag från regeringen, där bland annat Yvonne Hird-
man bidrog med texten Genussystemet: Teoretiska funderingar kring kvin-
nors sociala underordning (Hirdman, 1988). I denna etablerar Hirdman be-
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greppet genus i det svenska språket (med inspiration av engelskans gender) 
och beskriver sin teori om genussystemet. År 1990 gavs en samlad huvud-
rapport från utredningen ut (SOU, 1990:44). Hirdmans teorier och texter fick 
stor betydelse för förskolan och skolans reformer under 1990- och början på 
2000-talet och har även haft stor betydelse för fortsatt genusforskning i Sve-
rige (se exempelvis Lykke, 2009). Studier började nu genomföras som vi-
sade hur barn i förskolan socialiseras in i olika könsroller, beteenden och 
uppfattningar, bland annat genom att personalen i förskolan inte bemötte 
flickor och pojkar på samma sätt (se exempelvis Bjerrum Nielsen & 
Rudberg, 1991; Hägglund, 1984; Odelfors, 1996). Föreställningen om barnet 
som klass- köns- och kulturneutralt övergick nu allt mer till en syn på barnet, 
dess agerande och identitetsskapande, som medskapat av de sociala relation-
er och den kontext barnet befinner sig i (SOU, 1997:157). Detta perspektiv-
skifte kan delvis även ses som en kritik eller svar mot att den tidigare forsk-
ningen om barn ofta ansetts medskapa en syn på barn som omogna där fokus 
legat på barnens brister istället för deras kompetenser, samt att orsaker till 
dessa brister har sökts inom barnet istället för i de sociala relationer och den 
kontext barnet befunnit sig i (se exempelvis Burman, 2008; James, Jenks, & 
Prout, 1998; Prout, 2005). 

Att vara eller inte vara, det är frågan 
År 1998 fick den svenska förskolan sin första läroplan, Lpfö 98 (Skolverket, 
1998), och ansvaret för verksamheten flyttades från Socialdepartementet till 
Utbildningsdepartementet. Förskolan började från och med nu ses som första 
steget i individens livslånga lärande (SOU, 1997:157; Wahlström, 2016). 
Istället för att grunda sig i utvecklingspsykologisk teoribildning som de tidi-
gare styrdokumenten, grundar sig läroplanen i en sociokulturell förståelse av 
barn och lärande. Formuleringarna om kön ändrades från vikten av att bar-
nen får utveckla en trygg könsidentitet till att förskolan ska motverka tradi-
tionella könsmönster, samt att flickor och pojkar i förskolan ska ha samma 
möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsning-
ar utifrån stereotypa könsroller (Skolverket, 1998). Formuleringen att barn 
behöver få känna sig trygga i sin identitet fanns dock kvar, enbart ordet kön 
ströks. I förslagstexten till läroplanen (SOU, 1997:157) beskrivs kön, eller 
genus, som en social konstruktion som skapas i mötet mellan människor 
vilket inte helt rimmar med formuleringen om en trygg identitet. Detta ut-
tryck får identitet att framstå som något barnen har eller att barnen är på ett 
visst sätt, snarare än att barnen och deras identiteter blir till eller konstrueras 
på olika sätt i olika situationer. Identitet blir därför en fråga om att vara sna-
rare än att bli. 

Det naturvetenskapliga innehållet i Lpfö 98 liknar det i Pedagogiska pro-
grammet, dock skrivet i en mycket mer komprimerad form och tydligt för-
knippat med varje barns utveckling och lärande. Från Pedagogiska pro-
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grammets utförliga beskrivningar står nu endast att: ”Förskolan ska sträva 
efter att varje barn utvecklar förståelse för sin egen delaktighet i naturens 
kretslopp och för enkla naturvetenskapliga fenomen, liksom sitt kunnande 
om växter och djur” (Skolverket, 1998, s. 9). Formuleringarna om progress-
ion i lärandet är också borttagna. En anledning till detta kan vara att läropla-
nen är formulerad tillsammans med en annan barnsyn. I Lpfö 98 (liksom i 
revideringar av denna) beskrivs alla barn, oavsett ålder, som kompetenta att 
göra egna val, att utvecklas, lära och skapa kunskap i samspel med sin om-
givning (Skolverket, 1998). Orsaker till skiftet i barnsyn går dels att finna 
inom forskningen men även inom politiken. Astri Andresen, Ólöf Garðars-
dÓttir, Monika Janfelt, Cecilia Lindgren, Pirjo Markkola och Ingrid Söder-
lind, (2011) förklarar att föreställningen om barn förändrades under senare 
delen av 1900-talet i takt med att barnomsorgsplatserna utökades i syfte att 
stärka jämlikheten i välfärdssamhället. När fler småbarnsmödrar började 
studera och arbeta på heltid började man betrakta barn som mer självständiga 
individer än tidigare (Andresen et al., 2011; Solberg, 1997). Här går det att 
dra slutsatsen att kvinnors ökade deltagande på arbetsmarknaden till och 
med krävde en ny syn på barn. En syn på det lilla barnet som självständigt, 
aktivt och kompetent blir här mer behjälplig för samhället än en syn på det 
lilla barnet som främst ”behövande”.  

Att undersöka eller inte, det är frågan  
År 2010 stärktes åter formuleringarna i förskolans läroplan rörande arbetet 
med naturvetenskap (Skolverket, 2010). Förutom natur och biologi nämns nu 
även tydligt kemi och fysik. Ninni Wahlström (2016) förklarar att anled-
ningar till att naturvetenskap, tillsammans med språk och matematik, för-
stärktes just nu går att finna i den svenska förskolans relation till globala 
policyströmningar och idén om utbildning som en nationell investering 
kopplat till internationell konkurrens. Trots influenser från globala policy-
strömningar finns det dock fortfarande inte formulerat vilka kunskaper inom 
naturvetenskap som varje barn ska ha uppnått vid en viss tidpunkt. Istället 
står det att:  
 

Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för na-
turvetenskap och samband i naturen, liksom sitt kunnande om växter, 
djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen, samt att 
varje barn utvecklar sin förmåga att urskilja, utforska, dokumentera, 
ställa frågor om och samtala om naturvetenskap (Skolverket, 2010, s. 
9).  

 
I den förberedande text vid namn Förskola i utveckling – bakgrund till änd-
ringar i förskolans läroplan, vilken gavs ut i samband med läroplanens revi-
dering 2010, förklaras att ”syftet med naturvetenskap i förskolan är att barn 
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ska få grundläggande kunskaper om naturen samt få förståelse för allt liv” 
(Utbildningsdepartementet, 2010, s. 14). Motiveringar till att förskolebarn 
bör få ägna sig åt naturvetenskap görs både i relation till barns egen lust att 
utforska sin omvärld samt att kunskaper i kemi, fysik och biologi har stor 
betydelse för samhällets utveckling och för en hållbar utveckling 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Som en följd av förskolans stärkta upp-
drag rörande naturvetenskap genomfördes även särskilda satsningar med 
fokus på att öka pedagogers kunskaper. Bland annat har många verksamma 
förskollärare fått gå en så kallad NTA-utbildning26, en fortbildning med fo-
kus på hur lärare i skola och förskola kan arbeta med naturvetenskap, teknik 
och matematik efter en specifik metod. I studier som gjorts om naturveten-
skap i förskolan har dock pedagoger lyft fram att de upplever att specifika 
metoder (liksom NTA) kan vara svåra att implementera i verksamheten. En 
av orsakerna som anges är den svenska förskolans tradition av att utgå från 
barns frågor och inflytande i undervisningen, varför specifika/färdiga meto-
der upplevs gå emot deras dagliga arbetssätt (se exempelvis Andersson, 2011 
och Areljung, 2017). I den förberedande texten inför läroplanens revidering 
(Utbildningsdepartementet, 2010), liksom i flera läromedel som ges ut i an-
slutning till den nya läroplanen, beskrivs just lek och ett lustfyllt lärande, 
barns utforskande, nyfikenhet och kreativitet som viktiga faktorer för peda-
goger att ta i beaktande i arbetet med naturvetenskap (se exemeplvis 
Elfström, Nilsson, Sterner, & Wehner-Godé, 2014; Sundberg, Areljung, 
Due, Ottander, & Tellgren, 2017; Thulin, 2016). I samma förberedande text 
finns även en formulering med där naturvetenskap och kön lyfts fram till-
sammans:  
 

I förskolans uppdrag ingår att motverka stereotypa könsrollsmönster 
och bidra till att barnen utvecklas allsidigt utifrån sina förutsättningar. 
Det innebär att pojkar och flickor ska ges samma möjligheter att pröva 
och utveckla förmågor och intressen för t.ex. språk, matematik, natur-
vetenskap och teknik (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4) 
 

Dessa formuleringar återfinns dock inte i själva läroplanen vilket gör att 
uppdraget att motverka stereotypa könsrollsmönster på en ämnesspecifik 
nivå inte på ett lika tydligt sätt riktats mot förskolans pedagoger och deras 
dagliga arbete med barnen.  
 

                               
26 Förkortningen NTA står för naturvetenskap och teknik för alla. För mer information om 
NTA-utbildning, se: https://ntaskolutveckling.nu/om-nta/#omdel3  
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Kompenserande Björntomtar och andra strategier 
Under 2000-talet utvecklades och intensifierades den svenska förskolans 
arbete med jämställdhet. En anledning till detta är att regeringen år 2003 
tillsatte en jämställdhetsdelegation för förskolan (SOU, 2004:115, 2006:75), 
vars främsta uppgift var att lyfta fram, förstärka och utveckla jämställdhets-
arbetet i förskolan. En utgångspunkt för delegationens uppdrag var att ”det 
livslånga lärandet måste ses ur ett genusperspektiv, så att förlegade och ste-
reotypa könsroller och mönster på sikt kan brytas” (SOU, 2004:115, s. 25). 
Delegationsarbetet handlade till stor del om att höja kunskapsnivån i olika 
led, såväl i förskolans praktik, som på lärarutbildningar och inom politiken. 
Bland annat genomfördes trettiofyra projekt i vilka ett stort antal förskolor 
runt om i landet deltog (Eidevald & Lenz Taguchi, 2011). Under samma tid 
utvecklades även olika jämställdhetsprojekt i förskolan, samt vad som be-
nämns som genuspedagogik. Inspiration bakom detta återfinns bland annat i 
Kajsa Svaleryds bok med just titeln Genuspedagogik27 (Svaleryd, 2002) som 
gavs ut just nu, samt den mediala spridning jämställdhetsprojektet på Tittmy-
rans och Björntomtens förskola i Gävleborgs län (SOU, 2006:75) fick under 
samma tid.  

Linnea Bodén (2011) beskriver hur dessa satsningar och projekt anamma-
des av pedagoger och förde med sig att olika strategier för att arbeta med 
jämställdhet utvecklades i förskolan. Två strategier som fick relativt stor 
spridning var ett så kallat kompensatoriskt tänkande samt tanken om köns-
neutralitet. Med ett kompensatoriskt tänkande stöttar pedagoger flickor och 
pojkar på olika sätt. Flickor uppmuntras exempelvis att leka vildare och ta 
plats, medan pojkar uppmuntras att prata om känslor och ta det lugnare (här 
återfinns inspiration från Tittmyrans och Björntomtens förskola). Utifrån 
tanken om könsneutralitet strävar pedagoger istället efter att behandla alla 
barn oavsett kön lika, samt försöker iordningställa så kallade könsneutrala 
miljöer (Ibid, 2011). Både Klara Dolk (2011) och Bodén (2011) förklarar 
dock att ingen av dessa strategier är helt problemfria. Den kompensatoriska 
strategin menar de lyfter fram stereotypa skillnader mellan pojkar och flick-
or, medan den könsneutrala strategin istället kan dölja att över- och under-
ordningar mellan flickor och pojkar är något som produceras dagligen i för-
skolan. Sedan dessa satsningar påbörjades under 2000-talets början har flera 
forskare specifikt påtalat att en mer komplex och mindre fixerad syn på kön 
behövs för att pedagoger ska komma vidare i sitt arbete med jämställdhet 
(Bodén, 2011; Dolk, 2011; Eidevald, 2009; Hellman, 2010; Lenz Taguchi, 

                               
27 Svaleryd beskriver själv genuspedagogik som ett genusmedvetet pedagogiskt arbete med 
jämställdhet som målsättning. Detta innebar kortfattat att pedagoger gör sig medvetna om hur 
egna könsnormer och värderingar påverkar ens undervisning, att synliggöra, problematisera 
och utveckla barns föreställningar om kön, samt att finna metoder och arbetsmaterial för att 
inom den ordinarie undervisningen skapa villkor för att ge flickor och pojkar samma möjlig-
heter (Svaleryd, 2002, s. 8-9). 
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2011), vilket även anammats i den senaste revideringen av förskolans läro-
plan 2018 (Skolverket, 2018). I denna återfinns en bredare beskrivning av 
kön. Istället för att utgå från kön som två kategorier används nu istället for-
muleringen oavsett könstillhörighet (Skolverket, 2018). Att formuleringarna 
om jämställdhet förstärktes just nu grundar sig även i en granskning genom-
förd av Skolinspektionen (2017a) som visat att, trots alla satsningar på jäm-
ställdhet, arbetade många förskolor fortfarande inte aktivt med jämställd-
hetsuppdraget. 

Lek med ämnesspecifika kunskaper oberoende av 
könstillhörighet 
I revideringen av läroplanen 2018 konkretiserades och förstärktes formule-
ringarna rörande förskolans jämställdhetsuppdrag. Konkretiseringarna inklu-
derar områden såsom förskolans miljö, barns lek och inflytande. Exempelvis 
står att: 

 
Miljön i förskolan ska erbjuda alla barn varierade aktiviteter i olika 
sammanhang. Många valmöjligheter ger ökade förutsättningar för bar-
nen att bredda sina lekmönster och val av aktiviteter. Det är viktigt att 
alla som arbetar i förskolan bidrar till att barnen oavsett könstillhörighet 
ges förutsättningar för utvidgade upplevelser och uppfattningar om sina 
möjligheter. Förskolans miljö ska inspirera och utmana barnen att 
bredda sina förmågor och intressen utan att begränsas av könsstereo-
typa uppfattningar (Skolverket, 2018, s. 7-8). 

 
Revideringen innehåller även tydligare formuleringar om vad som förväntas 
av förskolans olika pedagoger inom alla områden. Bland annat ska förskollä-
raren ansvara för att ”aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla 
barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett 
könstillhörighet” (Skolverket, 2018 s. 12). Vidare ska hela arbetslaget ”sä-
kerställa att alla barn får lika stort inflytande över och utrymme i utbildning-
en oavsett könstillhörighet” (Ibid, 2018 s. 16). Däremot kopplas fortfarande 
inte jämställdhetsuppdraget i läroplanen explicit till olika ämnesinnehåll.  

Då det gäller det naturvetenskapliga innehållet i den reviderade läroplanen 
kvarstår formuleringarna från 2010 (Skolverket, 2018). En tydlig förändring 
som gjorts är dock att begreppet undervisning nu används frekvent. Under-
visning i förskolan ska enligt läroplanen ”syfta till barns utveckling och lä-
rande genom inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden” 
(Skolverket, 2018, s. 19). Samtidigt beskrivs att undervisningen både kan ta 
sin utgångspunkt i barns lek och egna utforskande som i aktiviteter vilka är 
planerade i förväg av pedagoger, samt att lek ska utgöra grunden i förskolans 
utbildning (Skolverket, 2018). Naturvetenskapsundervisning i förskolan ska 
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därmed inte enbart bestå av att pedagoger förmedlar färdiga kunskaper, utan 
den ska även utgå från barns utforskande i sin vardag.  

I en kvalitetsgranskning genomförd av Skolinspektionen (2017b) där 22 
slumpvis utvalda förskolor i 15 svenska kommuner granskats med fokus på 
naturvetenskap, teknik och matematik, framkom att naturvetenskapsunder-
visningen innehöll en del brister. Dessa handlade dels om pedagogers osä-
kerhet att ta sig an naturvetenskap och dels om barns möjligheter till infly-
tande i naturvetenskapsundervisningen. Ett exempel som lyfts är att då expe-
riment genomfördes med barnen tenderade dessa ofta att bli isolerade aktivi-
teter som bockades av utan någon koppling till de naturvetenskapliga 
fenomen som barnen mötte i sin vardag. Liknande mönster framkom i ytter-
ligare en kvalitetsgranskning (Skolinspektionen, 2016). Utifrån detta går det 
att dra slutsatsen att pedagoger i vissa fall tolkar naturvetenskap i förskolan, 
och då särskilt fysik och kemi, i enlighet med mer färdiga eller förbestämda 
undervisningsformer och intar ett mer förmedlande förhållningssätt gentemot 
barnen. I vissa fall tycks därmed naturvetenskapliga innehåll i förskolan 
medföra ett förhållningssätt hos pedagoger som skiljer sig från det förhåll-
ningssätt som generellt brukar vara vanligt i den svenska förskolan, samt vad 
som uttrycks i läroplanens intentioner.   

Sällan mötas de tu 
Denna historiska bakgrund visar att naturen och naturvetenskap, liksom kön 
och jämställdhet, på olika sätt ansetts som viktiga områden under hela för-
skolans historia och utveckling och ses så än idag. Trots flera revideringar av 
förskolans läroplan lyfts områdena dock fortfarande inte tydligt fram till-
sammans. Undantaget är den förberedande texten inför läroplanens revide-
ring 2010 som innehåller en formulering där naturvetenskap, kön och jäm-
ställdhet sammankopplas: ”pojkar och flickor ska ges samma möjligheter att 
pröva och utveckla förmågor och intressen för t.ex. språk, matematik, natur-
vetenskap och teknik” (Utbildningsdepartementet, 2010, s. 4). I samband 
med att den reviderade läroplanen infördes skrevs även en kunskapsöver-
sikt28 om undervisning i förskolan av ett antal forskare vid fyra olika univer-
sitet i Sverige. Även om denna gavs ut av Skolverket är det inte Skolverket 
utan forskarna som står bakom innehållet i de olika kapitlen. Därmed är bud-
skapet i den inte riktat som tydliga riktlinjer från Skolverket utan istället som 
förslag på olika perspektiv på undervisning i förskolan. I ett kapitel i denna 
(Sandberg, Lillvist, & Ärlemalm-Hagsér, 2018) nämns dock genus som en 
ämnesdidaktisk fråga, samt en fråga att beakta i relation till förskolans mil-
jöer – även utemiljöer. I ett annat kapitel (Sheridan & Williams, 2018) dis-
kuteras en studie om teknik och genus (Axell, 2013). Kunskapsöversikten 

                               
28 https://www.skolverket.se/publikationer?id=3932 
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inrymmer dock inte några specifika beskrivningar rörande hur pedagoger i 
förskolan skulle kunna arbeta med naturvetenskap och könande processer. 
Min förhoppning är att denna avhandlings resultat och implikationer ska 
bidra med detta. 
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4. Tidigare forskning 

Då avhandlingen skrivs inom ämnesfältet som i Sverige ofta betecknas som 
didaktik har jag valt att avgränsa denna forskningsöversikt till studier ge-
nomförda inom formella utbildningssammanhang. Studier som berör natur-
vetenskapligt lärande eller kön i andra sammanhang inkluderas därför inte 
med undantaget för ett fåtal studier som undersökt naturorienterande aktivi-
teter ur genusperspektiv. Då denna avhandling undersöker förskolans natur-
vetenskap avgränsar jag mig även till att först och främst redogöra för stu-
dier gjorda i förskola eller motsvarande inom internationell litteratur. Då det 
gäller studier om naturvetenskap/teknik utifrån genusperspektiv lyfter jag 
dock fram ett fåtal studier som berör äldre åldrar, detta för att antalet studier 
som undersökt naturvetenskap/teknik och kön i förskolan är relativt begrän-
sat. Forskningsöversiktens innehåll illustreras av figuren nedan (Fig 2). Före-
liggande avhandlingen kan placeras in i figurens mittfält men även i de olika 
fälten för sig.  

 
Fig. 2. Innehåll i avhandlingens forskningsöversikt. 

 
Vid en övergripande sammanfattning av studier om naturvetenskap i för-

skolan som genomförts från mitten av 1990-talet och framåt, kan dessa delas 
in i två huvudområden (se exempelvis Andersson & Gullberg, 2014; 
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Caiman, 2015; Siry, 2013 för beskrivningar av dessa områden). Inom det ena 
området behandlas främst barns tänkande och begreppsbildning och inom 
det andra studeras de kontextuella förutsättningarna för barns meningsskap-
ande och förståelser. Kapitlet inleds med beskrivningar av dessa två områden 
följt av studier som, liksom denna avhandling, använder nymaterialistiska 
perspektiv. Därefter behandlar jag studier med genusperspektiv.   

Barns förståelse av naturvetenskapliga begrepp  
Inom det forskningsområde som fokuserar barns individuella förståelse av 
naturvetenskapliga begrepp är det vanligt att specifika metoder för undervis-
ning prövas (se exempelvis Bulunuz, 2013; Havu‐Nuutinen, 2005; Hsu, Tsai, 
& Liang, 2011; Kallery, 2015; Ravanis, Christidou, & Hatzinikita, 2013; 
Ravanis, Koliopoulos, & Hadzigeorgiou, 2004; Zhang, Parker, Eberhardt, & 
Passalacqua, 2011). Innan undervisningsmetoden genomförs görs ett för-test 
av de individuella barnens begreppsliga förståelse om ett specifikt fenomen. 
Därefter testas barnens kunskaper igen, efter att den specifika metoden ge-
nomförts, för att se om och hur barnen lärde sig genom denna. Detta sker 
oftast genom att barnet intervjuas av en vuxen. Studieobjektet i dessa studier 
är med andra ord barns tänkande. Det naturvetenskapliga innehållet är be-
stämt i förväg av forskarna, ibland tillsammans med lärarna. En studie som 
fått stort genomslag är Rochel Gelman och Kimberly Brennman (2004) vilka 
beskriver hur lärare i förskolan kan arbeta med barns kognitiva begreppsut-
veckling med hjälp av en specifik undervisningsmetod, Preschool Pathways 
to Science (PrePS©). Denna bygger på ett utvecklingspsykologiskt perspek-
tiv och utgår från teorier om hur kunskaper organiseras efter separata men-
tala stukturer i hjärnan. I artikeln förklaras hur metoden kan användas för att 
barn ska lära sig olika begrepp och använda en naturvetenskaplig metod. Två 
exempel på studier där interventioner tydligare genomförs och utvärderas är 
Maria Kallery (2015) och Sari Havu‐Nuutinen (2005). I båda studeras 
huruvida specifika undervisningsmetoder ökar barns förståelse för fenome-
nen flyta/sjunka. I Kallery (2015), vars studie genomfördes i Grekland, 
framkom att barns praktiska undersökande av olika objekt i vatten, tillsam-
mans med diskussioner mellan barnen samt guidning av lärare/forskare, 
ledde till de mest korrekta förklaringarna, speciellt då den vuxne fokuserade 
på vilket material ett objekt bestod av. Studien innefattade 104 barn i åldern 
4-6 år. I Havu‐Nuutinen (2005) framkom emellertid att barns testande av 
objekt även utan guidning av en vuxen också bidrar till deras förklaringar 
och förståelser av fenomenen. Barnen i denna studie använde olika förkla-
ringar till om ett objekt flöt eller sjönk utifrån vilket material objektet bestod 
av. Dessa barn var alla sex år gamla och kom från två olika förskolegrupper i 
Finland. I båda studierna lyfts dock vikten av diskussioner och interaktion, 
samt lärarens guidning och utmanande frågor fram som viktigt för hur barns 
tänkande utvecklas. Ytterligare en interventionsstudie som genomförts redo-
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visas av Konstantinos Ravanis, Vasilia Christidou och Vassilia Hatzinikita 
(2013). Studien är genomförd i Grekland och det som undersöktes var barns 
förståelse för fenomenen ljus/skugga. 170 barn i åldern 5-6 år ingick. Olika 
lärarledda aktiviteter studerades inom vilka barnen fick pröva att skapa 
skuggor med olika ljuskällor. I den ena utgick läraren från ett socio-kognitivt 
förhållningssätt och i den andra från ett empiristiskt. Efter interventionen var 
det övervägande fler barn i den socio-kognitivistiska gruppen som kunde 
förklara att ljus finns överallt, medan barnen som tillhörde den empiristiska 
gruppen inte hade ändrat sitt tänkande i samma grad. I Mizrap Bulunuz 
(2013) studie genomförd i Turkiet undersöks inte ett, utan flera naturveten-
skapliga fenomen samtidigt. Fokus ligger på om barn bäst lär sig dessa ge-
nom instruktioner, det vill säga frågor och demonstrationer från läraren, eller 
lekbaserad undervisning där barnen även får testa och utforska praktiskt. 26 
barn i sexårsåldern deltog. Resultaten visar att barnen som deltog i den lek-
baserade undervisningen hade ökat sin förståelse markant i jämförelse med 
den andra gruppen. Några av de slutsatser som dras är att det är av stor vikt 
för yngre barn att få pröva praktiskt tillsammans med olika material och att 
få upprepa moment flera gånger, samtidigt som läraren ställer frågor till dem 
som utmanar deras tänkande.  

Sammanfattningsvis bidrar dessa studier med kunskaper om att yngre 
barns (barn i åldern 4-6 år) tänkande utvecklas och utmanas genom olika 
undervisningsmetoder. Studierna bidrar även med kunskaper om olika fak-
torer som är av vikt för att barns kognitiva förståelser av naturvetenskapliga 
begrepp ska utvecklas optimalt. En faktor som beskrivs som avgörande i alla 
studier ovan är lärarens verbala, kunskapsmässiga stöttning. Utan en aktiv 
och utmanande lärare skedde inte samma progression i barnens förklaringar 
av olika begrepp. Detta resultat bör dock sättas i relation till att barns kun-
nande i dessa studier mäts just genom deras verbala förklaringar (intervjuer). 
Förutom interaktion och diskussion framhålls även barnens tillgång till prak-
tiskt utforskande tillsammans med olika objekt och material som en annan 
viktig faktor för deras tänkande och begreppsutveckling – dock i kombina-
tion med en lärare som guidar och utmanar. Enbart instruktioner av en vuxen 
eller enbart utforskande av material visade inte samma goda effekt.  

Detta forskningsområde har kritiserats av andra forskare för att sociala 
aspekter, såsom maktrelationer och rådande diskurser i klassrum-
met/förskolan, inte tas i beaktande (se exempelvis Andersson & Gullberg, 
2014; O'Loughlin, 1992). Kritik lyfts även fram vad gäller det omfattande 
användandet av intervju som metod som riskerar att medföra att de allra 
yngsta barnen (1-3 år) inte inkluderats i forskningen om naturvetenskaplig 
undervisning i samma utsträckning (Klaar & Öhman, 2012). Vidare har även 
kritik riktats mot att fokus i vissa av studierna ligger på barns, men även 
lärares (mot yngre åldrar) okunskaper och felanvändande av naturvetenskap-
liga begrepp (se exempelvis de Freitas & Palmer, 2016; Fleer & Robbins, 
2003). Enligt Marilyn Fleer och Jill Robbins (2003) kan detta bero på att det 
naturvetenskapliga lärandet och undervisningsmetoderna inom detta område 
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ofta hämtar influenser från skolans naturvetenskap där begreppsförståelse 
ofta behandlas som färdiga fakta som barn måste lära sig på ett korrekt sätt.   

Det bör dock påpekas att alla studier inom området inte helt och hållet föl-
jer samma riktning, utan olika svängningar har skett och sker fortfarande (se 
exempelvis Havu‐Nuutinen, 2005).  

I nästa avsnitt övergår jag till det andra huvudområdet, vilket undersöker 
naturvetenskapsundervisning som en social praktik. Detta område har delvis 
uppkommit som ett svar mot det förstnämnda området med avsikt att möj-
liggöra alternativa förståelser av yngre barns naturvetenskapliga lärande 
samt naturvetenskapsundervisningen i sig.  

Naturvetenskap som en social praktik 
Inom detta andra huvudområde återfinns ett stort antal studier som undersö-
ker naturvetenskaplig undervisning som sociala praktiker. Såväl det naturve-
tenskapliga innehållet som lärprocesserna ses som öppna och beroende av 
kontexten. Sociala relationer, interaktion, normer, maktrelationer och lärmil-
jöer lyfts fram som viktiga för vilket lärande och vilken undervisning som 
blir möjlig (se exempelvis Lemke, 2001; O'Loughlin, 1992). När det gäller 
det naturvetenskapliga ämnesinnehållet inkluderas ofta, förutom faktakun-
skaper, även attityder, normer och traditioner kopplade till ämnet (ämnena) 
och undervisningen (se exempelvis Andersson & Gullberg, 2014; Areljung, 
2017; Siry, 2013).  

Ett begrepp som varit betydelsefullt för detta område då det gäller de 
yngre barnen och som fått stor spridning är begreppet emergent science (be-
gynnande naturvetenskap), vilket även denna avhandling inspirerats av. Be-
greppet myntades år 2001 av John Siraj-Blatchford (2001) för att rikta fokus 
mot barns naturvetenskapliga utforskande tillsammans med olika kontexter i 
vardagen. Begreppet hämtar inspiration från emergent literacy (se 
exempelvis Hall, 1987), vilket fokuserar på hur literacitet (förmågan att 
kunna läsa och skriva) kan uppstå och utvecklas på många olika sätt i barns 
utforskande. Siraj-Blatchford ansåg att ett liknande begrepp och förhåll-
ningssätt borde finnas inom naturvetenskapen. Syftet var att flytta fokus från 
individuella barns begreppsliga förståelse av ett förbestämt lärandeinnehåll, 
till att se naturvetenskap som en social praktik, som utforskas dagligen av 
barnen själva i deras lek. Begreppet används i flertalet studier för att proble-
matisera bilden av naturvetenskap som färdiga fakta som barn måste lära sig 
på rätt sätt och engagerar sig istället i hur ämnena utforskas och medskapas 
av barn redan i förskolan (se exempelvis Areljung, 2016; Conezio & French, 
2002; Cremin, Glauert, Craft, Compton, & Stylianidou, 2015; Eshach & 
Fried, 2005; Larsson, 2016; Siry, 2013; Tu, 2006).  

Flera studier inom detta huvudområde intresserar sig för vad naturveten-
skaplig undervisning i förskolan kan vara, samt för hur denna förstås, skapas 
och förhandlas fram av barn och pedagoger. Empiri genereras ofta genom 
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olika former av observationer i förskolans praktik, med inslag av intervjuer 
och mer informella samtal med barn och pedagoger. Till skillnad från det 
förstnämnda huvudområdet används dock inte insamlingsmetoderna här för 
att kontrollera barns kunskaper (eller icke-kunskaper) utan snarare för att 
undersöka vilka erfarenheter barn har, vad de intresserar sig för, samt hur de 
resonerar om och uppfattar olika aspekter och fenomen. 

Barns undersökande och meningsskapande om olika fenomen  
Tre exempel på studier som studerat barns meningsskapande om naturveten-
skap är Cecilia Caiman (2015), Susanne Klaar (2013) och Susanne Thulin 
(2011). Alla tre är genomförda på förskolor i Sverige. Både Caiman och 
Klaar utgick från ett pragmatiskt perspektiv. I Caimans studie är det biolo-
gisk mångfald som står i fokus, medan Klaar har en inriktning mot naturori-
enterande innehåll överlag. I Caimans studie var barnen 37 i antal, samt 4-5 
år gamla. I Klaars studie var de 40 deltagande barnen så unga som 1-3 år, 
vilket är relativt ovanligt inom forskning om naturvetenskapsundervisning. 
Thulin, som utgick från ett fenomenografiskt perspektiv, undersökte hur ett 
naturvetenskapligt lärandeobjekt kan bli till i barns och pedagogers verbala 
kommunikation inom två temaarbeten med anknytning till biologi i två för-
skolor. Totalt deltog 33 barn i åldern 3-6 år. Studierna visar att de yngsta 
barnens naturvetenskapliga meningsskapande ofta sker praktiskt och fysiskt 
snarare än begreppsligt och verbalt (Caiman 2015; Klaar 2013). Samtidigt 
visar Thulins (2011) studie hur barnens verbala frågor ofta hade ett naturve-
tenskapligt innehållsligt fokus men att detta inte alltid fångades upp av peda-
gogerna. En slutsats som Caiman (2015) drar är att om barn ska kunna bli 
aktörer i naturvetenskapsundervisningen är det av vikt att pedagoger inte 
enbart ser till faktakunskaper utan tillåter att barns fantasi och föreställnings-
förmåga får ta plats. 

I en studie genomförd av Fleer (2019) i en förskola i Australien testades 
istället en specifik undervisningsmetod, men även denna med fokus på barns 
lek och fantasi. 26 barn i åldern 3-6 år deltog. Studien visar att lärarna med 
hjälp av lek och fantasi kunde göra barnen involverade i naturvetenskapliga 
tankeexperiment, exempelvis rörande hur det skulle vara om barnen var så 
små att de kunde undersöka en vattendroppe inifrån eller hur det skulle kän-
nas att vara en insekt som kan gå på vattenytan. Även Christina Siry och 
Isabelle Kremer (2011), vilka genomfört en studie på ett Kindergarten i 
Luxemburg, argumenterar för vikten av att lärare utgår från barns undersö-
kande, erfarenheter och idéer, istället för att ta utgångspunkt i specifika fak-
takunskaper, såväl då de planerar sin undervisning som under tiden en akti-
vitet pågår. Siry och Kremer undersökte åtta förskolebarns (5-6 år gamla) 
förståelser av regnbågen som naturvetenskapligt fenomen och studien syftar 
bland annat till att synliggöra komplexiteten i unga barns begynnande natur-
vetenskapliga idéer. Studien visar hur barnen, genom dialog och interaktion 
med varandra och/eller förskolläraren, både kunde formulera egna hypoteser 
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och tankar om fenomenet samt hur dessa i interaktion med förskolläraren 
kunde utmanas vidare. Ytterligare studier som argumenterar för barns för-
måga att hitta och undersöka naturvetenskapliga fenomen i sin vardag är 
Jonna Larsson (2013a, 2016). I Larsson (2013a) beskrivs hur tre barn på en 
svensk förskola utforskade friktion tillsammans med en pulka och olika un-
derlag. Ett resultat som framkom i studien var att barnen genom mötet med 
friktionen fick möjlighet att pröva olika strategier, interagera och lära av 
varandra. Då det inte fanns någon förskollärare i närheten som fångade upp 
barnens upptäckter och inte heller kopplade samman dem med naturveten-
skapliga begrepp, menar dock Larsson att barnens utforskande inte kunde 
utmanas vidare. Slutsatser som dras i studien är att barn är kapabla att delta i 
skapandet av det naturvetenskapliga innehållet i förskolan, men att förskollä-
rarens stöttning är viktig för hur barnen kan utveckla sitt kunnande vidare.  

Förskolläraren som länk mellan barns utforskande och 
naturvetenskapliga begrepp 
Samtidigt som studierna inom detta huvudområde på olika sätt understryker 
barns aktörskap och meningsskapande argumenterar även de flesta för vikten 
av att lärare utmanar barnen och hjälper dem att koppla vardagliga begrepp 
till naturvetenskapliga (Fleer, 2009b; Larsson, 2013b). Haim Eshach och 
Michael Fried (2005) menar att just eftersom yngre barn redan håller på med 
naturvetenskapligt utforskande i sin lek är det särskilt viktigt att lärare i för-
skolan bidrar med kopplingar till naturvetenskapliga begrepp. Om barnen 
istället lämnas själva i detta finns en risk att de utvecklar felaktiga/alternativa 
förståelser som kan bli svåra att ändra på längre fram (Eschach & Fried 
2005). Ytterligare en aspekt som Eshach och Fried argumenterar för då det 
gäller positiva effekter av pedagogers stöttning är att denna kan hjälpa barn 
att tidigt skapa positiva attityder till ämnet. Dock visar studier att det är rela-
tivt vanligt att lärare i förskolan förbiser vikten av att utmana barn naturve-
tenskapligt och att de bär på uppfattningen att barn lär sig naturvetenskap 
enbart genom att utforska sin omgivning och olika material (se Fleer, 2009a; 
Siraj-Blatchford & Siraj-Blatchford, 2002). Samma resultat fann även Bodil 
Sundberg, Sofie Areljung, Karin Due, Kenneth Ekström, Christina Ottander 
och Britt Tellgren (2016) vilka menar att en förklaring till detta går att finna 
i (den svenska) förskolans specifika pedagogik vilken ofta har en grund i att 
pedagoger ska lyssna på barns intressen och inte styra för mycket. Studien 
genomfördes med barn i ålder 2-6 år på tre förskolor i Sverige. Resultaten i 
denna studie visar dock att det råder ett dilemma rörande förskollärares för-
hållningssätt i relation till naturvetenskap. I de fall förskollärarna i studien 
enbart följde barnen hamnade barnens utforskande lätt utanför naturveten-
skapen. I de fall de tydligare styrde aktiviteter mot ett förbestämt innehåll 
kunde istället utfallet bli att barnen inte utforskade vidare utan koncentrerade 
sig på att försöka svara rätt på pedagogens frågor. I flera studier framhålls 
även vikten av att lärare i förskolan ser till fler aspekter än ämnesspecifika 
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kunskaper såsom att exempelvis iordningställa en rik miljö med olika 
material och utrustning som barnen kan utforska (Tu, 2006). Annat som lyfts 
fram är vikten av att läraren uppmärksammar barns sätt att lösa problem, 
kategorisera, mäta, sortera samt upprepa olika element (Eshach & Fried, 
2005) och andra aspekter som tillhör en naturvetenskaplig metod, som att 
ställa frågor, utforska, kommunicera och formulera idéer och teorier 
(Conezio & French, 2002; Tu, 2006).  

Problematiseringar av normer om naturvetenskap och förskola 
Inom forskningsområdet som ser naturvetenskap som en social praktik åter-
finns även studier som problematiserar normer av olika slag, specifikt i relat-
ion till naturvetenskap, förskola och yngre barn, men även i relation till lä-
rare i förskolan/mot yngre åldrar. Förklaringar till lärares okunskaper rö-
rande naturvetenskap anses här bero på kontext och sociala aspekter snarare 
än individuella problem (Fleer, 2009a). En del studier har problematiseringar 
av naturvetenskap och förskola som ett explicit syfte, bland annat Kristina 
Andersson (2011), Kristina Andersson och Annica Gullberg (2014), 
Christina Siry (2013) och Sofie Areljung (2017). Alla dessa studier är 
genomförda på svenska förskolor, förutom Siry vars studie genomfördes i en 
Europeisk huvudstad. Areljung undersökte mötet mellan naturvetenskapens, 
respektive förskolans, olika kunskapskulturer samt de normer som hör till 
dessa. Specifikt fokuseras vilka spänningar som kan uppstå i mötet mellan 
dessa och hur pedagoger resonerar kring detta. Studien visar att lärarna i de 
elva deltagande arbetslagen överlag inte uppfattade att motsättningen var 
något stort problem, särskilt inte då de ansåg att förskolans tradition av att 
utgå från barns frågor och undersökande stämmer överens med ett naturve-
tenskapligt undersökande. Där lärarna upplevde att det kunde uppstå spän-
ningar var när barns vardagliga förklaringar skulle ställas gentemot naturve-
tenskapligt erkända sådana – det vill säga då en faktabaserad kunskapskultur 
(naturvetenskapen) ställdes mot en subjektorienterad (förskolan). I både 
Areljung (2017) och Andersson (2011) uttryckte flera av lärarna att det var 
svårt att veta om och när de skulle presentera fakta. Här krockade därmed en 
bild av naturvetenskap som innehållandes rätt och fel med förskolans kun-
skapskultur där barns idéer och egna kunskapsskapande ska tas till vara.  

I Andersson och Gullberg (2014) utmanas, utifrån feministiska perspektiv, 
det dominerande sättet att se på naturvetenskapsundervisning, det vill säga 
bilden av ämnet som fast och innehållandes specifika begrepp och sätt att 
tänka som läraren ska överföra till barnen. I studien visas hur detta domine-
rande sätt leder till att såväl barn som pedagoger upplever sig själva, samt 
framstår som, okunniga. Artikeln visar att det går att använda ett feministiskt 
perspektiv för att rannsaka naturvetenskapen i sig och därmed se att ämnet 
inte är oproblematiskt. Genom feministisk vetenskapskritik menar Anders-
son och Gullberg att det går att vidga synen på ämnet, från att bestå av fär-
diga faktakunskaper som ska förmedlas och läras in till att se på ämnet som 
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en social praktik som också är kopplad till olika diskurser och maktförhål-
landen. En slutsats som dras är att detta omtänkande kan leda till att makten 
mellan ämnet och människorna omfördelas och därmed kan pedagoger såväl 
som barn bli stärkta och känna tilltro till sin egen förmåga att utforska natur-
vetenskap/liga fenomen på olika sätt. Siry (2013) för liknande diskussioner 
och argumenterar specifikt för ett omtänkande rörande vem det är som kan 
vara/bli expert. Förutom att unga barn kan tillägna sig befintlig kunskap om 
naturvetenskap, menar Siry (2013) att de är kapabla till att skapa ny kunskap 
rörande naturvetenskap. I denna studie ämnar Siry, förutom att utmana synen 
på naturvetenskap som förknippat med enbart faktabaserad inlärning, även 
att ifrågasätta synen på forskning som enbart vuxendrivna praktiker. Studien 
syftar till att, utifrån ett fokus på komplexiteten i barns utforskande, proble-
matisera såväl frågor om makt som begreppet expert samt bilden av naturve-
tenskapligt lärande som tydligt definierat och förbestämt. Studien, som in-
kluderar 20 barn i åldern 4-6 år, visar att då barn får samarbeta i naturveten-
skapliga aktiviteter som är ordnade av läraren men vars utgång inte är förut-
bestämda, skapas naturvetenskap i deras interaktioner med varandra.  

Sammanfattningsvis bidrar studierna inom detta huvudområde med kun-
skaper om de yngre barnens kapacitet att upptäcka och utforska naturveten-
skapliga innehåll och fenomen i sin vardag. Studierna visar med andra ord 
att det inte krävs att naturvetenskapliga innehåll introduceras av lärare utan 
att förskolläraren istället kan utgå från det utforskande som barnen redan är 
inne i. Bidrag görs även rörande hur barns naturvetenskapliga utforskande 
och kunskapsskapande såväl utvecklas genom dialoger och interaktion med 
andra barn och lärare, som genom barns kroppsliga och praktiska utfors-
kande. Trots ett uttalat fokus på att problematisera vad naturvetenskap för de 
yngre barnen kan vara samt fokus på diskurser och normer är det dock rela-
tivt få studier inom detta huvudområde som problematiserar kön – och då 
särskilt i relation till barns aktörskap. Under rubriken Naturvetenskap utifrån 
genusperspektiv längre fram lyfter jag fram ett fåtal. Ytterligare en aspekt 
som inte tas i beaktande är materialitetens agens eller medskapande krafter.  

Förutom detta huvudområde, vilket omtänker förskolans naturvetenskap 
utifrån sociokulturella perspektiv och/eller feministisk vetenskapskritik, har 
det under de senaste åren börjat tillkomma studier som, liksom denna av-
handling, försöker förstå barns möjligheter att lära och bli till (som naturve-
tenskapliga) genom nymaterialistiska perspektiv. Dessa studier sällar sig 
också till feministisk vetenskapskritik, men med en explicit utgångspunkt i 
materialitetens medskapande, vilket jag behandlar i nästkommande avsnitt. 
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En vändning mot det materiella 
Runt år 2010 började studier genomförda utifrån nymaterialist-
iska/posthumanistiska perspektiv publiceras i early childhood fältet29, vilket 
kan ses som en reaktion på de senaste årens utbredda fokus på sociala 
aspekter, språk och diskurs för att förstå de yngre barnen och deras verksam-
het. Detta område inom förskoleforskningen kan förstås som en del och ef-
fekt av vad som inom feministisk teori brukar kallas för den materiella 
vändningen30 (Alaimo & Hekman, 2008; Taylor, Pacinini-Ketchabaw, & 
Blaise, 2012). Sedan år 2010 har antalet forskare som använder nymaterial-
istiska perspektiv på förskola ökat såväl nationellt som internationellt 
(Blaise, 2016; Elfström Pettersson, 2017; Hodgins, 2014a; Hultman, 2011; 
Lenz Taguchi, 2012b, 2014; Lyttleton-Smith, 2019; Magnusson, 2017; 
Moberg, 2018a, 2018b; Olsson, Dahlberg, & Theorell, 2016; Ottestad & 
Rossholt, 2014; Pacini-Ketchabaw, 2012; Pacini-Ketchabaw & Nxumalo, 
2016; Palmer, 2010a; Rautio & Winston, 2015; Renold & Mellor, 2013; 
Rooney, 2018; Rossholt, 2012; Sandvik, 2013; Taylor et al., 2012).  

Istället för att se naturvetenskap som en social eller diskursiv praktik ses 
naturvetenskap utifrån detta perspektiv som en materiellt-diskursiv praktik, i 
vilken barn, pedagoger, miljöer, material, diskurser med mera tillsammans 
skapar vad som blir möjligt att utforska och lära samt hur (se vidare i 
exempelvis Areljung, 2019). Antalet studier som specifikt undersöker natur-
vetenskap utifrån nymaterialistiska perspektiv är dock fortfarande relativt få 
varför jag i min redogörelse i kommande avsnitt även inkluderar studier som 
berör barns lärande och utforskande tillsammans med naturen.  

Barn utforskar naturvetenskap i samhandlande med materialitet 
De studier som undersöker naturvetenskap i förskolan utifrån nymaterialist-
iska perspektiv bör inte enbart förstås i ljuset av den materiella vändningens 
effekter inom förskolans fält, utan även i relation till den materiella vänd-
ningens begynnande effekter för forskning om naturvetenskapsutbildning 
överlag. År 2019 gavs boken ”Material Practice and Materiality: Too Long 
Ignored in Science Education” (Milne & Scantlebury, 2019) ut, vilken syftar 
till att uppmärksamma materialitetens roll inom naturvetenskaplig utbildning 
– och specifikt hur materialitet kan förstås som konstituerande kraft och 
medskapare av lärande och tillblivande. Det som studeras i dessa studier kan 
därmed sammanfattas vara hur barn/elever lär och blir till (eller eventuellt 
hindras från att lära och bli till) i sammanflätningar med material och diskur-
ser samt naturvetenskapliga innehåll. Av bokens sjutton kapitel berör två 

                               
29 Bland de första att introducera exempelvis Karen Barads, Bruno Latours och Gilles Deleuze 
teorier finner vi ett antal svenska forskare såsom Hultman (2011), Lenz Taguchi (2012b), 
Liselott Mariett Olsson (2009) och Palmer (2010a). 
30 Se avhandlingens teorikapitel. 



 

 60 

specifikt förskolan, Areljung (2019), som studerat förskolor i Sverige samt 
Jana Maria Haus och Christina Siry (2019) som studerat förskolor i 
Luxemburg. Areljung argumenterar för att då material ses som aktiva agen-
ter som barn lär och blir naturvetenskapliga tillsammans med, kan möjlig-
heter för lärande som annars skulle förbli obemärkta upptäckas. I kapitlet 
framkommer exempelvis hur en av de studerade förskolegårdarna möjlig-
gjorde såväl som försvårade för barnen att utforska beroende på årstid. Även 
Haus och Siry (2019) betonar möjligheterna som öppnas upp när material 
behandlas som aktiva agenter och naturvetenskapligt lärande ses som något 
som skapas i relationer mellan människor och ickemänniskor. Fokus i stu-
dien är ett lärtillfälle i en förskola där sex barn i åldern 5-6 år blivit tilldelade 
flaskor med olika mängd vätska för att tillsammans med dessa undersöka 
ljud. Barnen blev till som utforskare av såväl ljud som kondens och flas-
korna de använde blev till som agenter som uppmuntrade det specifika ut-
forskandet. I resultaten framkom att öppna utforskanden mellan barn och 
material är av stor vikt eftersom det under den studerade situationen blev 
möjligt för barnens undersökande av naturvetenskapliga fenomen att beröra 
fler områden (förutom ljud även kondens) än vad läraren tänkt/föreställt sig 
från början. 

Naturvetenskapliga fenomen som agenter i barns utforskande 
I ett antal studier lyfts specifikt naturvetenskapliga fenomen fram som med-
skapare av barns utforskande och tillblivande – som något barn lär tillsam-
mans med snarare än om. de Freitas och Palmer (2016) engagerar sig i be-
greppet kraft och beskriver hur naturvetenskapliga fenomen kan fungera som 
lekkamrater i barns utforskande. I artikeln visar forskarna hur tyngdkraft 
blev till en lekkamrat för två barn (4-5 år gamla) på en svensk förskola som 
konstruerade höga byggnader av pappersmuggar. Då pappersmuggarna om 
och om igen rasade och föll till golvet gav tyngdkraften sig till känna och 
deltog i barnens lek. Forskarna förklarar hur de fallande pappersmuggarna 
fick barnen att röra sina kroppar på vissa sätt samt uttrycka olika känsloytt-
ringar vilket gjorde att barnen kunde bli såväl kroppsligt som känslomässigt 
sammanflätade med fenomenet tyngdkraft. Även Emelie Westberg 
Bernemyr (2015) har undersökt naturvetenskap på liknande sätt och visar 
hur ljud kan ses som samarbetspartners i fyra 1-2 åriga barns utforskande. 
Även denna studie är genomförd i Sverige. I resultaten framkom hur ljud, 
vibrationer, frekvens, volym och akustik intra-agerade med såväl barnens 
kroppar som känslor och tankar, samt med den pedagogiska miljön och de 
diskurser barnen möter i förskolan. Westberg Bernemyr visar att barnen i sitt 
utforskande tillsammans med olika ljud kunde bli till som ”ljudutforskare” 
och ”ljudskapare”. Haus (2018) studerade, inspirerad av de Freitas and Pal-
mer (2016), hur en femårig pojke och ett pappersark på en förskola i Lux-
emburg tillsammans blev till på nya sätt, pojken som en “vikare, skapare och 
lekare” och pappersarket som ett flygplan, medan de utforskade och lekte 
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tillsammans med fenomenen kraft och flygning (flight). Haus benämner 
pojkens tillblivande som naturvetenskapligt (becoming scientific) och förkla-
rar att begrepp kan förstås som materiella snarare än abstrakta genom barns 
kroppsliga lek och sammanflätningar med dem. Areljung (2020) diskuterar 
hur barn kan erfara naturvetenskapliga fenomen i sina kroppar då de leker, 
exempelvis kraft och acceleration då de rullar nedför en backe. Areljungs 
studie, som är genomförd i Sverige, skiljer sig dock något från studierna 
ovan då hon särskilt diskuterar hur det går att uppmärksamma barns lek med 
naturvetenskapliga fenomen genom att fokusera på görandet via olika verb – 
såsom exempelvis rulla, fastna, lysa, rinna och blanda. 

Sammantaget visar dessa studier att naturvetenskap i förskolan går att se 
som en kroppslig och materiell praktik där barns lärande tillsammans med 
naturvetenskap och naturvetenskapliga fenomen inte går att skilja från deras 
sammanflätningar med olika material samt de naturvetenskapliga fenomenen 
i sig. De visar även på hur naturvetenskapligt lärande ofta pågår utan att 
barnen uttrycker detta verbalt. Detta innebär dock inte att barnens verbala 
uttryck förbises i studierna utan snarare att många sätt att utforska kan läggas 
till det verbala.  

Även om tillblivande tillsammans med materialitet och naturvetenskapliga 
fenomen står i fokus i alla studier lyfter dock ingen av dessa fram könat till-
blivande. Förutom Westberg Bernemyr (2015) tas inte heller diskurser i be-
aktande i någon större utsträckning, trots att det nymaterialistiska perspekti-
vet tydligt uttrycker att diskurs och materialitet bör ses som lika viktiga (se 
Barad 2007).  

Barns relationer och lärande tillsammans med naturen och 
naturmaterial  

Det finns flera studier inom det posthumanistiska fältet som inte explicit 
undersöker naturvetenskap men däremot barns relationer och lärande till-
sammans med naturen (se exemeplvis Malone, 2016; Rautio, 2013; Taylor & 
Blaise, 2014). Människor, kultur, natur och djur anses i dessa studier alla 
medskapa det som sker och ömsesidigt skapa varandra (Pacini-Ketchabaw & 
Nxumalo, 2016). Studierna syftar därmed till att komma bort från bilden av 
barns lärande och utveckling som exklusivt mänskliga och socio-kulturella 
företeelser. Istället undersöks hur barns lärande kan bli till tillsammans även 
med andra arter och naturmaterial. Ett exempel är Affrica Taylor och  
Veronica Pacini-Ketchabaw (2015) som, tillsammans med förskolor i både 
Kanada och Australien, studerat förskolebarns möten med myror och mas-
kar. Studien visar att även myrorna och maskarna medskapade de riktningar 
som lärandet tog. Mötet med myrorna och maskarna väckte även etiska frå-
gor hos barnen, exempelvis om liv och död. Ett annat exempel är Pauliina 
Rautio (2013) som diskuterar barns relation till stenar och visar hur stenar 
kan skapa barnen i stunden. Studien bygger på empiri konstruerad i Finland. 
Rautio menar att barn/människor blir till tillsammans med stenar – stora 
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stenar gör oss små medan små stenar vi har i fickan gör oss gigantiska. Till 
skillnad från dessa två studier har Eva Änggård (2016) undersökt barns lek i 
naturliga miljöer i ett bredare perspektiv. 42 barn i Sverige i åldern 6-8 år 
deltog. Studien innehåller flera olika exempel, bland annat där barn leker 
tillsammans med en stor sten och tyngdkraft då de rutschar ned. Stenen besk-
rivs som agentisk och som en igångsättare av barnens lek. I ett annat exem-
pel visas hur olika naturmaterial och deras former, tillsammans med olika 
diskurser, fungerade som både igångsättare av lekar och som leksaker. Några 
flickor byggde till exempel ett miniatyrhus av bark medan några pojkar lekte 
att de sköt med vapen (pinnar). Även om man i dessa exempel kan tolka det 
som att naturmaterialen deltog i könande, är kön inte en parameter som är 
föremål för analys i studien.  

Sammantaget bidrar studierna ovan med flertalet exempel på hur naturen 
och naturmaterial medskapar såväl barns utforskande, tillblivande, lärande 
och kroppar, som förskolans pedagogiska praktiker. Att barns kroppar och 
möjligheter att agera medskapas av olika aspekter även i naturen går emot 
den vanligtvis dominerande bilden av naturen som en neutral plats där barn 
kan vara friare från kulturella aspekter (se även Halldén, 2009; Änggård, 
2009; Ärlemalm-Hagsér, 2010 för beskrivningar av denna bild). Trots att det 
är vanligt att studierna som undersöker barns relationer och lärande tillsam-
mans med naturen utifrån posthumanistiska perspektiv genom sina teoretiska 
beskrivningar argumenterar för att dominerande diskurser om natur, barn, 
lärande men även heteronormativitet och kön behöver utmanas, undersöks 
inte könande processer empiriskt. I min mening blir det därmed ofta teorier-
na som står i centrum i dessa studier, även om empiriska exempel används 
som utgångspunkt. Undantaget är Änggårds (2016) studie som tydligare har 
empirin i fokus och teorin som ett verktyg för att förstå empirin.  

Nedan behandlar jag de studier där såväl naturvetenskap som kön tas i be-
aktande. Innan jag redogör för dessa ges en övergripande beskrivning av 
studier som använder genusperspektiv på förskolan överlag.            

Genusperspektiv på förskolan 
I studier av könande i förskolan har forskare under åren använt lite olika 
perspektiv, exempelvis socialkonstruktionism, feministisk poststrukturalism, 
postkolonialism, queer teori och posthumanism/nymaterialism (Blaise, 
2014). I flertalet studier undersöks hur kön skapas i förskolans mellanmänsk-
liga relationer tillsammans med normer om vad som anses vara kvinnligt och 
manligt respektive normer rörande heteronormativitet (Bhana, 2009; Blaise, 
2005; Davies, 1989; Dolk, 2009; Eidevald, 2009; Frödén, 2019; Hellman, 
2010; Madrid & Kantor, 2009; Månsson, 2000; Odenbring, 2010). I dessa 
studier är etnografiska metoder vanliga. Resultat som framkommit är bland 
annat att flickor och pojkar uppfattas och behandlas på olika sätt och ses som 
två separata grupper av lärare i förskolan, trots att de gör samma saker och 
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intar samma positioner (Bhana, 2009; Eidevald, 2009; Månsson, 2000) samt 
att pedagoger könar barn genom att använda olika språkliga uttryck till 
flickor och pojkar (Burdelski & Mitsuhashi, 2010). Förutom att undersöka 
hur könande pågår i förskolan har även studier genomförts i syfte att om-
tänka och dekonstruera förgivettagna föreställningar om kön. Ett exempel är 
Lenz Taguchi (2008) som tillsammans med tre förskollärare på en svensk 
förskola använde dekonstruktiva samtal i syfte att förstå förskolebarns teck-
nande på nya sätt. Till en början benämnde forskaren och lärarna flickornas 
teckningar och tecknande som relationellt och emotionellt och pojkarnas 
som rationellt och smart. Efter flera dekonstruktiva läsningar kunde dock 
andra bilder av barnen framträda, bland annat hur flickorna använde sig av 
humor och ironi.  

Vidare visar studier att även barn själva är med och gör kön utifrån 
heteronormativa föreställningar om hur flickor och pojkar bör vara (Blaise, 
2005; Davies, 1989; Hellman, 2010; Madrid & Kantor, 2009; Odenbring, 
2010). Ett exempel är Mindy Blaise (2005) som följde 3 barn i åldern 5-6 år 
på en förskola i USA. Bland annat visar studien hur barnen rådfrågade 
varandra om hur de borde agera för att göra sig på rätt sätt som pojke eller 
flicka. Ett annat är exempel är Anette Hellman (2010) som genomfört en 
tvåårig fältstudie på en förskola i Sverige med särskilt fokus på normer om 
pojkighet. I studien visas hur barnen anpassade sig efter dessa normer och 
till och med rättade varandra efter dem – och hur de även förhandlade kring 
olika roller. Exempelvis prövade barnen att inta olika positioneringar i olika 
situationer genom att använda olika markörer i form av kläder eller frisyrer. I 
Sara Frödéns (2019) studie framkom dock en annorlunda bild. Empirin som 
används kommer från en 1,5 år lång fältstudie i en svensk Waldorf-förskola i 
en barngrupp med 17 barn i åldern 3-7 år. Resultaten visar att könande pro-
cesser inte gjordes relevanta på den aktuella förskolan. Anledningen till 
detta, menar Frödén, berodde på ett antal saker, bland annat att pedagogerna 
inte benämnde barnen efter kön och att de uppmuntrade alla barn att delta i 
alla aktiviteter. Andra anledningar var hur rummen var arrangerade, vilka 
material som fanns, samt på hur dags- och veckostrukturen var ordnad.  

Samtidigt visar ett antal studier gjorda utifrån nymaterialistiska perspektiv 
hur ett och samma material och miljö i en förskola kan delta i och medskapa 
kön på såväl könsstereotypa sätt som andra mer överskridande. I dessa stu-
dier ses varken barns identiteter eller förskolans material som fasta och fär-
diga utan istället som tillblivande i det specifika samhandlande mellan män-
niskor, material och diskurser som pågår för stunden (se exempelvis 
Hodgins, 2014b; Lenz Taguchi, 2012b). En del av dessa studier syftar till att 
visa hur kön skapas tillsammans med olika ickemänskliga agenter i försko-
lan (Hultman, 2011) medan andra använder posthumanistiska teorier för att 
omtänka kön (Osgood & Scarlet, 2015).  

Ett exempel på det sistnämnda är Jennifer Lyttleton-Smith (2019) som 
undersökt hur kön skapas och omskapas tillsammans med två specifika plat-
ser i en förskolas miljö, vilka benämns som hemvrån och miniatyrvärlden. 
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Studien genomfördes under ett års tid på en förskola i Storbritannien i en 
barngrupp med barn i åldern 3-4 år. Trots att platserna kan ses som mas-
kulint och feminint kodade, gick det enligt Lyttleton-Smith att omtänka det 
som pågick där och förstå barnens agerande på många olika sätt. Ett annat 
exempel är Emma Renold och David Mellor (2013) som använde, vad de 
själva benämner som en multisensorisk mikro-etnografisk metodologi, i 
syfte att uppmärksamma hur kön gjordes i sammanflätningar av kroppar, 
objekt och ljud i en förskola. Fältstudien pågick under fem månader i en 
barngrupp med 25 barn i åldern 3-4 år, även detta i Storbritannien. Forskarna 
argumenterar för vikten av att inte enbart fokusera på ljud, eller objekt eller 
kroppar – utan på sammanflätningarna och samhandlandena dem emellan. 
Ett exempel som lyfts fram i studien är hur ljudet av en hammare kan med-
skapa barns identiteter på olika sätt beroende på om det är en flicka som 
samhandlar med hammaren och dess ljud eller en pojke.  

Lärande och ämnesinnehåll är överlag inte explicit i fokus i de studier som 
undersöker kön utifrån nymaterialistiska perspektiv. Ett undantag är Anna 
Palmer (2010b). I studien undersöktes hur förgivettagna föreställningar om 
matematikundervisning och kön i förskolan kan omtänkas genom att föra in 
aspekter som konst, kroppar och estetiska lärprocesser i matematikundervis-
ningen. Empirin som analyserades innehöll dokumentationer från ett pro-
jektarbete om matematik i förskolan med ett antal sex-åriga barn i Sverige. 
Resultaten visar hur barnen, under tiden som de utformade en breakdance-
koreografi, kunde utforska matematiska begrepp på sätt som involverade 
såväl kroppen som tanken, samt att flickorna blev de drivande i gruppen. På 
så vis kunde en alternativ matematikundervisning framträda som gick emot 
den traditionella synen på matematik som ett kognitivt och maskulint ämne 
(Palmer 2010b).  

I nästa avsnitt redogör jag för studier som specifikt undersöker naturve-
tenskap i förskolan ur genusperspektiv. 

Genusperspektiv på naturvetenskap i förskolan 

I de förhållandevis få studier som undersöker naturvetenskap i förskolan ur 
ett genusperspektiv uppmärksammas framförallt förskollärarnas uppfattning-
ar, samt egna erfarenheter av naturvetenskap (se exempelvis Andersson, 
2011; Andersson & Gullberg, 2014; Areljung, Ottander, & Due, 2017; 
Gullberg, Andersson, Danielsson, Scantlebury, & Hussénius, 2018). Exem-
pelvis studeras förskollärares sätt att hantera traditionella normer förknip-
pade med naturvetenskap (maskulinitet, objektivitet, fakta) i kombination 
med normer som ofta förknippas med förskola (omsorg, femininitet, intuit-
ion, subjektivitet) (Areljung et al., 2016). Andra studieobjekt är blivande 
förskollärares olika sätt att identifiera händelser relaterade till kön och be-
gynnande naturvetenskap (Gullberg et al., 2018) samt förskollärares egna 
(könade) erfarenheter från naturvetenskaps- och teknikundervisning i skolan 
och dess effekter för deras förmåga att själva undervisa naturveten-
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skap/teknik i förskolan (Andersson, 2011; Andersson & Gullberg, 2014; 
Garbett, 2003; Hedlin & Gunnarsson, 2014). Resultaten från dessa studier 
visar att såväl normer och diskurser (rörande maskulinitet/femininitet och 
naturvetenskap som fakta, kognitivt lärande, rationalitet, objektivitet) som 
egna erfarenheter av ämnet/na har inverkan på förskollärare och deras 
undervisning. Studierna visar samtidigt att inverkan av dessa aspekter kan bli 
mindre styrande om förskollärare kombinerar naturvetenskapligt innehåll 
med barns subjektiva lärande och intar ett utforskande förhållningssätt 
gentemot barnen och deras undersökande. I exempelvis Andersson (2012), 
vars studie är genomförd i Sverige, framkom hur de deltagande lärarna i 
studien gjorde skillnad på flickors och pojkars göranden då de diskuterade 
kring olika naturvetenskapliga aktiviteter. Detta gjordes trots att lärarna utta-
lat arbetade med genusfrågor på den aktuella förskolan och utåt sade sig 
sträva efter att pojkar och flickor skulle ha samma förutsättningar att arbeta 
med naturvetenskap och teknik. Exempelvis nedvärderades flickornas pre-
stationer av lärarna och benämndes bland annat som töntigt. Dessa resone-
mang gjordes oreflekterat av pedagogerna i relation till aktiviteter där både 
flickor och pojkar deltagit samtidigt. Detta visar därmed att det inte räcker 
för pedagoger i förskolan att se till att alla barn får tillgång till samma typ av 
naturvetenskapliga aktiviteter för att det ska bli jämställt.  

Resultaten i studierna ovan liknar det som framkommit i det större antal 
studier som undersökt naturvetenskap och genus i relation till äldre elever 
och studenter. I dessa studier används ofta sociokulturellt inspirerade per-
spektiv. Vanliga aspekter som undersöks är hur individer (lärare och ele-
ver/studenter) relaterar till bredare sociokulturella karaktärsdrag rörande 
naturvetenskap (Carlone 2004) och hur elever/studenter lyckas (eller inte) att 
relatera till och identifiera sig med traditionella uppfattningar av naturveten-
skap (Calabrese Barton et al. 2013). Resultat visar hur normer och diskurser 
kopplade till naturvetenskap skapar en bild av att vissa elever/studenter är 
mer lämpade för naturvetenskap (män/pojkar), medan andra (kvin-
nor/flickor) blir skapade som mindre lämpliga (Brickhouse 2001). Ytterli-
gare resultat som framkommit är att dessa normer gör det svårare för flickor 
att identifiera sig med naturvetenskap samt att en del flickor medvetet tar 
avstånd från feminina attribut och feminint kodade sätt att agera i syfte att 
lyckas identifiera sig med naturvetenskap (Archer et al. 2012).  

Flickors och pojkars utforskande och intressen  
Av de studier jag funnit som undersöker barns utforskande av naturveten-
skap med fokus på kön studerar merparten likheter och skillnader mellan 
flickor och pojkar snarare än att kön problematiseras. Josephine Desouza och 
Charlene Shireen Czerniak (2002) studerade, under en tvåårig etnografisk 
studie genomförd i USA, skillnader mellan flickors och pojkars sociala bete-
enden och lek och gjorde utifrån detta kopplingar till naturvetenskapliga 
aktiviteter. 46 barn i åldern 4-5 år deltog. I resultaten framkom att barnens 
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beteenden var könsstereotypa, pojkarna agerade nyfiket och tävlingsinriktat 
medan flickorna agerade omvårdande. Även under fri lek delade barnen upp 
sig efter kön, flickorna föredrog böcker, pussel och hemvråmaterial medan 
pojkarna föredrog lego, klossar och bilar. Forskarna argumenterar för att 
barnens olika erfarenheter i lek och samspel med andra kan få konsekvenser 
även för hur de tar sig an naturvetenskapliga aktiviteter. Ett annat exempel är 
Mary Beth Leibham, Joyce Alexander och Kathy Johnson (2013) som stude-
rat 116 4-6 åriga flickors och pojkars tidiga intresse för naturvetenskap samt 
hur detta korrelerade med deras senare studieresultat i naturvetenskap samt 
självskattning av sina kunskaper vid 8-års ålder. Även denna studie genom-
fördes i USA. Till skillnad från Desouza and Czerniak (2002) använder stu-
dien inte någon genusteori utan det är specifikt skillnader mellan flickor och 
pojkar som undersöks. Resultaten visar att det inte fanns någon koppling 
mellan pojkars tidiga intresse och deras studieresultat senare i skolan. Däre-
mot visade det sig att de flickor som hade ett tidigt intresse för naturveten-
skap även senare visade ett högre studieresultat vid 8-års ålder samt även 
skattade sig själva som mer kunniga i naturvetenskap jämfört med de flickor 
som inte visat samma tidiga intresse. En slutsats som görs i studien är att det 
är av vikt att pedagoger i förskolan specifikt understödjer flickor i att ut-
veckla intresse för naturvetenskap. 

Amanda Sullivan och Marina Umaschi Bers (2013)31, Helen Patrick, Pa-
nayota Mantzicopoulos och Ala Samarapungavan (2009)32 och Jonas Hall-
ström, Helene Elvstrand och Kristina Hellberg (2015)33 undersöker inte 
flickors och pojkars utforskande av naturvetenskap men däremot teknik, 
vilket i en förskolekontext är ämnen som ofta utforskas tillsammans. I de två 
förstnämnda studierna studerades huruvida pojkar och flickor klarade av ett 
antal uppgifter rörande konstruktion och programmering inom ett specifikt 
robotprogram, respektive om flickors och pojkars intressen och motivation 
ökade genom ett specifikt naturvetenskapsprojekt. I dessa två studier pro-
blematiseras inte kön utan det är likheter och skillnader mellan flickor och 
pojkar som studeras. Hallström, Elvstrand och Hellberg (2015) utgår dock 
från teorier om barndom och kön som en social konstruktion. I studien un-
dersöktes hur flickor och pojkar utforskade och lärde sig teknik under fri lek 
i två svenska förskolor, samt hur lärarna stöttade dem i detta. I resultaten 
från Sullivan och Bers (2013) samt Patrick et al. (2009) framkom nästan inga 
skillnader mellan flickorna och pojkarna och deras sätt att ta sig an och klara 
av uppgifterna. I jämförelse med dessa resultat visade Hallström et al. 
(2015), som undersökte fri lek, att flickorna och pojkarna i deras studie, ge-
nom de lekar de engagerade sig i, lärde sig att hantera teknik på olika sätt. I 
pojkarnas lek behandlades teknik, såsom exempelvis konstruktion, som ett 

                               
31 I studien ingick 53 barn från tre olika Kindergarten-klasser i USA. 
32 I studien ingick 162 barn från tre olika Kindergartens i USA. 
33 Studien baseras på en etnografisk fältstudie på två svenska förskolor med totalt 165 barn. 
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område i sig medan flickorna i sin lek istället engagerade sig i teknik då de 
behövde konstruera något till sin lek. Då pedagogerna i studien inte aktivt 
gick in och styrde barnen mer menar forskarna att könsskillnaderna snarare 
förstärktes än överskreds genom de tekniska aktiviteterna.  

Genusperspektiv på barns lek i naturen 
Antalet studier som undersöker (förskole)barns lek i naturen ur genusper-
spektiv är relativt få. En anledning till detta skulle kunna vara att det i Sve-
rige, liksom i många andra länder, råder en föreställning om naturen eller 
naturliga miljöer som neutrala, okönade och jämställda platser där barn kan 
vara friare än på andra ställen, samt platser där de bör få leka och utforska 
ifred (Taylor & Blaise, 2014; Änggård, 2009; Ärlemalm-Hagsér, 2010). 
Denna bild påverkar även lärares uppfattningar. I en studie gjord av Eva 
Ärlemalm-Hagsér (2010) framkom att de deltagande förskollärarna (från 
fyra olika svenska förskolor) till en början inte såg utemiljöer som könade på 
samma sätt som innemiljöer, en uppfattning som däremot ändrades under 
studiens gång.  

I dagsläget har jag inte heller funnit någon studie som tydligt undersöker 
barns naturvetenskapliga utforskande utomhus kopplat till könande. Tim 
Waller (2010) studerar emellertid barns fria lek i naturen och utgår från so-
ciokulturella perspektiv tillsammans med genusteori. Studien genomfördes i 
Storbritannien och totalt deltog 89 barn i åldern 3-4 år. Resultaten visade hur 
samma normer som gjorde sig gällande i den undersökta förskolans inne-
miljö även närvarade utomhus och att dessa normer fick barnen att försöka 
göra sig till pojkar och flickor på rätt sätt. Ett sätt att göra pojke ”rätt” var att 
göra sådant som flickor aldrig skulle våga eller vilja göra (Waller, 2010). Tre 
studier som på olika sätt studerat barns fysiska lekar utomhus är Eva Äng-
gård (2011)34, Ingunn Fjörtoft (2004)35 och Birgitta Fagrell (2005)36. I de två 
förstnämnda framkom att flickor och pojkar under fysiska lekar oftare lekte 
tillsammans och kunde inta och pröva olika sätt att vara på eftersom natur-
materialen då inte fick tydliga symboliska innebörder (Änggård, 2011) samt 
att dessa lekar gav barnen fler utmaningar (Fjörtoft, 2004). De lekar som var 
mest könskodade enligt dessa studier var istället superhjältelekar och famil-
jelekar. I Birgitta Fagrell (2005) som specifikt studerat barn, kropp, kön och 
fysisk (ute)aktivitet framkom ett annorlunda resultat. I studien uttryckte både 
de deltagande flickorna och pojkarna att de ansåg att pojkar var bättre på 
idrottsaktiviteter. Typiska feminina aktiviterer förknippade de istället med 
feghet och rädsla. Slutsatser som dras i studien är att flickor med tiden kan 
                               
34 Empirin samlades in i Sverige under ca ett års tid tillsammans med 36 barn i åldern 1,5-6 
år. 
35 Barnen i studien (5-7 år gamla) deltog i olika gruppkonstellationer. Studien är genomförd i 
Norge, men antal barn nämns inte. 
36 I studien intervjuades totalt 60 barn i åldern 7-8 år, från tre olika skolklasser i Sverige. 
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uppfatta sina kroppar som mindre värda än pojkars samt att kvinnor och män 
på grund av könsnormer förkroppsligar olika fysiska erfarenheter och kom-
petenser.  

Sammantaget bidrar studierna om naturvetenskap och kön med kunskaper 
om att naturvetenskap inte är ett neutralt ämne utan bär på och skapar olika 
normer och föreställningar, vilka inverkar på såväl lärare som elever och 
barn. Ytterligare kunskapsbidrag som gjorts är att flickor och pojkar har 
samma förutsättningar att lära sig naturvetenskap men att specifikt flickor 
kan gynnas av att deras intresse för naturvetenskap stöttas och uppmuntras 
vid ett tidigt stadium. Om detta resultat läggs till resultaten rörande hur 
flickors naturvetenskapliga prestationer ofta av lärare tolkas som sämre än 
pojkars, går det att dra slutsatsen att flickor egentligen inte behöver mer 
stöttning än pojkarna. Det verkar istället som att flickor ofta stöttas i mindre 
utsträckning än pojkar från första början. I det avslutande avsnittet nedan 
redogör jag för avhandlingens kunskapsbidrag i relation till det nuvarande 
forskningsläget. 

Avhandlingens bidrag 
I de studier där genusperspektiv används i förskoleforskning överlag visar 
resultaten hur könande processer är en del av förskolebarns vardag. Samti-
digt visar studierna som undersöker naturvetenskap i förskolan, speciellt 
utifrån sociokulturella och nymaterialistiska perspektiv, hur naturvetenskap 
är en del av förskolebarns vardag. Hur både könande processer och naturve-
tenskapligt lärande och utforskande kan pågå samtidigt är emellertid mer 
sparsamt beforskat. De förhållandevis få studier som undersöker naturveten-
skap i förskolan ur ett genusperspektiv (Andersson, 2011; Andersson & 
Gullberg, 2014; Garbett, 2003; Hedlin & Gunnarsson, 2014) har bidragit 
med viktiga kunskaper rörande hur normer om naturvetenskap och kön in-
verkar på lärares uppfattningar och agerande och på så vis påverkar barnen. 
Det saknas dock fortfarande studier som specifikt problematiserar barns 
naturvetenskapliga utforskande ur genusperspektiv. I de studier som finns 
studeras snarare skillnader mellan flickors och pojkars utforskande och in-
tresse för naturvetenskap utan att kön problematiseras nämnvärt (se 
exempelvis Desouza & Czerniak, 2002; Leibham et al., 2013). Flera studier 
inom det huvudområde som ser naturvetenskap som en social praktik pro-
blematiserar emellertid naturvetenskapen i sig, vilket bidragit till att barns 
och lärares kompetenser och aktörskap inom naturvetenskapsundervisning 
kunnat lyftas fram. Flera av dessa studier argumenterar för vikten av att utgå 
från barnen, deras frågor och erfarenheter (se exempelvis Fleer, 2019; 
Larsson, 2016; Siry & Kremer, 2011). Dock saknas det problematiseringar 
av barns intressen och erfarenheter, exempelvis rörande att dessa kan vara 
könade. Inom såväl detta område som det andra huvudområdet som under-
söker barns kognitiva begreppsutveckling lyfts barns praktiska utforskande 
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av olika material och fenomen fram som viktigt för barns tänkande och lä-
rande. Dock lägger majoriteten av dessa studier tyngdpunkten på barns dia-
loger och verbala uttryck i analysen. I de studier som utgår från nymaterial-
istiska perspektiv återfinns just ett specifikt fokus på hur barns naturveten-
skapliga lärande och tillblivande sker i nära relationer, eller samhandlande 
med, olika material och naturvetenskapliga fenomen (Areljung, 2019; de 
Freitas & Palmer, 2016; Haus, 2018; Haus & Siry, 2019). Dessa studier be-
handlar även hur barns kroppar kan förstås som sammanflätade med naturve-
tenskapliga fenomen. Dock saknas ett inkluderande av normer och diskurser 
i analyserna av barnens möjligheter att bli till och lära. Det råder med andra 
ord ett glapp i forskningen rörande ett undersökande av hur barns naturve-
tenskapliga utforskande tillsammans med olika material och naturvetenskap-
liga fenomen i vardagen, sker ömsesidigt och sammanflätat med könande 
processer. Här utgör föreliggande avhandling således ett bidrag. Flera studier 
lyfter fram exempel på hur barn kan ses som medskapare av naturvetenskap 
i förskolan (se exempelvis Caiman, 2015; Cremin et al., 2015; Siraj-
Blatchford, 2001; Siry, 2013) – denna avhandling bidrar med kunskaper om 
hur även naturvetenskapen kan ses som medskapare av barnen på olika sätt 
– eller snarare hur de skapar varandra. Då denna avhandling, istället för att 
fokusera på relationen barn-material/fenomen, studerar relationen barn-
material/fenomen-diskurs, kan ytterligare en breddning göras rörande vad, 
vem, var och vilka sätt som kan förstås som naturvetenskapliga.   
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5. Metodologi 

Det här kapitlet har två funktioner. Dels att redogöra för fältstudie, empiri-
konstruktion, analyser och etiska överväganden och dels att förklara vilken 
roll det nymaterialistiska perspektivet har haft i dessa processer. Kapitlet har 
en struktur i enlighet med vad som brukar vara vanligt inom kvalitativ forsk-
ning, och tar sin början i beskrivningar av kontexten för fältstudien i försko-
lepraktik, urval av förskola samt samtyckesprocess. Därefter förklaras studi-
ens empirikonstruktion utifrån det nymaterialistiska perspektivet, följt av 
beskrivningar av mitt (kamerans och anteckningsblockets) deltagande under 
fältstudien. Därpå följer databearbetning och analysmetod där diffraktiv 
metodologi och diffraktiva analyser har använts, samt en beskrivning av hur 
dessa genomförts i avhandlingens olika artiklar. Kapitlet avslutas med etiska 
överväganden samt studiens trovärdighet. 

Fältstudie i förskolepraktik 
För avhandlingens empirikonstruktion genomfördes en fältstudie på en för-
skola i ett medelklassområde utanför en större stad i Sverige, i en grupp med 
25 5-åriga barn (19 av dem fyllde sex samma år), varav 11 flickor och 14 
pojkar, samt tre pedagoger. Fältstudien pågick under en period av fem må-
nader. I genomsnitt besökte jag förskolan två gånger i veckan, 2-6 timmar 
per tillfälle.  

Jag kom i kontakt med den aktuella förskolans rektor genom att jag deltog 
i ett sammanhang på Uppsala universitet kallat Forum för samverkan vars 
syfte är att sammankoppla förskolors praktik med universitetets verksamhet. 
Jag var vid ett tillfälle inbjuden att delta för att berätta om mitt forsknings-
projekt för ett antal förskolerektorer från olika kommuner. Vid tillfället in-
formerade jag även om att jag ville komma i kontakt med en förskola med 
vana att arbeta med genus, naturvetenskap och lärmiljöer för min kommande 
fältstudie. Rektorn för den aktuella förskolan för studien bjöd in mig till en 
av hennes förskolor för att få vidare information om studien. Mötet syftade 
även till att jag skulle få information om den specifika förskolan för att 
kunna ta ställning till om den verkade lämplig för studiens syfte.  
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Samtyckesprocessen 
En samtyckesprocess som grundade sig på Vetenskapsrådets forsknings-
etiska principer (Vetenskapsrådet, 2017) rörande information, konfidentiali-
tet, nyttjande och samtycke tog vid efter det att forskningsprojektet godkänts 
av den regionala etikprövningsnämnden i Uppsala. 

Under mötet med förskolans rektor gav jag såväl skriftlig (se bilaga 1) 
som muntlig information om mitt projekt och dess syfte samt de forsknings-
etiska riktlinjerna samt hur jag tänkte omsätta dessa praktiskt tillsammans 
med barn och pedagoger. Jag informerade om att empirin kommer förvaras 
på en lösenordsskyddad krypterad hårddisk inlåst på Uppsala universitet, 
samt att den endast kommer att användas för denna studie och dess syfte. 
Under mötet skrev rektorn under blanketten intyg förskolechef 37(se bilaga 2). 

Pedagogerna informerades om forskningsprojektets syfte, fältstudie och 
tänkta kunskapsbidrag på en arbetsplatsträff38 (APT-möte). Vid samma till-
fälle fick de även information om de etiska riktlinjerna, att pedagoger och 
vårdnadshavare när som helst kan avbryta sitt barns medverkan utan att be-
höva motivera varför, att barnens samtycke skulle inhämtas stund för stund, 
samt att alla namn, platser och personer kommer att avidentifieras i avhand-
lingen. Information gavs även om förvaring och nyttjande av empirin. In-
formationsbrev (se bilaga 3) och samtyckesblanketter (se bilaga 4) delades ut 
till samtliga pedagoger. Förskolechefen och pedagogerna bestämde att jag 
skulle börja på avdelningen med de äldsta barnen och där stannade jag fält-
studien ut. De tre pedagogerna på avdelningen skrev omgående på samtyck-
esblanketterna.  

Tanken var att vårdnadshavarna skulle informeras på ett kommande för-
äldraråd för alla vårdnadshavare på förskolan. I inbjudan till föräldrarådet 
fanns information om att jag skulle delta för att informera om vad min studie 
innebar för barnen samt för att informera om de forskningsetiska riktlinjerna. 
Endast två vårdnadshavare dök dock upp. Pedagogerna menade att detta 
berodde på att vårdnadshavarna kände sig trygga med förskolan och deras 
verksamhet och föreslog att de kunde dela ut mina informationsbrev (bilaga 
5 och 6) och samtyckesblankett (bilaga 7) till vårdnadshavarna. De flesta 
vårdnadshavarna lämnade in samtyckesblanketten påskriven med sina god-
kännanden utan att de ville ha vidare information. Vårdnadshavarna till tre 
av barnen meddelade att de inte gav sitt samtycke och vårdnadshavarna till 
två barn lämnade aldrig in blanketten. Jag behandlade även dessa som ett 
nej. Av avdelningens 25 barn fick jag därmed samtycke underskrivet av båda 
vårdnadshavarna för 20 stycken barn, varav nio flickor och elva pojkar. Av 

                               
37 Vid tiden för fältstudien var förskolechef en vanligare benämning än rektor. Idag är det 
rektor som används. 
38 Arbetsplatsträff (ofta kallat apt-möte) innebär möten som hålls för förskolans pedagoger, 
vanligtvis en gång i månaden på eftermiddag/kvällstid. På dessa möten tas frågor upp som rör 
hela den enskilda förskolan eller förskoleenheten en förskola eventuellt tillhör. 
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dessa var det fem stycken flickor, respektive nio pojkar som skulle fylla sex 
samma år. Alla barn utom de jag inte fick samtycke för figurerar i empirin.   

Inhämtande av barnens samtycke utgjorde en process som pågick genom 
hela fältstudien. Innan jag besökte avdelningen och barnen första gången 
skickade jag ett brev till dem som innehöll en kort text om mig och varför 
jag skulle vara hos dem under våren (se bilaga 8). Pedagogerna läste upp 
mitt brev för barnen innan mitt besök och sedan sattes brevet upp på avdel-
ningen på en väl synlig plats för barnen. Under mitt första besök berättade 
jag om mig själv under en samling. Jag förklarade att jag arbetar som fors-
kare och kommer vara hos dem då och då under våren för att forska om för-
skolan. Jag berättade att jag kommer ha med mig en kamera och att jag då 
och då kommer fråga dem om jag får filma och fota det som de gör tillsam-
mans med olika saker och på olika platser i och utanför förskolan. Jag beto-
nade att det alltid var okej för dem att säga nej till att bli filmad eller att visa 
att de inte ville på andra sätt, t.ex. genom att sätta upp handen som ett stopp-
tecken. Barnen fick under denna samling även möjlighet att ställa frågor till 
mig. Under fältstudiens gång inhämtade jag sedan barnens samtycke stund 
för stund (se vidare under Etiska överväganden). 

Empirikonstruktion i och om samhandlande 
För att konstruera empiri som både fungerade för detaljstudier av barns sam-
handlanden med olika material och naturvetenskapliga fenomen, samt för att 
kunna få en överblick över vad olika samhandlanden var delar av, genom-
fördes både fältanteckningar och videoinspelning. Innan tillvägagångssättet 
för empirikonstruktionen beskrivs förklaras empirikonstruktion utifrån av-
handlingens utgångspunkt i agentisk realism (Barad 2007). 

Agentiska snitt 
Barad (2003) förklarar att: ”The primary ontological units are not ’things’ 
but phenomena—dynamic topological reconfigurings/ entangle-
ments/relationalities/(re)articulations” (s. 818). Det jag som forskare kan 
studera utifrån agentisk realism är således inte världen som sådan – utan de 
materiellt-diskursiva fenomen (Barad, 2007) som framträder under den spe-
cifika forskningsprocessen, såväl under fältstudien som under det fortsatta 
analysarbetet. Dessa materiellt-diskursiva fenomen framträder genom att jag 
(forskaren), tillsammans med andra agenter (mätande utrustning, diskurser 
o.s.v.) konstruerar så kallade agentiska snitt39 (eng. agential cuts) (Barad, 
2007, 2010) – exempelvis genom att videofilma. Olika agentiska snitt får 

                               
39 Begreppet agentiska snitt, har tidigare använts som en svensk översättning av Barads 
(2007) agential cut, av bland annat Gunnarsson (2015).  
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antingen olika fenomen att framträda, eller ett och samma fenomen att fram-
träda på olika sätt (Barad, 2007). Inom fysik kan detta medföra att ljus fram-
träder med specifika egenskaper beroende på vilken mätutrustning som an-
vänds. Inom utbildningsvetenskap kan det handla om att en och samma per-
son framträder på olika sätt beroende på var och hur en videosekvens av 
personen spelats in. Utifrån agentisk realism kan således det fenomen som 
studeras aldrig separeras från the agencies of observation, det vill säga från 
inverkan av själva observerandet, forskaren, observationsutrustning och rå-
dande normer i situationen (Barad, 2007, 2010). Detta illustreras av figuren 
(Fig. 3) nedan. 

 
 
Det fenomen som är möjligt för forskaren att studera uppstår genom att fors-
karen, tillsammans med andra agenter vid observationstillfället, skapar agen-
tiska snitt. Forskaren är således alltid en del av de fenomen hen försöker 
förstå.   

Agentiska snitt både separerar och flätar samman – de separerar exempel-
vis en händelse, ett objekt eller en person från dess intra-aktiviteteter, samti-
digt som nya intra-aktiviteter skapas under analysarbetet, till exempel till-
sammans med teoretiska begrepp (Taylor, 2013). Barad (2010) förklarar att:  

 
Agential cuts, by contrast, do not mark some absolute separation but a 
cutting together/apart – a “holding together” of the disparate it-
self…Agential cuts – intra-actions – don’t produce (absolute) separa-
tion, they engage in agential separability – differentiating and entan-
gling (that’s one move, not successive processes). (s. 265) 

Figur 3. Barads agentiska snitt. 
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Genom agentiska snitt separeras vissa delar av en större intra-aktivitet ut. 
Genom denna separering eller snitt skapas ett specifikt fenomen på ett speci-
fikt sätt beroende på hur snittet gjordes, tillsammans med vilken utrustning 
o.s.v. Ett agentiskt snitt i form av en videosekvens inspelad i en förskola 
separerar på så vis vissa händelser eller intra-aktiviteter från sina större 
sammanflätningar – samtidigt som videosekvensen, dess innehåll och sätt 
som den konstruerades på, skapar specifika sammanflätningar, vilka får spe-
cifika fenomen att framträda. Hur fenomenet framträder beror på omständig-
heterna för konstruerandet av videosekvensen, forskarens intresseområden, 
forskningsetiska principer, deltagande agenter i form av människor, normer 
och materialiteter och så vidare. Nedan beskriver jag hur de övergripande 
omständigheterna såg ut för konstruerandet av de agentiska snitten på den 
aktuella förskolan. 

Agentiska snitt i och utanför den aktuella förskolan 
Utifrån Barad (2007) ses fältstudiens empirikonstruktion i form av videoin-
spelningar och fältanteckningar som agentiska snitt och därmed som skap-
ande av olika materiellt-diskursiva fenomen. Det är dessa fenomen som jag 
sedan kunnat studera vidare och inte den aktuella förskolan som sådan (som 
förexisterande de agentiska snitten)40. Även om det var jag som höll i kame-
ran och förde anteckningar var jag långt ifrån den enda agenten som med-
skapade vad jag observerade och hur, det vill säga hur och var olika agen-
tiska snitt gjordes, samt vad de innehöll. Barad (2007) förklarar att: ”Cuts 
are agentially enacted not by willful individuals but by the larger material 
arrangements of which ’we’ are part” (s. 178). För att ge läsaren en bild av 
såväl kontext som medskapande agenter av studiens olika agentiska snitt, 
följer nedan en beskrivning av förskolans miljöer, struktur och pågående 
projekt.  

Förskolan var inspirerad av Reggio Emilia filosofin och arbetade efter ett 
så kallat utforskande arbetssätt (se exempelvis Dahlberg et al., 2001; Åberg 
& Lenz Taguchi, 2005), vilket innebar att pedagogerna såg barnens egna 
utforskande som centralt. Varje dag spenderade barnen såväl tid ute på för-
skolans gård som inne på avdelningen. Några tillfällen i veckan gick de även 
till platser utanför förskolan. En genomsnittlig dag såg ut ungefär såhär: 

 
 

1. Morgon: ”Frilek” på gården – Barnen delade upp sig på gården på 
egen hand.  

2. Förmiddag: Vistelse inomhus eller utflykt. 

                               
40 Se vidare under rubriken ”De diffraktiva analyserna i avhandlingens artiklar” för ytterligare 
beskrivningar hur jag arbetat med olika agentiska snitt under avhandlingens analyser. 
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a) Vid vistelse inomhus: Frukt/macka, samling samt en gemensam 
lek eller aktivitet som hölls av pedagogerna. Därefter delade 
barnen upp sig i innemiljön genom att välja olika aktiviteter. 

b) Vid utflykt: Promenad dit. Frukt/macka, samt ibland en gemen-
sam lek eller aktivitet som hölls av pedagogerna. Därefter ”fri-
lek” på platsen för utflykten. Promenad tillbaka till förskolan. 

3. Lunch 
4. Efter lunch: Gemensam läsvila eller lugn stund inne. Därefter delade 

barnen upp sig i innemiljön genom att välja bland olika aktiviteter. 
5. Mellanmål 
6. Eftermiddag: ”Frilek” på gården – Barnen delade upp sig på gården 

på egen hand. 
 
Under tiden för fältstudien pågick ett projektarbete på förskolan som 

handlade om barnens relation till sin omgivning. Barnen hade tillsammans 
valt en plats i närheten av förskolan som gruppen sedan vistades på regel-
bundet. Denna plats, samt förskolans innemiljö och förskolegård, kom att bli 
de tre övergripande miljöer där den mesta av empirin konstruerades. På så 
vis genererade fältstudien tre övergripande fenomen som studerats.   

 

Figur 4. De övergripande agentiska snitten under fältstudien 
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Agenterna inom varje snitt såväl medskapade snitten i sig som medskapades 
genom snitten och framstår som specifika fenomen genom det. 

Platsen för projektet var en naturmiljö med vissa ditställda material. Där 
fanns stora gräsytor, stora stenar, skogsdungar, en sjö, en sandlåda och några 
gungor. Barnen hade valt platsen för de tyckte om att leka där och pedago-
gerna ansåg att platsen innehöll många möjligheter för lek och utforskande, 
bland annat av naturvetenskap. Besöken på denna plats brukade inledas med 
att barnen åt frukt tillsammans och därefter lekte de ibland en gemensam 
regellek som någon av pedagogerna höll i. Efter detta kunde barnen välja var 
de ville leka. Det vanliga var att barnen då delade upp sig och växlade mel-
lan att leka i sandlådan, gunga, klättra på de stora stenarna, ha springtävling, 
leka kull eller olika rollekar. Alla barn gjorde inte allt detta utan vissa före-
drog exempelvis sandlådan eller att klättra på stenarna.  

Avdelningens innemiljö var uppdelad efter ca tio olika aktiviteter som 
barnen kunde välja mellan. Aktiviteterna var placerade över hela avdelning-
en som totalt bestod av två större rum och fyra mindre, samt badrum och 
hall. Detta medförde att barnen genom sina val placerade ut sig på olika stäl-
len. I stort sett samma aktiviteter erbjöds varje dag, med undantag då peda-
gogerna arrangerade någon speciell aktivitet som de då lade till/bytte ut som 
val för barnen. De grundläggande aktiviteterna barnen hade att välja på var 
rollek, konstruktion med större material (duplo, större klossar), konstruktion 
samt sortering med mindre material (plusplus, geometriska former), lego, 
spel och pussel, skapande i ateljén, skriva-rita-limma-klippa vid ritbord, läsa 
böcker, spela särskilda spel på en lärplatta, programmera minirobotar, vara 
vid ett ljusbord samt leka med sand. Placeringen av aktiviteterna såg ut så-
här: Lego, konstruktion med mindre material samt ateljé var placerat i varsitt 
separat mindre rum. Ljusbord och läsa böcker var båda placerade i samma 
avskilda rum. Rollek var placerat i ett av de stora rummen. Ritbord, lärplatta, 
sand, pussel och spel samt konstruktion med större material och minirobotar 
var utplacerat som olika hörnor i det andra stora rummet. Barnen gjorde sina 
val genom ett valsystem – ”aktivitetsväggen” – som var placerat på en vägg i 
ett av de stora rummen. Detta bestod av bilder på alla aktiviteter som barnen 
kunde välja mellan samt ett antal rutor under varje bild. Barnen valde aktivi-
tet genom att sätta upp ett foto på sig själv under den bild där hen ville vara. 
Alla aktiviteter hade ett maximalt antal rutor under sig vilket innebar att 
aktiviteterna kunde bli fulla och därmed gick de inte att välja just då. Första 
gången barnen valde under en dag slumpades ordningen fram av pedagoger-
na genom exempelvis olika spel där barnens foton ingick. Efter att dagens 
första val var genomfört kunde barnen gå tillbaka till aktivitetsväggen när de 
ville för att byta plats. Dock kunde barnen inte bära med sig material mellan 
de olika aktiviteterna.  

Vid fältstudiens slut kunde jag konstatera att valen ofta gjordes efter vissa 
mönster. Ritbordet, konstruktion med mindre material, lärplattan och rolleks-
rummet var de aktiviteter barnen oftast valde överlag, vilket innebar att det 
var på platserna för dessa som de spenderade mest tid. Det var vanligast att 
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ett antal flickor valde att rita vid ritbordet samt att ett antal pojkar valde att 
konstruera med plusplus och lego. Rollek, lärplatta, samt spel och pussel 
valdes av både pojkar och flickor. Likaså ateljén valdes av både och men 
med någon övervikt för antalet flickor. Några aktiviteter var mindre populära 
varför platserna för dessa ibland stod tomma. Detta rörde främst ljusbordet, 
läsa böcker och leka med sand och ibland ateljén. Det var även vanligt att 
barnen gjorde sina val utifrån vad kompisar hade valt istället för att utgå från 
aktivitet. Då innemiljöns indelning i olika aktiviteter samt tillhörande valsy-
stem medskapade var olika barn ofta befann sig, medskapade detta även var, 
hur och tillsammans med vad/vilka som olika agentiska snitt konstruerades 
inomhus. 

Förskolans gård bestod av asfalterade partier, grus, stenar, träd, en större 
gunga, ett lekhus, och sandlådor. Det fanns även olika material som barnen 
kunde ta fram ur ett förråd, såsom exempelvis cyklar, bollar och sandlek-
saker. Ibland tog pedagoger och barn även ut material inifrån såsom ritpap-
per och pennor. Barnen disponerade allt som oftast tiden på egen hand då de 
var på gården. Vanliga aktiviteter de ägnade sig åt (dock delvis beroende på 
årstid och väder) var att cykla, gunga många tillsammans, klättra, hoppa från 
stenar, bygga med sand, leka rollekar och kull samt sparka fotboll. Alla barn 
deltog dock inte i alla dessa aktiviteter utan vanligast var att gunga, bygga 
med sand, cykla och leka olika rollekar. Det var både vanligt att barnen lekte 
två och två och i lite större grupperingar. Ibland lekte flickor och pojkar för 
sig och ibland tillsammans, då oftast i lite större grupper. Då barngruppen 
delade gård med en annan avdelning som jag inte sökt samtycke för, med-
skapades de agentiska snitten här till stor del med hänsyn till att inga av den 
andra avdelningens barn skulle inkluderas.  

Förutom förskolans olika agenter i form av barn, pedagoger, platser och 
struktur, medskapades även empirikonstruktionen av studiens syfte och ut-
gångspunkt i barns naturvetenskapliga utforskande och könade tillblivande 
som ömsesidiga processer. Detta uppmanade mig att inte enbart söka efter 
platser och situationer som vid en första anblick tycktes innehålla naturve-
tenskap, utan att jag även riktade såväl min uppmärksamhet som kameran 
mot andra situationer i syfte att upptäcka många olika sätt som naturveten-
skap eventuellt utforskades på.  

Även om vi som forskare inte är den enda agenten som skapar de agen-
tiska snitt som görs under en forskningsprocess, förklarar Barad (2007) att vi 
alltid har ett etiskt ansvar: 
 

Since different agential cuts materialize different phenomena – differ-
ent marks on bodies – our intra-actions do not merely effect what we 
know and therefore demand an ethics of knowing; rather, our intra-
actions contribute to the differential mattering of the world…We are re-
sponsible for the cuts that we help enact not because we do the choos-
ing (neither do we escape responsibility because “we” are “chosen” by 
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them), but because we are an agential part of the material becoming of 
the universe. (s. 178) 

 
Etik är således inte enbart olika riktlinjer eller något som läggs till – utan det 
är sammanflätat med hela forskningsprocessen och behöver göras stund för 
stund. Utifrån detta menar jag att jag som forskare har ett etiskt ansvar i re-
lation till forskningsetiska riktlinjer, hur jag agerar ute i fält, för de fenomen 
som framträder genom olika agentiska snitt, samt för hur jag skriver fram 
resultat. Allt detta är sammanflätat och på olika sätt delar av konstruerandet 
av agentiska snitt. I de kommande styckena beskriver jag mitt deltagande 
under fältstudien, analysarbete samt etiska överväganden. Även om jag riktar 
in styckena nedan på de olika delarna har jag under hela forskningsprocessen 
sett dessa som sammanflätade. 

Mitt, blockets och kamerans deltagande 

Trots att det nymaterialsitiska perspektivet medför särskilda implikationer 
för hur empirikonstruktion förstås finns det även många likheter mellan mitt 
deltagande under fältstudien och det som brukar vara vanligt inom vad som 
benämns som deltagande observation (Olsson & Sörensen, 2011; Pripp & 
Öhlander, 2011). Jag varvade stunder då jag filmade med stunder då jag 
deltog utan kamera, ibland med ett anteckningsblock i handen och ibland 
utan. Ibland lät jag blocket ligga på en hylla och gick då och då dit för att 
skriva ned något, dock fortfarande synligt för barn och pedagoger. När jag 
antecknade använde jag mig inte av något observationsprotokoll utan an-
tecknade mer ostrukturerat (Olsson & Sörensen, 2011). Dock var fältanteck-
ningarna riktade av studiens nymaterialistiska och didaktiska fokus. Detta 
innebar att jag inte skrev ned allt jag observerade, utan jag antecknade då 
och då, mestadels med uppmärksamhet på barnens samhandlande med 
material och platser samt naturvetenskapliga fenomen. Jag deltog i verksam-
heten under olika tider på dagen och vid olika typer av aktiviteter både ute 
och inne, med syfte att få en övergripande bild av hur verksamheten såg ut 
samt för att kunna konstruera empiri tillsammans med olika situationer. 
Vissa dagar åt jag även med barnen. Eftersom jag följde barnen i det de 
gjorde föll det sig ändå så att det var några platser där jag, blocket och kame-
ran deltog mer på grund av att barnen spenderade mer tid där än på andra 
(exempelvis vid ritbordet och det ena konstruktionsrummet i innemiljön). 
Ibland konstruerades empiri tillsammans med en viss aktivitet varför jag då 
samtidigt rörde mig runt, exempelvis utomhus då barnen cyklade. Barnen 
bjöd då och då in mig i lekar på olika sätt och ibland deltog jag. Exempelvis 
ville de att jag skulle delta i kullekar utomhus eller fika och köpa glass av 
dem i olika rollekar. Jag menar att detta deltagande och sammanflätande 
med praktiken skapade positiva relationer till barnen.	Eftersom kameran på 
olika sätt medskapade det som skedde i olika situationer, genom att barnen 
exempelvis ställde frågor om kameran eller ställde sig framför den, var det 
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nödvändigt för mig att då och då delta utan den, för att på så vis upptäcka 
skillnader som kunde uppstå när den var med eller inte. 

En del forskare väljer att gå undan och anteckna av anledningen att de 
som observeras annars kan känna sig allt för iakttagna, medan andra anteck-
nar öppet i syfte att alla ska bli påminda om vad forskarens närvaro syftar till 
(Lalander, 2011; Pripp & Öhlander, 2011). Utifrån etiska aspekter fann jag 
det positivt att barn och pedagoger såg att jag antecknade. På så vis påmin-
des de kontinuerligt om varför jag var där. Specifikt var detta bra för barnen 
då en del av dem då och då kallade mig fröken och glömde bort varför jag 
var hos dem. Att jag oftast bar med mig blocket och kameran gjorde även att 
barnen passade på att ställa frågor till mig angående vad jag skrev och var-
för, samt varför jag hade en kamera. Med andra ord ledde denna synlighet 
till ett kontinuerligt samtal om syftet med min närvaro på förskolan. Då och 
då tog jag initiativ till informella samtal med pedagoger och barn. Jag ställde 
exempelvis frågor till pedagogerna om hur de arbetade med naturvetenskap 
och sådant jag sett barnen utforska för att se vad pedagogerna tänkte om det. 
Barnen frågade jag om sådant som väckte min nyfikenhet rörande vad de 
utforskade. Efter varje tillfälle på förskolan transkriberade jag fältanteck-
ningarna till ett ordbehandlingsprogram. Jag skrev ned dem såsom de stod i 
mitt block och lade ibland till reflektioner jag inte hunnit med att skriva då 
jag var på förskolan, samt reflektioner som uppstod under tiden jag transkri-
berade. Dessa kunde handla om etiska aspekter, sådant jag uppfattade som 
ovanligt eller igenkännande från tidigare observationstillfällen, samt sådant 
som rörde studiens syfte. 

Mitt agerande skiljde sig inte så mycket åt när jag filmade respektive an-
tecknade. Jag rörde mig runt i förskolans miljöer, ute och inne, och då och då 
frågade jag barnen om det var okej att jag filmade det som de gjorde för 
tillfället (byggde, lekte, ritade o.s.v.). Då vårdnadshavarna till fem av barnen 
inte gav mig samtycke till att filma deras barn, behövde jag se till att dessa 
barn inte kom med på film. Detta gjorde att jag ibland undvek att vistas i 
vissa rum/platser ifall flera av dessa barn var där just då. Då endast ett av 
dessa barn var i ett rum/plats samtidigt kunde jag rikta mitt och kamerans 
fokus på andra delar av rummet/platsen så att just detta barn inte kom med. 
Att det fanns fem barn i gruppen jag inte hade samtycke att ta med gjorde 
även att jag inte heller filmade aktiviteter där alla barn deltog samtidigt, som 
exempelvis samlingar och gemensamma regellekar. Att jag inte hade sam-
tycke för alla barn gjorde även att jag ofta spelade in flera korta videose-
kvenser från en och samma aktivitet. Ifall ett barn som jag inte hade sam-
tycke att filma skulle gå förbi i bakgrunden hade jag enkelt kunnat radera 
just den händelsen men fortfarande behålla video från situationen i övrigt.  

Barngruppen spenderade relativt mycket tid utomhus på förskolegården, 
som delades med en annan barngrupp på förskolan som jag inte hade sökt 
samtycke från. Detta gjorde att det uppstod färre möjligheter att använda 
videokameran här än inomhus. För att undvika att barnen skulle känna sig 
konstant ”övervakade” (Lindgren & Sparrman, 2003) av mig och kameran 
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valde jag situationer där utforskande pågick framför mer rutinartade situa-
tioner, såsom lunch och exempelvis promenader till och från olika ställen. 
Då videosekvenser (och annan empiri) utifrån nymaterialistisk teori ses som 
agentiska och medskapande (se Barad, 2014; Palmer, 2010a) provade jag 
däremot att filma ur många olika perspektiv. Ett exempel är då jag filmade 
barn som klättrade på en hög sten. Videosekvenserna jag filmade nedanför 
stenen och de jag filmade ståendes uppe på stenen satte under analysarbetet 
igång olika tankar rörande barnens utforskanden och tillblivanden (se även 
exemeplvis Gradén & Kaijser, 2011).  

Vid fältstudiens slut hade 12 timmar video spelats in och mina fältanteck-
ningar uppnådde 40 datorskrivna sidor, med totalt 19233 ord.  

 
Plats Antal videose-

kvenser 
Total tid Fältanteckningar 

Innemiljön 54 8 h 31 min 
23 sek 

29 s., 13 657 ord 

Förskolans gård 21 1 h 42 min 
27 sek 

6 s., 2769 ord 

Platser utanför för-
skolans område 

12 1 h 46 min 
10 sek 

5 s., 2807 ord 

Figur 5. Tabell över avhandlingens totala empiri. 

Databearbetning och analysmetod 

Diffraktiv metodologi 
För studiens analyser har Barads (2007) diffraktiva metodologi använts vil-
ken hör samman med hennes teori agentisk realism. Metodologin utgår ifrån 
att forskaren inte kan studera världen som sådan utan endast de materiellt-
diskursiva fenomen som framträder genom att forskaren gör agentiska snitt. 
Enligt en diffraktiv metodologi kan jag som forskare således aldrig under-
söka hur något verkligen är eller något/någons essens (Barad, 2014), varken 
förskolor, barns identiteter, kroppar, materialitet eller naturvetenskapsunder-
visning. Det jag kan undersöka är hur dessa blir till som olika fenomen ge-
nom studiens olika agentiska snitt, vilka även jag själv är en del av41.  

I utvecklandet av metodologin har Barad, förutom delar av Haraways och 
Bohrs arbeten (se teorikapitlet), inspirerats av det kvantfysikaliska fenome-
net att elektroner kan uppträda (perform) som partiklar eller vågor beroende 
på vilka experimentella omständigheter som råder (Barad, 2007). Utifrån 

                               
41 Se avhandlingens teoriavsnitt för vidare förklaringar av diffraktionsbegreppet samt feno-
men utifrån Barad. 
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detta drar Barad paralleller till hur alltings konstanta tillblivande sker på 
olika sätt beroende på vad som intra-agerar för tillfället (diffraktion uppstår i 
intra-aktivitet). Ingenting är med andra ord någonsin fast eller fixerat i någon 
slags essens – varken elektroner, objekt, fysik eller människors identiteter 
(se vidare i Barad, 2014). Barad (2014) beskriver detta som att “Diffraction 
is an iterative practice of intra-actively reworking and being reworked by 
patterns of mattering” (s. 187). Det som är i fokus i en diffraktiv metodologi 
är alltså hur förändring och skillnad inom olika fenomen – (inte emellan) 
uppstår i intra-aktivitet (Barad, 2007, 2014; Hultman & Lenz Taguchi, 
2010), samt vilka effekterna av dessa blir för processer av tillblivande och 
kunskapande (för onto-epistemologi, eller knowing-in-being) (se vidare i van 
der Tuin, 2014). Det sistnämnda är av särskild vikt för denna avhandling. 

Diffraktiva analyser, ofta kallade diffraktiva läsningar (eng. diffractive 
readings) (Barad, 2007), innebär att forskaren sammanför olika perspektiv, 
insikter eller material, som exempelvis teoretiska begrepp, texter och/eller 
delar av empiri, i syfte att uppmärksamma den förändring som uppstår då 
dessa, likt det optiska fenomenet diffraktion, möts och överlappar (intra-
agerar) (Barad, 2003, 2014). Detta kallas ofta för att forskaren läser olika 
perspektiv eller material genom varandra. Att läsa diffraktivt innebär att jag 
som forskare ”kopplar ihop mig” med min empiri och teorier och läser dem 
genom varandra i syfte att få syn på förändring, eller händelser som orsakar 
förändring hos de inblandade performativa agenterna (mänskliga och icke-
mänskliga) (Palmer, 2010a). Detta innebär att uppmärksamma såväl föränd-
ring eller skillnad inom fenomen (som exempelvis platser) eller ”inom” varje 
agent och inte i första hand skillnad i jämförelse mellan olika fenomen eller 
olika personer (Barad, 2007, 2014; Hultman & Lenz Taguchi, 2010). Dock 
behöver inte förändring alltid innebära att något blir till som annorlunda – 
förändring syftar även till just tanken om att allting konstant befinner sig i 
tillblivande – oavsett om tillblivandet sker genom snarlik upprepning eller 
förskjutning. Under senare år har många forskare på olika sätt experimente-
rat med diffraktiva analyser (se exempelvis Juelskjaer, 2013; Lenz Taguchi, 
2012a; Magnusson, 2020; Osgood & Scarlet, 2015). Det finns dock ingen 
färdig mall eller ordning att följa när det kommer till diffraktiva analyser och 
andra posthumanistiska metodologier, utan varje forskare behöver anpassa 
analyserna efter den aktuella empiri och studie hen för tillfället arbetar med 
(Taylor, 2017). Nedan beskriver jag hur jag gått tillväga under de diffraktiva 
analyserna i denna avhandling. 

De diffraktiva analyserna i avhandlingens artiklar 
I ett första skede av analysarbetet konstruerades en lista i ett ordbehand-
lingsprogram över innehållet (plats, aktivitet, deltagande barn och material) i 
varje videosekvens för att skapa en övergripande bild över all empiri. Däref-
ter sorterades videosekvenser och fältanteckningar i olika mappar och do-
kument efter de platser där de konstruerats. Under fältstudien hade jag i mina 
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anteckningar uppmärksammat vissa händelser, både sådant som upprepades 
ofta men även händelser som av olika skäl stod ut (exempelvis genom att 
vara ovanligt förekommande på den aktuella förskolan, eller sådant som gick 
emot gängse föreställningar om naturvetenskap och/eller kön i ett större per-
spektiv). Då jag efter fältstudiens slut gått igenom all empiri var dessa upp-
repningar samt särskilda händelser fortfarande av intresse.  

I såväl videomaterialet som anteckningarna som konstruerats i innemiljön 
förekom tydligt upprepningar rörande var olika barn spenderade sin tid. Ett 
antal flickor spenderade mycket tid vid ett ritbord medan ett antal pojkar 
spenderade mycket tid i rummet där det fanns olika sorters mindre konstrukt-
ionsmaterial, av mig kallat för ”konstruktionsrummet”. I en fältanteckning 
står exempelvis: 
 

Jag sitter på en pall intill ritbordet. Jag vet inte vad jag ska filma först. 
Allting är så likt. Barnen har delat upp sig som de brukar (flickor vid 
ritbordet och pojkar i konstruktionsrummet). Samma göranden är igång 
med samma typer av material som vanligt.  
(Fältanteckning, 9 maj, 2017) 

 
Då denna könade uppdelning var framträdande under hela fältstudiens gång 
valdes barnens samhandlande tillsammans med dessa två platser som ut-
gångspunkt för Artikel I (3h video samt 8 datorskrivna sidor fältanteckning-
ar).  

Under fältstudien hade jag även observerat att barnen tycktes använda sina 
kroppar på könade sätt då de befann sig i naturmiljön på platsen för sitt pro-
jekt utanför förskolans område. Denna reflektion återfinns bland mina an-
teckningar från denna plats:  

 
Kropp blir så tydligt här – vad ens kropp kan göra, vad den är van att 
göra, vad den är tränad att göra, vad barnen tänker om sin egen och 
andras kroppar – flickkroppar, pojkkroppar – vad kropparna har på sig 
– vilken sorts skor eller stövlar, lätta byxor eller tjocka byxor…  
(Fältanteckning, 5 april, 2017) 

 
Då detta går emot den gängse föreställningen om naturen och naturmiljöer 
som friare och mer jämställda än iordningställda miljöer, valdes en del av 
empirin från detta ut till Artikel II (40 min video samt 4,5 sidor datorskrivna 
fältanteckningar).  

Då jag i både Artikel I och II undersökt hur könande processer pågick i 
barnens samhandlande med olika platser och naturvetenskapliga fenomen, 
riktade jag sedan in mig på att istället undersöka hur naturvetenskapliga fe-
nomen kan medskapa andra typer av tillblivanden. En videosekvens innehål-
landes en flickas utforskande tillsammans med en gunga blev därmed grun-
den för Artikel III tillsammans med andra videosekvenser konstruerade då 
fler barn var i gungområdet samtidigt (totalt 13,5 min video). Situationen 
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blev särskilt intressant då det inte var vanligt att ett enskilt barn fick möjlig-
het att utforska tillsammans med gungan på egen hand. Vanligtvis var 
gungan full av barn och det kunde bli trångt och lite utrymme för enskilda 
barn att utforska. Då flickan i artikeln, av mig kallad Emily, fick möjlighet 
att vara själv med gungan öppnades andra möjligheter upp. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artikel IV är en metodologisk artikel, i vilken jag fördjupar delar av metodo-
login i övriga artiklar, samt utvecklar delar av dessa vidare, varför ingen ny 
empiri används i artikeln.  

Det jag studerat under de diffraktiva analyserna i Artikel I-III är hur bar-
nens naturvetenskapliga utforskande och könade tillblivande framstår genom 
olika agentiska snitt. Särskilt fokus har legat på vad som uppstår (förändring 
och skillnad) i olika intra-aktiviter – mellan barn, material, normer och na-
turvetenskapliga fenomen inom olika agentiska snitt, men även då olika 
agentiska snitt intra-agerat med varandra, mig som forskare och olika teore-
tiska begrepp. Analyserna i avhandlingens första tre artiklar tar sin utgångs-
punkt i olika delar, samt olika mängd, av studiens totala empiri. Detta inne-
bär att jag under analyserna arbetat tillsammans med agentiska snitt av olika 
omfång – vilket i sin tur innebär att jag har studerat fenomen av olika om-
fång. Nedan ger jag en övergripande bild av de agentiska snitt jag arbetat 
med i Artikel I (Fig. 7). Denna finns även som bilaga (bilaga 9a) tillsammans 
med övergripande bilder av de agentiska snitten för Artikel II och III (bilaga 
9b och 9c). Den totala mängden empiri för artikeln ses tillsammans utgöra 
ett övergripande agentiskt snitt vilket skapar båda platserna (ritbord och kon-
struktionsrum) tillsammans som ett övergripande fenomen. All empiri från 
respektive plats ses tillsammans utgöra varsitt övergripande agentiskt snitt 

Figur 6. Gungområdet, fullt med barn, samt endast Emily. 
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för varje plats och således som skapare av respektive plats som övergripande 
fenomen. Enskilda videosekvenser samt screenshots från dessa ses i sin tur 
som agentiska snitt inom platserna som övergripande fenomen – det vill säga 
som mindre fenomen, som samtidigt är delar av de större. Det övergripande 
agentiska snittet av båda platserna tillsammans ses i sin tur som delar av än 
större fenomen såsom förskolans hela innemiljö, förskolan i sin helhet, för-
skolan i samhället o.s.v. 

 
En del av de agentiska snitten (anteckningar och videosekvenser) innefattar 
således flera barn och platser (såsom konstruktionsrummet och ritbordet, 
eller flera delar av en och samma plats) medan andra endast innefattar ett 
eller få barn och en specifik plats eller material. Även om fokus inom diff-
raktiva analyser är skillnad inom och inte emellan (Barad, 2007) går det 
enligt min tolkning att undersöka skillnader som uppstår emellan olika barn 
om dessa samtidigt förstås som delar av ett och samma fenomen. Med detta 
menar jag att flickornas och pojkarnas olika sätt att såväl utforska naturve-
tenskapliga fenomen som att använda sin kropp och uttrycka sig verbalt vid 
exempelvis ritbordet och konstruktionsrummet, uppstod i de specifika intra-
aktiviteterna som pågick tillsammans med dessa platser, vid dessa tillfällen. 
Detta handlar därmed inte om några essentiella skillnader som alltid finns – 
utan skillnader som uppstod inom särskilda tillfällen i specifika samhandlan-
den vid en specifik tidpunkt. Då liknande skillnader upprepas innebär detta 
fortfarande inte att de är essentiella eller förexisterande utan att de 
görs/uppstår på nytt på ett liknande sätt.     

Figur 7. Illustration av de agentiska snitten Artikel I. 
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När det kommer till det praktiska utförandet av de diffraktiva analyserna i 
avhandlingens artiklar liknar analyserna i Artikel I-III varandra till stor del 
medan analysen i Artikel IV, som är en metodologisk artikel, skiljer sig nå-
got åt. I Artikel I-III har olika agentiska snitt lästs tillsammans med avhand-
lingens teoretiska begrepp och perspektiv (Barad, 2003, 2007, 2014; de Frei-
tas & Palmer, 2016; Hewitt et al., 2008; Pendrill & Williams, 2005; Siraj-
Blatchford, 2001), för att undersöka vad som framträdde då dessa samman-
flätades. Under analysernas gång har konstant nya agentiska snitt konstrue-
rats på lite olika sätt för de olika artiklarna. I Artikel I-III arbetade jag med 
videosekvenser av olika antal och olika längd. Dessa innehöll både större 
skeenden (samhandlande mellan många barn, material o.s.v.) och in-
zoomade detaljer (t.ex. samhandlande mellan ett barn och ett material). För 
att få specifika detaljer att framträda i videosekvenserna frystes ett stort antal 
bilder ur dessa. Detta är ett exempel på hur flera agentiska snitt skapades 
under analysernas gång. I Artikel I där jag arbetade med en mer omfattande 
empirimängd möjliggjorde dessa bilder att olika situationer eller ögonblick 
kunde placeras intill varandra och därmed läsas tillsammans. Till dessa lade 
jag även till kortare anteckningar som jag gjort undertiden jag tittat på olika 
videosekvenser samt korta transkriberingar över sådant barnen utryckte ver-
balt i dessa. Jag placerade dessa tillsammans på olika sätt och kunde på så 
vis läsa många olika agentiska snitt tillsammans med varandra samt olika 
teoretiska begrepp. 
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Bilden visar ett utdrag ur ett av powerpoint dokumenten jag arbetade med 
under analyserna till Artikel I. På bilden syns flera agentiska snitt (foton, 
anteckningar och videoklipp) placerade intill varandra (se även bilaga 10a 
och 10b). Genom detta arbete kunde olika skeenden och detaljer framträda 
tydligare än då jag tittade på filmerna en i taget.  

I analysen av Artikel II frös jag specifikt bilder som innehöll olika sätt 
som barnen använde sina kroppar tillsammans med stenarna och för Artikel 
III över hur Emily samhandlade med gungans rörelser. På så vis skapades 
många olika agentiska snitt som fick kroppars rörelser och samhandlanden 
(eller möjligheter att samhandla) med olika material att framträda. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 8. Utdrag ur analysarbete Artikel I. 
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Även till dessa frysta bilder lade jag till korta transkript ur nedskrivna utdrag 
ur videosekvenserna rörande sådant barnen gav uttryck för verbalt samt sam-
talade med varandra om. Till bilderna över barnens olika sätt att använda 
sina kroppar (Artikel II) adderades exempelvis deras samtidiga uttryck (ex-
empel på bild nedan, Fig. 10) 

 
 
 
På så vis kunde åter nya agentiska snitt skapas som fick ytterligare detaljer 
att framträda, exempelvis hur normer om kön deltog i olika skeenden. Under 
alla avhandlingens analysarbeten har jag zoomat in och ut och såväl engage-
rat mig i detaljer som i de större skeenden som olika agentiska snitt av 
mindre omfång är en del av, eller ”utskurna ur”. 

Figur 9. Frysta bilder över olika sätt som barnen använde sina kroppar. 

Figur 10. Fryst bild tillsammans med korta transkript, Artikel II. 
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Till skillnad från Artikel I och II gjordes analysen för Artikel III främst 
tillsammans med en kortare videosekvens (4,5 min). Utifrån innehållet i den 
utvalda videosekvensen arbetades en sekvens av flera agentiska snitt fram. 
Till en början delades videosekvensen i kortare delar och frysta bilder ur 
dessa (totalt 111 stycken) efter fem olika sätt som Emily samhandlade med 
gungan på (från marken, i gungan, hoppande, sidosvingar och under 
gungan). Då några av dessa visade sig ske på liknande sätt sattes de samman 
till tre stycken; ”från marken”, ”i gungan” och ”hoppande”. Då dessa sedan 
mötte olika teoretiska begrepp och perspektiv riktades mitt fokus in ytterli-
gare vilket resulterade i att analysarbetet fortsatte tillsammans med tre speci-
fika agentiska snitt med olika inriktningar. Mötet mellan ”från marken” och 
tanken om att naturvetenskapliga fenomen kan fungera som lekkamrater i 
barns utforskande (de Freitas & Palmer, 2016) resulterade i ett agentiskt snitt 
med fokus på naturvetenskaplig metod och begynnande naturvetenskapligt 
utforskande. Mötet mellan ”i gungan”, en konceptuell förståelse av fysik 
(Hewitt et al., 2008; Pendrill & Williams, 2005), samt Barads (2003) förstå-
else för hur processer kan materialiseras i våra kroppar, resulterade i ett 
agentiskt snitt rörande kroppsliga sensationer av och med fysikaliska feno-
men. Mötet mellan ”hoppande” och Barads (2003, 2007) posthumanistiska 
performativitets begrepp resulterade i ett agentiskt snitt om identitetskon-
struktion i lek med fysikaliska fenomen. 

I Artikel IV, som är en metodologisk artikel, fördjupas delar av metodolo-
gin i övriga artiklar. Då syftet med artikeln är att utveckla de övriga studier-
nas analyser och metodologiska ansatser används Barads begrepp åter-
vända42 (re-turning) som ett verktyg. Barad (2014) förklarar skillnaden mel-
lan att åter-vända (re-turn) och att återvända (return) på detta sätt:  

 
“…not returning as in reflecting on or going back to a past that was, 

but re-turning as in turning it over and over again – iteratively intra-
acting, re-diffracting, diffracting anew, in the making of new temporali-
ties (space-timematterings), new diffraction patterns.” (s. 168)  

 
Detta innebär att de tidigare analyserna inte enbart används i artikeln för att 
beskriva hur dessa gjorts tidigare, utan för att experimentera med att åter-
vända och vända (re-turning and turning) dem om och om igen för att skapa 
något nytt. Åter-vändningarna tar sin utgångspunkt tillsammans med en situ-
ation som uppstod då jag under analysen till Artikel III arbetade med video-
sekvensen med Emily och gungan. Denna situation används i Artikel IV för 
att undersöka och visa på hur ickemänskliga agenter, såsom en gunga och 
fysikaliska fenomen, kan delta i kunskapsproduktion. Därefter åter-vänds 
diskussionen flertalet gånger. Detta görs genom diffraktiva läsningar (Barad, 
2007, 2014) under vilka olika perspektiv och agenter, såsom 

                               
42 Begreppet åter-vända är min översättning av Barads (2014) begrepp re-turn 
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fält/reflektionsanteckningar, fysikbegrepp, videoklipp, pendlar och genuste-
ori, läses genom varandra för att se vad som uppstår då dessa möts. Ett ex-
empel är att förklaringar av hur pendlar fungerar läses genom genusteori. Då 
Artikel IV är en metodologisk artikel beskrivs dess diffraktiva analyser un-
der sammanfattningen av avhandlingens artiklar längre fram. Arbetet med 
dessa åter-vändningar pågick till viss del ömsesidigt med analysen för Arti-
kel III, vilket gör att det finns en del spår av dessa i Artikel III.   

I artikeln åter-vänds inte enbart delar av avhandlingens tidigare analyser, 
utan även hur dessa presenteras och skrivs fram i de tidigare artiklarna. Ett 
exempel är att dela upp text i kortare sekvenser för att sakta ned såväl läsan-
det som skrivandet. Som inspiration i detta arbete används bland annat  

Maggie Maclure’s (2013) argument att vi (som forskare) behöver; 
“…engage more fully with the materiality of language itself – the fact that 
language is in and of the body; always issuing from the body; being impeded 
by the body; affecting other bodies” (s. 663). Detta innebär att det inte enbart 
är vad olika ord betyder som är viktigt, utan också vad de gör samt hur de 
skrivs fram. Nedan följer ett exempel på hur text delats upp i artikeln för att 
tydligare lyfta fram de kroppsliga sensationer en gungande kropp utsätts för: 
 
The bodily sensations  
one experience while swinging  
are so strong  
that many adults can recall them  
and “feel the swinging in their body”  
even though many years have passed  
since they were swinging  
as children 

Att följa deltagande istället för deltagare 
När jag under analyserna arbetade med olika videosekvenser som filmer 
(och inte som frysta bilder) kunde jag följa effekter av olika intra-aktiviteter, 
såsom rörelser, ljud, diskussioner, deltagande, utforskande och tillblivande. 
Även om en diffraktiv metodologi till stor del innebär att uppmärksamma 
förändring behöver detta i min mening inte innebära att jag som forskare 
enbart är uppmärksam på skeenden och tillblivanden vilka framstår som 
väldigt annorlunda eller nya. Att allting konstant befinner sig i tillblivande 
inom agentisk realism är inte detsamma som att allt konstant blir till på helt 
nya sätt. Att hela tiden bli till kan även ske genom snarlika upprepningar 
medskapade av exempelvis stereotypa uppfattningar om kön (Barad, 2003). 
Att uppmärksamma tillblivande handlar därmed lika mycket om att upp-
märksamma upprepningar (en upprepning är också ett tillblivande), som 
sådant som framstår som något nytt eller annorlunda. Då även intra-
aktiviteter som skett tidigare kan delta och medskapa nuvarande intra-
aktiviteter (Barad, 2010) – exempelvis genom att finnas med i form av 
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materialiseringar i kroppar och platser – har jag under analysarbetet behövt 
ta fler agenter i beaktande än de jag tydligt kunnat se i specifika agentiska 
snitt. För att möjliggöra detta har jag under analysarbetet inte följt deltagare 
(de människor och material jag kan se), utan deltagande, d.v.s. det sätt som 
människor, materialitet och diskurser deltar i och medskapar olika intra-
aktiviteter (Sörensen, 2009). Tillsammans med bilden nedan (Fig. 11) ger jag 
ett exempel på vad detta inneburit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bilden kommer ur empirin till Artikel III. Hade jag följt deltagare menar jag 
att barnets och eventuellt gungans varande i bilden hade hamnat i fokus med 
risken att dessa skulle uppfattas som två förbestämda, separerade aktörer. 
Genom att tänka i termer av att följa deltagande har istället skeenden hamnat 
i fokus. Det vill säga det som uppstår då barnet, gungan och även olika fysi-
kaliska fenomen deltog i intra-aktiviteten. Genom att analysera detta agen-
tiska snitt som en del av ett större agentiskt snitt, d.v.s. gungområdet då flera 
barn var där samtidigt, har även diskursers deltagande kunnat inkluderas i 
analysen43. Att följa deltagande har därmed hjälpt mig att uppmärksamma 
hur såväl människor, materialitet, naturvetenskapliga fenomen och diskurser 
deltagit och medskapat olika skeenden och hur de genom samhandlande med 
varandra blivit till och gjort sig begripliga för varandra på olika sätt.  
 
 

                               
43 Se vidare under sammanfattning av Artikel III. 

Figur 11. Bild över deltagande agenter, Artikel III. 
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Etiska överväganden 

Vad gör jag om..? 
En risk med att videofilma barn är att känsliga uppgifter kan råka hamna på 
inspelat material varför jag som forskare i förväg måste ha tänkt igenom hur 
jag ska agera om något sådant skulle uppstå. Ett barn kanske berättar något 
som kan kopplas till känsliga personuppgifter rakt in i kameran eller vid 
sidan av så att deras röst blir inspelad. Detta skedde aldrig under min datain-
samling. Däremot pratade barnen ibland med varandra om sina familjer. Då 
stängde jag av kameran för att förekomma om något känsligt skulle dyka 
upp.  

Under fältstudien försökte jag stund för stund vara uppmärksam på hur jag 
borde och kunde agera beroende på vad som uppstod. Som ett led i detta 
förde jag även kontinuerligt anteckningar över etiska aspekter och dilemman 
jag ställdes inför. Ibland hände det att något av barnen jag inte hade sam-
tycke för kom gående genom att rum där jag filmade. Då vinklade jag alltid 
bort kameran. Jag var även hela tiden uppmärksam på var dessa barn befann 
sig. Om någon av dem deltog i en lek med flera barn kunde jag ibland göra 
anteckningar om den leken i stora drag, men utan att inkludera detaljer om 
dessa barn. Däremot var jag noga med att bemöta dessa barn på liknande sätt 
som övriga. Flera av dem ville gärna prata med mig och visa mig saker. Det 
hände även att något av dessa barn bad mig att filma det hen gjorde. Detta 
blev något jag fick hantera i stunden som jag även fann problematiskt till 
viss del. Jag ville inte utesluta dessa barn från min uppmärksamhet då de 
uttryckligen efterfrågade den, men jag var samtidigt tvungen att agera i en-
lighet med att jag inte hade samtycke att inkludera dem i empirin. Jag löste 
detta genom att ägna min uppmärksamhet mot det som de ville visa mig 
genom att titta och samtala med barnet men utan att filma.  

Varför filmar du inte? 
Att forska om och med unga barn kräver särskilt noggranna etiska övervä-
ganden från forskarens sida eftersom barnens kunskaper om forskning och 
förmåga att överblicka konsekvenser är begränsad eller obefintlig. Detta gör 
att unga barn egentligen inte kan veta exakt vad de samtycker till varför in-
hämtande av barns samtycke kan vara svårt (Dockett, Einarsdottir, & Perry, 
2009). Samtidigt kan forskning med och om barn leda till positiva effekter 
för gruppen barn i stort varför att inte forska med och om barn också skulle 
vara problematiskt44. Sofia Eriksson Bergström (2013) lyfter fram att, samti-
digt som filmande av barn i forskningssyfte delvis kan ses som problema-
tiskt, exempelvis som ett objektifierande av barn, finns det även många för-

                               
44 Se http://www.codex.vr.se/manniska1.shtml rörande forskning som involverar barn. 
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delar. Genom videoinspelningar går det till exempel att fånga aspekter av 
barns vardag som inte är verbalt uttryckta (se även Heikkilä, 2006). Under 
fältstudiens gång hade jag kontinuerligt en dialog med barnen om varför jag 
var hos dem och varför jag filmade. Detta var av vikt eftersom barnen be-
hövde komma ihåg att då jag frågade om jag fick filma var det inte film till 
deras avdelning utan film till mitt projekt som de skulle ta ställning till om 
de ville vara med i. Det var även viktigt eftersom jag inte riktigt betedde mig 
som förskollärarna och jag ville att barnen skulle ha förståelse för varför. 
Exempelvis sa jag inte till barnen då de gjorde något jag visste att de inte 
fick, som exempelvis då de ibland smet ut till hallen för att titta på medtagna 
saker hemifrån.  

I alla situationer frågade jag barnen om det var okej att jag filmade. Jag 
var även noga med att försöka känna in vad barnen i olika situationer ver-
kade tycka om min närvaro i allmänhet och anpassade mig efter detta. Det 
vanligaste var att barnen svarade ja på min fråga om jag fick filma. Barnen 
frågade även mig om jag ville filma det de gjorde och sa saker som: ”Ska du 
inte filma? Filma det här! Var har du kameran? Varför filmar du inte?” Det 
hände också att barn kom från ett annat rum för att hämta mig och sa att de 
ville att jag fotade eller filmade något. Jag insåg dock att det inte var lätt för 
barnen att helt förstå syftet med att jag då och då filmade, varför jag då de 
bad mig filma saker endast gjorde det om jag upplevde situationen relevant 
för studiens syfte. Vid några tillfällen svarade ett eller flera barn nej på min 
fråga. Exempelvis en gång då några barn ”skojritade roliga gubbar”. De ri-
tade och skrattade tillsammans och jag förstod efteråt att detta var något 
barnen bara ville dela mellan sig. Ibland var barnen först positiva till att jag 
filmade både genom att säga ja, genom kroppsspråk och även ibland genom 
att be mig filma vissa saker, men kunde efter ett tag säga att ”nu får du filma 
något annat”, alternativt ”nu får du sluta filma”. Detta kunde sägas glatt av 
barnen. Då detta skedde slutade jag alltid att filma. 

Vem borde hålla i kameran? 
För att få barns röster och perspektiv hörda inom forskning menar en del 
forskare att det är av vikt att barn deltar aktivt i forskningen och empirikon-
struktionen på olika sätt (Christensen & Prout, 2002; Clark & Moss, 2001; 
Dockett & Perry, 2007; Einarsdóttir, 2007; Flewitt, 2005; Magnusson, 
2017). Barns deltagande är dock en komplex fråga som även behöver pro-
blematiseras. Exempelvis poängterar Lesley-Anne Gallacher och Michael 
Gallagher (2008) att forskningsmetoder där barn deltar mer aktivt kan med-
föra att barnen måste avstå från annat och att de därmed får mindre infly-
tande i sin dagliga verksamhet i förskolan jämfört med metoder där forska-
ren följer barnens dagliga verksamhet. Mina intentioner med fältstudien var 
att inte inverka på barnens vardag alltför mycket. Då och då under fältstu-
dien frågade jag dock barnen om de ville filma olika delar av miljön i för-
skolan och samtidigt berätta vad de brukade göra på olika platser. Syftet med 
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detta var att få med barnens tankar och uppfattningar om förskolans miljöer 
och material samt vad de upplevde var möjligt för dem att göra och var de 
ville och kunde vara (se exempelvis Karlsson, 2012; Mitchell, 2012 för en 
beskrivning av liknande metoder). Detta visade sig dock inte helt lätt. Vid 
några tillfällen började något barn filma men sa ingenting. Det hände även 
att barnen filmade varandra i stället och/eller experimenterade mer med ka-
meran i sig vilket inte genererade någon film som var användbar för ett un-
dersökande av avhandlingens syfte. Även om barnen gärna ville filma be-
tydde det inte att de hade samma syfte med detta som jag efterfrågade 
(Dockett et al., 2009). Då och då frågade även något barn själv om hen fick 
filma. Till en början sa jag alltid ja men då jag märkte att liknande saker 
hände även då (barnen experimenterade med kameran och filmade exempel-
vis enbart kompisars ansikten) blev jag mer selektiv angående detta.  

Efter hand märkte jag dock att barnen ändå medskapade filmandet. De sa 
ofta åt mig vad de ville eller tyckte att jag skulle filma och riktade på så vis 
kameran trots att den var i mina händer. Att barnen då och då filmade och 
hanterade kameran såg jag ändå ha relevans för maktrelationerna mellan mig 
och dem. När barnen hade kameran filmade de även mig och våra roller änd-
rades för en stund. Såväl tillsammans med kameran som andra materialiteter 
undersökte barnen mig och mitt varande på förskolan, samt styrde mig och 
mitt observerande (se även exempelvis Blaise, 2013; Bodén, 2019; Gallacher 
& Gallagher, 2008). Då jag satt på golvet intill deras lekar använde de ex-
empelvis ibland min kropp som rekvisita i leken. I samhandlande med en 
resårsnodd som hängde ut ur min jacka gjorde de mig till en fånge i en annan 
lek. Det hände även att de tog mitt anteckningsblock samt lekte en kastlek 
med mina vantar. Barns deltagande och inflytande i forskning måste således 
inte nödvändigtvis innebära att de själva konstruerar empiri genom att ex-
empelvis filma.  

Vad händer sen? 
Som forskare har jag ett etiskt ansvar såväl under konstruerandet av agen-
tiska snitt som under analyser och presenterandet av resultat (Barad, 2007). 
Med andra ord, ett etiskt ansvar för vilka verkligheter forskningen är med 
och skapar – och för de effekter detta skulle kunna få för olika människor, 
såväl de människor som deltagit i studien som andra vilka skulle kunna berö-
ras av resultaten. 

I all text som publicerats är alla personliga detaljer som namn på personer, 
platser och förskola avidentifierade. I de artiklar då bilder presenteras består 
dessa av snitt ur filmsekvenser, vilka sedan har redigerats (i FotoSketcher 
och Paint) i syfte att avidentifiera såväl plats som personer. Detsamma gäller 
bilderna i denna kappa. Då jag i studien undersöker intra-aktiviteter och vad 
som blir till i form av naturvetenskapligt utforskande och könat tillblivande i 
olika situationer innebär detta att jag inte på något vis försöker skriva fram 
hur något av barnen var eller är utan vad som uppstod i form av identiteter 



 

 94 

och utforskanden i specifika situationer – samt genom specifika agentiska 
snitt. Jag har därmed varit uppmärksam på hur ett och samma barn kunde bli 
till och utforska på olika sätt beroende på vilka samhandlanden hen var inne 
för tillfället, samt beroende på om det agentiska snittet ses enskilt eller som 
delar av större intra-aktiviteter. Då situationerna som analyserats är av sådan 
karaktär att de kan ses som vanligt förekommande i en förskolas vardag syf-
tar analyserna till att skapa kunskap om förskolepraktik i allmänhet. De äm-
nar således bidra med relevans på ett brett plan och inte enbart till förskolor 
som arbetar på något specifikt sätt, eller som har/vistas i en specifik miljö. 
Detta minskar även risken för att deltagarna ska känna sig utpekade.  

Förutom de deltagande barnen och pedagogerna behöver jag som forskare 
fundera över vad mina resultat kan komma att medföra för andra/större 
grupper (Christensen & Prout, 2002) – det vill säga barn och pedagoger i 
förskolan i allmänhet. En kritik som förts mot att använda nymaterialistiska 
perspektiv för att forska om barn rör just om och hur detta sätt att tänka kan 
gynna barn och pedagoger. Therese Lindgren (2018) lyfter fram att en kon-
sekvens som bilden av barnet som sammanflätat med materialitet kan föra 
med sig är att barns/individers mänsklighet riskerar att ges upp tillsammans 
med den: ”Frågan är om vi (som forskare och pedagoger) verkligen kan ta 
oss rätten att ge upp den andres, det vill säga barnets, mänsklighet och 
huruvida vi är beredda på att ta konsekvenserna av en sådan teoretisk inter-
vention” (Lindgren, 2018, s. 72). Jag har i min studie inga ambitioner att 
avhumanisera barn eller vuxna eller frånta dem agens eller aktörskap, sna-
rare tvärtom – tillsammans med ett nymaterialistiskt perspektiv menar jag att 
det går att skapa komplexa förståelser för vad som kan medskapa olika sätt 
att bli till som människa – som barn och pedagog, som flicka eller pojke, 
modig eller avvaktande, som naturvetenskaplig eller inte o.s.v. – i olika situ-
ationer. Dessa förståelser menar jag tvärtom kan öka barns och pedagogers 
möjligheter att agera, samt agera annorlunda (om behov eller önskan finns). 
Även om jag i avhandlingen studerat barns samhandlande med material, 
normer och naturvetenskap menar jag inte att barn, material, normer och 
naturvetenskap är av samma värde och ska betraktas som lika på något sätt. I 
den meningen kan alltså även nymaterialistisk forskning ha både männi-
skorna i främsta rummet – då det gäller vilka som ska gynnas av ens forsk-
ning – och inte – då det gäller vad som ska studeras, samt hur och varför. 
Rörande frågan om vad avhandlingens resultat kan komma att medföra för 
andra/större grupper (Christensen & Prout, 2002) är min förhoppning att de 
ska kunna bidra till att flera barn, samt flera sätt att göra på, kan förstås som 
naturvetenskapliga, samt att barns möjligheter att utforska, handla och bli till 
överlag i förskolan tas i beaktande i naturvetenskapsundervisningen. 
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Att som forskare (med bakgrund i förskolan) utgöra en 
del av det som studeras 
Att tänka att jag som forskare påverkar det som observeras är inte något 
unikt för nymaterialism utan återfinns och problematiseras inom många olika 
perspektiv på olika sätt, inte minst inom feministisk forskning. Utifrån ny-
materialismen och Barads teorier ses dock inte forskaren enbart påverka – 
utan som en del av det som undersöks och därmed även som en del av de 
agentiska snitt jag arbetar med under analysen. Haraway (1988) beskriver att 
genom medveten reflektion45 över sin situering och de forskningsteknologier 
som används kan forskaren nå en partiell insikt eller så kallad situerad kun-
skap. Denna utgångpunkt innebär att jag aldrig kan bortse från varken mitt, 
kamerans eller anteckningsblockets deltagande och medskapande av olika 
situationer samt innehåll i olika agentiska snitt. Förutom att barnen ville 
skriva i mitt block och ibland ställde sig mitt framför kameran uppmuntrade 
min, kamerans och blockets närvaro dem på mer diffusa sätt. Ett exempel på 
detta är Emilys utforskande tillsammans med gungan i Artikel III. Här skulle 
det kunna vara så att situationen uppmuntrades av min och kamerans närvaro 
och att Emily utan en publik skulle agerat på andra sätt.  

Att forska i förskolan med en bakgrund som förskollärare har både sina 
fördelar och nackdelar. En nackdel är att det finns en risk att falla in i rollen 
(tänka och göra) som förskollärare och därmed inte tänka och agera utifrån 
sin roll som forskare. Under fältstudiens första del hamnade jag ofta i situa-
tioner då jag ville ställa frågor om barnens utforskande som liknade de jag 
var van att ställa i min tidigare yrkesroll. Exempel på detta var frågor som: 
”Hur kunde det bli så?” eller ”Vad skulle hända om du prövar att…”. Då min 
roll under fältstudien inte var att aktivt utmana barnen vidare i det de utfors-
kade höll jag tillbaka den typen av agerande. Min bakgrund som förskollä-
rare syntes även då och då i mina fältanteckningar då jag stundtals skrev ned 
tankar som exempelvis: Hur skulle det vara om detta (material/aktivitet) 
bytte rum? Denna och andra liknande hypotetiska frågor behöver ofta en 
förskollärare ställa sig och reflektera kring, men inte jag som forskare med 
denna studies syfte. Fördelen med min bakgrund var att det var lätt för mig 
att sätta mig in i verksamheten, att ta till mig information från pedagogerna 
och att på ett naturligt sätt följa den dagliga verksamheten. Min kunskap om 
förskolan och vana att vistas i förskolepraktik och arbeta med barn medförde 
även att jag snabbt fick kontakt med barnen. Mina erfarenheter som förskol-
lärare innebar således en fördel då det gällde att skapa positiva relationer till 

                               
45 Detta sätt att tänka om sig själv och sin forskning kan jämföras med diskussionerna om 
reflexivitet som pågått från 1980-talet och framåt inom samhällsvetenskaplig forskning (se 
exemeplvis Alvesson & Sköldberg, 2008; Gradén & Kaijser, 2011; Lalander, 2011; Olsson & 
Sörensen, 2011; Pripp, 2011). 
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barn och pedagoger – att skapa goda relationer är också en av forskarens 
uppgifter (Lalander, 2011).  

Förtjänster och risker med att studera barns 
samhandlande med material 
En förtjänst med att studera barns samhandlande med material är att det går 
att uppmärksamma naturvetenskapligt utforskande som pågår i barns vardag 
(Areljung, 2019; de Freitas & Palmer, 2016; Haus, 2018; Haus & Siry, 
2019). Utifrån Barad (2007) ses materialitet och diskurser som lika med-
skapande av olika fenomen varför studier av barns samhandlande med 
materialitet även bör inkludera diskurser. Att diskurser och normer trots 
detta riskerar att hamna i skymundan till förmån för materialiteten ser jag 
dock som en viktig aspekt vilken man som nymaterialistisk forskare behöver 
göra sig uppmärksam på. Om diskurser och normer istället förbises menar 
jag att det finns en risk att forskaren inte problematiserar varför vissa sam-
handlanden mellan barn och material studeras framför andra. Exempelvis 
förklarar Haus (2018) hur vissa samhandlanden mellan barn och olika 
material, såväl under hennes fältstudie som vid senare genomgång av empi-
rin, drog till sig hennes uppmärksamhet och ”bjöd in henne” att göra vidare 
analyser. Utifrån detta valde hon att fokusera på en viss situation. Att det 
blev just en pojkes samhandlande med ett pappersark och olika fysikaliska 
fenomen diskuteras eller problematiseras inte vidare. Ett explicit fokus på 
barns samhandlande med materialitet som ingång till naturvetenskapligt 
utforskande kan därmed leda till ett uteblivet problematiserande av att ex-
empelvis normer rörande naturvetenskap som ett traditionellt maskulint ko-
dat ämne kan inverka på vad forskaren uppmärksammar och inte, samt en 
utebliven diskussion rörande att normer och diskurser av olika slag också 
styr forskarens blick.  

Genom att jag genom hela studien haft ett fokus på relationen barn-
material-naturvetenskap-diskurs menar jag även medfört att fler situationer 
kunde inkluderas och uppmärksammas som naturvetenskapliga jämfört om 
jag enbart hade intresserat mig för antingen relationen barn-material-
naturvetenskap eller relationen barn-diskurs-naturvetenskap. Om jag inte 
hade haft ett dubbelt fokus på såväl normer om naturvetenskap och kön som 
hur naturvetenskapliga fenomen kunde fungera som lekkamrater i barns nära 
samhandlande med olika material, menar jag att det hade funnits en risk att 
jag exempelvis hade uppfattat det som pågick i förskolans konstruktionsrum 
som naturvetenskap men förbisett det som pågick vid förskolans ritbord (Ar-
tikel I). Denna breddning av vem, var, samt vilka sätt som kunde lyftas fram 
som naturvetenskapliga möjliggjordes även metodologiskt genom att ana-
lyserna bestod av att undersöka många olika agentiska snitt tillsammans och 
såväl zooma in på barnens samhandlanden med olika material och zooma ut 
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för att kunna se vilka processer dessa var delar av eller utskurna ur. På så vis 
blev det möjligt att både konstatera att barnen i samhandlanden med olika 
material och fenomen blev till som naturvetenskapliga och att de samtidigt i 
ett vidare perspektiv blev till i linje med stereotypa bilder av kön. Om man 
enbart studerar nära samhandlanden mellan barn-material-naturvetenskap 
utan att också zooma ut, menar jag att det finns en risk att som forskare dels 
förbise hur dessa samhandlanden även är delar av större processer som kan 
vara könande och dels att vissa sorters utforskanden väljs ut att studera när-
mare framför andra. 

Studiens trovärdighet 
Som forskare behöver jag ge tillräckligt med information så att läsaren kan 
bedöma studiens validitet. Detta innebär kortfattat att jag ska kunna visa på 
att resultaten är trovärdiga i relation till den teori och metoder som använts 
samt hur de svarar mot studiens syfte (Angrosino, 2012). För att diskutera 
detta utgår jag från tre av Sarah Tracys (2010) kvalitetskriterier för kvalitativ 
forskning; rigorositet, trovärdighet och resonans.  

För att en studie ska ses som rigorös krävs att forskaren ser till komplexi-
tet, såväl när det kommer till studiens syfte som teorier och metoder. För att 
kunna undersöka komplexa fenomen krävs således även teorier och begrepp 
som också innehåller komplexitet (Tracy, 2010). Denna avhandlings syfte 
och frågeställningar är formulerade på ett sådant sätt att de kräver ett under-
sökande av komplexa processer (samhandlande mellan barn, material, natur-
vetenskap och normer) för att kunna besvaras. Barads (2007) agentiska real-
ism och diffraktiva metodologi uppmuntrar i sig till komplexitet och experi-
menterande tillsammans med den aktuella empirin. Några enkla svar på det 
som undersöks blir därmed inte möjligt. För att addera ytterligare komplexi-
tet till studiens ingång samt analyser har, förutom ett nymaterialistiskt per-
spektiv (Barad, 2003, 2007, 2010, 2014; de Freitas och Palmer, 2016) även 
perspektiv från begynnande naturvetenskap (Siraj-Blatchford, 2001), genus-
teori (Butler, 1993) och en konceptuell förståelse av fysik (Hewitt et al., 
2008; Pendrill & Williams, 2005) använts. Vidare aspekter som Tracy 
(2010) beskriver som nödvändiga för en studies rigorositet är att tillräckligt 
med tid använts för empirikonstruktion, att kontexten för fältstudien är rele-
vant, att tillräckligt med empiri för den givna studien konstruerats, samt att 
de procedurer som använts under fältstudien understödjer ett besvarande av 
studiens syfte. Då studien syftar till att undersöka samhandlande mellan 
barn, material, normer och naturvetenskapliga fenomen, valdes videofilm-
ning. Om jag enbart hade antecknat hade förmodligen många viktiga detaljer 
inte kunnat uppmärksammas på samma sätt. Exempelvis hade Emilys nära 
samhandlande med gungan (Artikel III) inte kunnat analyseras på samma 
detaljnivå om jag enbart hade försökt anteckna ned situationen. Denna inne-
hållsrika situation pågick enbart under 4,5 minuter och hörde dessutom inte 
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till de dagliga görandena på förskolan. När det kommer till tillräcklig mängd 
empiri skulle de totalt 12 timmar video som konstruerades under fältstudien 
kunna ses som en mindre mängd i jämförelse med exempelvis etnografiska 
studier. Då detta är en studie med didaktiskt fokus vars analyser till stor del 
bygger på att undersöka barns samhandlande med material och naturveten-
skapliga fenomen på nära håll, menar jag att det inte är antalet timmar video 
som är av störst vikt för denna studie – utan att det som filmats är av rele-
vans för studiens naturvetenskapliga fokus samt att det möjliggör detaljstu-
dier av många olika situationer. Eftersom studien också har ett fokus på kö-
nande processer, vilka bygger mycket på upprepning (Barad, 2003, Butler, 
1993), har det däremot varit av vikt att empirin konstruerades över tid. Ge-
nom att fältstudien genomfördes under en period av fem månader har både 
upprepningar och avvikelser kunnat uppmärksammas. Genom kombination-
en av fältanteckningar och videoinspelning har även såväl större kontexter 
som nära detaljer kunnat studeras. Då det gäller relevant kontext för fältstu-
dien valdes en förskola ut som inte hade någon speciell inriktning eller ovan-
ligt förekommande pedagogik. Detta hade att göra med att studien syftar till 
att generera kunskaper som går att relatera till förskolepraktik i allmänhet 
och som kan bli användbara i ett brett sammanhang.  

Trovärdighet refererar till huruvida en studies resultat kan uppfattas som 
trovärdiga av utomstående. För att uppnå detta är det av vikt att forskaren 
använder beskrivningar av både detaljer och kontexter, det vill säga att fors-
karen beskriver de komplexa omständigheter som mer detaljerad data och 
analyser är en del av (Tracy, 2010). Även om studien till stor del uppmärk-
sammar nära samhandlanden beskrivs dessa alltid i relation till de större 
processer de är delar av. Utforskanden och tillblivanden vid ritbordet och 
konstruktionsrummet (Artikel I) beskrivs till exempel som delar av struk-
turen för hela förskolans innemiljö (aktivitetsväggen), barnens utforskande 
med de stora stenarna (Artikel II) beskrivs som delar av förskolans pågående 
projekt och gängse föreställningar om barn och naturmiljöer överlag. Emilys 
utforskande tillsammans med gungan (Artikel III) beskrivs som delar av de 
processer som dagligen pågick tillsammans med gungområdet. För att få syn 
på större processer som olika detaljer är en del av har jag under analysernas 
gång arbetat med flera agentiska snitt med olika omfång och såväl zoomat in 
på detaljer som zoomat ut. Empirin i alla artiklarna utgörs dessutom av van-
liga situationer som är igenkänningsbara av många, vilket också bidrar till 
trovärdigheten.  

Vidare har en studies trovärdighet även att göra med hur väl forsknings-
processen och analysarbetet tydliggörs. Istället för att enbart berätta om hur 
man som forskare gått väga menar Tracy (2010) att studiens trovärdighet 
ökar om man istället visar hur det gått till. Detta har jag dels försökt göra 
genom skriftliga beskrivningar och dels genom olika figurer och bilder, såväl 
i texten som i form av bilagor. På så vis får läsaren mer underlag att utgå 
ifrån för att förstå hur forskningsprocessen gått till samt för hur olika resultat 
framträtt. Då ett undersökande i fält innefattar ett studerande av outtalade 
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och icke-verbala skeenden är det även av vikt för en studies trovärdighet att 
forskaren kan uppfatta och visa på dessa (Tracy, 2010). Då avhandlingens 
syfte är att undersöka samhandlanden mellan människor, materialitet, natur-
vetenskapliga fenomen och normer, har att få fatt i det kroppsliga, praktiska 
och icke-verbala genomsyrat hela forskningsprocessen, från fältstudie till 
artikelskrivande. Att använda video och bilder istället för att transkribera 
dessa till text har varit ett aktivt val för att just försöka behålla det kropps-
liga, materiella och icke-verbala genom hela processen – ända till läsaren. 
Ytterligare en aspekt som Tracy (2010) menar stödjer en studies trovärdighet 
är om flera olika metoder och perspektiv används. Tracy påpekar dock sam-
tidigt att syftet med detta inte är att forskaren ska komma närmare ”sanning-
en” om det som studeras utan istället att kunna visa på en mer komplex bild 
av det som undersöks. I denna studie har flera olika perspektiv använts (ny-
materialism, genusteori, begynnande naturvetenskap och en konceptuell 
förståelse av fysik), såväl i syfte att specifikt kunna undersöka naturveten-
skap och könande processer i förskolan som att göra detta på ett komplext 
sätt. Ambitionen med detta är inte att berätta ”sanningen” om barnen eller 
den undersökta förskolan utan istället visa på hur barn kan utforska och bli 
till på olika sätt beroende på vilka intra-aktiviteter de är inne i för tillfället.   

Med resonans syftar Tracy (2010) på vikten av att en studie kan inverka 
och få ett brett genomslag, såväl inom fältet, som områden utanför. För att 
detta ska bli möjligt behöver jag som forskare kunna förmedla studien och 
dess resultat på ett sådant sätt att det går att identifiera sig med den, eller att 
den på något sätt får en inverkan på läsaren. Ett sätt att göra detta är genom 
att presentera sina resultat på ett kreativt och komplext sätt som får läsaren 
att exempelvis känna, tänka och reagera (Tracy, 2010). Detta har jag ämnat 
uppnå genom att på vissa ställen skriva mer narrativt, samt genom att ge-
nomgående använda bilder. Jag har vidare försökt att skriva på ett sådant sätt 
att läsaren exempelvis bjuds in att själv känna naturvetenskapliga fenomen i 
sin kropp under läsningen, till viss del i Artikel III och särskilt i Artikel IV. 
Artikel IV är skriven med läsarens möjlighet att ”kopplas samman” 
(entangle) med dess innehåll i åtanke. Detta görs bland annat genom att bit-
vis bryta upp text i syfte att få till en annan rytm för läsaren, samt genom att 
ljud och länkar till de you tube klipp som diskuteras återfinns i artikeln. Yt-
terligare en aspekt som är viktig för en studies resonans är dess överförbar-
het. Då kvalitativa studier alltid är historiskt och kulturellt situerade innebär 
dock inte överförbarhet att en studie ska kunna få exakt samma resultat om 
en annan forskare skulle kopiera dess forskningsprocess (Tracy, 2010). Även 
om jag ämnar vara tydlig och transparent då jag beskriver avhandlingens 
forskningsprocess skulle det ändå inte gå att genomföra en studie som skulle 
få exakt samma resultat då de samhandlanden jag deltog i under fältstudien 
skedde just där och då. Utifrån Barads (2007) diffraktiva metodologi ses 
även forskaren som en del av de intra-aktiviteter och fenomen hen studerar 
vilket också talar mot att en studies resultat inom kvalitativ (eller post kvali-
tativ, se artikel IV) forskning kommer genera exakt samma resultat med en 
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annan forskare. En studies överförbarhet ligger istället här i att en studie 
överlappar flera olika områden och på så vis går att relatera i ett vidare per-
spektiv och över flertalet områden (Tracy, 2010). Genom att jag använder 
mig av flera olika perspektiv i studien blir dess relevans bredare. Studien är 
således relevant och applicerbar för naturvetenskapsundervisning i försko-
lan, för jämställdhet och genusarbete i förskolan samt för förskoledidaktik i 
ett bredare perspektiv. Dess kombination av naturvetenskap och genusper-
spektiv gör att den även har relevans för dessa områden i utbildningssam-
manhang utanför förskolan. Vidare medför användningen av det nymaterial-
istiska perspektivet att såväl dess resultat som metodologiska arbete är rele-
vanta och applicerbara för nymaterialistiska (utbildningsvetenskapliga) stu-
dier överlag.  
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6. Summering av artiklarna 

I detta kapitel sammanfattar jag avhandlingens fyra artiklar. Artiklarna finns 
även bifogade i sin helhet i slutet av denna avhandling.  

Artikel I.  
 
How does gendering matter in preschool science; Emergent Science, 
”Neutral” Environments and Gendering Processes in Preschool 
 
I denna artikel undersöks hur könande processer i förskolans innemiljö med-
skapar olika barns tillgång till att utforska begynnande naturvetenskap, samt 
hur olika naturvetenskapliga innehåll och fenomen medskapar såväl barnen 
som olika platser i miljön. Studien drevs av två frågor: 

 Hur medskapar innemiljön i förskolan könande processer samt olika 
möjligheter för barnen att utforska naturvetenskapliga fenomen? 

 Hur medskapar de naturvetenskapliga fenomen olika barn, deras 
kroppar och relationer med varandra? 

Empirin för artikeln bestod av totalt tre timmar inspelad video och åtta da-
torskrivna sidor av renskrivna fältanteckningar. Denna empiri konstruerades 
tillsammans med två specifika platser i förskolans innemiljö, ett ritbord och 
ett konstruktionsrum. Det var vanligast att flickor valde ritbordet och pojkar 
konstruktionsrummet. I artikeln görs både övergripande analyser av båda 
platserna samt mer detaljerade analyser av varje plats och de processer som 
pågick där. Förutom den valda empirin var kombinationen av nymaterialism 
(Barad, 2003, 2007, 2010, 2014; de Freitas och Palmer 2016) begynnande 
naturvetenskap (Siraj-Blatchford 2001) och genusteori (Butler 1993; Barad 
2003) drivande i analysarbetet. 

Vid ritbordet engagerade sig flickorna under hela våren i att rita och färg-
lägga olika former och motiv, vanligtvis hjärtan och regnbågar. De berömde 
ofta varandras teckningar genom att säga saker som: ”Vad fint du gör!”, 
samt gav bort sina teckningar till varandra. 
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Dessa överlag feminint kodade göranden och uttryck medförde att det till en 
början var svårare att uppfatta det flickorna gjorde tillsammans med ritbordet 
som begynnande naturvetenskap/teknik.  

I konstruktionsrummet konstruerade pojkarna under hela våren om och 
om igen så kallade Beyblades. En Beyblade är en leksak som ursprungligen 
kommer från Japan som man leker med genom att rotera den och tävla mot 
andras Beyblades. Pojkarna tävlade ofta om vems Beyblade som roterade 
längst tid eller var snabbast. Ofta utryckte de saker som: ”Min kommer 
vinna!” och ”Min är coolast”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Då fenomenet rotation var ett dagligt inslag i konstruktionsrummet identifie-
rades detta tidigt som utforskande av begynnande naturvetenskap. Aktivite-
terna och uttrycken som pojkarna engagerade sig i tillsammans med kon-
struktionsrummet framstod överlag som maskulint kodade. Under analysens 
gång kunde dock en mer nyanserad bild av båda platserna framträda.  
 

Figur 12. Upprepade teckningar av regnbågar och hjärtan. 

Figur 13. Tävling rörande vems Beyblade som roterar längst. 
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Att ”göra sig till flicka” och ”göra naturvetenskap” som 
ömsesidiga processer 
Tillsammans med det nymaterialistiska perspektivet kunde såväl olika 
material som olika naturvetenskapliga fenomen lyftas fram som agenter, 
eller lekkamrater (de Freitas & Palmer, 2016), vilka barnen utforskade till-
sammans med. Detta medförde att flera olika utforskanden av begynnande 
naturvetenskap och teknik kunde synliggöras på båda platserna, exempelvis 
hur färger/optiska fenomen, fungerade som viktiga lekkamrater tillsammans 
med både ritbordet och konstruktionsrummet. Förutom att använda olika 
färger vid ritbordet gjorde flickorna upprepandes teckningar av regnbågar – 
med andra ord ritade de om och om igen inspirerade av och tillsammans med 
ett optiskt fenomen. Då flickorna inte pratade om regnbågarna som optiska 
fenomen tolkades dessa först som vackra motiv och som uttryck för diskur-
ser om femininitet snarare än som något naturvetenskapligt. Då teckningarna 
under det fortsatta analysarbetet behandlades som materiellt-diskursiva fe-
nomen kunde dock ett utforskande av begynnande naturvetenskap synliggö-
ras. Tillsammans med Barads (2003, 2007) teorier och begreppen materiellt-
diskursivt och knowing-in-being möjliggjordes ett synliggörande av att 
”göra sig till flicka” och ”görande av naturvetenskap och teknik” pågick som 
ömsesidiga processer. 

Under analysens gång framträdde optik som en viktig lekkamrat även i 
konstruktionsrummet. Beybladsen byggdes ihop av så kallade plusplus-bitar 
i olika färger. Förutom att om och om igen rotera och tävla med sina Bey-
blades testade pojkarna olika färgkombinationer samt hur dessa förändrades 
då deras Beyblades roterade. Trots att barnen valde olika platser (och däri-
genom separerades efter kön), skedde deras utforskande ändå tillsammans 
med liknande fenomen. Samtidigt visar resultaten hur barnen blev till på 
olika sätt. Flickorna och deras kroppar uppmanades om och om igen att sitta 
stilla tillsammans med materialen och diskurserna som intra-agerade vid 
ritbordet, under tiden som de utforskade tillsammans med färger och regnbå-
gar. Pojkarna och deras kroppar blev istället om och om igen uppmuntrade 
att både ta upp mycket plats, fysiskt och ljudligt då de roterade sina Beybla-
des, och att sitta nära tillsammans då de konstruerade och valde färger. Att 
barnen om och om igen deltog i görandet av en specifik plats innebar även 
att de deltog i görandet av specifika identiteter samtidigt som de tog avstånd 
från andra. Det var därmed inte bara barnens identiteter som återupprepades 
utan detsamma gällde platserna. Dessa blev till på liknande sätt varje dag 
vilket fick dem att framstå som om de vore förexisterande färdiga platser 
som barnen kunde välja mellan. Resultaten visar därmed hur de naturveten-
skapliga fenomen medskapade såväl barnen, deras kroppar och rörelser, som 
de båda platserna. Att platser konstant görs tillsammans med människor, 
material, diskurser och olika ämnesinnehåll innebär att inga miljöer i försko-
lan kan ses som ”neutrala”. 
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”Jag vet hur man bygger Beyblades, men jag tänker verkligen 
inte göra det!!”  
Genom att platserna framstod som förexisterande på specifika sätt blev det 
svårare för barnen att överskrida de könsstereotypa roller som (om)skapades 
tillsammans med dessa. Detta inverkade på hur barnen kunde utforska natur-
vetenskap. Att utforska samma fenomen upprepade gånger är en viktig del 
av en naturvetenskaplig metod samt viktigt för barns lärande (Eshach & 
Fried, 2005). Men att upprepa göranden är även en viktig del av hur kön och 
identitet skapas (Barad, 2014; Butler, 1993). Eftersom barnen spenderade 
mycket tid tillsammans med samma plats, samt samma personer och materi-
al, finns en risk att utforskandet av naturvetenskap och görandet av kön över 
tid blir begränsande för de individuella barnen och att de könande processer-
na därmed sätter sig/materialiseras i kroppen hos de enskilda individerna. 
Resultaten pekar därmed på att det är av vikt att pedagoger i förskolan både 
stöttar ett barns upprepade utforskande och samtidigt utmanar barnet om 
dessa upprepade göranden tycks inbegripa att göra kön och naturvetenskap 
på begränsande sätt.  

Det hände stundtals att några pojkar satte sig vid ritborden för att rita, 
dock ritade de då andra motiv och samtalade om annat än flickorna. Flick-
orna gick även in i konstruktionsrummet vid några enstaka tillfällen. Vid ett 
av dessa tillfällen förklarade en av flickorna med bestämd röst att: ”Jag vet 
hur man bygger Beyblades, men jag tänker verkligen inte göra det!!”. Arti-
kelns resultat visar därmed vidare att då en plats upprepandes blir till på 
specifika sätt är det inte lätt för en utomstående att plötsligt komma dit och 
delta i det som pågår. Då ett barn byter till en ny plats som hen inte brukar 
vara på innebär detta inte enbart att barnet behöver förflytta sig några meter 
fysiskt – det kan även innebära att barnet, i och med denna förflyttning, be-
höver hitta nya/andra sätt att skapa sin identitet.  

Studiens resultat framhåller vikten av att pedagoger i förskolan har kun-
skaper om könande såväl generellt som på en ämnesspecifik nivå (se även 
Gullberg et al., 2018). Sammanfattningsvis bidrar artikelns resultat med en 
breddning av vad naturvetenskapligt lärande och undervisning i förskolan 
kan innehålla och vem/vad som kan delta, samt hur.  

Artikel II. 
 
Begynnande naturvetenskap och könade kroppar i förskolans utelek 
 
I denna artikel undersöks hur barnens kroppar könas i lek och utforskande 
av/med naturvetenskap tillsammans med två stora stenar i en naturmiljö ut-
omhus, med särskilt fokus på vilka sätt som stenarna medskapar barnens 
möjligheter till utforskande och tillblivande. Frågor som drev studien var: 
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 Hur könas barns kroppar i lek och utforskande av/med naturveten-
skap tillsammans med två stora stenar i en ”naturlig” miljö utom-
hus?  

 På vilka sätt medskapar stenarna barnens möjligheter till utforskande 
och tillblivande?  

Empirin för artikeln (sammanlagt 40 min video och 4,5 sidor datorskrivna 
fältanteckningar) konstruerades på en plats i närheten av förskolan som 
barngruppen besökte regelbundet och hade valt för sitt pågående projekt. 
Detta var en naturmiljö med vissa ditställda material. Vid i stort sett varje 
besök lekte flera av barnen tillsammans med två stora stenar och utforskade 
bland annat tyngdkraft och friktion. Flickorna och pojkarna tog sig till en 
början an stenarna och sina kroppar på olika sätt. Detsamma skedde även vid 
andra fysiska lekar på samma plats. Detta framträdde dock inte på samma 
sätt vid liknande fysiska aktiviteter inomhus när gruppen besökte en idrotts-
hall. Dessa iakttagelser går emot den gängse uppfattningen av lek och lä-
rande utomhus som friare och mer jämställd än lek och lärande inomhus (se 
Taylor & Blaise, 2014; Änggård, 2009; Ärlemalm-Hagsér, 2010). Förutom 
den utvalda empirin var även i denna artikel kombinationen av nymaterial-
ism (Barad, 2003, 2007, 2010, 2011, 2014; de Freitas och Palmer 2016), 
begynnande naturvetenskap (Siraj-Blatchford 2001) och genusteori (Butler 
1993; Barad 2003) drivande i analysarbetet. I artikeln presenteras analyserna 
av tre agentiska snitt (se avhandlingens metodavsnitt) från olika tillfällen.  

Vid det första tillfället var det mestadels pojkar som klättrade, balanserade 
och rutschade tillsammans med stenen. Ett antal flickor stod nedanför bran-
ten och turades då och då om att greppa tag i stenen för att försöka klättra 
upp. Trots att de hade lika grova sulor som pojkarna och var ungefär lika 
långa, tappade de ofta greppet och gled nedåt igen.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Pojkarna uttryckte om och om igen hur lätt det var att klättra och balansera 
och att det inte var brant eller halt alls. De ropade även ofta: ”Kolla på mig!” 

Figur 14. Klättrande pojkar och väntande flickor. 
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Flickorna bad istället om hjälp och ville att andra skulle dra upp dem för 
stenen. Vid en första anblick finns en risk att dessa olikheter kan ses som 
förexisterande, som olika sätt som flickorna och pojkarna var på. Tillsam-
mans med Barads teori (2003) och tanken om kroppslig produktion som ett 
helt maskineri, blev det istället under analysen möjligt att förstå barnens 
kroppar och deras ageranden som effekter av såväl de pågående intra-
aktiviteterna tillsammans med stenen, som tidigare intra-aktiviteter (Barad 
2010). Deras olika klätterfärdigheter och uppfattningar om desamma går då 
istället att se som materiellt-diskursiva fenomen, vilka medskapats genom 
dagliga upprepade göranden (intra-aktiviteter) över tid, upprepningar som 
sedan materialiserats i deras kroppar och tänkande. I den pågående intra-
aktiviteten med stenen blev barnen till på olika sätt, som ”försiktiga flickor 
som behövde hjälp” och som ”modiga klättrande pojkar” som inte behövde 
anpassa sig eller lämna plats åt flickorna. Med andra ord går det att se hur 
barnen tillsammans med stenen blev till på ”rätt sätt” som flickor och pojkar 
enligt stereotypa könsnormer.  

Naturvetenskapliga fenomen är inte alltid tillgängliga 
lekkamrater för alla barn 
Då barnens utforskande handlade om att lyckas ta sig upp och rutscha eller 
hoppa ned var friktion och tyngdkraft två avgörande lekkamrater för barnens 
utforskande och tillblivande (de Freitas och Palmer 2016). Tillgången till 
stenens höjd och lutning gjorde att pojkarna, förutom att klättra, kunde rut-
scha och hoppa ned och därmed även leka tillsammans med tyngdkraften 
och få olika erfarenheter av och tillsammans med den. För flickorna blev 
dock stenen, friktionen och tyngdkraften inte lika tillgängliga som lekkamra-
ter från början. Resultaten pekar därmed på hur tidigare könade erfarenheter, 
materialiserade i barnens kroppar, antingen möjliggjorde eller hindrade bar-
nens utforskande.  

En av flickorna fortsatte dock att försöka på egen hand vid efterföljande 
besök. Då hon efter många försök lyckades samhandla med friktionen öpp-
nades potentialiteter för såväl nya/andra tillblivanden som utforskanden upp.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figur 15. Hitta grepp. Samhandla med stenen, friktionen. 
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I den här situationen blev friktionen en tillgänglig lekkamrat även för henne 
(de Freitas och Palmer 2016). Friktionen medskapade hennes nya position 
uppe på toppen vilket i sin tur möjliggjorde att hon kunde börja experimen-
tera med att hoppa ned från stenens olika avsatser tillsammans med tyngd-
kraften och även leka tillsammans med den. Genom att tänka tillsammans 
med både förståelsen av material som agentiska och lärande och tillblivande 
som ömsesidiga processer (Barad 2003, 2007) går det se hur stenen med-
skapade både hennes möjligheter att bli till som ”en som klarar av och vå-
gar” och hennes möjligheter att erfara och utforska begynnande naturveten-
skap. Det som framträder i den här situationen är hur ett och samma barn kan 
bli till på flera sätt beroende på vad hen lyckas samhandla med för tillfället. 
Även denna situation går dock att se som könad på så vis att en flicka even-
tuellt behöver få vara ifred för att kunna utforska i lugn och ro. Vid ett se-
nare tillfälle skapades hennes tillblivande återigen mer i linje med normer 
om kön i mötet med två pojkars utforskande. 

Naturen och naturmaterial kan också delta i skapande av kön 
Artikeln visar att även om barnen lekte och utforskade på liknande sätt till-
sammans med stenarna, friktionen och tyngdkraften, blev de ändå till på 
olika sätt. Att pojkar och flickor ofta leker tillsammans eller på samma plat-
ser utomhus (se exempelvis Änggård 2011) innebär alltså inte att leken 
automatiskt blir mer jämställd. Trots normernas tydliga deltagande pekar 
resultaten på att det ändå inte går att förbise stenarnas medskapande av kö-
nandet. Utan stenen, friktionen, höjdskillnaderna och tyngdkraften skulle 
klättrandet, hoppandet och rutschandet inte blivit möjligt, och därmed skulle 
vissa identiteter inte heller blivit möjliga, varken de ”försiktiga”, ”coola” 
eller ”modiga”. Liksom tidigare studier som använder nymaterialistiska per-
spektiv visar analysen hur stenar (naturen) inte går att se som neutrala objekt 
som barn enbart använder (se exempelvis Rautio, 2013), utan stenarna 
gjorde något med barnen och medskapade såväl deras kroppar som deras 
möjligheter till utforskande. Utan samhandlandet med stenarna (som materi-
al) skulle inte heller barnens naturvetenskapliga utforskande möjliggjorts på 
samma sätt (se vidare i Areljung 2019).  

En slutsats från artikeln är att barnens olika möjligheter gjorde att de fick 
med sig olika upplevelser rörande sig själva i relation till stenarna och de 
naturvetenskapliga fenomenen de utforskade tillsammans med. Detta kan i 
sin tur få effekter, förutom här och nu, även för barnens framtida utforskande 
av/med naturvetenskap och naturen. Resultaten pekar därmed på att pedago-
ger i förskolan behöver vara lyhörda för hur könande processer pågår även 
tillsammans med ”naturliga, okönade” miljöer. De behöver därmed engagera 
sig i hur olika (natur)material i stunden samhandlar med normer om kön på 
olika sätt – och hur detta kan skapa möjligheter för naturvetenskapligt ut-
forskande för ett barn - och samtidigt försvåra för ett annat – även inom en 
och samma lek eller aktivitet.  
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Artikel III. 
 
A swing and a child. How scientific phenomena can come to matter for 
preschool children’s emergent science identities. 
 
I denna artikel står samhandlandet mellan en gunga, en flicka, i artikeln kal-
lad Emily, och ett antal fysikaliska fenomen i fokus. Det som specifikt un-
dersöks är hur gungan och de fysikaliska fenomenen fungerade som med-
skapare av såväl flickans naturvetenskapliga utforskande som hennes identi-
tet. Frågor som drev studien var: 
 

 Hur medskapar gungan och de naturvetenskapliga fenomenen 
Emilys agens, utforskande och tillblivande?  

 Hur deltar de naturvetenskapliga fenomenen i konstruerandet av 
Emilys identitet?  

 
Empirin för artikeln konstruerades på den aktuella förskolans gård och består 
av en videosekvens (4,5 min) där Emily samhandlar med en stor gunga som 
fanns på gården, samt ett antal andra videosekvenser (totalt 9 min) där flera 
barn samhandlade med gungan (sammanlagt 13,5 min video). Förutom den 
valda empirin var kombinationen av nymaterialism (Barad, 2003, 2007, 
2014; de Freitas och Palmer 2016), begynnande naturvetenskap (Siraj-
Blatchford 2001) och genusteori (Butler 1993; Barad 2003) – men även en 
konceptuell förståelse av fysisk (Hewitt et al., 2008; Pendrill & Williams, 
2005), drivande i analysarbetet. Resultatet av analysen presenteras genom tre 
agentiska snitt med olika fokus: Naturvetenskaplig metod och naturveten-
skapligt utforskande, kroppsliga sensationer av och med fysikaliska fenomen 
samt Emilys identitetskonstruktion tillsammans med fysikaliska fenomen. 
För att få en övergripande bild av Emilys utforskande och identitetskapande i 
situationen görs avslutningsvis en syntes där resultatet av de tre agentiska 
snitten läses tillsammans. 

Naturvetenskaplig metod och begynnande naturvetenskapligt 
utforskande 
I sina olika sätt att få fart på gungan placerade sig Emily på olika sätt i för-
hållande till den. Ibland sprang hon fram och tillbaka tillsammans med den 
och ibland stod hon stilla på samma plats och puttade på den när den kom 
svingande mot henne. För att få fart på den stora och tunga gungan behövde 
hon använda mycket kraft. Samtidigt som hon puttade på gungan, puttade 
även den tillbaka med samma kraft mot hennes kropp.  
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Genom Emilys springande-puttande-dragande kropp och gungans sving-
ande-puttande kropp, kunde hastighet och kraft ge sig till känna för Emily 
och gungan. Från ett agentiskt realistiskt perspektiv kan detta förstås som att 
en del av världen – de fysikaliska fenomenen – gjorde sig begripliga för en 
annan del av världen – Emily och gungan (Barad 2007). 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 

 
Då och då när Emily istället stod still och puttade på gungan då den kom 
emot henne, hände det att hennes kropp lyftes upp i luften av gungan och 
kraften. Tillsammans med tanken om att naturvetenskapliga fenomen kan 
fungera som lekkamrater i barns utforskande (de Freitas and Palmer 2016) 
blev det möjligt att se bortom bilden av Emily (människan) som den enda 
som lekte i situationen genom att tillföra kraft mot gungan (objektet) och 
istället se ett barn, en gunga och olika krafter som lekte med varandra. Emily 
prövade även att få gungan att röra sig genom att placera sig själv på sidan 
av den och att lägga sig ned under den pendlande gungan för att erfara dess 
rörelser från ytterligare ett perspektiv. Det sätt som Emily upprepandes tes-
tade olika tekniker för att utforska, innan hon bytte för att pröva från en an-
nan vinkel, kan liknas vid ett naturvetenskapligt förhållningssätt eller metod 
(Conezio & French, 2002).  

Figur 16. Emily och gungan puttar varandra. 

Figur 17. Emily, gungan och olika krafter leker med varandra. 
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Kroppsliga sensationer av och med fysikaliska fenomen 
Emily placerade sig även upprepade gånger i den pendlande gungan. För en 
person som befinner sig i en gunga påverkas hela kroppen av dess skiftande 
riktning och hastighet, vilket gör att accelerationen exempelvis kan kännas i 
magen. Detta innebar att då Emily befann sig i den pendlande gungan kunde 
hon erfara accelerationen i hela sin kropp. Hon kunde även erfara hur hennes 
kropp konstant skiftade mellan att kännas tyngre och lättare, lättare då hon 
var på väg uppåt tillsammans med gungan och tyngre då hon igen vände 
nedåt tillsammans med gungan. Denna typ av erfarenheter tillsammans med 
acceleration är så starka att en vuxen kan återkalla dessa och känna gungan-
det i sin kropp även som vuxen (Pendrill & Williams, 2005). Tillsammans 
med Barads (2003) teorier går det att benämna detta som att kroppsliga erfa-
renheter, av och tillsammans med olika krafter, kan materialiseras i ens 
kropp och är möjliga att aktualisera om och om igen flera år senare. Genom 
att enbart tänka på att gunga går det alltså att återskapa kroppsliga sensation-
er av tidigare intra-aktiviter (Barad 2007). Resultaten visar därmed hur barns 
utforskande tillsammans med naturvetenskapliga fenomen inkluderar hela 
deras kropp, samt sammanflätas med deras kroppsliga upplevelser.  

Identitetskonstruktion tillsammans med fysikaliska fenomen 
Varje gång Emily placerade sig själv i den pendlande gungan avslutade hon 
med ett högt och långt hopp ned i gruset. Det går att föreställa sig hur dessa 
hopp medskapade olika känslor hos Emily, såsom spänning över att befinna 
sig i luften högt ovanför marken och glädje, tillfredställelse och ”empower-
ment” över vad hennes kropp kunde göra – och att hon var modig nog att 
göra det. Gungan och de fysikaliska fenomenen framträder således som vik-
tiga medskapare av hennes identitetsskapande, agens och förmåga att handla. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
I det ”maskineri av kroppslig produktion” (Barad 2003) som pågick under 

denna videosekvens blev diskurser om kön inte styrande i termer av att ex-
empelvis få Emily att använda sin kropp på ett försiktigt sätt i linje med ste-

Figur 18. Att klara av och våga hoppa 
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reotypa könsnormer. Trots detta går situationen ändå att förstå som könad då 
Emilys möjligheter att agera, och använda sin kropp på många olika sätt 
möjliggjordes på grund av att hon kunde samhandla med gungan och de 
fysikaliska fenomenen och ockupera hela gungområdet utan att bli avbruten 
eller störd av någon annan. Den studerade situationen var ovanlig och van-
ligtvis var gungområdet fullt av barn. Det maskineri av kroppslig produktion  
(Barad, 2003) som dagligen pågick tillsammans med gungan inkluderade 
könsnormer på ett tydligare sätt vilka såväl möjliggjorde som hindrade olika 
barn från att utforska tillsammans med gungan.  

Även om Emily var den enda mänskliga agenten som samhandlade med 
gungan i situationen var hon inte den enda människan i gungområdet. Min 
och kamerans närvaro medskapade också situationen. Efter varje landning 
vände Emily blicken mot mig och kameran för att bekräfta att jag hade sett 
henne hoppa. Min närvaro innebar att Emily inte enbart kunde uppleva sig 
själv som modig och stark när hon samhandlande och utforskade tillsam-
mans med gungan och de fysikaliska fenomenen – hon blev även uppfattad 
som sådan av någon annan. Studier rörande äldre studenter i andra naturve-
tenskapliga kontexter, visar att det är av vikt att bli uppmärksammad av 
andra för en persons möjligheter att skapa av en positiv naturvetenskaplig 
identitet (Avraamidou, 2020; Carlone & Johnson, 2007). Emilys blick och 
glada ansikte vänt mot mig visar att detta även spelar roll för yngre barn. I 
det här läget handlade dock inte mitt uppmärksammande om naturvetenskap 
för henne – utan om en önskan att jag uppmärksammade henne och vad hon 
kunde göra tillsammans med gungan – vilket inte går att skilja ut från hennes 
samhandlande med de fysikaliska fenomenen.  

Syntes av tre agentiska snitt 
I det upprepade samhandlandet mellan Emily och gungan blev acceleration, 
hastighet och kraft till som viktiga lekkamrater för Emilys naturvetenskap-
liga utforskande (de Freitas och Palmer 2016) – men även viktiga lekkamra-
ter i hennes identitetskonstruktion. Tillsammans med de fysikaliska fenome-
nen kunde Emily utöka sin kroppsliga kapacitet (Olsson, 2009) och bli till 
som stark och modig. Detta innebär att det inte enbart är den kroppsliga 
känslan av fysikaliska fenomen, såsom acceleration, som kan materialiseras i 
ens kropp och aktualiseras i längre fram – utan det går även att tänka att 
också de känslor och den identitet som konstruerades vid tillfället, samtidigt 
och ömsesidigt, kan materialiseras i ens kropp. När vi som vuxna tänker på 
hur det kändes att gunga som barn är det inte enbart accelerationen och kraf-
ten vi kan aktualisera utan även exempelvis känslan av frihet och glädje vi 
eventuellt upplevde då vi gungade. Utifrån detta går det att tänka att det är 
möjligt att även känslor, positiva som negativa, också kan bli en del av vår 
naturvetenskapliga identitet, i stunden som i framtiden.  

Tillsammans med Barads (2007) begrepp intra-aktivitet blev det möjligt 
att se hur de fysikaliska fenomenen inte fanns där som ”förexisterande” lä-
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randeinnehåll, utan att de genom Emilys upprepade kroppsliga samhand-
lande med gungan kunde göra sig begripliga på vissa sätt. Att bli till som 
naturvetenskaplig är därmed inte något barn kan göra på egen hand utan 
något som sker i sammanflätningar och samhandlande med omvärlden 
(Areljung 2019). I den aktuella situationen skulle det varit möjligt för en 
pedagog att, tillsammans med kunskaper om naturvetenskapliga fenomen, 
kunnat uppmärksamma att Emily lekte och samhandlade med acceleration 
och kraft och samtidigt låta hennes utforskanden och upptäckter förbli ut-
gångspunkten (Siry 2013). Kunskaper om naturvetenskapliga fenomen och 
begrepp kan således utgöra ett verktyg för pedagoger för att lära sig om 
barns utforskanden och tillblivanden, samt för att kunna upptäcka hur natur-
vetenskapliga fenomen deltar i barns lek i många olika situationer. Detta kan 
i sin tur öppna upp för multipla förståelser för hur det är möjligt för barn i 
förskolan att ”bli till som naturvetenskapliga” (Nomikou, Archer, & King, 
2017). Samtidigt visar resultaten att, på grund av könande processer, är det 
av vikt att pedagoger inte tar för givet att naturvetenskapliga fenomen auto-
matiskt gör sig begripliga på samma sätt för alla barn. Om pedagoger inte tar 
detta i beaktande finns en risk att vissa barn – redan i förskolan – uppfattas 
som ”mer naturvetenskapliga” av pedagogerna än andra, på samma sätt som 
studier visat sker i relation till äldre elever och studenter (Brickhouse, 2001; 
Carlone, 2004)        

Artikel IV. 
 

From swings through physics to pendulums, to gendering. Re-turning 
diffractive analyses on science and gender in preschool 
 
I denna metodologiska artikel åter-vänder (re-turn) (Barad, 2014) jag och 
mina medförfattare (till) delar av de diffraktiva analyserna gjorda i övriga 
artiklar, i syfte att; a) undersöka hur olika ickemänskliga agenter explicit kan 
delta i kunskapsproduktion, b) synliggöra potentiella möjligheter och utma-
ningar med att uppmärksamma ickemänskliga agenter under forskning, c) 
utveckla vårt metodologiska arbete till något som kan göra skillnad, inte 
enbart teoretiskt utan även i praktiken (forskning och undervisning) samti-
digt som vi tar ansvar för de skillnader som görs. Begreppet åter-vända (re-
turn) kommer från Barad och skiljer sig från begreppet återvända (return). 
Barad (2014) förklarar att; “…not returning as in reflecting on or going back 
to a past that was, but re-turning as in turning it over and over again – itera-
tively intra-acting, re-diffracting, diffracting anew, in the making of new 
temporalities (spacetimematterings), new diffraction patterns.” (s. 168). 
Detta innebär att vi i artikeln inte återvänder till de tidigare analyserna för att 
enbart titta på dem och diskutera dem igen så som de var, utan att vi istället 
experimenterar med att åter-vända och vända dem om och om igen för att 
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skapa något nytt. Detta görs genom diffraktiva läsningar (Barad, 2007, 2014) 
under vilka vi läser olika perspektiv och agenter, såsom fält- och reflektion-
santeckningar, fysikbegrepp, ljud, videoklipp, pendlar, genusteori och tidi-
gare forskning, genom varandra för att se vad som uppstår då dessa möts och 
samhandlar. Arbetet med dessa åter-vändningar pågick till viss del ömsesi-
digt med analysen för Artikel III, vilket gör att det finns spår av dessa i Arti-
kel III. Vi åter-vänder dock inte enbart (till) delar av avhandlingens tidigare 
analyser, utan vi åter-vänder även hur dessa presenterats och skrivits fram i 
de tidigare artiklarna, allt för att kunna presentera och skriva fram forskning-
en på ett förändrat sätt. 

Artikeln är uppdelad i tre större åter-vändningar som alla innehåller flera 
mindre vändningar/flera mindre diffraktiva läsningar. Varje större åter-
vändning drivs även av en eller flera frågor, vilka presenteras under sam-
manfattningen av varje vändning nedan.  

Åter-vändning 1. En gunga och naturvetenskapliga fenomen som 
medskapare av en analysprocess  
Under den första åter-vändningen undersöks Barads (2003) utgångspunkt att 
kunskapsproduktion aldrig kan sägas helt och hållet vara en mänsklig prak-
tik. Särskilt fokus ligger på analysarbetet i Artikel III och frågorna vi ställer 
oss är: På vilka sätt kan ickemänskliga agenter, såsom en gunga och naturve-
tenskapliga fenomen, medskapa kunskapsproduktion, samt på vilka sätt är 
det möjligt att behålla olika ickemänskliga agenter, sammanflätningar och 
förkroppsliganden (embodiment) från ett analysarbete, hela vägen till läsarna 
av den färdiga artikeln?  

Åter-vändningen utgår från en situation som uppstod då jag under ana-
lysen av Artikel III arbetade med videosekvensen innehållandes samhand-
landet mellan Emily, gungan och olika fysikaliska fenomen. Under tiden 
som jag, om och om igen, tittade på den pendlande gungan i videosekvensen 
började jag känna en gungande känsla även i min egen kropp och minnen av 
hur jag kände mig fri och lätt då jag gungade som barn återaktualiserades. 
Denna situation läses sedan tillsammans med en konceptuell förståelse av 
fysik (Pendrill & Williams, 2005), dels för att förstå samhandlandet mellan 
de fysikaliska fenomenen och min (forskarens) kropp och dels för att förstå 
hur läsaren kan inkluderas i dessa samhandlanden.  

Tillsammans med en konceptuell förståelse av fysik framträder hur det 
inte enbart var Emily som kunde bli kroppsligt sammanflätad med gungan 
och de fysikaliska fenomenen utan även jag som forskare. De naturveten-
skapliga fenomenen fungerade således inte enbart som lekkamrater (de Frei-
tas och Palmer, 2016) för Emily, utan även för mig (forskaren). Under åter-
vändningen framkommer hur dessa kroppsliga upplevelser av gungande, 
samt minnen av gungande, medförde att analysen i Artikel III inte enbart 
riktades mot Emilys naturvetenskapliga utforskande utan kom att handla lika 
mycket om Emilys känslor och kroppsliga upplevelser av att gunga, samt 
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vilket identitetsskapande som möjliggjordes. En möjlighet med att uppmärk-
samma ickemänskliga agenters medskapande av kunskapsproduktion kan 
därmed vara att olika aspekter uppkommer under arbetets gång som forska-
ren inte tänkt på från första början – som sammanflätningarna mellan natur-
vetenskapliga fenomen, barndomsminnen och affekt. En utmaning som 
framträder i läsningen är att som forskare inte uppmärksamma vissa icke-
mänskliga agenter (gungan, naturvetenskapliga fenomen) framför andra 
(normer och diskurser) bara för att dessa exempelvis tydligare syns46. Detta 
blev därmed fokus för åter-vändning 2.  

Åter-vändning 2. Samhandlande som en del av större intra-
aktiviteter. 
Under den andra åter-vändningen undersöks hur det går att behålla en bre-
dare bild då vi engagerar oss på nära håll i specifika samhandlan-
den/specifika delar av data. Under analysarbetet i Artikel III, samt åter-
vändning 1 ovan, tycktes inte normer delta på ett tydligt sätt. Normer och 
diskurser aktualiseras dock genom upprepade göranden (Barad, 2003; But-
ler, 1993) varför det just finns en risk att förbise dessa när vi som forskare 
zoomar in på detaljer eller enstaka tillfällen. Under åter-vändning 2 flätar vi 
därför samman två beskrivningar av gungområdet – en som rör hur det fram-
trädde på en mer daglig basis och en som rör situationen då Emily samhand-
lade med gungan på egen hand. På detta sätt blev det möjligt att rent prak-
tiskt läsa dessa genom varandra. Genom att fläta samman de två beskriv-
ningarna blev det möjligt att tydliggöra hur Emilys varierade utforskande 
och tillblivande tillsammans med gungan kan förstås som en del av de större 
könande processer som pågick tillsammans med gungområdet på en mer 
daglig basis. Att Emily, i samhandlande med gungan och olika fysikaliska 
fenomen, kunde utsträcka sin kropps förmåga (Olsson, 2009) och exempel-
vis hoppa högre och längre än vad som skulle varit möjligt från marken, 
möjliggjordes på grund av att gungområdet plötsligt tedde sig annorlunda 
och en möjlighet öppnades upp. Genom den sammanflätade beskrivningen 
framträder även att en av anledningarna till att Emily kunde bli till som stark 
och modig då hon var själv med gungan, hörde samman med det som skedde 
under de dagliga göranden som pågick tillsammans med gungområdet. Att 
hoppa från gungan eller hänga upp och ned i dess kedjor var göranden som 
brukade uppmärksammas av andra barn som något imponerande – åt-
minstone då några av pojkarna gjorde detta.  

Efter diskussionen kring att Emilys samhandlande med gungan kan ses 
som en del av större könande processer övergår vi till att diskutera risken att 

                               
46 Arbetet med denna utmaning påbörjades parallellt med analysarbetet av Artikel III och 
inverkade på hur jag arbetade för att ta mig an normer och diskurser trots att dessa inte tydligt 
märktes i videosekvensen med Emily och gungan. 



 

 115

som forskare delta i ett förstärkande av desamma då vi pekar ut dem. Under 
denna diskussion berörs även vikten av att forskare trots detta inte förbiser 
könande och aspekter som könskategorier, utan hur dessa går att se som 
agenter bland andra agenter, och som medskapare av barns vardag i försko-
lan.  

Åter-vändning 3. Är detta fysik eller är det genusteori? 

Under den tredje åter-vändningen undersöks hur vi både kan uppmärksamma 
könande och samtidigt utveckla hur vi kan tänka och närma oss könande på 
nya/annorlunda sätt. Utgångspunkten är ytterligare en situation ur analysar-
betet i Artikel III, då jag var upptagen med att lära mig mer om fysikaliska 
fenomen för att bättre förstå gungan i empirin: 
 
Jag sitter vid mitt skrivbord och läser en bok om fysikaliska begrepp. Samti-
digt som jag läser om kraft, acceleration och nettokraft noll snurrar olika 
begrepp kopplade till genusteori i mitt huvud och flätas samman med förkla-
ringarna i texten. Jag byter boken mot you tube och börjar titta på ett  
videoklipp om en enkel pendel för att bättre förstå gungan i empirin. När 
speakerrösten förklarar att oscillation är en rörelse som upprepar sig regel-
bundet, samt hur harmoniska dessa upprepade rörelser är, tänker jag: Pra-
tar han verkligen om fysik, eller beskriver han könande processer? 
 
Att jag hade med mig genusteori då jag tittade på videon medförde att en ny 
riktning öppnades upp. Parallellt med att jag utifrån förklaringar av pendlar 
försökte förstå gungan i Artikel III, började jag även med utgångspunkt i 
detta videoklipp47 undersöka huruvida pendlar kunde användas som metafor 
för att förstå könande processer i förskolan. Detta gjordes genom att förkla-
ringar av pendlar och olika fysikaliska fenomen lästes genom genusteori, 
samt olika delar av avhandlingens tidigare analyser. Nedan presenteras några 
utsnitt ur detta (se Artikel IV för utvidgade förklaringar);  
 
  
 
 

  
 
 
 

                               
47 Se; https://www.youtube.com/watch?v=WPa5IgLgDyQ, särskilt de först 68 se-
kunderna.     

Figur 19. Pendel som metafor för könande 
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Både pendlar och könande är något som upprepar sig regelbundet. Genom 
upprepade göranden blir vi till som begripliga flickor/kvinnor, pojkar/män.  

Ytterligare ett videoklipp48 från you tube används som visar på skillnaden 
i hur en enkel pendel rör sig jämfört med en dubbelpendel.  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Istället för att upprepa sig, skiftar en dubbelpendels rörelser konstant. Detta 
videoklipp läses genom den sammanflätade beskrivningen av gungområdet 
som användes under åter-vändning 2. Emilys varierade utforskande och till-
blivande läses tillsammans med dubbelpendels rörelser, medan hennes snä-
vare möjligheter att handla och utforska läses tillsammans med den enkla 
pendelns. En diskussion förs även rörande hur det går att använda dubbel-
pendeln som metafor för hur identiteter inte är något fast utan ständigt skif-
tande och föränderligt, samt för hur ett och samma barn kan bli till på alla 
möjliga olika sätt. Diskussionen summeras tillsammans med resultatet av 
åter-vändning 2. Då denna visat hur mindre händelser, som barns naturve-
tenskapliga utforskande tillsammans med ett material, alltid är sammanflä-
tade med större könande processer, går det inte att se på den enkla och 
dubbla pendeln för sig utan dessa bör ses som en del av samma fenomen – 
det vill säga att könande processer och identitetsskapande innehåller såväl 
upprepade göranden och tillblivanden, som varierande och skiftande. Det går 
därmed inte att dra några absoluta gränser mellan att som forskare uppmärk-
samma pågående könande processer och att omtänka desamma.  

Sammanfattningsvis visade sig den metodologiska ansatsen med att ge-
nomföra åter-vändningar vara produktiv, såväl i termer av att skapa nya in-
fallsvinklar till de tidigare genomförda analyserna, som i termer av att skapa 
en ansvarsfull kunskapsproduktion där aspekter, såsom mindre händelsers 
sammanflätning med större könande processer inte exkluderas. Det mest 
framträdande rörande nya infallsvinklar är hur artikelns utgångspunkt i att 
försöka förstå gungan i Artikel III, efter flera åter-vändningar och diffraktiva 
läsningar resulterade i uppkomsten av ett nytt sätt att se, beskriva och under-
söka könande processer tillsammans med pendlar.  

                               
48 https://www.youtube.com/watch?v=d0Z8wLLPNE0 

Figur 20. Rörelser av en enkel pendel och en dubbelpendel. 
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7. Diskussion 

I detta avslutande kapitel diskuteras avhandlingens sammantagna resultat 
och bidrag genom att jag, likt den metodologiska ansatsen i Artikel IV, åter-
vänder49 (re-turn) (Barad, 2014) (till) delar av artiklarnas resultat. Att jag 
skriver åter-vänder och inte återvänder syftar även här till att visa på att jag 
inte enbart går tillbaka till artiklarnas resultat för att diskutera dem igen så 
som de var, utan att jag även ämnar åter-vända och vända (re-turning and 
turning) delar av dem för att detta kapitel ska kunna bidra med ytterligare 
aspekter än det som framkommit i artiklarna då de står var och en för sig. 
Åter-vändningarna som görs i detta kapitel kan ses som en fortsättning på 
Artikel IV, varför den första åter-vändningen nedan benämns som nummer 
fyra och inte ett. I slutet av kapitlet diskuteras avhandlingens didaktiska im-
plikationer samt förslag på fortsatt forskning.   

Åter-vändning 4: Barns naturvetenskapliga utforskande 
är delar av större könade processer 
I avhandlingsstudien som helhet finns flera exempel på hur barnen utfors-
kade tillsammans med naturvetenskapliga fenomen på olika sätt i sin vardag 
– tillsammans med färger och andra optiska fenomen vid ritbordet och i kon-
struktionsrummet, tillsammans med friktion, tyngdkraft och stenar i den 
naturliga miljön utanför förskolan, samt tillsammans med acceleration, has-
tighet och kraft tillsammans med gungan. Uppmärksammandet av hur Emily 
i samhandlande med gungan och olika naturvetenskapliga fenomen, såväl 
kunde utöka sitt naturvetenskapliga utforskande som sin kroppsliga kapacitet 
och möjligheter att bli till (Artikel III), menar jag utgör ett av avhandlingens 
viktigaste bidrag. Men, om vi (forskare och pedagoger) enbart intresserar oss 
för barns nära samhandlande med material och naturvetenskapliga fenomen, 
utan att också ta hänsyn till vilka andra situationer eller processer dessa är 
delar av och sammanflätade med, menar jag att det finns en risk att vi missar 
om, när och hur olika barn ges möjlighet till naturvetenskapligt utforskande i 
sin vardag i förskolan. Det första jag vill åter-vända och diskutera är därför 
                               
49 För vidare förklaring av begreppet åter-vända (re-turn), se sammanfattningen av Artikel IV 
precis innan diskussionskapitlet, samt beskrivningen av de diffraktiva läsningarna i Artikel IV 
under rubriken ”De diffraktiva analyserna i avhandlingens artiklar”.  
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den del av Artikel IV där två olika beskrivningar (ur Artikel III) flätas sam-
man i syfte att visa på sammanflätningen mellan tillsynes separata situation-
er. Den ena är gjord utifrån videosekvenser från gungområdet såsom det 
framträdde dagligen då det var fullt av barn (skriven med vanlig text i den 
kommande rutan), och den andra från videosekvensen då Emily plötsligt fick 
tillfälle att leka och utforska med gungan på egen hand (skriven med kursiv 
och fet text i den kommande rutan).  
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Vanligtvis var det fullt av barn i gungområdet, såväl i gungan som på 
marken, puttandes fart på gungan.   
Det vanligtvis fulla gungområdet är plötsligt tomt på barn. 
Ofta satt det även barn på staketet som omgärdade gungområdet, väntandes 
på sin tur att få gunga.  
Emily kliver in i gungområdet. En möjlighet uppstår för henne att leka och 
utforska ostörd tillsammans med gungan och olika fysikaliska fenomen.  
Ibland gungande inte barnen, utan klättrade istället upp för gungans kedjor.  
Emily börjar putta fart på gungan, ståendes på marken.  
En anledning till att klättra upp för kedjorna tycktes vara att försöka 
imponera på de andra barnen.  
Emily säger glatt till mig (forskaren) att hon även tänker hoppa från 
gungan.  
Ibland när någon (oftast en pojke) klättrade, uppmärksammades detta av 
andra barn genom att dessa ropade saker som: ”Titta på NN!”  
Emily puttar fart på gungan, först genom att springa fram och tillbaka 
tillsammans med den och sedan genom att stå stilla och putta på.  
För att ett barn skulle kunna klättra behövde hen först lyckas ockupera en av 
platserna vid gungans kedjor.  
Emily sträcker ut sina armar framför sig och när gungan kommer mot 
henne lyfter den upp henne i luften.   
Vid ett tillfälle ville Emily klättra uppför kedjorna.  
Emily springer med gungan framför sig och hoppar enkelt upp i den just 
precis innan den vänder och gungar tillbaka igen.  
En pojke som ofta brukade klättra upp för kedjorna var dock inte villig att ge 
upp platsen till henne.  
Genom att lägga sig ned under gungan får Emily erfara dess rörelser från 
ytterligare ett perspektiv.  
Emily vägrade dock att flytta på sig och blockerade pojken med sin kropp.  
Varje gång Emily tar sig upp i gungan, avslutar hon gungandet med ett 
högt och långt hopp ned i gruset.  
En diskussion med en ganska irriterad ton uppstod emellan dem.  
Under hoppet ger Emily ifrån sig ett susande ljud med munnen.  
När Emily tillslut lyckades behålla platsen klättrade hon upp och lutade sitt 
huvud bakåt ned mot marken, samtidigt som hon ropade: “Det här är lätt som 
en plätt, det här är lätt som en plätt!!”  
Efter varje hopp vänder Emily sin blick och leende ansikte mot mig (fors-
karen).  
Trots att Emily ropade med hög röst medan hon hängde upp och ned, 
reagerade inget av de andra barnen, såsom de hade gjort tidigare då några 
pojkar klättrat.  

 

Figur 21. Sammanflätad beskrivning av gungområdet (Artikel IV). 
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Avdelningens innemiljö var uppdelad i ca tio olika aktiviteter barnen kunde 
välja mellan. 
Vid ritbordet engagerade sig flickorna under hela våren i att rita och färg-
lägga olika former och motiv, vanligtvis hjärtan och regnbågar. 
Barnen gjorde sina val genom ett valsystem som var placerat på en vägg i ett 
av rummen. 
I konstruktionsrummet konstruerade pojkarna under hela våren om och om 
igen så kallade Beyblades.   
Barnen valde genom att sätta upp ett foto på sig själv under den aktivitet där 
hen ville vara.  
Förutom att använda olika färger vid ritbordet gjorde flickorna upprepan-
des teckningar av regnbågar. 
Alla aktiviteter hade ett maximalt antal rutor under sig, varför aktiviteterna 
kunde bli fulla.  
Pojkarna utforskade även olika färgkombinationer samt hur dessa föränd-
rades då deras Beyblades roterade. 
Vid fältstudiens slut kunde jag konstatera att valen ofta gjordes efter vissa 
mönster. 
Det hände vid några tillfällen att några pojkar satte sig vid ritborden för att 
rita, dock ritade de då andra motiv och samtalade om annat än flickorna. 
Det var vanligast att ett antal flickor valde att rita vid ritbordet samt att ett 
antal pojkar valde att konstruera med plusplus och lego. 
Flickorna gick även in i konstruktionsrummet vid några enstaka tillfällen. 
Det var även vanligt att barnen gjorde sina val utifrån vad kompisar hade valt 
istället för att utgå från aktivitet. 
Vid ett av dessa tillfällen förklarade en flicka med bestämd röst: ”Jag vet 
hur man bygger Beyblades, men jag tänker verkligen inte göra det!!”. 

I den sammanflätade beskrivningen av gungområdet framträder hur det inte 
går att dra några absoluta gränser mellan de könande processer som skapades 
och återskapades under de dagliga skeenden som inkluderade flera delta-
gande barn i och tillsammans med gungområdet och det tillsynes ”okönade” 
utforskande som enbart inkluderade Emily och gungan. Emilys varierade 
utforskande tillsammans med gungan möjliggjordes på grund av att hon för 
en kort stund inte behövde kämpa för att få en plats. Nu fick hon möjlighet 
att göra sådant som en del av pojkarna brukade göra och som ofta impone-
rade på andra barn. En liknande bild framträder då jag nedan gör en sam-
manflätad beskrivning av innemiljön och dess valsystem (vanligt skriven 
text) samt det som pågick vid ritbordet och i konstruktionsrummet (kursiv 
och fet text) (Artikel I). Innan flickorna hamnade vid ritbordet och pojkarna i 
konstruktionsrummet behövde de först ”välja” aktivitet genom detta valsy-
stem. 

Figur 22. Sammanflätad beskrivning av valsystemet,  

ritbordet och konstruktionsrummet 
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Genom den sammanflätade beskrivningen går det se hur valsystemet var en 
betydelsefull agent i medskapandet av var flickor och pojkar spenderade 
mycket av sin tid – vilket alltså även innebär att det medskapade vilka 
material och naturvetenskapliga fenomen, samt hur, som flickorna och poj-
karna hade möjlighet att samhandla, utforska och bli till tillsammans med 
inomhus. Det går också att se hur innemiljöns uppdelning i olika aktiviteter 
och tillhörande valsystem medskapade en känsla av ”vi och dem” hos bar-
nen, det vill säga tillhörighet med vissa personer, platser och utforskanden, 
samt en känsla av att vilja/behöva ta avstånd från andra.  

Med samma perspektiv går det se hur flickan i Artikel II och hennes ihär-
diga utforskande tillsammans med stenarna, friktionen och tyngdkraften, 
hela tiden var en del av större, könande processer. Såväl då hon, tillsammans 
med andra flickor till en början blev kvar nedanför stenen, som då hon ut-
manade sig själv att, i samhandlande med tyngdkraften, våga hoppa från 
olika avsatser. För att tydliggöra detta anser jag att det inte behövs någon 
större ruta med sammanflätade beskrivningar, utan endast två uttalanden. Ett 
från flickan, efter att hon precis vågat hoppa ned från en hög höjd tillsam-
mans med tyngdkraften, samt ett som var riktat till flickan precis efteråt, från 
en av pojkarna som gjorde parkour:  
 
”Jaa! Jaaaa! Jag kunde, jag kunde! Jag kunde hoppa därifrån!” 
”X, kan du akta dig, vi gör coola grejer här!”  
 
Denna åter-vändning visar hur normer om kön deltog, skapades, omskapades 
och återskapades på olika sätt, såväl i barnens naturvetenskapliga utfors-
kande i innemiljön, som på förskolans gård och i naturmiljön utanför försko-
lans område. Detta innebär att det inte är någon självklarhet att alla barn i 
förskolan har tillgång till att utforska naturvetenskap i sin vardag, åtminstone 
inte på lika villkor. 

Begreppet begynnande naturvetenskap (emergent science) (Siraj-
Blatchford, 2001) myntades för snart 20 år sedan för att uppmärksamma att 
barn är kapabla att utforska naturvetenskap och skapa begynnande naturve-
tenskaplig kunskap under sin vardagliga lek. Sedan dess har perspektivet 
anammats av olika forskare (Cremin et al., 2015; Larsson, 2016; Siry, 2013; 
Tu, 2006). I grunden står jag bakom detta perspektiv men menar samtidigt 
utifrån mina resultat att det behöver problematiseras. Även om alla barn är 
kapabla att utforska naturvetenskap och skapa begynnande naturvetenskaplig 
kunskap under sin vardagliga lek, kan de bli hindrade i detta på grund av att 
deras utforskande ständigt är villkorat av könande processer på olika sätt. 
Varken forskare eller pedagoger bör därmed ta barns möjligheter till natur-
vetenskapligt utforskande förgivna. Åter-vändning 5 hakar i denna diskuss-
ion och ägnas till att åter-vända och fördjupa betydelsen av att uppmärk-
samma normer inom förskolans naturvetenskap, samt vad det kan finnas för 
risker med att inte göra detta.  
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Åter-vändning 5: Skillnad i resultaten om vi ”tar bort” 
normernas deltagande 
Inom forskning om naturvetenskapligt lärande lyfts ofta vikten av att barn 
får tillgång till ett praktiskt utforskande av och tillsammans med sin omgiv-
ning, såväl för deras lärande (Areljung, 2019; Cremin et al., 2015; Haus & 
Siry, 2019; Siry, 2013; Tu, 2006) som för deras möjligheter att bli till som 
naturvetenskapliga (de Freitas & Palmer, 2016; Haus, 2018). Med omgiv-
ning menas dock oftast olika material, naturen samt naturvetenskapliga fe-
nomen, medan normer inkluderas mer sällan, särskilt normer om kön50. Un-
dantaget är några studier som visat hur normer om kön och naturvetenskap 
inverkar på pedagoger i förskolan (Andersson, 2012; Areljung et al., 2016; 
Gullberg et al., 2018). Samtidigt som det är av vikt att som forskare upp-
märksamma normer om kön finns det dock även alltid en risk med detta, 
nämligen att man på så vis deltar i att förstärka dessa. Detta är dock inte en 
anledning till att utesluta dessa frågor, då ett uteslutande av könsnormer in-
nebär en risk i sig. För att undersöka hur det skulle kunnat se ut om jag en-
bart hade studerat relationen barn-material-naturvetenskap utan att också 
inkludera normers deltagande, kommer jag nu åter-vända ett utdrag ur ana-
lysen för Artikel I genom att ta bort spår av normer kopplade till kön.  
 
Två platser i innemiljön som var populära bland barnen var ett ritbord och 
ett konstruktionsrum. Vid ritbordet satt ofta ett antal barn och ritade och 
färglade olika former och motiv, vanligtvis hjärtan och regnbågar. De be-
römde ofta varandras teckningar genom att säga: ”Vad fint du gör!”, samt 
gav bort sina teckningar till varandra. Dessa göranden tycktes därmed mer 
handla om relationer och socialt samspel än begynnande naturvetenskap. I 
konstruktionsrummet konstruerade ett antal barn ofta så kallade Beyblades. 
En Beyblade är en leksak som man leker med genom att rotera den och tävla 
mot andras Beyblades. Barnen tävlade ofta om vems Beyblade som roterade 
längst tid eller var snabbast. Då fenomenet rotation var ett dagligt inslag i 
konstruktionsrummet identifierades detta tidigt som utforskande av begyn-
nande naturvetenskap. Under analysens gång framträdde även optik som en 
viktig lekkamrat i konstruktionsrummet. Förutom att om och om igen rotera 
och tävla med sina Beyblades testade barnen olika färgkombinationer på 
dessa, samt hur färgerna förändrades då deras Beyblades roterade. 
 
Exemplet ovan visar att det som händer då ett fokus på normer om kön tas 
bort är att det uppstår en risk att vissa aktiviteter och sätt att utforska natur-
                               
50 Däremot finns det flertalet studier där normer kopplade till naturvetenskap diskuteras.  
Detta görs då för att ifrågasätta en traditionell syn på naturvetenskap och för att visa på hur 
även barn i förskolan är aktörer kapabla att skapa naturvetenskaplig kunskap. I dessa studier 
hanteras dock barn som en grupp och kön diskuteras inte. Se kapitlet om tidigare forskning 
för exempel på studier där detta görs. 
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vetenskap på (feminint kodade) förbises. Hade jag inte haft ett fokus på kö-
nande processer hade min uppmärksamhet eventuellt vänts mot de uppen-
bara naturvetenskapliga utforskanden som pågick i konstruktionsrummet och 
jag hade förmodligen inte ”tvingat mig” att fortsätta intressera mig för det 
som pågick vid ritbordet. Eftersom barnen delade upp sig efter kön på dessa 
platser hade ett uppmärksammande av aktiviteterna i konstruktionsrummet 
även medfört ett uppmärksammande av pojkarna, samtidigt som ett uteläm-
nande av aktiviteterna vid ritbordet även hade inneburit ett utelämnande av 
flickorna. Vidare hade ett uteslutande av normer kunnat medföra att jag hade 
uppfattat barnens olika göranden och val av aktiviteter som uttryck för deras 
egna intressen istället för ett resultat av normer kopplade till kön. Vissa barn 
(ofta pojkar) skulle således i studien felaktigt kunnat ha uppfattats och lyfts 
fram som mer intresserade av och engagerade i naturvetenskap än andra 
(ofta flickor).  

När det gäller barns naturvetenskapliga utforskande menar jag att det till 
och med kan finnas förtjänster med att uppmärksamma normer om kön och 
könsstereotypa beteenden. Ett sådant uppmärksammande kan leda till att 
stereotypa föreställningar om hur och vad det innebär att vara naturveten-
skaplig kan förändras – vilket i sin tur även kan leda till en förändrad syn på 
ämnet i sig. I Artikel I visar jag exempelvis hur det går att ”göra sig till 
flicka” och ”göra naturvetenskap” på samma gång. Detta har ett värde i sig 
då tidigare studier från förskola och upp till högre utbildning visar att femi-
nint kodade göranden, liksom kvinnor och flickor sällan brukar uppmärk-
sammas som naturvetenskap och naturvetenskapliga jämfört med maskulint 
kodade göranden, pojkar och män (Andersson, 2011; Archer et al., 2012; 
Brickhouse, 2001). Det är alltså av vikt att inte enbart studera könsstereotypa 
beteenden ”på ytan” utan också försöka se vad som eventuellt pågår ömsesi-
digt och samtidigt med dessa beteenden. Ytterligare ett exempel är hur poj-
karna (Artikel I) inom de maskulint kodade görandena i konstruktionsrum-
met, även satt stillsamt och nära tillsammans då de konstruerade och delade 
med sig av färger och bitar med varandra. Även på denna plats pågick såle-
des ett naturvetenskapligt utforskande tillsammans med intimitet och känslor 
snarare än utifrån distans och rationalitet.  

Anledningar till att jag valt att uppmärksamma barnen som flickor och 
pojkar istället för att benämna alla som barn är för att det har varit av vikt för 
att kunna se hur naturvetenskap kan göras på många olika sätt, samt för att 
inte riskera att förbise flickorna. Detta betyder dock inte att jag ser flickor 
och pojkar som två fasta och förexisterande kategorier. Tillsammans med det 
nymaterialistiska perspektivet menar jag istället att könskategorier går att 
förstå som agenter, bland andra agenter, som på olika sätt deltar i och med-
skapar barns vardag i förskolan – exempelvis då barn ska välja var de vill 
(bör) vara och göra. I vissa samhandlanden gör normerna sig mer gällande, 
exempelvis då många barn var i gungan samtidigt – och i vissa mindre, som 
då Emily var själv. Under nästa åter-vändning fördjupar jag mig i ytterligare 
aspekter som det nymaterialistiska perspektivet särskilt bidragit med.   
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Åter-vändning 6: Skillnad i resultaten om vi ”tar bort” 
stenars deltagande 
Lika väl som att det finns viktiga aspekter som skulle utelämnats ifall jag 
hade uteslutit normer om kön och enbart studerat relationen barn-material-
naturvetenskap, menar jag att detsamma gäller ifall jag enbart hade studerat 
relationen barn-normer-naturvetenskap. Inte bara normer, utan även materi-
alitet och naturvetenskapliga fenomen deltog i de könande processerna. För 
att kunna uppmärksamma alla dessa agenters (barn, material, naturveten-
skapliga fenomen och normer) deltagande har utgångspunkten i ett ny-
materialistiskt perspektiv spelat en avgörande roll. För att tydligt visa på vad 
denna utgångspunkt specifikt medfört gör jag en kontrastering mot vad som 
hade stått i fokus om jag istället för ett nymaterialistiskt perspektiv och Ba-
rad (2007) främst hade utgått från ett poststrukturalistiskt perspektiv och 
Butler (1993). Detta görs via en tabell nedan tillsammans med analysen av 
Artikel II. I de skuggade rutorna visas vad jag har kunnat uppmärksamma 
genom det nymaterialistiska perspektivet, en spalt för Barads teori och post-
humanistiska performativitetsbegrepp, samt en spalt för de Freitas och Pal-
mers (2016) förståelse för naturvetenskapliga fenomen. I den vita spalten 
längst till höger åter-vänds analysen av Artikel II i relation till vad som 
skulle uppmärksammats ifall jag istället hade använt mig av enbart Butler 
(1993) och hennes performativitetsbegrepp. Viktigt att påpeka är att jag med 
tabellen endast ämnar illustrera skillnaderna i stora drag. Tabellen kan inte 
på något sätt visa på dessa teoriers komplexitet.   
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Figur 23. Analysen i Artikel II tillsammans med olika perspektiv 
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Friktionen och 
tyngdkraften kunde 
uppmärksammas 
som aktiva med-
skapande agenter, 
vilka kunde ge sig 
till känna och bli 
begripliga för 
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sätt genom barnens 
samhandlanden 
med stenarna. 
 

Friktionen och 
tyngdkraften 
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lekkamrater i 
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kande.  
 

Friktionen och 
tyngdkraften skulle 
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att uppmärksamma 
som sådana. Istället 
skulle fokus ha 
kunnat ligga på 
relationerna inom 
barngruppen och 
hur dessa inverkade 
på barnens möjlig-
heter att utforska.  

 
 
 
 
Könande processer 

Uppmärksammas 
utifrån en posthu-
manistisk perfor-
mativitet vilket gör 
att friktionen, 
tyngdkraften, ste-
narna, dess olika 
höjd, barnens 
kroppar, skosulor 
samt normer om 
kön kunde upp-
märksammas som 
deltagande i skap-
andet av barnens 
olika tillblivanden.   
 

Friktionen kunde 
uppmärksammas 
som en avgörande 
lekkamrat för att 
kunna bli till som 
en som ”klarar 
av” och kan ta sig 
upp på toppen, i 
jämförelse med 
att bli till som ”en 
som blir kvar 
nedanför”.  

Skulle uppmärk-
sammats utifrån 
Butlers performati-
vitets begrepp. 
Friktionen och 
stenen skulle inte 
blivit relevanta att 
inkludera. Fokus 
skulle istället ha 
legat på hur barnen 
gör kön i relation 
till varandra samt i 
deras sätt att an-
vända sina kroppar.  

Övergripande 
relationer som 
studeras 

Barn-material-
naturvetenskap-
könsnormer 

 Barn-könsnormer-
möjligheter för 
naturvetenskapligt 
utforskande 

 
Utifrån tabellen går det att se att användandet av nymaterialistisk teori kan 
möjliggöra ett uppmärksammande av relationen barn-material-
naturvetenskap-könsnormer. Om jag hade valt att använda mig helt och hål-
let av Butlers (1993) performativitetsbegrepp istället för Barads, hade inte 
stenarna och deras höga höjd inkluderats i förståelsen av hur könandet blev 
till. Jag hade inte heller på samma sätt inkluderat de naturvetenskapliga fe-
nomenens deltagande som sådant för barnens möjligheter att handla och bli 
till, men däremot normer kopplade till naturvetenskap och kön. Eftersom 
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denna avhandling från början haft ett fokus på att undersöka hur barns natur-
vetenskapliga utforskande och könande processer uppstår i deras samhand-
lande med olika material och naturvetenskapliga fenomen skulle Butlers 
teori inte varit lika hjälpsam. Det nymaterialistiska perspektivet har således 
kunnat bidra särskilt i relation till denna avhandlings specifika syfte.  

Att jag har kunnat uppmärksamma relationen barn-material-
naturvetenskap-könsnormer menar jag även utgör avhandlingens övergri-
pande bidrag till fältet – såväl till tidigare studier som i första hand studerat 
relationen barn-naturvetenskap-könsnormer(-pedagog), som till de som i 
första hand studerat relationen barn-material-naturvetenskap. I det sist-
nämnda området inkluderar jag även andra nymaterialistiska studier då ingen 
av dessa än så länge också haft ett tydligt fokus på normer om kön. Som 
forskare kan man applicera det nymaterialistiska perspektivet på lite olika 
sätt, varför avhandlingens bidrag inte enbart utgörs av användandet av den 
nymaterialistiska teorin i sig. Det metodologiska tillvägagångssätt jag arbetat 
fram under analyserna, där jag växlat mellan att undersöka barns nära sam-
handlande med material och naturvetenskapliga fenomen och att zooma ut 
för att undersöka de vidare processer som dessa var ”utskurna” ur eller 
sammanflätade med, har också varit av stor vikt.  

I nästa stycke åter-vänds avhandlingens utgångspunkt i naturvetenskapliga 
begrepp och fenomen som lekkamrater för barn (de Freitas och Palmer, 
2016), till att bli ”lekkamrater” även för förskolans pedagoger. Den sista 
återvändningen inrymmer således även specifikt didaktiska implikationer för 
praktiken. 

Åter-vändning 7: Naturvetenskapliga begrepp som 
lekkamrater i pedagogers arbete med könande processer 
och barns naturvetenskapliga utforskande  
I Artikel I-III riktade jag mitt fokus på hur olika naturvetenskapliga fenomen 
kunde bli till som kreativa lekkamrater (de Freitas och Palmer, 2016) i bar-
nens utforskande. Detta resulterade bland annat i att det i Artikel III blev 
möjligt att se bortom bilden av Emily (människan) som den enda som lekte i 
situationen genom att tillföra kraft mot gungan (objektet) och istället se ett 
barn, en gunga och olika krafter som lekte med varandra. I Artikel IV åter-
vändes sedan detta tänkande till att innefatta hur naturvetenskapliga fenomen 
kan förstås som kreativa lekkamrater även för mig som forskare. Här åter-
vänder jag detta en gång till för att innefatta pedagogers arbete, närmare 
bestämt hur naturvetenskapliga fenomen och begrepp kan fungera som lek-
kamrater för pedagoger. De begrepp jag valt att använda och diskutera är 
tröghet, acceleration, kraft och nettokraft noll. Det jag fokuserar på är hur 
dessa kan användas som metaforer för att tänka om könande. Detta menar 
jag både kan bli behjälpligt i pedagogers arbete med att närma sig könande 
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processer överlag, samt för att uppmärksamma den inverkan som könande 
processer kan ha på barns möjligheter till naturvetenskapligt utforskande.  

Tröghet definieras inom fysiken som motstånd mot rörelseförändring och 
används bland annat till att hänvisa till ett föremåls benägenhet att motstå 
hastighetsändringar. Så länge ett föremål inte påverkas av någon kraft kom-
mer det att antingen förbli i sitt tillstånd av vila eller likformig rörelse. På 
liknande sätt menar jag att könande processer kan förstås. Dessa skapas och 
omskapas genom upprepade göranden i vardagen (Barad, 2003; Butler, 
1993) och kan således, i likhet med tröghet, beskrivas som tröga processer 
som kan vara benägna att motstå förändring. Exempel på sådana tröga pro-
cesser återfinns i flickornas upprepade väljande av ritbordet och pojkarnas 
upprepade väljande av konstruktionsrummet (Artikel I), men även i de mer 
dolda upprepade göranden som materialiserats i barnens kroppar i form av 
olika klätteregenskaper (Artikel II), samt de dagliga göranden som pågick 
tillsammans med gungområdet (Artikel III). Så länge dessa upprepade gö-
randen inte stöter på något som stoppar upp eller ändrar deras riktning finns 
en risk att de könande processerna förblir i sitt tillstånd. Detta innebär även 
att de ömsesidigt pågående naturvetenskapliga utforskandena riskerar att bli 
ensidiga över tid.  

Acceleration anger förändring av hastighet och/eller riktning och kraft an-
vänds för att förklara och beskriva orsaken till att en förändring av riktning 
eller hastighet sker. För att lyckas bryta upp könande processer krävs att en 
kraft av något slag får de dagliga upprepade görandena att stoppa upp eller 
ändra riktning (alltså att accelerera). Att det behövs en kraft av något slag för 
att bryta upp och förändra tröga, könande upprepade skeenden, innebär att 
det är viktigt att pedagoger i förskolan bryter in i dessa processer och aktivt 
gör något. Om inte något görs finns en risk att man som pedagog enbart ut-
gör en del av de upprepade processerna och såväl medskapar som förstärker 
dem. I arbetet med att se vad man som pedagog skulle kunna göra är det dels 
av vikt att vara uppmärksam på om, när och hur barnen själva redan kämpar 
för att skapa förändring, och dels på när det plötsligt öppnar upp sig möjlig-
heter där avbrott i tröga processer kan ske. Exempel på detta är då flickan 
vid stenarna inte gav upp utan fortsatte försöka klättra tills hon lyckades 
samhandla med friktionen och kunde ta sig upp på stenen och på så vis för-
ändrade sin situation (Artikel II). Ett annat exempel är möjligheten som 
plötsligt öppnades upp för Emily att samhandla med gungan på egen hand 
för en kort stund (Artikel III). Båda dessa situationer medförde att fler möj-
ligheter för naturvetenskapligt utforskande öppnades upp samt att fler möj-
ligheter att ”bli till som” blev tillgängliga för dessa två flickor. Ytterligare ett 
exempel är då pojkarna satt stillsamt, nära intill varandra och valde färger 
tillsammans till sina Beyblades. I dessa stunder kunde deras naturvetenskap-
liga utforskande pågå ömsesidigt med andra sätt att bli till än då de roterade 
och tävlade med sina Beyblades.  

Nettokraft noll beskriver tillståndet då två eller flera olika krafter tar ut 
varandra vilket medför att ingen förändring uppstår. Då detta sker mot ett 
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föremål förblir föremålet i samma läge (stilla eller i samma hastighet och 
riktning). Om två personer exempelvis puttar med samma kraft från varsin 
sida av en gunga kommer gungan att förbli hängandes stilla rakt ned. För att 
gungan ska börja röra sig åt något håll krävs att den ena personen trycker på 
med mer kraft än den andra. Då man som pedagog eller barn är långt ifrån de 
enda krafterna som verkar i en förskola är det lätt att hamna i ett läge av 
nettokraft noll vid ett arbete med könande processer. De stereotypa normer 
om kön som också deltog i barnens samhandlande med stenarna (Artikel II) 
kan ses som en kraft som medförde att flickans förändrade möjligheter att bli 
till i samhandlande med friktionen och tyngdkraften efter en stund mötte 
motstånd igen i mötet med de två pojkarnas utforskande. Detsamma skedde 
rörande Emilys utforskande tillsammans med gungan (Artikel III). Denna 
situation blev till ett tillfälligt avbrott, men snart befann hon sig inom de 
dagliga upprepade görandena igen som vanligtvis pågick tillsammans med 
gungområdet. Detta visar både på kraftfullheten och trögheten i könande 
processer.  

Detsamma kan ske då man som pedagog försöker arbeta för förändring. I 
ett försök att uppmuntra ett barn att exempelvis delta i ett naturvetenskapligt 
utforskande eller aktivitet som hen inte brukar ägna sig åt, kan stereotypa 
normer om kön, tillsammans med olika material, uppmuntra barnet med lika 
stor kraft till att avstå från att delta eller till att välja något annat. Dessa olika 
krafter (pedagogen, normer, material) tar då ut varandra och pedagogens 
försök att skapa förändring får inte önskad effekt. Detta innebär att pedago-
ger, tillsammans med barnen, även kan behöva samhandla med andra ”kraf-
ter” för att få till en större effekt – exempelvis genom att tillföra nya materi-
al, innehåll, aktiviteter eller konstellationer. Jag har tidigare varit inne på att 
barns naturvetenskapliga utforskande inte är något som barn kan göra ”på 
egen hand” utan att det är något som sker i samhandlande med olika materi-
al. Detsamma menar jag gäller för pedagoger. Att arbeta med barns naturve-
tenskapliga utforskande och könande processer är inte heller något en peda-
gog kan göra på ”egen hand”, utan det behöver ske i samhandlande med 
andra agenter eller ”krafter”, såväl mänskliga som ickemänskliga. Begrep-
pen tröghet, acceleration (förändring i hastighet eller riktning), kraft och 
nettokraft noll kan bli verktyg för pedagoger att tala om vad det är för tröga 
processer som kan tänkas pågå för tillfället i deras barngrupp samt överlag 
på deras förskola, samt vad som kan behöva göras/tillföras för att få till en 
förändring. Viktigt är att detta arbete sker kontinuerligt då förändringar en-
kelt såväl kan övergå till att bli till nya upprepningar, som gå tillbaka till 
gamla upprepningar – som i fallet med Emily och gungområdet.  

I nästa stycke ger jag förslag på framtida åter-vändningar som skulle 
kunna göras i fortsatta studier. Därefter länkar jag samman avhandlingens 
resultat med den historiska situering som återfinns i kapitel 3, samt samman-
fattar några av de didaktiska implikationer som pedagoger i förskolan behö-
ver ta i beaktande.   
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Framtida åter-vändningar 
I många studier lyfts vikten av att pedagoger i förskolan går in i barns ut-
forskande för att utmana dem så att de kan komma vidare i sitt naturveten-
skapliga lärande (Havu‐Nuutinen, 2005; Pramling & Pramling Samuelsson, 
2001; Siraj-Blatchford, 2001). Eshach och Fried (2005) menar att just ef-
tersom yngre barn ”redan håller på” med naturvetenskapligt utforskande i sin 
vardagliga lek är det särskilt viktigt att pedagoger går in och deltar för att 
utmana dem och göra kopplingar till naturvetenskapliga begrepp. Om inte 
detta görs menar forskarna att det finns en risk att barn utvecklar felakt-
iga/alternativa förståelser som kan bli svåra att ändra på längre fram. Utifrån 
avhandlingens resultat menar jag att det är av lika stor vikt att pedagoger går 
in i barns utforskande och utmanar deras göranden så att de även kan komma 
vidare i sitt identitetsskapande. Kanske kan det till och med vara svårare att 
ändra på en könad identitet som materialiserats för ett barn och som hindrar 
barnet från att utforska på många olika sätt, än att ändra ett barns eventuella 
felaktiga förståelse för ett naturvetenskapligt begrepp. Utifrån avhandlingens 
resultat vore det således intressant att vidare studera hur naturvetenskapliga 
fenomen kan materialiseras i kroppen, tillsammans med den identitetskon-
struktion och de känslor som pågår och uppstår ömsesidigt med ett specifikt 
naturvetenskapligt utforskande. Att som barn exempelvis gunga och hoppa 
från stenar är aktiviteter som förutom acceleration, även framkallar andra 
sorters känslor och upplevelser. Denna diskussion, som påbörjades under 
Artikel III, skulle kunna åter-vändas tillsammans med ett fördjupat fokus på 
känslor av olika slag. Christina Siry och Michelle Brendel (2016) lyfter just 
fram den roll känslor spelar för hur barn förstår sig själva i relation till na-
turvetenskap. Positiva känslor, som glädje, samhörighet och nyfikenhet, 
menar de möjliggör positiva naturvetenskapliga subjektiviteter för barn, 
medan negativa känslor som skam och ilska kan leda till negativa.  

I arbetet med Artikel IV påbörjade jag att undersöka hur det går att an-
vända förklaringar av pendlar och en konceptuell förståelse av fysik, till-
sammans med genusteori, för att tänka om könande processer i förskolan. 
Detta utvecklades sedan vidare under åter-vändning 7 i kappans diskussion 
till en idé om hur naturvetenskapliga begrepp, såsom tröghet, acceleration, 
kraft och netto kraft noll, kan användas av pedagoger i förskolan för att 
tänka om och bemöta könande processer samt barns möjligheter för såväl 
naturvetenskapligt utforskande som identitetsskapande. Nästa steg vore att 
undersöka detta empiriskt tillsammans med pedagoger i förskolan för att 
utveckla hur detta skulle kunna fungera som verktyg i praktiken. 

Efter att ha undersökt könande processer tillsammans med barns 
vardagliga naturvetenskapliga utforskande vore ytterligare en relvant åter-
vändning att undersöka vilka effekter könande processer i förskolans vardag 
överlag har för barns möjligheter att handla, lära och känna sig delaktiga 
även inom naturvetenskapliga aktiviteter som sker under pedagogers 
ledning.  
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I denna avhandling har det genomgående varit naturvetenskap och kön 
som undersökts. Det finns således även flera åter-vändningar att göra vad 
gäller barns naturvetenskapliga utforskande tillsammans med andra 
fokusområden, så som exempelvis ålder, funktion, etnicitet eller social klass, 
eller ur ett mer intersektionellt perspektiv (Lykke, 2009). 

Jämställdhet som en naturvetenskapsdidaktisk fråga 
I slutet av den historiska situeringen i kapitel 3 kunde jag konstatera att natu-
ren och naturvetenskap, liksom kön och jämställdhet, på olika sätt ansetts 
som viktiga under hela förskolans historia och utveckling, men att dessa 
fortfarande inte tydligt lyfts fram tillsammans. Jämställdhetsarbete i försko-
lan har visserligen sedan en tid tillbaka beskrivits som en pedagogisk fråga 
som måste relateras till barns livslånga lärande (SOU, 2004), men varken i 
styrdokument, rapporter eller granskningar, nämns det som en didaktisk 
fråga. Med den historiska situeringen i ryggen och blicken framåt, konstate-
rar jag att jämställdhetsarbete inte enbart behöver lyftas fram som en peda-
gogisk eller didaktisk fråga i sig, utan även som en ämnesdidaktisk fråga, 
särskilt i relation till naturvetenskap. Så länge jämställdhetsarbete lämnas till 
att formuleras som en pedagogisk fråga, menar jag att det finns en risk att det 
främst relateras till områden som rör sociala relationer och att det inte aktivt 
implementeras i relation till barns utforskande av och tillsammans med olika 
ämnesinnehåll. Detta syns även inom forskningen då det än så länge varit 
vanligare att undersöka könande i förskolan med fokus på mellanmänskliga 
relationer eller barns relationer med förskolans miljö, snarare än ämnesinne-
håll (se exempelvis Bhana, 2009; Blaise, 2005; Davies, 1989; Dolk, 2009; 
Eidevald, 2009; Frödén, 2019; Hellman, 2010; Lyttleton-Smith, 2019; 
Madrid & Kantor, 2009; Månsson, 2000; Odenbring, 2010; Renold & 
Mellor, 2013). Att explicit skriva fram att jämställdhetsarbete även ska ge-
nomföras på en ämnesdidaktisk nivå skulle därmed ge förskolans pedagoger 
en tydligare riktning att detta är ett arbete som även innefattar barns utfors-
kande, ämnesinnehåll och undervisningen överlag. 

Utifrån avhandlingens resultat har jag visat hur könande processer, föru-
tom att de är en del av förskolebarns vardag överlag, även specifikt är en del 
av förskolebarns naturvetenskapliga utforskande i vardagen, det vill säga att 
könande processer är sammankopplade med naturvetenskapsdidaktiska pro-
cesser. För att få tillgång till att erfara och utforska tillsammans med natur-
vetenskapliga fenomen är det av vikt att barn i förskolan får möjlighet att 
använda sin kropp, inta olika platser och samhandla med olika material (se 
även Areljung, 2019). Detta var något som flickorna i studien i olika situat-
ioner behövde kämpa mer för än pojkarna. Till dessa resultat kan läggas till 
att andra studier visat att när flickor ägnar sig åt naturvetenskapliga utfors-
kanden förbises eller underskattas dessa oftare av förskolans pedagoger än 
då pojkar gör samma sak (Andersson, 2012). Detta innebär att när man som 
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pedagog i förskolan arbetar med att försöka understödja barns naturveten-
skapliga utforskanden i vardagen räcker det inte enbart med att man tillför 
naturvetenskapliga begrepp till barns pågående utforskanden. Flertalet fors-
kare argumenterar visserligen just för vikten av att pedagoger uppmärksam-
mar barns naturvetenskapliga utforskanden och sammanför dessa med natur-
vetenskapliga begrepp (Eshach & Fried, 2005; Fleer, 2009b; Havu‐Nuutinen, 
2005; Larsson, 2013b; Pramling & Pramling Samuelsson, 2001; Siraj-
Blatchford, 2001; Siry & Kremer, 2011). Utifrån denna avhandlings resultat 
går det dock att se att om man som pedagog inte samtidigt försöker förstå 
vilka könande processer som pågår i barnens vardag, samt hur dessa inverkar 
på såväl vad man själv (som pedagog) lyckas upptäcka och understödja, som 
på vad olika barn får tillgång till att göra och utforska, finns det både en risk 
att vissa utforskanden (flickors eller feminint kodade) aldrig upptäcks och 
understödjs, samt att flera av barnens potentiella utforskanden aldrig ens får 
möjlighet att bli av. Det finns även en risk att pedagoger utgår från att barns 
olika göranden och val är uttryck för deras egna intressen utan att ta i beak-
tande att dessa även kan vara ett resultat av normer kopplade till kön. Med 
andra ord skulle detta kunna leda till att man som pedagog oreflekterat arbe-
tar med att förstärka könande processer då man försöker anamma (vad man 
tänker är) barns intressen i naturvetenskapsundervisningen. 

Det går inte heller att tänka att dessa frågor eller problem automatiskt 
skulle lösa sig bara man som pedagog ser till att ordna naturvetenskapliga 
undervisningssituationer där alla barn deltar/ingår samtidigt och tar del av 
samma innehåll. Resultaten i denna avhandling visar att de könande proces-
serna hade extra stor inverkan då flera barn var tillsammans i en och samma 
aktivitet. Tittar vi därtill på forskning som använder genusperspektiv på sko-
lans naturvetenskapsundervisning, där samma sorts uppgifter ofta ges till alla 
elever på samma gång, kan vi se att detta upplägg inte hjälper i sig. Resulta-
ten i dessa studier visar till exempel hur flickor i skolans miljö oftare upple-
ver det svårare att känna sig delaktiga och att lyckas identifiera sig med na-
turvetenskap än pojkar (Archer et al. 2012; Brickhouse 2001). Det kan alltså 
vara viktigare att som pedagog i förskolan exempelvis arbeta för att alla 
barn, oavsett könstillhörighet, ska få tid och möjlighet att inta platser och 
utforska i lugn och ro.  

Även om pedagoger aktivt behöver arbeta med könande processer vill jag 
dock avsluta med att påpeka att det samtidigt är av vikt att man som pedagog 
inte förhastat försöker jobba bort könstereotypa beteenden utan att först för-
söka se vad som pågår ömsesidigt. Eventuellt kan ett könsstereotypt bete-
ende inrymma icke-stereotypa sätt att utforska naturvetenskap på – såsom 
flickornas utforskande tillsammans med regnbågar vid ritbordet, eller då 
pojkarna i konstruktionsrummet satt tätt tillsammans och delade med sig av 
färger och bitar till varandra. Om detta uppmärksammas av pedagoger kan 
samma identitetsskapande framstå på flera sätt (som t.ex. feminint kodat och 
naturvetenskapligt). Om pedagoger inte tar i beaktande att naturvetenskap 
kan göras på många olika sätt – det vill säga också på sätt och tillsammans 
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med platser och material som inte alltid går i linje med traditionella eller 
gemensamma normer kopplade till naturvetenskap – kan en felaktig bild 
skapas rörande att vissa barn, redan i förskoleåldern, är mer ”lämpade” för, 
eller mer intresserade av, naturvetenskap, medan andra blir skapade som 
mindre ”lämpade”, eller mindre intresserade.  

Så länge frågor om jämställdhet och naturvetenskap i förskolan hålls isär 
inom forskning och styrdokument finns det alltså en risk att många aspekter 
av vikt för såväl barns möjligheter till ett varierat naturvetenskapligt utfors-
kande, som möjligheter till ett varierat identitetsskapande, samt skapande av 
en begynnande naturvetenskaplig identitet går förbi. Med andra ord är det 
hög tid att vi (pedagoger och forskare) börjar uppmärksamma dessa två om-
rådens ömsesidiga pågående.  
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8. Summary in English 

Introduction and aim 
The aim of this thesis is to explore children’s scientific explorations and 
gendered becomings as mutual processes and as co-created together with the 
preschool environment. Preschool science has received a lot of attention in 
many countries (see for example Cremin, et al. 2015) and perspectives view-
ing science as social practices have been frequently used. However, there are 
still few studies within this field that focus on gender. Also in contemporary 
studies that use new materialist perspectives that view learning and becom-
ing as mutual processes, gendered becomings have not been explicitly ad-
dressed. Researchers within new materialist perspectives have made im-
portant contributions regarding how children’s agency, learning, and becom-
ing can be understood. By also including a gender perspective, this thesis 
adds to the body of contemporary studies within early year’s science that 
highlight science learning and processes of “becoming scientific” as some-
thing that gets created in children’s close relations with the (material-
discursive) preschool environment (Haus 2018). The following three re-
search questions have guided the study: 
 

1. How is gender constructed in children’s co-actings with materialities 
and scientific phenomena in different situations in preschool?  

2. What possibilities and constraints for explorations together with sci-
entific phenomena can gendering processes create for different chil-
dren?  

3. How can scientific phenomena co-create children’s explorations, 
agency and (scientific) identities?  

Scientific phenomena as creative playmates in 
children’s daily explorations 
The study takes its point of departure in what is referred to as emergent sci-
ence. This concept was developed by Siraj-Blatchford (2001), with inspira-
tion from the concept of emergent literacy (how literacy is constituted in 
young children’s explorations). An emergent science perspective aims to 
shift the focus of learning science in preschool, from individual children’s 
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conceptual understanding of a predetermined teaching content, to science as 
a social practice, something already being explored by the children daily 
during play. As a theoretical and methodological foundation, a new material-
ist perspective drawing especially on Barad’s (2007) theory of agential real-
ism and diffractive methodology were used, as well as de Freitas and Palm-
er’s (2016) notion concerning how scientific concepts and phenomena can 
work as creative playmates in children’s explorations. In a new materialist 
perspective scientific phenomena are not only seen as something children are 
to learn about, but rather as something children learn – and become – togeth-
er with (Areljung, 2020; Haus, 2018).  

Learning and becoming from an agential realist 
perspective 
In Karen Barad’s theory of agential realism nothing is ever stable and fixed 
in any essential way, but instead seen as always traversing and creating one 
another (materiality and discourse, humans and nonhumans, nature and cul-
ture, matter and meaning and so on) (Barad 2003, 2007, 2014). That is, there 
are no pre-existing things, humans or identities. Instead, there are relations 
creating phenomena in intra-activity – such as, for example, humans, gender 
and knowledge (Barad 2007). Compared to the more commonly used inter-
activity, which refers to a meeting between two preexisting agents or enti-
ties, intra-activity refers to the material-discursive relations in which what 
we think of as separate and pre-existing (such as humans or objects) take 
shape and act (Barad 2007). 

To explain how gender and identity is produced, Barad has developed the 
notion of post-humanist performativity (Barad 2003, 2014). From this notion 
gender and identity are understood as material-discursive phenomena always 
becoming and being iteratively reconfigured in entanglements with space 
and time. This development of Butler’s (1993) notion of performativity 
strengthens the focus on all kinds of matter, not only the human body and 
materiality related to the body. In this way, gender is viewed as iterative 
doings, performed differently depending on what and who (children, scien-
tific content, places, materials, discourses, and so on) are co-acting at the 
moment. Learning, or processes of knowing, is in an agential realist perspec-
tive seen as always mutual with processes of becoming. That is, processes of 
knowing occurs at the same time as children (humans) become as subjects 
and in these processes materials, things, places, discourses, and concepts are 
seen as co-creators. 
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Science and gender in the Swedish preschool 
In 2010, the focus on children’s learning was strengthened in the curriculum, 
especially in science, mathematics, and language (National Agency of Edu-
cation 2010). The Swedish preschool curriculum does not include specific 
learning goals. Instead, the curriculum formulates what the preschool should 
“offer” the children in each subject. Regarding science it says that; “The 
preschool should provide each child with the conditions to develop an under-
standing of natural sciences, knowledge of plants and animals, and simple 
chemical processes and physical phenomena as well as an ability to explore, 
describe with different forms of expression, ask questions and discuss sci-
ence and technology” (National Agency of Education 2018, p. 15). In the 
curriculum, learning is described as taking place in children’s play and ex-
plorations of their surroundings and not only to activities guided by teachers. 
Gender equality has been an explicit part of the curriculum since 1998, and it 
has since been stated that gender stereotypical roles should be counteracted 
in preschool. In spite of this, two recently published quality reports from the 
Swedish School’s Inspectorate (2016, 2017), show that both gender and 
equality issues, as well as science and technology, are areas in need of de-
velopment in Swedish preschools. In a recent revision of the curriculum 
(National Agency of Education 2018), the preschool’s work with gender 
equality is more explicitly described.  

Video recordings and field notes from preschool 
practice 
The data for the project was constructed during a field study in a preschool 
outside a bigger city in Sweden, in a group of 25 children (five years old) 
and three teachers. During the field study, participant observations, including 
video recordings and field notes, were made over a period of five months. In 
total the observations amounted to 155 hours, out of which 12 hours were 
video recorded. During the field study I moved around between the places 
where the children were. Sometimes activities that showed a potential for 
emergent science were sought out, at other times I sat down where some 
children were playing/exploring to see what evolved. The field notes were 
guided by the research interest of the study. The focus of the field study was 
the children together with the preschool environment. The study adhered to 
the Swedish Research Council’s principles for research ethics (Swedish Re-
search Council, 2011, 2017) and was approved by the regional board for 
research ethics. 

The children and teachers alternated between spending time indoors, in 
the preschool yard, and at different places near the preschool. Both indoors 
and outdoors, the children could often choose where they wanted to be and 
what to do. The teachers considered the environment (inside and outside) 
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important for children’s learning and had arranged materials to allow open-
ended explorations. 

Diffractive methodology and diffractive readings  
The analysis uses Barad’s diffractive methodology and diffractive readings 
(Barad 2007). Diffraction is an optical phenomenon that emerges as waves 
of some sort (water, light, sound) encounter with each other or an obstacle, 
which makes the waves bend, spread out and overlap. New directions and 
becomings are created as the waves collide, without leaving the old behind. 
Diffraction has shown to be a productive metaphor in posthumanist method-
ologies (Barad, 2007; Haraway, 1997). Barad (2014) explains that diffractive 
analyses are a matter of looking for differences within phenomena, focusing 
on encounters, co-actings and entanglements, and what these differences 
might do. A diffractive methodology therefore requires an understanding of 
the world from within and as part of it (Barad, 2007). This means that in this 
perspective the researcher is always part of the phenomena they try to under-
stand and the observed “object” cannot be separated from the agencies of 
observation (Barad, 2010). Diffractive readings implies reading different 
insights (concepts, materials, parts of data, etc.) through one another, to see 
what new directions and becomings that will emerge (Barad 2003, 2007). 
Data is seen as “pieces” that have been “cut out” from the world’s multiplici-
ty (Barad 2014). The cuts separate some things from their entanglements, but 
at the same time, new entanglements are iteratively created as the cuts intra-
act with the concepts, researcher, and earlier research, etc., during the analy-
sis. Both data and theoretical concepts are seen as agentic and co-creating 
the analysis (Barad 2007). 

The four studies – rainbows, boulders, a swing and 
double pendulums 
The thesis consists of four articles where Article I-III are empirical studies 
and Article IV is a methodological paper. The diffractive analyses in Article 
I-III were made by reading different agential cuts (video clips and field 
notes) together with the theoretical concepts and perspectives. To be able to 
look close and carefully on details, and also read various smaller events 
through one another, numerous screenshots/ agential cuts were taken out 
from the video sequences. In Article III, the diffractive analysis was also 
further developed into the making of a sequence of agential cuts. Article IV 
re-turns (to) (Barad, 2014) the diffractive analyses in the former articles to 
develop parts of these further.   
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Article I is based on data (three hours of video and eight digitalized pages 
of field notes) constructed together with two places in the indoor environ-
ment of the preschool, a construction room and a drawing table. The analysis 
engages with the drawing table and construction room as overall phenomena 
as well as smaller events (diffrences) within these. The drawing table was a 
place where girls often spent time, making drawings of, for example, hearts 
and rainbows, to give to a friend or family member. The place appeared as 
feminine coded, and scientific explorations were not that apparent at first. 
The construction room was a place where boys often spent time, construct-
ing Beyblades, a toy that you can spin and compete with. The place appeared 
as masculine coded. Due to these Beyblades, the daily doings in this room 
consisted of construction and rotation. In contrast to the drawing table, the 
explorations of emergent science were as such more obvious. However, dur-
ing the analytical work, other pictures could come to the fore. In the girls’ 
activities, the colours – as optical phenomenon – worked as important play-
mates (de Freitas & Palmer, 2016). Furthermore, the rainbows that they iter-
atively drew are also optical phenomena. These drawings were at first taken 
for pretty pictures and expressions of gender discourse rather than events 
bearing scientific potential. When more closely engaging with the construc-
tion room not only rotation, but also optics, appeared as a creative playmate 
also here. As the Beyblades were rotating, the boys experienced the colours 
of their Beyblades differently. To repeatedly explore the same phenomena 
many times, as the children did in both places, can be seen as part of the 
scientific method and is also an important element in children’s learning 
(Eshach and Fried 2005). But repetitive acts are also parts of gender and 
identity construction (Barad 2014; Butler 1993). As such, teachers both need 
to be able to support children’s repetitive doings if these seem to be an im-
portant part of their explorations and desire to learn – and in the same time, 
teachers need to challenge the children when their repetitive doings seem to 
be repetitions in performing gender in narrowing ways. 

Article II engages in the gendered explorations taking place with two big 
boulders in a natural environment which the child group often visited on 
their excursions. The common view is that children’s play in natural settings 
is more free and equal than indoors. Since the gendered doings going on 
together with the boulders goes against this view, the data including the 
boulders (40 minutes video and 4,5 digitalized pages of field notes) was 
chosen. At first, the boys easily climbed up, as well as jumped and slid 
down, stating that it was “so easy”, while the girls instead asked for help and 
did not manage to get up. In these situations, friction and gravity became 
creative playmates (de Freitas & Palmer, 2016) for the boys but not for the 
girls. However, one of the girls did not give up, but kept on trying. As she 
finally managed to co-act with the friction, she managed to climb up, and 
could start to also play with gravity, while jumping down. However, even 
though the girl experienced herself as brave and strong while playing with 
the boulder, friction and gravity, in relation with some of the boys’ doings, 
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her doings got created as less important by them, commenting that she 
should move aside since they were doing “cool stuff” there. This shows that 
gender norms can be present in children’s play with scientific phenomena 
also in natural settings. However, it was not only the norms that co-created 
the gendering, also the boulders. Without the boulders, none of the identities 
would have been created in the same way, not the ones in need of help, nor 
the brave or “cool”. This means that teachers need to engage in how differ-
ent materials, also in nature, moment by moment co-act with gender norms 
in different ways, and how this can create opportunities for one child while 
preventing another to engage with and positively experience science and 
scientific phenomena, as well as one owns body – even within the same ac-
tivity. 

For Article III, situations in the data where scientific phenomena seemed 
to co-create the children’s agency and identities in an empowering way 
where specifically sought out. One such sequence was when a girl, referred 
to as Emily, a swing, acceleration and various forces were co-acting. This 
video sequence guided the analysis, but a number of other video sequences 
in which many children were co-acting with the swing were also examined 
(in total 13.5 minutes video). To be able to highlight Emily’s bodily experi-
ences with the swing and different physical phenomena, as well as how these 
co-created her explorations and becomings, a conceptual approach to physics 
(Hewitt, Suchocki & Hewitt, 2008) was also added. By combining new ma-
terialism, emergent science, a conceptual approach to physics, and gender 
theory, it was possible to create a multifaceted understanding of the overall 
phenomena of Emily’s explorations and identity construction with the swing. 
The findings for example show how acceleration, velocity, and force did not 
only work as creative playmates in Emily’s scientific explorations (de 
Freitas and Palmer 2016), but also as important playmates in her identity 
construction. In the explorations with the swing and physical phenomena, 
Emily could mutually expand her bodily capacities and become brave and 
strong. The findings also show how the physical phenomena were not there 
as a “pre-existing fixed content”, instead they – due to Emily’s iterative bod-
ily co-actings with the swing – could make themselves intelligible to her and 
the swing. However, the explored situation was rare. On most occasions, as 
there were many children at the swing set area, due to the more limited space 
as well as gender norms being actualized, the explorations became more 
narrow for the individual child. This means that teachers need to be attentive 
to how gendering processes co-create if, how, and when scientific phenome-
na get to make themselves intelligible in different situations to different chil-
dren (Barad 2007), due to individual children’s different (and gendered) 
opportunities to claim space and co-act with materials in various ways. 

Article IV is a methodological article why there were no new data used, 
instead data from Article I-III were re-read or “re-turned”. By re-turning 
(Barad, 2014) and not returning, me and my co-writers didn’t just “go back” 
to the diffractive analyses in the other articles to look at and discuss these 
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again. Instead, we experimented with re-turning, in terms of turning the 
analyses over and over again, to create something new. The aim was to a) 
explore how different nonhuman agencies explicitly can participate in 
knowledge construction, b) highlight potential affordances and challenges 
with paying close attention to nonhuman agencies during research, c) push 
the methodological work into something that makes a difference, not only 
for thought, but also for practice (research and teaching). The article is 
divided into three overall re-turnings. Re-turn 1 focus on how the swing and 
scientific phenomena in the data co-constructed the knowledge construction 
in Article III. During the analytical work for Article III I could feel the 
acceleration and the swinging in my own body which actualized memories 
of feeling free and light as I was swinging as a child. It is discussed how this 
directed my attention towards questions of identity construction and affect, 
as entangled with scientific explorations. Re-turning 2 focus the challenge to 
detect norms and discourse in separate events including children’s close co-
actings with scientific phenomena. To discuss these issues, two situations – 
Emily’s play with the swing as the only human agent and the description of 
how the swing set area appeared on a daily basis – were written through one 
another and it is shown how it is not possible to draw any absolue 
boundaries between these. Re-turning 3 engages in if and how a conceptual 
approach to physics can be used to (re)think gendering processes together 
with. It is explored how the repetitive movements of single pendulums can 
be used to think of repetitive gendered doings in preschool, and how the 
differentiating movements of double pendulums can be used to think of how 
one and the same child can become in various ways in different situations.  

Conclusions and discussion 
The overall result of the thesis shows that children’s emergent scientific 
explorations are always part of larger, gendered processes going on in the 
preschool. This means that scientific knowledge is not enough for teachers 
and that knowledge about norms connected to both science and gender are 
equally important – especially when highlighting how “becoming scientific” 
can be something multidimensional and not fixed. This also means that sci-
entific phenomena are not automatically working as creative playmates in 
children’s explorations – rather this is dependent on if and how individual 
children get to use their bodies, co-act with various materials and occupy 
space. At the same time it is also important that teachers are open and atten-
tive to the fact that scientific phenomena can make themselves intelligible to 
children during the most unexpected (to adults) situations and places, for 
example among hearts and feminine discourses at a drawing table, as well as 
during situations that suddenly and rapidly appear which do not belong to 
the daily doings, norms or routines of the preschool – like the case of Emily 
and swing. If it is not taken into consideration that science can be done in 
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various ways – that is also ways that not always goes in line with traditional 
norms connected to science, a picture could be created that some children, 
already at preschool age, are more “suitable” for science than others, just as 
can occur in school and higher education (Brickhouse 2001). This picture 
could then cause preschool teachers to overlook some children’s scientific 
inquires, even during teacher-led activities, just as teachers have been shown 
to do in relation to older students (Carlone 2004). In other words, the work 
with children’s construction of an emergent science identity needs to start in 
preschool if we are to counteract traditional norms and discourses connected 
to science and gender. These norms and discourses are not only prevalent in 
relation to older children in school, nor are they something that only is 
brought in by adults. Instead, these are already in the making and re-making 
within children’s co-actings with the material-discursive environment at 
preschool, even together with natural outdoor environments. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Skriftlig information 
förskolechef 
 
Information om forskningsprojektet förskolans 
miljöer och material som medskapare av barns 
utforskande, frågor och teorier kopplat till 
(ämnesöverskridande) naturvetenskap. 
I den svenska förskolan har mellanmänskliga relationer 
länge lyfts fram som viktigt både för barns sociala 
förmågor, kompisrelationer och för lärande. Men 
förskolan består inte enbart av människor och mänskliga 
relationer. Barn och pedagoger använder, agerar och 
utforskar dagligen tillsammans med en mängd olika 
sorters material, saker, ting, rum, ytor och så vidare, vilka 
kan ses som medskapare av såväl mänskliga relationer 
som lärande och till de sätt som barnen uppfattar sig 
själva och andra, så kallat subjektskapande. Det 
övergripande syftet med projektet är att studera hur 
förskolans rum, miljöer, saker och material är medskapare 
av barns frågor och teorier i förskolan i relation till 
ämnesöverskridande naturvetenskap, samt de ömsesidiga 
processer av utforskande/lärande och tillblivande (genus) i 
vilka dessa blir till. Med andra ord innebär detta att fokus 
rör barns lek, utforskande lärande och subjektskapande 
som något som uppstår i deras relationer till, användande 
av och sammankopplingar med förskolans miljöer och 
material. Genom att fokusera på barns samhandlande med 
materialitet på det här sättet, förväntas studien skapa 
kunskap om och undersöka genusaspekter, förutom som 
något som sker i interaktion mellan människor, även som 
något som hela tiden uppstår och är närvarande i barns 
lärande och utforskande samt i relation till olika 
ämnesinnehåll (matematik, språk, naturvetenskap o.s.v. 
och under studiens gång kommer avgränsningar göras 
kring vilka ämnesinnehåll ur läroplanen som kommer 
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fokuseras). Studien förväntas också skapa kunskap kring 
hur barns frågor och teorier kan tänkas bli till och 
utforskas av barnen i deras samhandlande med olika 
material och ämnet naturvetenskap, samt vilken inverkan 
genusaspekter har för barns möjligheter och 
begränsningar i detta. Även ny kunskap förväntas kring 
vad naturvetenskap i förskolan kan vara då ett 
ämnesöverskridande förhållningssätt på naturvetenskap 
används, samt vad detta innebär för barns möjligheter för 
utforskande av naturvetenskap. 

Uppsala universitet är forskningshuvudman och projektet 
är förlagt till Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. Under förutsättning att du godkänner 
att detta forskningsprojekt drivs inom din förskoleenhet 
samt om pedagoger, föräldrar och barn ställer sig positiva 
till medverkan i projektet kommer undersökningen att 
startas under hösten 2016 eller våren 2017 och planeras 
pågå under en 6 månaders period, men kan eventuellt bli 
något längre ifall det pågår långvariga projekt ute på 
förskolan/förskolorna så det finns anledning att inte 
avbryta "mitt i". Datainsamlingsmetoderna kommer 
utgöras av deltagande observationer, fältanteckningar, 
videofilmning, fotografering samt informella 
samtal/"intervjuer" med barn och er pedagoger. Om 
pedagogerna använder sig av pedagogisk dokumentation 
deltar gärna Anna Günther-Hanssen i samtal kring den. 
Under observationer kommer olika situationer/aktiviteter 
där barnen utforskar och leker fotas och filmas. 
Forskningen syftar inte till att observera enskilda barn, 
eller ”bara barnen” utan fokus är barnen tillsammans med 
miljön och materialen på förskolan. Genom att 
inspelningar och övrig dokumentation görs med hjälp av 
teknik som barn ofta är förtrogna med innebär det 
möjlighet för barnen att själva bidra med egna perspektiv 
och bli delaktiga i forskningsprocessen. 
Då Anna Günther-Hanssen är utbildad förskollärare med 
många års erfarenhet av arbete i förskola, samt 
användande av kamera tillsammans med barn, har hon 
stor erfarenhet av förskolans verksamhet, rutiner, 
förhållningssätt, läroplan och så vidare. Ingen obehörig 
kommer att få ta del av data om enskilda 
forskningspersoner. 
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Kontaktperson är Anna Danielsson, Docent och 
universitetslektor i didaktik, Uppsala Universitet 
(huvudansvarig forskare för projektet), epost;   
 
Om du har frågor och funderingar är du välkommen att 
kontakta Anna Günther-Hanssen som är den som kommer 
att genomföra fältarbetet. 
 
Med vänlig hälsning 

Anna Danielsson, huvudhandledare och huvudansvarig 
forskare, epostadress 

 
Kristina Andersson, biträdande handledare, epostadress 
 

Anna Günther-Hanssen, Doktorand,  

epostadress 
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Bilaga 2. Intyg förskolechef 
 
Intyg från förskolechef på XXXX förskoleenhet som garanterar att Anna 
Günther-Hanssen får bedriva forskning på förskolan/förskolorna XXXXX.  
 
 
Datum__________________________________________ 
 
Underskrift_______________________________________________ 
 
Namnförtydligande_________________________________________ 
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Bilaga 3. Skriftlig information pedagoger 
 

Uppsala, månad, år 
 

Information om forskningsprojektet förskolans 
miljöer och material som medskapare av barns 
utforskande, frågor och teorier kopplat till 
(ämnesöverskridande) naturvetenskap. 
 
I den svenska förskolan har mellanmänskliga 
relationer länge lyfts fram som viktigt både för barns 
sociala förmågor, kompisrelationer och för lärande. 
Men förskolan består inte enbart av människor och 
mänskliga relationer. Barn och pedagoger använder, 
agerar och utforskar dagligen tillsammans med en 
mängd olika sorters material, saker, ting, rum, ytor 
och så vidare, vilka kan ses som medskapare av såväl 
mänskliga relationer som lärande och till de sätt som 
barnen uppfattar sig själva och andra, så kallat 
subjektskapande. Det övergripande syftet med 
projektet är att studera hur förskolans rum, miljöer, 
saker och material är medskapare av barns frågor och 
teorier i förskolan i relation till ämnesöverskridande 
naturvetenskap, samt de ömsesidiga processer av 
utforskande/lärande och tillblivande (genus) i vilka 
dessa blir till. Med andra ord innebär detta att fokus 
rör barns lek, utforskande lärande och 
subjektskapande som något som uppstår i deras 
relationer till, användande av och sammankopplingar 
med förskolans miljöer och material. Genom att 
fokusera på barns samhandlande med materialitet på 
det här sättet, förväntas studien skapa kunskap om 
och undersöka genusaspekter, förutom som något 
som sker i interaktion mellan människor, även som 
något som hela tiden uppstår och är närvarande i 
barns lärande och utforskande samt i relation till olika 
ämnesinnehåll (matematik, språk, naturvetenskap 
o.s.v. och under studiens gång kommer avgränsningar 
göras kring vilka ämnesinnehåll ur läroplanen som 
kommer fokuseras). Studien förväntas också skapa 
kunskap kring hur barns frågor och teorier kan tänkas 
bli till och utforskas av barnen i deras samhandlande 
med olika material och ämnet naturvetenskap, samt 
vilken inverkan genusaspekter har för barns 
möjligheter och begränsningar i detta. Även ny 
kunskap förväntas kring vad naturvetenskap i 
förskolan kan vara då ett ämnesöverskridande 
förhållningssätt på naturvetenskap används, samt vad 
detta innebär för barns möjligheter för barns 
utforskande av naturvetenskap. Uppsala universitet är 
forskningshuvudman och projektet är förlagt till 
Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. Under förutsättning att föräldrar 

Anna Danielsson (huvudansvarig 
forskare) Docent och universitets-
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tet, huvudhandledare, epostadress 
 
 
Kristina Andersson, lektor vid Upp-
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i didaktik vid Uppsala Universitet, 
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och barn ställer sig positiva till medverkan i projektet 
kommer undersökningen att startas under hösten 
2016 eller våren 2017 och planeras pågå under en 6 
månaders period, men kan eventuellt bli något längre 
ifall det pågår långvariga projekt ute på er förskola så 
det finns anledning att inte avbryta "mitt i". 
Datainsamlingsmetoderna kommer utgöras av 
deltagande observationer, fältanteckningar, 
videofilmning, fotografering samt informella 
samtal/"intervjuer" med barn och er pedagoger. Om 
ni använder er av pedagogisk dokumentation deltar 
gärna Anna Günther-Hanssen i samtal kring den. 
Under observationer kommer olika 
situationer/aktiviteter där barnen utforskar och leker 
fotas och filmas. Forskningen syftar inte till att 
observera enskilda barn, eller ”bara barnen” utan 
fokus är barnen tillsammans med miljön och 
materialen på förskolan. Genom att inspelningar och 
övrig dokumentation görs med hjälp av teknik som 
barn ofta är förtrogna med innebär det möjlighet för 
barnen att själva bidra med egna perspektiv och bli 
delaktiga i forskningsprocessen. Deltagande i 
projektet är frivilligt och ni kan när som helst avbryta 
er medverkan, utan att ange något skäl för detta. Då 
Anna Günther-Hanssen är utbildad förskollärare med 
många års erfarenhet av arbete i förskola, samt 
användande av kamera tillsammans med barn, har 
hon stor erfarenhet av förskolans verksamhet, rutiner, 
förhållningssätt, läroplan och så vidare. Ingen 
obehörig kommer att få ta del av data om enskilda 
forskningspersoner. Vi vill också informera om att du 
enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204), har rätt 
att gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter 
om dig som hanteras och vid behov få eventuella fel 
rättade. Kontaktperson är Anna Danielsson, Docent 
och universitetslektor i didaktik, Uppsala Universitet 
(huvudansvarig forskare för projektet), epost; 
anna.danielsson@edu.uu.se  
Om du har frågor och funderingar är du välkommen 
att kontakta Anna Günther-Hanssen som är den som 
kommer att genomföra fältarbetet. 
 
Med vänlig hälsning 

Anna Danielsson, huvudhandledare och 
huvudansvarig forskare, epostadress 

 
Kristina Andersson, biträdande handledare, 
epostadress 
 

Anna Günther-Hanssen, Doktorand, epostadress 
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Bilaga 4. Samtyckesblankett pedagoger 

 
 
 

Samtycke gäller medverkan i forskningsprojektet 
förskolans miljöer och material som medskapare av 
barns utforskande, frågor och teorier kopplat till 
(ämnesöverskridande) naturvetenskap. 
Forskningshuvudman är Uppsala universitet och 
projektet är förlagt till Institutionen för pedagogik, 
didaktik och utbildningsstudier. Huvudhandledare, 
Anna Danielsson är huvudansvarig forskare för 
projektet. 
 
 

Mitt namn är:  ___________________________  

 
 
 

Ja, jag samtycker till att delta i studien. 
  
 
 
Övriga kommentarer eller upplysningar: 
 
 
 
 
 
 
Underskrift: 
 
 
 

 
 
 
Returnera denna sida till projektet i bifogat 
svarskuvert. 

 

Anna Danielsson (huvudansvarig 
forskare) Docent och universitets-
lektor i didaktik, Uppsala Universi-
tet, huvudhandledare, epostadress 
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sala universitet, biträdande handle-
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Bilaga 5. Övergripande information vårdnadshavare 
	
	

Uppsala, datum, år. 
 
Hej alla Vårdnadshavare på förskolan/avdelningen XXXX!  
 
Mitt namn är Anna Günther-Hanssen och jag är en utbildad förskollärare 
som just nu går en forskarutbildning på Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier vid Uppsala Universitet. Jag är i min forskning 
intresserad av på vilka sätt förskolans rum, miljöer, saker och material 
(leksaker, pennor, bord, byggklossar, ytor, ficklampor o.s.v.) är med och styr 
barns agerande, intressen och utforskande, samt hur genus går att förstå i 
detta. Jag kommer även att relatera detta till olika ämnesinnehåll ur 
förskolans läroplan, till att börja med främst naturvetenskap. Jag har blivit 
inbjuden att göra observationer på XXX, vilket kommer innebära att jag är 
med och observerar förskolans dagliga verksamhet, under vissa perioder 
kommer jag vara där oftare och mer sällan under andra, då jag även 
periodvis undervisar blivande förskollärare på Uppsala universitet. Jag 
kommer under mina observationer att fota och filma olika aktiviteter där 
barnen utforskar och leker. Jag vill passa på att understryka att jag i min 
forskning inte kommer observera enskilda barn, eller ”bara barnen” utan jag 
är intresserad av barnen tillsammans med miljön och materialen på 
förskolan. Jag kommer vara mycket lyhörd för om något barn inte vill att jag 
fotar/filmar honom/henne. Genom att inspelningar och övrig dokumentation 
görs med hjälp av teknik som barn ofta är förtrogna med innebär det 
möjlighet för barnen att själva bidra med egna perspektiv och bli delaktiga i 
forskningsprocessen. Jag kommer enbart fota/filma situationer där de barn 
som fått godkänt av er föräldrar är med, varför jag innan jag kan börja filma 
behöver be om samtycke från er. Till detta brev följer ett informationsbrev 
med lite mer information om studien, samt kring de etiska riktlinjer jag 
följer, vilket jag vill att ni tar del av.   
Vänligen fyll i samtyckesformuläret som följer efter informationsbrevet och 
lämna in/posta/maila den till………  
Om ni har några frågor så hör gärna av er till mig.  
 
Vänliga Hälsningar  
Anna Günther-Hanssen 
Telefonnummer och epostadress 
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Bilaga 6. Skriftlig information vårdandshavare 
 
Uppsala, månad, år 
 

Information om forskningsprojektet förskolans miljöer 
och material som medskapare av barns utforskande, 
frågor och teorier kopplat till (ämnesöverskridande) 
naturvetenskap. 
 

I den svenska förskolan har mellanmänskliga relationer 
länge lyfts fram som viktigt både för barns sociala 
förmågor, kompisrelationer och för lärande. Men förskolan 
består inte enbart av människor och mänskliga relationer. 
Barn och pedagoger använder, agerar och utforskar 
dagligen tillsammans med en mängd olika sorters material, 
saker, ting, rum, ytor och så vidare, vilka kan ses som 
medskapare av såväl mänskliga relationer som lärande och 
till de sätt som barnen uppfattar sig själva och andra. Det 
övergripande syftet med projektet är att studera hur 
förskolans rum, miljöer, saker och material är medskapare 
av barns naturvetenskapliga utforskande och de frågor och 
teorier som barnen formulerar i detta utforskande, samt hur 
genus går att förstå i dessa processer. Med andra ord 
innebär detta att fokus rör barns lek, utforskande och 
lärande som något som uppstår i deras relationer till, 
användande av och sammankopplingar med förskolans 
miljöer och material. Genom att fokusera på barns 
samhandlande med materialitet på det här sättet, förväntas 
studien skapa kunskap om och undersöka genusaspekter, 
förutom som något som sker i interaktion mellan 
människor, även som något som hela tiden uppstår och är 
närvarande i barns lärande och utforskande samt i relation 
till olika ämnesinnehåll i förskolan. Studien förväntas 
också skapa kunskap kring hur barns frågor och teorier kan 
tänkas bli till och utforskas av barnen i deras samhandlande 
med olika material och ämnet naturvetenskap, samt vilken 
inverkan genusaspekter har för barns möjligheter och 
begränsningar i detta. 
Uppsala universitet är forskningshuvudman och projektet 
är förlagt till Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. Under förutsättning att föräldrar och 
barn ställer sig positiva till medverkan i projektet kommer 
undersökningen att startas under hösten 2016 eller våren 
2017 och planeras pågå under en 6 månaders period, men 

Anna Danielsson (huvudansvarig 
forskare) Docent och universitets-
lektor i didaktik, Uppsala Universi-
tet, huvudhandledare, epostadress 
 
 
Kristina Andersson, lektor vid Upp-
sala universitet, biträdande handle-
dare, epostadress  

 

Anna Günther-Hanssen, Doktorand 
i didaktik vid Uppsala Universitet, 
epostadress 
 
 
Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier 
 
Box 2136 
750 02 Uppsala 
 
Besöksadress: 
von Kraemers allé 1 
752 37 Uppsala 
 
Telefonnummer 
www.edu.uu.se 
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kan eventuellt bli något längre ifall det pågår långvariga 
projekt ute på förskolan så det finns anledning att inte 
avbryta "mitt i" dessa. Datainsamlingsmetoderna kommer 
utgöras av deltagande observationer, fältanteckningar, 
videofilmning, fotografering samt informella 
samtal/"intervjuer" med barn och pedagoger. Samtal kring 
pedagogernas och barnens pedagogiska dokumentation på 
förskolan kommer troligen göras om sådan finns. Anna 
Günther-Hanssen kommer under sina observationer att fota 
och filma olika aktiviteter där barnen utforskar och leker. 
Forskningen syftar inte till att observera enskilda barn, eller 
”bara barnen” utan fokus är barnen tillsammans med miljön 
och materialen på förskolan. Genom att inspelningar och 
övrig dokumentation görs med hjälp av teknik som barn 
ofta är förtrogna med innebär det möjlighet för barnen att 
själva bidra med egna perspektiv och bli delaktiga i 
forskningsprocessen. Deltagande i projektet är frivilligt och 
ni kan när som helst avbryta er medverkan, utan att ange 
något skäl för detta. Under genomförandet kommer barns 
eventuella önskan om att avbryta videoinspelningarna alltid 
att respekteras. Då Anna Günther-Hanssen är utbildad 
förskollärare med många års erfarenhet av arbete i förskola, 
samt användande av kamera tillsammans med barn, har hon 
stor erfarenhet av förskolans verksamhet, rutiner, 
förhållningssätt, läroplan och så vidare. Ingen obehörig 
kommer att få ta del av data om enskilda 
forskningspersoner. Vi vill också informera om att du 
enligt personuppgiftslagen, PUL (1998:204), har rätt att 
gratis en gång per år få ta del av samtliga uppgifter om 
dig/ert barn som hanteras och vid behov få eventuella fel 
rättade. Kontaktperson är Anna Danielsson, Docent och 
universitetslektor i didaktik, Uppsala Universitet 
(huvudansvarig forskare för projektet), epost; 
anna.danielsson@edu.uu.se  

Om du har frågor och funderingar är du välkommen att 
kontakta Anna Günther-Hanssen som är den som kommer 
att genomföra fältarbetet. 
 
Med vänlig hälsning 

Anna Danielsson, huvudhandledare och huvudansvarig 
forskare, epostadress 

Kristina Andersson, biträdande handledare, epostadress 

Anna Günther-Hanssen, Doktorand, epostadress 
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Bilaga 7. Samtyckesblankett vårdnadshavare 
 

Uppsala, månad, år 
 

 
Samtycke gäller medverkan i forskningsprojektet 
förskolans miljöer och material som medskapare av barns 
utforskande, frågor och teorier kopplat till 
(ämnesöverskridande) naturvetenskap. 
Forskningshuvudman är Uppsala universitet och projektet 
är förlagt till Institutionen för pedagogik, didaktik och 
utbildningsstudier. Huvudhandledare, Anna Danielsson 
är huvudansvarig forskare för projektet. 
 
 

Mitt namn är (vårdnadshavare 1):  

 _________________________________________  

 
Mitt namn är (vårdnadshavare 2): 

 _________________________________________  
 
 
Mitt/Vårt barn heter:  _______________________  
 
 

Ja, jag/vi ger tillstånd för mitt/vårt barn att delta i 
studien. 

 
 
Övriga kommentarer eller upplysningar: 
 
 
 
Vårdnadshavares underskrift(er): 
 
______________________________________________
______________________________________________ 
 
 
Returnera denna sida till projektet. 

  

Anna Danielsson (huvudansvarig 
forskare) Docent och universitets-
lektor i didaktik, Uppsala Universi-
tet, huvudhandledare, epostadress 
 
Kristina Andersson, lektor vid Upp-
sala universitet, biträdande handle-
dare, epostadress 

 

Anna Günther-Hanssen, Doktorand 
i didaktik vid Uppsala Universitet, 
epostadress 
 
 
Institutionen för pedagogik, didaktik 
och utbildningsstudier 
 
Box 2136 
750 02 Uppsala 
 
Besöksadress: 
von Kraemers allé 1 
752 37 Uppsala 
 
Telefonnummer 
www.edu.uu.se 
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Bilaga 8. Informationsbrev barnen 
	
	
Hej alla barn på förskolan XXX! 
 
Jag heter Anna och jobbar på ett ställe som heter Uppsala Universitet, det är 
som en skola för vuxna. Jag jobbar med att forska och lära mig mer om 
förskolan. Jag är speciellt nyfiken på att lära mig mer om förskolans olika 
rum och alla saker som finns i en förskola och vad man kan leka och lära sig 
tillsammans med dem. För att lära mig en massa om detta behöver jag 
besöka några förskolor. 
Från januari månad kommer jag besöka er förskola några gånger i veckan. 
Då och då kommer jag fråga er om jag får filma det som ni leker och arbetar 
med. Jag vill filma för att jag ska skriva en bok som ska handla om 
förskolans rum och olika saker. Om jag har filmat så kan jag titta på det ni 
gör i rummen och med alla sakerna många gånger - annars kanske jag 
glömmer bort.  Boken skriver jag för att det kan vara bra för mig och andra 
att få veta mer om hur det är i förskolan.   
Innan jag börjar filma tänkte jag komma till er förskola och hälsa på. Om ni 
vill fråga mig något så kan ni göra det då. Om ni vill kan ni redan nu fundera 
på om det är något som ni undrar och vill fråga mig om. Kanske kan era 
pedagoger hjälpa till och skriva ner era frågor, om ni har några, så att ni 
kommer ihåg dem.  
Jag skickar med en bild på mig så att ni känner igen mig när jag kommer.  
 
Hälsningar Anna 
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Bilaga 9a. Övergripande bild av agentiska snitt för 
Artikel I. 
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Bilaga 9b. Övergripande bild av agentiska snitt för 
Artikel II. 
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Bilaga 9c. Övergripande bild av agentiska snitt för 
Artikel III. 
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Bilaga 10a. Power-point dokument från analyserna till 
Artikel I.  
Bilden visar ett exempel på hur flera agentiska snitt (foton, anteckningar och 
videoklipp) placerades intill varandra för att kunna läsas tillsammans (se 
även bilaga 10b). 
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Bilaga 10b. Power-point dokument från analyserna till 
Artikel I.  
Bilden visar ett exempel på hur flera agentiska snitt (foton, anteckningar och 
videoklipp) placerades intill varandra för att kunna läsas tillsammans (se 
även bilaga 10a). 
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