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Abstract
(In)finite water. A study of how preschool children as connoisseurs engage in social environmental issues

The purpose of this doctoral thesis in early childhood education is, together with preschool children, to explore the actor, 
water, in different ways in order to explore, develop and create forms of and methods for engagement and participation 
in social and scientific environmental issues. More specifically, the purpose of this exploration with preschool children 
and water – as a specific actor and more-than-human partner – is to investigate how or with what methods it is possible to 
produce and encourage engagement, in which the preschool child is taken to be a connoisseur of our central contemporary 
environmental issues. The theoretical and methodological starting points for this project are taken in Posthumanist 
knowledge-creating practices with Donna Haraway, Isabelle Stengers and Anna L. Tsing as main sources of inspiration. 
The practical explorations, The water project, was done with preschool children, aged 3–5, and was carried out as a 
Posthumanist intervention study, for which the researcher installed herself in two preschools’ existing, ongoing practices. 
During the nine-month long water project the researcher and the preschool children together with the actor, water, explored 
local environmental issues in connection to water. The research process was based on the children’s situated knowledges 
and locally produced here-and-now questions around water and environmental issues. Other crucial actors in this process 
were multidisciplinary knowledges and methods from the fields of geoscience and early childhood education. The empirical 
material, consisting of digital images, films, drawings and notes, was produced jointly by the preschool children and 
the researcher, and analysed with the support of posthuman theory and storytelling, inspired by Haraway, Stengers and 
Tsing. With such storytelling, text, images, film and theory are shaped and reconstructed into new narratives that identify 
and problematise relationships between different actors on the same or on different scales, from molecular to global. 
These are stories produced with children as connoisseurs of local practices, co-produced with water and other actors; for 
example, the troubles of draught and its effects on organisms and the troubles of wastewater in contemporary society: 
stories which constitute the result of this research. This thesis consists of three research articles and an introductory text. 
The first article problematises the question of how water emerged as method in joint concrete explorations of water and 
which environmental issues that were important to the preschool children. The second article elaborates on the preschool 
children’s, researcher’s and water specialists’ engagement with the hydrosocial cycle as a common matter of concern. The 
third article draws attention to environmental education in preschool, in its focus on preschool children’s and researcher’s 
engagement with water purification, starting with the preschool children’s situated knowledge about polluted water and 
their questions about how water can be purified.

Keywords: posthumanist intervention study, early childhood education, multidisciplinarity, connoisseurs, storytelling, 
environmental issues, water.
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Förord

 
Mina barnsdomsminnen är fulla av vatten och möten med
vatten. Bad i dundrande dyningar i blygrått hav blandas med
insjöars gröngulbruna undervattensvyer och tystnad som
blandas med smattrande regn, kluckande vågskvalp, ljudlöst
långsamt dalande snö och sugande sjö- och havsis. Så långt jag
kan minnas har vatten varit en central aktör, en lugnande och
samtidigt spännande opålitlig samarbetspartner. Det här
avhandlingsarbetet är också fyllt av vatten, möten med vatten
och andra viktiga möten, vilka tillsammans finjusterat
avhandlingsprojektet och texterna. Därför vill jag särskilt
uppmärksamma några av dessa viktiga möten här.
     Först av allt vill jag tacka er, förskolebarn, som nyfiket
engagerade sig i vatten och miljöfrågor tillsammans med mig.
Utan er skulle det här avhandlingsprojektet varit något helt
annat. När jag ibland åter-inkopplar mig i det jag var med om
under nio månader år 2018, glömmer jag bort att ni är stora och
går i skolan. Jag riktar också ett stort tack till er pedagoger och
vattenspecialister som medverkade i projektet.
     Tack Anna Palmer min huvudhandledare som varit med
från allra första början. Om och om igen har du med din
vetenskapsteoretiska fingertoppskänsla, nyfikenhet,
engagemang och djupa förankring i förskoledidaktik gett mig
styrka och mod att stanna kvar hos problemet. Tack Linnea
Bodén min handledare som varit med sedan nästa allra första
början. Med din kritiska blick, vändande-och-vridande, har jag
”rest flera gånger om till Luleå”, stramat upp och samtidigt
vecklat ut mina resonemang. Taktfast har ni två guidat mig
förbi grynnor, skär och varit med att stanna i och rida ut
stormar, hålla kursen och tratta ner, tratt ner…
     Tack alla läsare och samtalspartners för ert engagemang
med mina texter under avhandlingsarbetets gång. Ni har
föredömligt visat kraften och vikten av affirmativ kritik inom
akademin. Tack Margareta Aspán, Helena Bergström och
Arniika Kuusisto för era viktiga kommenterar vad gäller barnet



i forskning och barnets rättigheter, halvvägs in i
avhandlingsarbetet. Tack Camilla Eline Andersen för dina
inifrån-texten-kommentarer om att låta vatten flöda än mer
genom texterna, hålla kvar det vetenskapliga, utmana och
pröva berättandet som metod när en fjärdedel av
avhandlingsarbetet återstod. Jag vill också passa på att tacka
för smarta och omsorgsfullt formulerade inlägg och
kommentarer från alla Fuffs doktorander, ingen nämnd och
ingen glömd, i samband med seminariet. Tack Anna Jobér och
Danielle Ekman Ladru, läsare vid mitt slutseminarium, för ert
engagemang i och med mina texter. Era möten med
avhandlingsprojektets texter och era viktiga kommenterar
möjliggjorde att knyta ihop och strama upp och samtidigt
komma ihåg det som glömts bort under avhandlingsarbetets
process. Slutningen stort tack Hillevi Lenz Taguchi för de sista
viktiga kommentarer inför slutförandet av avhandlingens
kappatext.
     Jag vill också rikta tack till Lena Aronsson och Tzafrir Elkin
för korrektur av avhandlingens kappamanus. Tack Brian Davies
för språkgranskning av artiklar och kappans engelska
sammanfattningar.
     Doktorandtiden har också handlat om andra möten. Inom
den löst sammansatta Forskarskolan i Environmental
Humanities vid Stockholms universitet handlade mötena om
att möta texter och uppgifter som skavt och engagerat,
mångdisciplinära möten med olika forskartraditioner och
kunskapsfält som på olika sätt samhandlat med
avhandlingsprojektet, tack. Särskiljt vill jag tacka Caroline
Owman och Kristin Persson för alla värdefulla samtal – om
begrepp, vattenböcker och om att doktorera i en pågående
pandemi. Låt oss fortsätta att mötas i en eller flera
gemensamma angelägenheter och i att tentaktulärt tänka
tillsammans – oavsett var vi befinner oss i världen.
     Jag vill också passa på att tacka mina kollegor på Barn- och
ungdomsvetenskapliga institutionen – gamla och nya
doktorandkollegor och arbetslagskollegor, ingen nämnd och
ingen glömd. Tack Lena Aronsson och Christine Eriksson, det
var alldeles speciellt att dela rum och pröva mina tankar med
er i början av min doktorandtid. Jag hoppas att vi kan fortsätta
att nyfiket pröva varandras tankar.
     Reacting Sisters – stort och varmt tack för ert
vetenskapsteoretiska skarpa och kreativa systerskap som



dundrar, sprakar och glimmar, att mötas och dela tankar med
er; Camilla, Lena, Linnea, Christine, Karin, Hillevi, Emilie och
Anna, är sprudlande energi.
     Slutligen tack till de mina, ni närmast, som stoiskt
översköljts av avhandlingsprojektet. När nya projekt är på
uppsegling kanske att ni även då kan vara mina bojar? Ben,
Timna och Hilla, vilka projekt kommer ni att starta upp och
vilka möten står ni inför? Jag väntar med spänning – och
kanske, kanske låter ni mig vara med? Allan, du och jag, vi
möts i korta intensiva projekt mest varje gång vi ses, vad ska vi
hitta på här näst? Tänk om vi ska bygga den där rampen? Tänk
om vi ska måla en till tavla? Eller bara dansa? Tzafi, tack för att
du frågvist undrat, tålmodigt lyssnat och läst korrektur –
köksbordet är rensat, inga böcker, papper, pennor eller dator,
det ser lite tomt ut… Fast håll med om att det ser ganska bra
ut?
     
Teresa Elkin Postila
Gustavsberg, 24 september 2021
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Kapitel 1 - introduktion 

Barn i förskoleåldern, och särskilt de som är inskrivna i den verksamhet som 
utgör det svenska skolsystemets första steg – förskolan – har under det senaste 
decenniet såväl forskningsmässigt som pedagogiskt varit föremål för frågor 
som handlar om miljö och hållbarhet, vilka ingår som del av förskolans vär-
degrundsarbete enligt Läroplan för förskolan (Lpfö18, 2018). Utöver detta har 
förskolan sedan nästan 20 år tillbaka fått ett tydligt läroplansmål om att ut-
veckla barns naturvetenskapliga nyfikenhet och kunskaper. Undervisningen i 
förskolan ska tillämpa kritiskt tänkande och problemlösning och de kunskaper 
barn förvärvar ska kunna användas professionellt och privat, i nutid och i 
framtiden (Lpfö18, 2018). Den här avhandlingen närmar sig förskolans miljö- 
och hållbarhetsarbete genom att praktiskt utforska vilka former för förskole-
barns medverkan i samhälleliga miljöfrågor som rör vatten som kan utvecklas 
och skapa engagemang bland förskolebarn och förskolans pedagoger och 
andra vuxna. Den övergripande metoden utgörs av lokala här-och-nu-samar-
beten mellan i första hand en forskare och en grupp 3–5-åriga förskolebarn 
(och deras förskolepedagoger)1 kring framväxande angelägna frågor. 

Avhandlingsprojektet tar avstamp i tidigare forskning som på olika sätt un-
dersökt olika forskningsproblem i relation till förskolebarn, miljö och hållbar-
hetsfrågor. Ett sådant problemområde är naturvetenskaplig undervisning i för-
skolan som inkluderar frågor om hur förskolors verksamheter och pedagoger 
stödjer förskolebarns omsorgstagande för sin närmiljö och deras lärande i na-
turvetenskap och meningsskapande i sociala processer (Caiman, 2015). Det 
finns även studier om hur pedagogers didaktiska förhållningssätt och under-
visning bidrar till förskolebarns handlingskompetens för hållbar utveckling 
(Hedefalk, 2014). Andra studier inom förskoleforskning uppmärksammar 
barns egna beskrivningar av sin kunskap om hållbarhet och hållbarhetsprakti-
ker i relation till pedagogers och vårdnadshavares kunskaper och engagemang 
för hållbarhetsfrågor (Borg, 2017). Ett annat forskningsområde är kritiska stu-
dier av förskolebarns aktörskap och meningsskapande inom hållbarhetsutbild-
ning (Ärlemalm-Hagsér, 2013) och förskolebarns naturvetenskapliga utfors-
kande i relation till kön, lärande och identitet (Günther-Hanssen, 2020). 

                                                 
1 Jag använder genomgående förskolepedagoger eller pedagoger som paraplybegrepp. I kate-
gorin förskolepedagoger ingår således de två yrkesformerna: förskollärare med 3,5-årig univer-
sitetsutbildning och barnskötare med 3-årig gymnasieutbildning.  
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Ytterligare ett forskningsområde inom förskoleforskning, både nationellt 
och internationellt, undersöker möjligheterna för potentiella vägar för försko-
lans miljö-, hållbarhets- och naturvetenskapliga utbildning, som svar på da-
gens förändrade förutsättningar för allt levande och osäkra ekologiska fram-
tidsutsikter (Kraftl, Taylor och Pacini-Ketchebaw, 2020). Denna forskning 
uppmuntrar till omprövning av miljö-, hållbarhets- och naturvetenskaplig ut-
bildning och sådan utbildning som utgår från idén om barnet som planetär 
bärare och förvaltare av framtiden (Taylor, 2017). 2 Utöver dessa finns också 
studier vilka utgår från barnet och människan som del av naturen och världen, 
och tar sin utgångspunkt i det barnet är del av, och engagerar sig i här och nu, 
i sina vardagsmöten med exempelvis vatten (Nxumalo, 2021). Detta forsk-
ningsområde söker således svara på vad miljö-, hållbarhets- och naturveten-
skaplig utbildning kan omfatta då den utgår från människan som intrikat re-
lationellt beroende och del av världen. Gemensamt för dessa studier är ett in-
tresse för yngre barns tillvaro som relationell och i samexistens med omvärl-
den, varav flera, i likhet med mig, hämtar inspiration från teoretiker och 
forskare som utgår från posthumanistiska premisser. 

Varför behövs då ytterligare en praxisnära studie om miljöfrågor i försko-
lan?3 I mina analyser av den tidigare forskningen inom naturvetenskaplig för-
skoledidaktik respektive studier som studerar förskolebarn och hållbarhetsfrå-
gor slog det mig att studierna och de didaktiska praktiker som studerades eller 
prövades/implementerades antingen hade ett konkret naturvetenskapligt lä-
randeobjekt för barns lärande – alternativt en hållbarhetspraktik som exem-
pelvis sopsortering – som målsättning (didaktisk forskning); eller att studierna 
driver en idé om att skapa ett känslomässigt engagemang och intresse hos bar-
nen för olika arter och naturfenomen, exempelvis bin och väder (Weldema-
riam, 2020), eller miljöer, exempelvis olika organismers och matrialiteters 
olika tidsskalor (Rooney, 2019). Även om de studier som bygger på och an-
vänder posthumanistiska teorier och forskningspraktiker vilka liknar dem som 
jag själv arbetar med, ofta är kreativa och skapande i sitt känslomässiga enga-
gemang så saknas nästan genomgående vetenskapliga fakta som en central 
aktör i det kreativa experimenterandet.4 Studierna är metodologiskt inriktade 
på olika former av multietnografier där vetenskapliga fakta inte ses som aktivt 
intervenerande aktörer i barnens lek och kreativa utforskande, och där de 
vuxna följer, hänger med och samlar data kring det barnen gör (Kraftl, m.fl., 
2020; Nxumalo, 2021; Taylor, 2017; Weldemariam, 2020).  
                                                 
2 Affrica Taylor (2017) använder begreppet stewardship, vilket jag här valt att översätta med 
förvaltare i en vidare bemärkelse då det också inkluderar förvaltande.  
3 Praxisnära forskning bedrivs i nära samarbete mellan forskare och professioner som skola/för-
skola. För den här studien innebär praxisnära att jag som forskare installerat mig i befintliga 
och pågående praktiker och genomfört forskning tillsammans med de som verkar där. 
4 Diana Coole och Samantha Frost (2019, s. 9) beskriver utifrån posthumanistiska premisser 
begreppet aktör på följande sätt ”[…] an excess, force, vitality, relationality, or difference that 

renders matter active, self-creative, productive, unpredictable.” 
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För att sammanfatta den tidigare forskningen så är den antingen i första 
hand naturvetenskapligt didaktisk med ett starkt fokus på lärande av specifika 
lärandeobjekt som drivs av det didaktiska arbetet som vuxna planerar; eller så 
är forskningen mer samhällsvetenskapligt etnografiskt orienterad i sin meto-
dologi, ofta med ett fokus på barnens egna frågor och ett känslomässigt enga-
gemang, emellertid ges vetenskapliga fakta som aktör inte utrymme. Utöver 
dessa två fokus vill jag även lägga till den mer komplicerade frågan om hur 
ansvar förstås, fördelas eller impliceras i den tidigare forskningen. För det här 
avhandlingsprojektet vill jag problematisera diskussionen kring ansvar genom 
att förskjuta förståelsen av ansvar och ansvarsfrågan. Varandefilosofiskt inne-
bär en posthumanistisk studie inte att människans ansvar försvinner eller 
minskar, utan förstås i relationella termer som distribuerat över flera aktörer 
och relationerna dem emellan. Därmed är ansvar inte längre enbart en fråga 
om etik och/eller moral utan ansvarsanalyser kräver kunskaper som gäller 
dessa relationellt involverade aktörer. För det här arbetet har jag valt att inte 
göra frågan om ansvar till en egen frågeställning, då en sådan fråga skulle 
kräva ett ytterligare omfattande forskningsarbete som jag inte har kunnat be-
reda tid och plats för i denna studie. Däremot hänvisar jag, med inspiration 
från Haraway (2012, 2016b) till en mer specifik aspekt av ansvar i relationerna 
mellan vuxna, barn och miljöfrågor; nämligen den vuxnas ansvar att svara an 
mot barnens intressen och frågor, och barnens ansvar att på sina villkor som 
barn svara an mot och utforska sina egna frågor.5 Här inledningsvis vill jag 
ändå säga något om den tidigare forskningens (oftast implicita) förståelser av 
ansvar i relation till förskolans barn och arbete med miljöfrågor. 

Flertalet tidigare studier intresserar sig för hur barn kan rustas inför fram-
tiden och erbjuda såväl kunskaper som inflytande för att kunna agera längre 
fram i livet. Genom att dirigera barns känslomässiga engagemang mot en håll-
bar framtid och vad nästa generation kan göra, med en förhoppning om att 
barnen ska fortsätta engagera sig i hållbarhets- och miljöfrågor senare i livet, 
förläggs ofta ett avgörande ansvar på barnen i ett framtidsperspektiv (Kraftl, 
2020; Weldemariam, 2020). Det är ett ansvar som utgår från en idé om att 
framtidens engagemang behöver starta i barndomen, vilket formulerats av 
bland andra John Wall (2010) som betonar att barn måste inkluderas som ak-
tiva samhällsmedborgare med rättigheter och ansvar. Wall (2010) skriver att 
för att detta ska ske behöver etiska normer vad gäller barnet och barndom om-
prövas, och barns möjligheter att ta ansvar och medverka i samhällsfrågor öka. 
De studier som hittills gjorts präglas, menar jag, starkt av ett framåtriktat mil-
jöfokus i utbildning för unga barn som inte ger barn rätt och ansvar att verka 
i samhället i relation till de frågor som är dem angelägna här-och-nu, tillsam-
mans med andra aktörer i barnens närhet. 

                                                 
5 Jag använder Haraways (2012, 2016b) uttryck response-ability, i bemärkelsen ansvar och 
svara an, ett resonemang som utvecklas längre fram. 
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Trots den allt rikare förekomsten av ovan nämnda och på så många sätt 
viktiga studier menar jag att det samtidigt saknas praxisnära forskning som 
adresserar såväl vetenskaplig kunskap som fakta som viktiga aktörer, ett aktivt 
lekfullt och känslomässigt engagemang, och en etik som inte projicerar ett 
orimligt ansvar på barnen medan de är barn. Det saknas studier som ger barn 
en möjlighet att själva få tänka kring och lekfullt utforska hur något skulle 
kunna vara på andra och flera sätt – tillsammans med kunniga vuxna – utan 
att lägga ett framtida ansvar på barnen här-och-nu.6 

Det är mot bakgrund av detta som jag velat iscensätta ett praxisnära projekt 
som möjliggör för mig att arbeta med naturvetenskaplig kunskap och miljöfrå-
gor tillsammans med barn, i en kombination av ett för barnen angeläget och 
kreativt engagemang i en central miljöfråga på ett samtidigt känslo- och fak-
tamässigt (vetenskapligt grundat),7 och för dem tillika handlingskraftigt, lek-
fullt, kreativt och hoppfullt plan. 8 Ambitionen för en sådan praxisnära studie 
är att de vuxna i ett samarbete med barn ska uppmärksamma det som är ange-
läget för barn och svara an mot det. Barns ansvar handlar här om att i samar-
beten med vuxna få möjlighet att utforska sina egna idéer och frågor, och ge-
nom det på sina villkor9 som barn ges möjlighet att på ett lekfullt, kreativt och 
utforskande sätt svara an på de frågor som de här-och-nu själva kan ställa sig 
och kreativt kan utforska i sin lokala miljö. Frågor som på barnens villkor kan 
sägas svara an på den mångdisciplinära redogörelsen över vår samtid och kli-
matförändringens globala effekter som förmedlas av Intergovernmental Panel 
on Climate Change (IPCC)10 (2013, 2021b). 

Utöver forskning som arbetar med miljöfrågor finns också pedagogiska och 
förskoledidaktiska praktiker som gör naturvetenskap och miljöfrågor till vik-
tiga utforskandeprojekt. De pedagogiska praktiker som kommer närmast det 

                                                 
6 Detta resonemang är i linje med det som uttrycks i Läroplan för förskolan (Lpfö18, 2018, s. 
7), i vilket kreativitet och lek skrivs fram som viktiga för att som barn skapa sammanhang och 
mening utifrån sina erfarenheter och sätt att tänka. 
7 Här har jag valt att specificera vilket engagemang som den här studien fokuserar, det vill säga 
känslo- och faktamässigt engagemang, det då begreppet engagemang används olika och har 
olika betydelser beroende av vetenskaplig disciplin.  
8 Begreppet hoppfullt utgår från resonemanget om en positiv framtidstro från Lpfö18 (2018, s. 
9). 
9 Med barns villkor avser jag här att ”[…] ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov 

[…].” (Lpfö18, 2018, s. 6). 
10 “The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) is the United Nations body for 
assessing the science related to climate change. […] Created in 1988 by the World Meteoro-
logical Organization (WMO) and the United Nations Environment Programme (UNEP), the 
objective of the IPCC is to provide governments at all levels with scientific information that 
they can use to develop climate policies. IPCC reports are also a key input into international 
climate change negotiations. The IPCC is an organization of governments that are members of 
the United Nations or WMO. The IPCC currently has 195 members. Thousands of people from 
all over the world contribute to the work of the IPCC.” (IPCC, 2021a). 
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jag själv genomfört – en kombination av känslomässigt engagemang, veten-
skapliga fakta och kreativitet i ett hoppfullt omskapande – återfinns i beskriv-
ningar av beprövad erfarenhet från ett, ofta Reggio Emilia inspirerat, pedago-
giskt utforskande arbetssätt i förskolan (se exempelvis Furness, 2017; Vecchi, 
2010, 2014). Ett sådant arbetssätt har också varit föremål för forskningsstudier 
(se exempelvis de Freitas och Palmer, 2016; Elfström, 2013; Unga, 2013). 
Härmed kan jag alltså konstatera att det behövs fler praxisnära studier som 
utforskar möjligheterna att skapa ett såväl känslomässigt engagemang som 
vetenskapligt och faktamässigt baserat experimenterande tillsammans med 
unga förskolebarn, som svarar an på barnens egna frågor, och ser barnen som 
lokala kännare, utan att lasta dem med ett framtida ansvar som för närvarande 
är de vuxnas att hantera.11 

Den här studien kan därutöver sägas ha växt fram ur två personliga erfa-
renheter. Å ena sidan erfarenheterna från mitt eget arbete som pedagog i för-
skolan, där jag som naturgeograf drivit utforskande projekt med förskolebarn. 
Å andra sidan mitt teoretiskt-metodologiska intresse för posthumanistiska te-
oretiska kunskapsproduktioner, som jag utvecklat som forskarstuderande. Den 
mest centrala inspirationen utgörs av biologen och vetenskapsteoretikern 
Donna Haraway, kemisten och vetenskapsteoretikern Isabelle Stengers och 
antropologen Anna L. Tsing.12 Det är alltså i mötet mellan posthumanistisk 
teori och mina egna erfarenheter som dels utforskande pedagog i förskoleprak-
tiken, dels från min utbildning (fil.mag.) i geovetenskap med inriktning mot 
naturgeografi som detta arbete tar sin utgångspunkt.  

Med utgångspunkt från denna inflygning är det övergripande syftet med 
studien att i pedagogiska praktiker som forskare,13 med specifik ämneskun-
skap, framför allt i geovetenskap, tillsammans med barnen utveckla former 

                                                 
11 Jag använder genomgående kunnande och kunniga vilket refererar dels till att barn redan kan 
och är kunniga och att barn ständigt utvecklar nytt kunnande. Barn betraktas därmed som kän-
nare det vill säga kunniga inom ett visst område, samt kännande av specifika relationer, enga-
gemang och affekter i förhållande till detta område. Begreppet omfamnar därmed både kännare 
och kännande. Begreppet kännare utvecklas längre fram. 
12 Dessa tre vetenskapsteoretiker och forskare tar utgångspunkt i utgångspunkt i det relationella 
beroendeförhållandet mellan etik, ontologi, epistemologi och metodologi, fast förhåller sig 
samtidigt ambivalent till begreppet posthumanism som helhet. Haraway beskriver att hon kän-
ner sig obekväm med termen posthumanism som hon både allierar sig med och tar avstånd från 
(Haraway, 2016a, s. 261). Att vara en del av världen är som att ingå i en kompost, skriver 
Haraway, och hon ser sig därmed som kompostör, inte posthumanist. Det beskriver hon på 
följande sätt (2016b, s. 97): “Critters are at stake in each other in every mixing and turning of 
the terran compost pile. We are compost, not posthuman; we inhabit the humusities, not the 
humanities. Philosophically and materially, I am a compostist, not a posthumanist. Critters – 
human and not – become with each other, compose and decompose each other, in every scale 
and register of time and stuff in sympoietic tangling, in ecological evolutionary developmental 
earthly worlding and unworlding.” 
13 I avhandlingsprojektet använder jag begreppet forskare för att definiera mig i relation till 
begreppet forskning och i relation till förskolebarnen, vårdnadshavare, förskolepedagoger och 
externa vattenspecialister.  
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och metoder för barns – och mitt eget – känslo- och faktamässiga engagemang 
i en samhällelig och naturvetenskapligt kopplad miljöfråga; som i detta fall 
rör den tillika medverkande mer-än-mänskliga14 aktören vatten. I detta enga-
gemang ses barnen som medverkande samarbetspartners och kännare av sin 
lokala miljö snarare än som aktörer som ska ges verktyg för ett framtida an-
svar. Barnen medverkar därmed utifrån rätten till att ta del i frågor som rör 
barn (FN, 20 november 1989) här-och-nu, samtidigt som barnen kan svara an 
och ta ansvar i bemärkelsen utifrån sina egna villkor lyfta och undersöka mil-
jöfrågor som här-och-nu kan identifieras är angelägna för dem. 

Detta avhandlingsprojekt är således ett experimenterande forskningsarbete 
som genomförts som ett aktivt, lekfullt och kreativt experimenterande tillsam-
mans med barnen kring de problemställningar som vi gemensamt formulerat.15 
Det är också en experimenterande forskningsmetodologi, vilken inte är be-
stämd på förhand utan som producerats under processens gång. I vilken inter-
aktivt framväxande forskningsmetoder tog form i möten mellan mina veten-
skapsteoretiska ställningstaganden och de redan pågående förskolepraktikerna 
och de pedagogiska metoder som fanns i de förskolor där jag installerade mig 
som forskare (jämför med Lenz Taguchi, 2012a).16 Dessa möten har i sin tur 
– här-och-nu – skapat relationer till de miljöer, platser och de aktörer (framför 
allt den mer-än-mänskliga aktören vatten) som verkar på, i, och med dessa 
här-och-nu-praktiker. I mötet mellan forskarens (mina geovetenskapliga och 
vetenskapsteoretiska), barnens och pedagogernas olika tillvägagångssätt och 
metoder i utforskandet, som på olika sätt involverade vatten, producerades nya 
gemensamma praktiker och därmed forskningsmetoder för att vara tillsam-
mans med och skapa relationer med vatten. Här utvecklades nya metoder för 
att undersöka, lära känna och producera ett kunnande med och om vatten. Ex-
empelvis skapade vi praktiker för att tillsammans studera terrängkartor och 

                                                 
14 Det mer-än-mänskliga är ett uttryck som ofta används i posthumanistisk forskning. Det hän-
visar till det som inte är del i eller aspekt av homo-sapiens (det vi kallar det mänskliga), vilket 
kan betraktas som mer-än-mänskligt snarare än icke-mänskligt och/eller mindre (värt) – lesser 
than – det mänskliga. Haraway (se exempelvis 2003, 2016a, 2016b) använder även uttrycken 
nonhuman ones, companion species, critters. Jag har genomgående valt att skriva fram vatten 
som en mer-än-mänsklig aktör, snarare än materialitet, för att lyfta fram vatten som en förut-
sättning för allt levande.  
15 ”Vi” i avhandlingsprojektet skiftar, det vill säga vi är inte beständigt utan varierar; ibland är 
vi förskolebarnen och jag, i andra fall är vi förskolebarnen, jag, vatten och vattenspecialister, 
andra vi återfinns också i texten. Mitt val att använda prepositionen vi i bemärkelsen ett obe-
stämt vi, utgår från Haraways (2016b) resonemang om kinship eller släktskapande som jag 
använder och utvecklar längre fram. 
16 Uttrycket installera sig är hämtat från Lenz Taguchi (2012a) där hon beskriver hur hon in-
stallerar sig som forskare i de data som hon återupplever och förhåller sig till på nytt under 
analysprocessen tillsammans med data. Uttrycket används i föreliggande arbete både i den be-
tydelsen och i betydelsen att vara fysiskt installerad på en plats för engagemang och interaktion 
med platsen och dess aktörer. 
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tematiska kartor17 för att hitta information om vattendrag. Detta producerade 
för barnen, platsen och syftet nya versioner av praktiska geovetenskapliga me-
toder för att uppskatta exempelvis vattendjup och vattenhastighet. 

Med andra ord: den här praxisnära forskningen involverar redan befintliga 
metoder från geovetenskap och förskoledidaktiska utforskande metoder, som 
tillsammans med mina vetenskapsteoretiska ställningstaganden sätts i arbete 
för att på plats med barnen, platsen, vattnet och problemställningen generera 
nya metoder tillsammans för utforskande, känslomässigt engagemang och 
kunskapande. Forskningsmetoderna och de utforskande metoderna i förskolan 
är givetvis olika och har olika syften, samtidigt som de också relaterar till 
varandra och har likheter, vilket klargörs längre fram i kappan. Framför allt 
innebär det här arbetet att de vetenskapsteoretiskt kan förstås som att de 
samproducerar varandra i det pågående praxisnära samarbetet: pedagogisk 
och forskningspraktik och metod i en samtidigt ömsesidigt samskapande pro-
cess. 

I det följande beskriver jag först översiktligt den studie som jag genomfört 
ihop med förskolebarn; vattenprojektet. Efter det ger jag en introduktion till 
mitt eget teoretiskt-metodologiska engagemang i det jag kallar posthumanist-
iska kunskapsskapande praktiker och de pedagogiska praktiker som jag som 
forskare installerade mig i. Sist i detta introducerande kapitel presenteras stu-
diens specifika syfte och forskningsfrågor, några begreppsförklaringar samt 
en disposition över resten av kappan. 

Ett engagemang med vatten 
I det nio månader långa vattenprojektet, som genomförts som del av det här 
avhandlingsprojektet, har 46 förskolebarn i åldrarna 3–5 år medverkat som 
kännare av sina utforskande förskolepraktiker, sina närmiljöer och vatten. En 
kännare är i det här sammanhanget någon som är expert på sin egen praktik, 
med specifik situerad kunskap i en specifik miljö, som Stengers (2018, ss. 8–

9, egen översättning) beskriver det.18 I vattenprojektet innebär det att försko-
lebarn, i egenskap av kännare inkluderas i forskning om angelägna frågor som 
berör dem. Förskolebarnen har engagerat sig känslo- och faktamässigt samt 
tänkt, tyckt och uttryckt sina åsikter i relation till ett lekfullt utforskande av 
och med den specifika aktören vatten. Tillsammans med mig, en medelålders 
doktorand i förskoledidaktik med bakgrund i geovetenskap och förskolan, har 
barnen utforskat vatten i sin lokala närhet och resonerat kring vatten på olika 
                                                 
17 Terrängkartor visar ett områdes topologi och tematiska kartor ”visar utvalda ämnen” (Lant-

mäteriet, 2 september 2021). 
18 Översättaren Stephen Muecke har i sin översättning av Stengers (2018) bok Another science 
is possible valt att behålla det franska begreppet connoisseurs. Jag har istället valt att översätta 
begreppet med kännare genom att bredda det och inkludera kännande. I Stengers (2018) ut-
vecklas begreppet connoisseurship. 
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ställen. Ibland har detta skett ihop med andra samhälleliga aktörer, som exem-
pelvis vatteningenjörer från kommunen.19 

Med sina lokala kunskaper och expertis inom sitt eget område; i det här 
fallet förskolans praktiker, förskolornas närområden och tidigare erfarenheter 
av vatten – har förskolebarnen som kännare engagerats för att undersöka möj-
ligheterna att samarbeta med, och möjligheterna för att engagera barn i och 
med samhälleliga miljöfrågor som rör vatten. Avhandlingsprojektet kan ses 
som en ansats och ett försök att uppmärksamma 20 (Tsing, 2015) vad som pro-
duceras i förskolebarns lokala möten här-och-nu med vatten, mig själv som 
forskare, och genom relationer med omvärlden. I dessa möten inkluderas även 
andra vuxna i förskolan, i hemmet och utanför, samt ett stort antal andra mer-
än-mänskliga aktörer. 

Vatten som kunskapsobjekt 
Valet av vatten som kunskapsobjekt har gjorts med omsorg efter en gedigen 
forskningsgenomgång av aktuella miljöfrågor. Vår samtid kännetecknas av att 
mänsklig aktivitet är så omfattande att den överträffar geofysikaliska proces-
ser. Effekterna av mänsklig aktivitet påverkar exempelvis tillgång till rent 
dricksvatten till följd av höjda havsnivåer, förändrade nederbördsmönster, 
smältande glaciärer och inlandsisar (IPCC, 2013). På grund av störningar av 
den hydrologiska cykeln,21 är vatten utsatt på många platser i världen med pro-
blem som förorenat vatten och vattenbrist, vilket drabbar alla levande organ-
ismer (IPCC, 2013). Tillgången till rent vatten och sanitet påverkar även unga 
barns möjlighet till utbildning på många platser i världen (UNICEF, 29 okto-
ber 2020). Det går således att identifiera en rad relationer mellan vatten och 
barn och vattens och barns utsatthet (UNICEF, 29 oktober 2020) i vår klimat-
föränderliga värld som följd av mänsklig aktivitet (Steffen, Richardson, Rock-
ström, Cornell, … och Sörlin, 2015). Fokus i vattenprojektet var att undersöka 

vad som händer och produceras relationellt här-och-nu i ett gemensamt ut-
forskande av och med vatten tillsammans med förskolebarnen. Vatten som 
kunskapsobjekt fördjupas i kapitel 2. 

Möten mellan praktiker 
För att kunna undersöka mötet mellan mina och förskolebarnens praktiker och 
med vatten behövde jag samarbeta med förskolebarnen och material i deras 
lokala miljöer – deras förskolor och närmiljöer. Som ovan nämnt, installerade 

                                                 
19 Här avses den kommun i vilken vattenprojektet genomfördes. 
20 ”practices of noticing”. Tsing (2015, s. 17) använder också uttrycket ”arts of noticing”. 
21 Vattnets kretslopp - förenar hydrologi, meteorologi och oceanografi. (Sveriges meteorolo-
giska och hydrologiska institut, 3 maj 2021). 
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jag mig därmed i två förskolors befintliga och pågående praktiker och aktivi-
teter, mer specifikt utomhusvistelser, utforskande arbetssätt och pedagogisk 
dokumentation (som inkluderar reflektionssamtal och samlingar). Dessa prak-
tiker och aktiviteter kom att forma vattenprojektet och har tidigare på olika 
sätt varit föremål för förskoleforskning, se exempelvis Bodil Halvars-Franzén 
(2010) om utomhusvistelser och kroppsliga förflyttningar, Ingela Elfström, 
(2013) om naturvetenskapligt utforskande, samt Hillevi Lenz Taguchi (2000, 
2010, 2012b, 2019) om pedagogisk dokumentation och samtal i förskolan. En 
utförligare diskussion av dessa, med flera, studier följer längre fram (se kapitel 
3). Att samarbeta med, och engagera förskolebarnen i, samhälleliga miljöfrå-
gor som rör vatten innebar för mig som forskare att lyssna, medverka och pla-
nera, samtidigt som jag tillsammans med förskolebarnen uppmärksammade 
barnens frågor och svar. Barnen och jag hade olika uppgifter och positioner i 
projektet och vi bidrog med olika kompetenser och inspel i våra samarbeten. 
Förskolebarnen var mina samarbetspartners och kännare av sina praktiker, lik-
som jag var specialist på mina områden (jämför med Stengers, 2018). 

I våra försök att samarbeta uppstod löpande också problem, exempelvis 
gällande våra positioner i projektet, åldersskillnader och skillnader i erfaren-
het. Tillika påverkade maktrelationer som producerades genom min – den 
vuxnas – auktoritet i en förskola, vilket gjorde det hela komplicerat. Etiska 
spörsmål som producerades genom vårt utforskande exempelvis frågor om sä-
kerhet och regler i förskolan vid exkursioner till bäckar22 och andra vattendrag, 
var inte heller enkla att hantera. Att samarbeta med och engagera 3–5-åriga 
förskolebarn i samhälleliga miljöfrågor i ett praktiskt utforskande innebar 
alltså en rad svårigheter. Samtidigt var barnen själva redan mycket engagerade 
i och nyfikna på vatten som element och fenomen från sina livslånga erfaren-
heter av vatten i vardagen, inomhus och utomhus i en mängd sammanhang 
och praktiker. Utmaningen var att sätta dessa erfarenheter i nya relationer och 
sammanhang. Ett stöd i detta var de två förskolornas pedagoger. Även peda-
gogerna kan förstås som kännare, fast de inte varit primära samarbetspartners 
eller det huvudsakliga fokuset i den här studien. De är experter i sina egna 
praktiker, om än på andra sätt än barnen. De var också kännare av barnen i 
olika situationer på och utanför förskolan, och deras kunnande kom att bli vik-
tigt för vattenprojektet. När något av barnen inte ville vara med, var rastlös, 
orolig, törstig, kissnödig, hungrig eller trött stöttade de genom att gå i väg med 
barnet. Pedagogerna kunde även bryta eventuella konflikter mellan barn i 
barngrupperna, stötta vid turtagning och uppmärksamma när barnen ville 
kommunicera något. Pedagogernas professionella följsamhet som kännare av 
sin praktik skapade förutsättningar för lugn och trygghet under det gemen-
samma utforskandet i vattenprojektet och möjliggjorde för förskolebarnen att 
hålla fast vid sina projekt och frågor efter det att jag för dagen lämnat försko-
lan. 
                                                 
22 En av de bäckar vi ofta besökte gick under namnet Tigerbäcken under vattenprojektet.  
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Vattenprojektet, och hela avhandlingsarbetet, kan beskrivas som mångdi-
sciplinärt då det berör flera olika kunskapsfält och praktiker.23 Möten mellan 
förskolans praktiker, aktiviteter samt metoder å ena sidan, och ämneskun-
skaper samt metodkunnande från naturvetenskap å andra sidan, ses här som 
ett mångdisciplinärt experimenterande inom ramen för de vetenskapsteore-
tiska antaganden och val som jag gjorde för mitt arbete. Det innebar exempel-
vis att förskolebarnen och jag tillsammans utforskade förskolornas omgiv-
ningar med kartor för att undersöka var vi kunde hitta vatten, för att sedan gå 
omgivningarna. Det handlade vid andra tillfällen om att nogsamt undersöka 
en bergvägg och uppmärksamma att mossor och lavar växte i bergväggens 
vattenförande sprickor, vilket sedan dokumenterades i teckningar och i digi-
tala bilder. Det kunde också handla om att konstruera olika vattenrenande ap-
parater och robotar i olika material. Följaktligen innebar experimenterandet 
att förskolebarnen använde metoder som de kände till i sitt utforskande av 
vatten, och praktiserade sådant som de redan kunde och gjorde i sin vardag på 
förskolan. Samtidigt innebar det också att jag som forskare använde och in-
troducerade geovetenskapliga kunskaper och metoder och forskningspraktiker 
i vårt gemensamma utforskande av vatten. Jag utvecklar detta resonemang i 
nästa avsnitt. 

Posthumanism som teoretiskt-metodologiskt 
engagemang 
I det här avhandlingsarbetet utgår jag från ett posthumanistiskt teoretiskt och 
metodologiskt ramverk. Mitt val av ramverk är gjort utifrån min ambition att 
skapa engagemang, och vara på plats och installerad i en praktik ihop med 
förskolebarn som samarbetspartners och kännare. Posthumanismen, liksom 
erfarenheter från tidigare studier inom detta paradigm, erbjuder det vetenskap-
liga och metodologiska stödet jag behöver för att på plats, här-och-nu tillsam-
mans med andra aktörer, såsom förskolebarn och vatten, generera metoder och 
former för engagemang och medverkan i centrala miljöfrågor. Det posthuman-
istiska teoretiskt-metodologiska engagemanget bidrar till att identifiera och 
utveckla känslomässiga relationer, kombinera faktamässig kunskap med fik-
tioner och till att frambringa flera, alternativa berättelser och scenarier för mil-
jöfrågor med förskolebarn, här-och-nu och i framtiden. De posthumanistiska 
teorierna bidrar även till att undersöka vattens relationella komplexitet som 

                                                 
23 I avhandlingsprojektet används begreppet kunskapsfält för att poängtera att kunskap om ett 
specifikt område inte behöver vara knutet till en viss vetenskaplig disciplin, utan att området 
kan vara fokus för olika vetenskapliga discipliner. Kunskapsfältet förskoledidaktik betecknas 
exempelvis som en mångdisciplinär forskningsdisciplin vid Stockholms universitet.  



 

11 

aktör, som samhandlar24 med människor och andra aktörer som varken kan 
existera eller skapas utan vatten. Avhandlingsarbetets centrala inspiration ut-
görs av de tre feministiska forskarna Stengers, Haraway och Tsing och deras 
omfattande akademiska arbeten, som alla utprövat alternativa sätt att se på och 
genomföra forskning. Gemensamt för dessa tre är att de är del av ett mångdi-
sciplinärt kunskapsfält av ”feministisk kritik av vetenskap och teknologi”, 

som Cecilia Åsberg och Nina Lykke (2010, s. 299, egen översättning) sam-
manfattar det.25 

I kappans kommande kapitel ger jag mer uttömmande beskrivningar av 
detta posthumanistiska teoretiska och metodologiska ramverk som i denna in-
troduktion endast introducerar läsaren till ett sätt att tänka och förstå, dels de 
ontologiska (varandets, världens och tingens beskaffenhet) posthumanistiska 
grundantagandena, dels de epistemologiska (kunskapsteoretiska) utgångs-
punkter utifrån dessa ontologiska antaganden. Karen Barads (1998, 1999, 
2007) vetenskapsteori och begreppet ethico-onto-epistemology kan användas 
för att ge en övergripande bild av posthumanismens premisser. Det vill säga, 
lärande och tillblivelse liksom etik går inte att särskilja utan hänger intimt 
samman, i såväl barnens som mina utforskandeprocesser i avhandlingspro-
jektet. Begreppet ethico-onto-epistemology kan sammanfattas med att kun-
skapsproduktionen – kunnandet – sker och redovisas som framväxande, och 
därmed som en effekt av en pågående process, i vilken forskaren och de andra 
aktörerna teoretiskt inte kan betraktas som åt- eller särskilda. Detta förhål-
lande ställer andra krav på hur forskaren betraktar metod och forskningsetik 
och genomför sin resultatredovisning. Detta introduceras nedan och utvecklas 
genom hela kappan. 

Posthumanistiska antaganden utgår från att mänsklig och mer-än-mänsklig 
agens produceras i pågående, kontinuerligt föränderliga relationer till, med 
och i varandra, vilka därmed både produceras och reproduceras som olika 
praktiker (Braidotti, 2019b). I den här studien är fokus relationella möten av 
olika praktiker, som uppmärksammar den mer-än-mänskliga aktören vatten 
och dess samhandlingar med förskolebarnen, mig själv, vår omgivning och 
med våra utforskandemöten. Det posthumanistiska ramverket ger även stöd 
till att uppmärksamma barns rättigheter att vara del av samhälleliga naturve-
tenskapliga frågor, utan att sätta barnet eller människan i fokus eller som ut-
gångspunkt för kunskapsskapande, etiska spörsmål och varande (Lykke, 
2010). 

                                                 
24 Begreppet samhandla är hämtat från Lenz Taguchi (2012b, s. 22) som hon definierar på föl-
jande sätt: ”[…] mänskliga och icke-mänskliga aktörer tillsammans åstadkommer något eller 
skapar något nytt eller annat.” i kontinuerligt pågående materiellt diskursiv process. Begreppet 

samhandling är en kreativ översättning av begreppet intra-action i Karen Barads (2007) reso-
nemang. 
25 ”[…] feminist critiques of science and technology […]”  
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Ansvar är något som miljöforskning idag problematiserar, huruvida barnen 
själva kan och bör ges ansvar för den kommande framtidens klimatkriser, och 
i så fall hur och i vilken utsträckning. Inom posthumanismen förstås subjektet 
som förflyttat från centrum, som decentrerat och/eller utspritt, och ses därmed 
inte som världens utgångspunkt och grund (Lenz Taguchi, 2012b). Ansvaret 
för dagens och framtidens miljöfrågor ses därmed också som utspritt på en rad 
olika aktörer, som alla samhandlar relationellt, där förskolan ingår som en ak-
tör bland många andra. Det gör inte att frågan om ansvar försvinner, utan tvär-
tom att den aktualiseras i varje ny relation som upprättas. 

Vattenprojektets framväxande forskningsmetodologi har genererats av de 
olika konkreta metoder som projektet tagit i bruk, prövat, inventerat och ut-
vecklat. Det experimenterande arbetet i vattenprojektet och alla de metoder 
som satts i arbete av mig och barnen, både förskoledidaktiska metoder och 
metoder från geovetenskapen, kan därmed sägas ha producerat forskningsme-
todologin. Den filosofiska inspiration som posthumanismen bidrar med är vä-
sentlig för designen och genomförandet av det experimentella kollaborativa 
arbetet med barnen. Metodologin kan alltså sägas ha utvecklats genom prak-
tiken, i mötet mellan olika praktiker, och sedan satts i arbete i analyserna av 
empiriska material i artiklarna. Begreppet framväxande förstås i avhandlings-
projektet som en effekt av pågående relationella processer, i vilka olika aktö-
rer samhandlar i en kontinuerligt pågående process av görande och analys 
(Lenz Taguchi, 2012b). 

Designen av vattenprojektet har till stor del influerats av Stengers (1997, 
2010, 2011, 2015, 2018) och hennes omfattande vetenskapsteoretiska, filoso-
fiska och feministiska arbete om (natur)vetenskap och dess normativa premis-
ser, samt vad som möjliggörs i möten av olika kunskapsfält i det hon kallar 
långsamma forskningsprocesser.26 Långsam forskning och långsamma forsk-
ningsprocesser handlar om forskning som sträcker sig utanför det konvention-
ella förhållningssättet till det som faktiskt undersöks konkret, här-och-nu, på 
plats och hur något görs. Fokus i denna form av forskning är olika kunskaps-
fälts möten och de processer som produceras i och med att tänka, lyssna och 
förhandla omkring och med marginaliserade och underordnade frågor. 
Stengers (2010) talar om denna process i termer av praktikernas ekologi.27 I 
vilka det produceras små förskjutningar i samhandlandet mellan de medver-
kande aktörerna, vilket skapar delvis nya samspel – ekologier. Vattenprojektet 
är genomfört med en ambition att göra just detta; att inkludera inte bara un-
derordnade frågor utan också marginaliserade grupper i samhället – i det här 
fallet förskolebarn.28 I en ekologi av praktiker möts olika kunskapsfält, disci-
pliners praktiker och metoder, i syfte att producera möjligheter att tänka och 

                                                 
26 ”slow science” 
27 ”ecology of practices” 
28 Unga barn kan som samhällsmedborgare förstås som perifera medlemmar eller ”minor play-
ers” (Taylor, 2020). Braidotti (2019a, s. 41) skulle kanske inkludera barn i ”a missing people” 



 

13 

göra på nya sätt. Möten kan alltså potentiellt producera förändring, i det att 
olika kunskapsfält, discipliners praktiker och aktiviteter intervenerar i och 
med varandra. 

På liknande sätt har Haraways (1988, 1997[2018], 2003, 2004, 2008a, 
2008b, 2012, 2013, 2015, 2016a, 2016b, 2019) vetenskapsteoretiska och ve-
tenskapliga arbete varit en inspiration. Hon uppmanar forskare att våga stay-
ing with the trouble, vilket jag har valt att översätta med stanna upp hos och 
hålla kvar i problemet (Haraway, 2016b), 29 vilket är resonemang som bär lik-
heter med Stengers (2018) långsamma forskningsprocesser genom att det 
handlar om att stanna hos det som är angeläget här-och-nu. För Haraway är 
det dock viktigt att i detta också alltid intressera sig för fenomens och förete-
elsers historia och processuella förändring, och inte minst för vad något skulle 
kunna vara och bli – att vetenskapligt initierat spekulera om framtiden kring 
ett fenomen eller en relation. Det angelägna är alltså något som aktiverar, be-
rör och är betydelsefullt för de som är involverade i forskning. Att hålla sig 
kvar i ett problem möjliggörs i det Haraway (2016b) kallar nyfikenhetsprak-
tik(er) med inspiration av filosofen Vinciane Despret.30 I en nyfikenhetsprak-
tik, skriver Haraway (2016b), eftersträvas att tänka inlyssnande och eftertänk-
samt med andra och annat, samtidigt som nyfikenhetspraktiker inkluderar ett 
slags beredskap och öppenhet för möjligheter att låta sig överraskas. 

I vattenprojektet var här-och-nu tidplatser en förutsättning för att utforska 
vatten ihop med förskolebarnen i deras egna närmiljöer.31 Dessa tidplatser är 
både historiska och framtida på samma gång. Haraway (2016b) beskriver här-
och-nu tidplatser som Chthulucene, ett begrepp som jag återkommer till längre 
fram, som handlar om att vi människor behöver stanna upp hos och i proble-
met och både uppmärksamma och skapa relationer med det/dem vi samarbetar 
med och uppmärksamma människors, de mer-än-mänskligas och materiali-
teters otaliga temporala och spatiala samhandlingar (Haraway, 2016b). 

Spekulativa fabulationer och spekulativt tänkande har Haraway (2013) 
hämtat från Stengers (2011). Det är ett komplext uttryck som inkluderar etiska 
aspekter som handlar om att beslut behöver tas i relation till de som kommer 
                                                 
med referens till filosofen Gilles Deleuze (1925–1995), det vill säga närvarande fast frånva-
rande i ett större sammanhang. 
29 Med valet att översätta staying with the trouble med stanna hos och hålla fast vid problemet 
vill jag fånga intimiteten och det relationella kravet i bemärkelsen att lära sig något i tidplatsen 
hos någon annan, med något annat. I hålla sig kvar hos ett problem, innebär att tidplatsen i sig 
inrymmer ett problem med otaliga relationer, som är ett ontologiskt problem och en möjlighet  
samtidigt. 
30 ”practices of curiosity”. Haraway (2016b) nämner följande verk av Despret (2004, 2005, 

2008, 2014, 2015). För fortsatt läsning se också Desprets (2016) bok What would Animals Say 
If We Asked the Right Questions? 
31 ”timeplace”. Jag använder genomgående Haraways (2016b) begrepp timeplace. Tidplats an-
vänds i bemärkelsen att tid och plats inte särskiljs, en plats är alltid olika vid olika tidpunkter 
och tidplats förstås således som onto-epistemologisk situering. Barad (2007) använder med re-
ferenser till teoretisk fysik begreppet spacetime. 
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att leva i och med dess konsekvenser.32 Spekulativa fabulationer och tänkande 
innebär att förhålla kunskapsproduktion till de frågor som ställs, samtidigt 
som det handlar om att forskare, forskningsfrågor och metoder samhandlar. 
Följaktligen, för att kunna tänka annat,33 spekulativa tankar, behövs det utfor-
mas och konstrueras adekvata koncept och enheter som aktivt ”relaterar kun-

skapsproduktion till de frågor de försöker svara på” (Stengers, 2008, s. 92 i 

Wilkie, 2018, s. 348, egen översättning).34 De spekulativa fabuleringarna i re-
lation till ett lekfullt utforskande med vatten innehåller också överraskningar, 
häpnad, förvåning och potentiella what if? Att ställa frågan ”tänk om?” och/el-

ler ”vad skulle hända då?” blev del av den framväxande forskningsmetodolo-

gin och barnens idékonstruktioner som en effekt av barnens känslo- och fak-
tamässiga engagemang. 

Tsing (2015) har genom sitt antropologiska arbete inspirerat till att upp-
märksamma det lilla och ofta förgivettagna. I vattenprojektet handlar det lilla 
exempelvis om barnens möten med en skorvs (lat. Saduria entomon)35 rörelse 
i vatten och om naken huds möte med isande kallt vatten. Gemensamt för 
Stengers, Haraway och Tsing är att de på olika sätt vecklar ut varandets relat-
ionella komplexitet, i vilket människor, de mer-än-mänskliga och det materi-
ella samhandlar, genom att arbeta med olika skalors relationella rörliga sam-
tidighet. I sina laborerande med olika skalor som verktyg, för dessa teoretiker 
samman det molekylära, partikulära, lokala, globala och planetära, i vilket va-
randets relationella komplexitet framträder. Skalor används i avhandlingspro-
jektet som paraplybegrepp, vilket omfattar kunskapsfält, discipliner, rappor-
ter, vittnesmål, nivåer och/eller axlar (Tsing, 14 april 2021). I vattenprojektet 
har förhållningssättet att röra sig med, fram och tillbaka, genom och mellan 
en flerfalt av skalor varit viktigt för att uppmärksamma de oregelbundna ef-
fekterna av mänsklig aktivitet i vår samtid (Tsing, 14 april 2021). I avhand-
lingsprojektet har att tänka med skalor möjliggjort att uppmärksamma och 
möta den mångdisciplinära komplexitet som producerades i förskolebarnens 
och mina möten och utforskande med vatten. Gemensamt för Haraway 
(2016b), Stengers (2015, 2018) och Tsing (2015, 14 april 2021) är att de po-
ängterar det brådskande behovet att i vår samtid – Antropocen36 – utforska 
andra metoder och metodologier för kunskapsproduktion med kapacitet att 
synliggöra varandets mångfald. Jag återkommer till resonemanget om skalor 
genomgående och behandlar idékomplexet Antropocen i kapitel 2. 

                                                 
32 ”speculative fabulations and speculative thinking”  
33 Uttrycket “att tänka annat” använder jag utbytbart med nyskapade och nyskapande. 
34 “[…] relate knowledge production to the question it tries to answer” 
35 ”Skorv är en kvarleva från istiden, som antagligen spreds från Sibiriska kusten västerut till 
Östersjön.” (Livet i havet, 20 juli 2021). 
36 Begreppet Antropocen föreslogs år 2000 av Paul J. Crutzen och Eugene F. Stroemer för att 
benämna vår samtid, som kännetecknad av mänsklig – antropogen – aktivitet.  
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Berättande och berättelser 
I den här avhandlingens kappa och i artiklarna använder jag berättande som 
metod, det Haraway, Stengers och Tsing benämner storytelling. Tsing (2015, 
s. 37, egen översättning, kursivt i original) skriver exempelvis ”Att lyssna på 

och berätta en uppsjö av berättelser är metod”.37 Berättandet som metod hand-
lar både om något som görs och att något görs begripligt i relation till varandra 
(Tsing, 2015). Det innebär att berättande som metod i avhandlingsprojektet 
både varit ett sätt att arbeta med barnens berättelser och en metod för mig att 
skapa relationer mellan barnens upplevelser och frågor samt mina geoveten-
skapliga kunskaper. Således har berättandet som metod bidragit till den fram-
växande forskningsmetodologin. 

I arbetet med barnen har jag engagerat mig i deras berättelser och relaterat 
dem till berättelser från naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap och filo-
sofi med syftet att bidra till att ge andra, och fler, versioner av det som fram-
trädde. Berättandet i vattenprojektet kom att omfatta förskolebarnens, som de 
lokala kännarna, och mitt berättade och lyssnande på historier som en del av 
vårt samarbete. Jag delade med mig av geovetenskapliga berättelser om vat-
tenrening, inlandsisar och halvöknar. Förskolebarnen delade med sig av sin 
situerade kunskap – sin expertis som kännare och kännande av vatten, lokala 
företeelser med referenser till filmer, serier och sagor. Jag relaterade också till 
minnen, sagor, skönlitteratur och andra berättelser som framträdde som vik-
tiga under barnens undersökande arbete med vatten. Genom att väva fakta med 
fiktion, konst med vetenskap, och sätta ihop berättelserna med teori produce-
rades nya berättelser. Att använda berättandet som metod dels under själva 
vattenprojektet, dels efter vattenprojektet och i framskrivandet av både före-
liggande kappatext och artiklar handlar till stor del om att lyssna, som Ha-
raway (2016b) beskriver det, både till barnens berättelser och till vad berättel-
serna i sin tur relaterar till. 

Berättelserna som ingår i avhandlingens artiklar och avhandlingskappan 
består av många mindre berättelser och kan inte alltid skalas snyggt eller sättas 
i en begriplig ordning (Tsing, 2015). 38 Ibland uppstår glapp och överlapp-
ningar. Ett sätt att presentera fler berättelser från vattenprojektet än de som 
ingår i artiklarna och i kappan är genom det bildkapitel som återfinns mellan 
kapitel 2 och kapitel 3. De bilder och texter som valts ut och återfinns där visar 
på den mångfald av berättelser som projektet innehöll. Som Stengers (2010) 
skriver är det forskarens ansvar att organisera berättelserna på ett sätt som är 
läsbart, vettigt och samtidigt synliggör att berättelserna produceras i relation 
till något eller någon. Det har jag försökt göra efter bästa förmåga. Det är 
också så att läsaren av avhandlingsprojektet kommer förstå berättelserna på 

                                                 
37 “To listen to and tell a rush of stories is a method.” 
38 Här använder jag mindre i bemärkelsen minor (Braidotti, 2019a). 
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sitt sätt, utifrån kunnande och bakgrund. Stengers (2010) skriver att när fors-
kare saktar ner och uppmärksammar värden, skyldigheter och ansvar framstår 
berättelserna som viktiga, vilket är hur jag förstått förskolebarnens berättelser 
om vatten. Berättelserna om barns engagemang med vatten har undersökts, 
experimenterats med och dokumenterats på olika sätt och är integrerade i 
kommande kapitel och i artiklarna. 

Situering av vattenprojektet 
Vattenprojektet som del av avhandlingsprojektet kan beskrivas av en posthu-
manistisk interventionsstudie. Inom posthumanistisk forskning har intervene-
rings- och interventionsbegreppet använts under en längre tid i ett flertal stu-
dier (se exempelvis Alaimo, 1994; Lenz Taguchi, 2012a), Intervenering och 
intervention syftar på ömsesidig förändring, en ömsesidighet som mycket väl 
kan vara asymmetrisk. Syftet är alltså inte att smälta in utan snarare att sätta 
igång händelseförlopp och rörliga nätverk av kunskapsproduktion som distri-
bueras och omvandlas (Lammes, 2018, s. 145, egen översättning).39 

Det innebär att forskaren i en posthumanistisk interventionsstudie sam-
handlar med andra aktörer (Lenz Taguchi, 2012a). I vattenprojektet omfattade 
dessa specifikt av aktörerna förskolebarn och vatten i vilkas samhandlande 
producerade kunnande, här-och-nu (och i framtiden). Det handlar alltså om att 
intervenering och intervention i vattenprojektet utgår från att ”vi är permeabla, 
framväxande varelser, beroende av varandra både inom och utom våra porösa 
gränser” som Alaimo (2010, s. 156, egen översättning) skriver.40 

Det innebär också att jag här förtydligar att intervenerade och intervention 
i det här avhandlingsprojektet skiljer sig från en interventionsstudie inom ra-
men för exempelvis en randomiserad kontrolldesign som i forskningsprojektet 
Hjärnvägar i förskolan (se exempelvis Palmer, Lenz Taguchi, Kjällander och 
Frankenberg, 2019). Interventioner med betydelsen att forskaren ser sig som 
intervenerande i en pågående praktik förekommer alltså inom olika forsk-
ningstraditioner, kunskapsfält och discipliner. I designen av vattenprojektet 
har jag hämtat inspiration från flera olika forskningsområden såsom feminist 
technoscience (FTS),41 geovetenskap, aktionsforskning och medborgarforsk-
ning. Gemensamt för denna inspiration är en forskningsprocess som kan be-
skrivas som ett samarbete mellan medverkande och forskare (Somekh, 2006). 

                                                 
39 “[…] give rise to processes in which positions, shapes and networks of knowledge production 
become distributed, transformable and mobile.” 
40 ”[…] we are permeable, emergent beings, reliant upon the others within and outside our 
porous borders.” 
41 FTS och Feminist Science and Technology Studies (STS) har vuxit fram hur feministisk 
kritik mot teknik och vetenskap (Åsberg och Lykke, 2010), snarare än att detta forskningsfält 
vuxit fram ur STS (Adrian, m.fl., 2018). 
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Den posthumanistiska interventionsstudien är genomförd med intentionen 
att intervenera, påverka och vara en del av pågående praktiker och aktiviteter 
(jämför med Alaimo, 1994; Lenz Taguchi, 2012a). Det innebär att jag med-
verkat aktivt i barnens vardagliga förskolepraktiker och genomfört min studie 
ihop med barn, miljöer och aktiviteter som barnen känt till och behärskat. 
Samtidigt har förskolans och förskolebarnens praktiker och metoder interve-
nerat i mina praktiker. Utforskandet av miljöfrågor och vatten har drivits av 
våra olika frågor och olika hypoteser i olika miljöer med olika material, till-
sammans med kunskap från olika kunskapsfält, med vilka vi utvecklat meto-
der/sätt att undersöka och tänka med vatten. Vattenprojektet tar alltså sin ut-
gångspunkt i interventionsforskning i vilket forskaren med olika metoder in-
tervenerar inifrån specifika praktiker och kunskapsfält. 

Begreppet intervention förutsätter former av omfattande såväl som inten-
siva engagemang (Suchman, 2007) och inspiration har hämtats från tidigare 
förskolestudier i vilka forskaren varit del av det som undersökts och installe-
rad i en praktik (se exempelvis Eriksson, 2020; Gustafsson, 2021; Lenz 
Taguchi, 2012a). Det innebär inte att jag förlagt ansvaret för min studies ge-
nomförande på barnen utan det handlar istället om att jag som forskare tar 
ansvar för de effekter avhandlingsprojektet och forskningsprocessen generar i 
ett samarbete med barn (jämför med Vetenskapsrådet, 12 juni 2017, 4 januari 
2021).42 Vattenprojektet utforskar därmed vilka former för barns medverkan i 
samhälleliga miljöfrågor som rör vatten som kan utvecklas genom ett mång-
disciplinärt förhållningssätt och lokala här-och-nu-samarbeten mellan fors-
kare och förskolebarn. I vattenprojektet utmanades både forskare och barn att 
svara an på de miljöfrågor som rör vatten som är angelägna här-och-nu. Där-
med är kunskapsobjektet för avhandlingsprojektet, som tidigare nämnts, att 
utforskande undersöka och utveckla former och metoder för förskolebarns 
känslo- och faktamässigt engagemang och medverkan i samhälleliga miljöfrå-
gor som rör olika aspekter av vatten. 

Det gemensamma utforskandet, i sin komplexitet, kan förstås med hjälp av 
Haraways (2016b) mångbottnade laborerande med begreppet kinship, som jag 
i avhandlingsprojektet använder i bemärkelsen göra gemenskap, vänskap och 
släktskap genom att skapa band och relationer med de mer-än-mänskliga, det 
materiella och/eller människor. Tid och plats, nyfikenhet, lust och intresse 
samt vars och ens individuella idéer och minnen, producerade tillsammans 
med vetenskapliga fakta och idéer om vatten, utforskande praktiker i och med 
promenader, exkursioner och samtal. I våra gemensamma utforskandemöten 

                                                 
42 Initialt var mitt syfte för avhandlingsprojektet att inkludera förskolebarnen som medforskare, 
vilket exempelvis syns i samtyckesförklaringen (Bilaga 1, 2 och 3). Emellertid omfattar barnet 
som medforskare en rad etiska aspekter som var svåra att uppnå i praktiken utifrån de etiska 
styrdokument som avhandlingsprojektet givetvis följer, exempelvis att det enskilda barnets 
identitet inte skulle röjas. 
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med exempelvis nysnö, organismer såsom blåstång (lat. Fucus vesiculosus),43 
och dansande vågmönster över sandrevlar, glittrade det ibland till, i vilka vi 
nyfiket prövade och sökte olika möjliga sätt att undersöka vatten, vara tillsam-
mans med vatten och upprätta relationer med vatten. Dessa glittrande mikro-
händelser, delar av vardagliga förskolepraktiker och -aktiviteter, producerades 
som viktiga för forskningsprocessen genom att de nyfiket engagerade försko-
lebarnen och mig känslomässigt (jämför med Holmes, Jones och Osgood, 
2020 med referens till MacLure, 2015).  

Den kunskap som producerats i vattenprojektet kan förstås som situerad, i 
bemärkelsen märkt kunskap, alltså kunskap märkt av personliga erfarenheter, 
upplevelser och åsikter (Haraway, 1988). Haraways teoretiska utgångspunkter 
medför att kunskapsproduktion i feministisk forskning är del av den partiella 
verklighet som forskaren kan se samtidigt som det gör forskaren etiskt ansva-
rig (Haraway, 1991 i Lykke, 2010).44 I senare arbeten utvecklar Haraway 
(2012, 2016b) sitt feministiska resonemang genom uttrycket response-ability, 
som jag här använder som forskarens ansvar att svara an, ett resonemang som 
handlar om ansvar och att svara an på de frågor som ställs, i det här fallet om 
miljön och vatten. Den kunskapsproduktion som avhandlingen producerar, 
kan därmed sägas vara ”minor science” (Braidotti, 2019b, s. 113), vetenskap 

som produceras i det lokala samtidigt som kunskapsproduktionen kan förstås 
som en lokal rörlig mångfald (Haraway, 1991) då projektet inkluderade många 
olika individer; mig själv och 46 förskolebarn, samt minst lika många frågor.  

Fokus i det här avhandlingsprojektet ligger på att tillsammans med försko-
lebarn som medverkande samarbetspartners, utforska vatten tillsammans 
inom pågående didaktiska förskolepraktiker för att därmed som forskare un-
dersöka hur och genom vilka relationer, former och metoder för engagemang 
och medverkan som genereras. Vidare fokuseras också de potentiella scena-
rier och idékonstruktioner som produceras som effekter av förskolebarnens 
och mina engagemang med konkreta miljöfrågor, följaktligen engageras det 
potentiella i tänk om? och/eller vad skulle hända då? På liknande sätt som i 
andra typer av interventionsprojekt kan vattenprojektet förstås som öppet, 
framväxande, anpassningsbart, dynamiskt och icke-linjärt (Cohen, Manion 

                                                 
43 ”Under stilla fullmånekvällar i maj och juni släpper tångplantorna ut miljarder små ägg och 
spermier i Östersjöns vikar. Svärmningen är synkroniserad och följer tidvattnet och månens 
dragningskraft trots att vi i Östersjön inte har något tidvatten. Det är en kvarleva från när tången 
endast växte i tidvattenzonen.” (Livet i havet, 29 april 2021a). 
44 Haraway (1991) laborerar med begreppen site och sight i sin framskrivning av situerad kun-
skap, vilket gör att forskaren förhåller sig både till sin situering och sitt seende. I studien an-
vänds verbet se i denna vidgade bemärkelse. I senare vetenskapsteoretiska arbeten utvecklar 
Haraway (2012) sitt resonemang genom begreppet response-ability. Ytterligare ett uttryck med 
liknande innebörd är Patti Lathers (1991, s. x) catalytic validity som beskrivs på följande sätt: 
”Rather than researcher neutrality, she argues for a more collaborative, praxis oriented and ad-

vocacy model that acts on the desire for people to gain self-understanding and self-detennina-
tion both in research and in their daily lives.” 
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och Morrison, 2018). Således ett projekt där vi nyfiket intervenerande i, störde 
och undersökte varandras praktiker. I dessa nyfikna möten produceras meto-
dologi vilka utmanar positioner, metoder och kunskapsproduktion. Den forsk-
ningsmetodologi som producerades i mötet mellan förskolebarnen, mig själv 
och vatten kan alltså förstås som framväxande och distribuerade, omvand-
lingsbar och rörlig. 

Syfte och forskningsfrågor 
I den här posthumanistiska interventionsstudien, som utgår från onto-episte-
mologiska antaganden, har jag installerat mig i pågående förskoledidaktiska 
praktiker för att intervenera och därigenom praktiskt utforska vatten tillsam-
mans med 3–5-åriga förskolebarn. I vattenprojektet förstås barnet som med-
verkande kännare och kännande av sina egna förskolepraktiker och av vatten 
från sina tidigare och framväxande erfarenheter och kunskaper. I utforskandet 
ingår vatten som specifik aktör och mer-än-mänsklig samarbetspartner. I ut-
forskandet ingår även naturvetenskaplig kunskap som redskap för att under-
söka hur och med vilka situerade framväxande metoder som det är möjligt att 
skapa känslo- och faktamässigt engagemang, medverkan och kunnande om 
miljöfrågor tillsammans med förskolebarn.  

I studien undersöks också den framväxande onto-epistemologiska forsk-
ningsmetodologin som producerades som ett resultat av de metoder som ut-
prövats och utvecklats i mina, förskolebarnens och vattens möten. Det innebär 
att dessa framväxande metoder producerades i relation till, och som en konse-
kvens av, såväl forskarens som förskolebarnens medverkan och vårt gemen-
samma känslo- och faktamässiga engagemang i olika miljöfrågor som rör vat-
ten. 

Syftet är att tillsammans med förskolebarn på olika sätt utforska aktören 
vatten för att därigenom undersöka och utveckla former och metoder för 
(känslo- och faktamässigt) engagemang och medverkan i samhälleliga och na-
turvetenskapliga miljöfrågor, och gemensamt generera mångdisciplinära be-
rättelser om vatten i vår klimatföränderliga värld. Ett ytterligare syfte är att 
producera kunskap om den onto-epistemologiskt situerade och framväxande 
forskningsmetodologin som samproducerades av de aktörer som medverkade 
i den posthumanistiska interventionsstudien. 

 
Med utgångspunkt i detta har följande forskningsfrågor formulerats: 
 
Hur, och genom vilka relationer, genereras former och metoder för (känslo- 
och faktamässigt) engagemang och medverkan i miljöfrågor när en forskare 
och förskolebarn utforskar vatten tillsammans inom ramen för pågående di-
daktiska förskolepraktiker? 
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Vilka onto-epistemologiskt situerade forskningsmetoder genererades som 
konsekvens av förskolebarnens och forskarens (känslo- och faktamässiga) en-
gagemang och medverkan i det gemensamma utforskandet av och med aktö-
ren vatten. 
 
Vilka potentiella mångdisciplinära berättelser produceras som effekter av för-
skolebarns och en forskares (känslo- och faktamässiga) engagemang och öm-
sesidiga medverkan med avseende på konkreta miljöfrågor som rör vatten som 
aktör? 
 
Definitioner av centrala begrepp i syftestexten och forskningsfrå-
gorna 
 
Onto-epistemologi, innebär att tillblivelse och lärande inte går att särskilja 
utan hänger intimt samman. 
Kännare/kännande, är en kunnig och kännande samarbetspartner, expert på 
sin egna frågor och sin egen praktik.  
Aktör, avser i detta arbete en produktiv och oförutsägbar kraft, vitalitet eller 
relation som sätter igång kreativa processer och som producerar frågor. Det 
medför att aktörer kan vara mänskliga, mer-än-mänskliga eller materialiteter. 
Samhällsvetenskapliga och naturvetenskapliga miljöfrågor hänvisar till att 
visa på miljöfrågors relationella komplexitet, det vill säga miljöfrågor handlar 
samtidigt om samhälleliga som naturvetenskapliga aspekter. 
Mångdisciplinära berättelser innebär för detta arbete de narrativa konstruk-
tioner som producerades i samarbetet mellan förskolebarn, mig själv, vatten, 
vattenspecialister och andra aktörer. Dessa berättelser utgör studiens resultat. 
Engagemang hänvisar i detta arbete såväl till ett känslomässigt som kunskaps- 
och faktamässigt engagemang i vid bemärkelse, utan specifika definitioner 
vad gäller motivationsbegreppet eller definitioner av nyfikenhet. 
Medverkan avses i detta arbete att vara med, bidra, hjälpa till och samverka, 
det för att tydliggöra barnens möjlighet till att aktivt välja att vara med vid 
utforskandemötena.  
Kunnande avses att barnet är kunnigt och redan kan och att barn också ständigt 
utvecklar nytt kunnande.  
Begreppen engagemang, medverkan och kunnande används ihop med meto-
der med syftet att undersöka vilka konkreta didaktiska respektive forsknings-
metoder som växte fram som en konsekvens av detta posthumanistiska inter-
ventionsprojekt. 
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Disposition 
Denna sammanläggningsavhandling består av fyra delar; en kappatext på 
svenska och tre artiklar på engelska, varav två är publicerade i internationella 
tidskrifter. Den tredje är vid avhandlingens tryckning insänd till en nordisk 
tidskrift och är under granskning. Kappan innehåller sju kapitel, vilka kan lä-
sas i föreslagen eller i valfri ordning. 

I kapitel 1 introduceras studien och avhandlingsprojektets forskningspro-
blem samt projektets teoretiska anspråk. I kapitel 2 situeras avhandlingspro-
jektet i relation till vatten som specifik aktör och till tidigare forskning som 
relaterar till vatten, miljö, hållbarhet och naturvetenskap och Antropocen. Ka-
pitel 3 behandlar de pågående och befintliga förskolepraktiker och -aktiviteter 
som jag som forskare intervenerade i, samt tidigare forskning som relaterar 
till dessa praktiker och aktiviteter. I kapitel 4 behandlas metodologiska och 
teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning i relation till feminist tech-
noscience (FTS), geovetenskap, aktionsforskning och medborgarforskning 
som avhandlingsprojektets metodologi inspirerats av. Kapitel 5 behandlar 
vattenprojektets genomförande och organisering på de två förskolor som 
ingick i projektet samt projektets etiska överväganden, dataproduktion, hante-
ring av data och urval av data för analys. I kapitel 6 görs en övergripande 
redogörelse för de tre artiklarna som ingår i avhandlingsprojektet. Kapitel 7 
innehåller en diskussion av avhandlingsprojektets resultat i relation till tidi-
gare forskning och projektets syfte och forskningsfrågor. 

Orsaken till att tidigare forskning inte behandlas i ett eget kapitel är att ka-
pitlens tre områden – vatten, förskolans praktik samt metodologi – hör hemma 
i tre olika kunskapsfält, med vitt skilda referenser. Därför har tidigare forsk-
ning skrivits fram integrerat med respektive kunskapsfält, i kapitel 2, 3 och 4. 

Mellan kapitel 2 och 3 ligger ett bildkapitel där data från vattenprojektet 
presenteras. Syftet med kapitlet är att presentera mer data än vad som ryms i 
artiklarna. Bildkapitlet utgörs av digitala bilder av teckningar, memos, förete-
elser, fenomen och processer som dokumenterades under förskolebarnens och 
mina utforskandemöten på de två förskolorna. Det utgörs också av utdrag från 
e-postkonversationer mellan mig och de externa vattenspecialister som med-
verkade i vattenprojektet. Urvalet av det empiriska materialet kan förstås som 
berättelser som ligger vid sidan av och utöver de olika texternas berättelser. 
Bilderna är alltså inte illustrationer till de olika texterna. 

Genomgående i kappan inkluderas fotnoter av olika slag: dels fotnoter där 
begrepp, uttryck och citat återges i originalspråk (engelska) och hur jag an-
vänder begrepp och uttryck, dels förklaringar av begrepp från exempelvis 
andra discipliner än förskoledidaktik såsom geovetenskap. Dessutom inklud-
eras korta berättelser från ”Livet i havet” i fotnoter, vilket är en digital fält-

handbok som visar de vanligaste arterna i svenska havsområden som försko-
lebarnen och jag engagerade oss i och med under vattenprojektet. 
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Kapitel 2 – det (o)ändliga vattnet 

Det här kapitlet tillägnas en för detta forskningsarbete helt central aktör och 
medproducent av kunskap – vatten. Vatten är inte bara centralt för den här 
studien. Vatten är också, som nämnts tidigare, på många platser i världen ut-
satt och det råder brist på rent vatten vilket drabbar alla levande organismer 
(IPCC, 2013). Vatten rör sig genom och med geologiska och geomorfologiska 
formationer och former (Sveriges geologiska undersökning, 12 november 
2020a, 2020b). Vatten är olika och förstås på olika sätt: vatten är molekylärt, 
partikulärt, existentiellt, känslomässigt, sinnligt, estetiskt, etiskt och en inter-
venerande stark generativ kraft. I sina kontakter och relationer med andra ma-
terier är vatten en transformatör av tidplats och i det avseendet är och blir 
vatten – historia, politik, teknik, filosofi, kultur och producent av praktiker. 
Vatten är alltså medproducent av miljön och omvärlden. ”Att skapa världar är 

inte begränsat till människor”, för att citera Tsing (2015, s. 22, egen översätt-
ning).45 I avhandlingsprojektet är vatten centralt för miljöfrågor globalt och 
nationellt, liksom för förskolan och förskoledidaktiken, och blir därför en cen-
tral aktör. 

Kapitlet innehåller en redogörelse för vatten i dess mångfacetterade for-
mer, som integreras med tidigare forskning från de två kunskapsfälten geove-
tenskap och förskoledidaktik. I varje avsnitt relaterar jag också till avhand-
lingsprojektet, till förskolebarnens och mitt utforskande med och av vatten, 
med exempel från projektets empiriska material och artiklar. Ett syfte med 
kapitlet är att problematisera vatten som i första hand en mänsklig resurs och 
fokusera vatten som relationellt, globalt, lokalt, partikulärt och molekylärt och 
som del av förskolan och barns vardag. 

Att vatten är mer än en resurs och ständigt närvarande upplevde förskole-
barnen och jag på konkreta sätt i vattenprojektet. Vatten förkroppsligades i 
våra (och andra organismers) kroppar genom det vi drack och åt, i våra kläder 
och i det material vi dokumenterade i och med under våra utforskande möten. 
I de tre artiklarna problematiseras; hur vatten genom sin frånvaro får effekter 
för vattenlevande organismer (Artikel 1), hur vatten löper genom underjordisk 
infrastruktur i hemkommunen (Artikel 2) och hur förorenat vatten är möjligt 
att få rent igen (Artikel 3). Vatten var dock närvarande på många fler sätt. 
Förskolebarnen och jag utforskade salt- och sedimenthalter i vattenprover med 
våra händer och fingrar. Vi erfor vattens föränderlighet tillsammans med 
                                                 
45 ”Making worlds is not limited to humans.” 
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smältande snöhögar och kondens på torkskåp. Vi upplevde droppande vatten 
från stalaktiter under en bro. Vattenprojektet genomsyrades även av vatten 
genom populärkulturen, exempelvis fantasivarelser från H.C. Andersens saga 
om Den lilla sjöjungfrun (Andersen, 1837[2015]), nordisk mytologis is- och 
vattenväsen (Linderot, 2017) liksom clownfisken Nemos oceaniska resor från 
Disney Pixar-filmen Hitta Nemo (2003). Vatten tog form som biologi och eko-
logi i förskolebarnens och mitt utforskande, i vilket vatten möjliggjorde möten 
med de organismer som levde i direkt anslutning till rinnande vattendrag, 
groddjur, insekter, växter som träd och blommor. Vatten upplevdes som socio-
materiellt – en relation av sociala och materiella samhandlingar – i vårt utfors-
kande av vattens antropogena infrastruktur när vi genom mötet med brunns-
lock och vattenspecialister46 i förskolornas omgivningar blev presenterade för 
avloppsvattens underjordiska labyrint av tunnlar (Artikel 2).47 Vårt utfors-
kande av vatten inkluderades den hydrosociala cykeln (Linton och Budds, 
2014), vilket accentuerar att vatten är intimt involverat i såväl naturliga som 
mänskligt konstruerade relationer, praktiker och infrastrukturer i vilka barn 
medverkar. Den hydrosociala cykeln kan förstås som en breddning av den 
hydrologiska cykeln, i bemärkelsen att den även inkluderar det sociala (Linton 
och Budds, 2014). Den hydrosociala cykeln uppmärksammar hur ”vatten och 

det sociala gör och gör om varandra genom tid och plats” (Linton och Budds, 

2014, s. 170, egen översättning).48 
En utgångspunkt för kapitlet, liksom för projektet, är att vatten alltid har 

varit och kommer att vara någon annanstans (Chandler och Neimanis, 2013). 
Genom sina föränderliga materialiseringar är det rörligt och förflyttar sig stän-
digt. Det gör det i princip omöjligt att biologiskt, fysiskt och kemiskt särskilja 
vatten, människa och andra aktörer från varandra. Vatten suddar ut tid och 
plats och utmanar anspråk om individualitet och ägande (Chen, MacLeod och 
Neimanis, 2013). Vatten är mer än enbart en resurs och materia, det är snarare 
en aktör. Det beskriver Coole och Frost (2019, s. 9, egen översättning) på föl-
jande sätt utifrån ett posthumanistiskt perspektiv: en aktör är ”[…] ett över-

skott, kraft, vitalitet, relation eller skillnad som gör materia aktiv, självkreativ, 
produktiv och oförutsägbar.”49 Vatten kan alltså förstås som en produktiv ak-
tör och kraft som i det här vattenprojektet satte igång kreativa processer i för-
skolebarnens och mitt utforskande, och ibland fick saker att hända och frågor 
att uppstå. I samarbetet med barnen blev det tydligt att vatten alltid är närva-
rande och att vatten är relationer och förbindelser som kopplar samman plats, 
                                                 
46 Gruppen vattenspecialister inkluderar två vatteningenjörer och en vattentekniker med olika 
utbildningar. Dessa tre var verksamma i det vatten- och avfallsföretag som ansvarade för kom-
munens vatten och avfallshantering.  
47 Avloppsvatten är ett samlingsnamn för dagvatten, spillvatten, kylvatten och vatten från be-
gravningsplatser (Naturvårdverket, 11 maj 2020). 
48 “water and society make and remake each other over space and time” 
49 ”[…] an excess, force, vitality, relationality, or difference that renders matter active, self-
creative, productive, unpredictable.” 
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kropp och tid. Ett exempel är när barnen Wilma och Alma, i samband med att 
de tidigare hört mig berätta om att vatten idag är samma vatten som existerade 
under forntiden, fnissandes konstaterar i förskolehallen, att de kanske drack 
dinosauriekiss. I barnens spekulativa fabulerande (Haraway, 2016b), sam-
handlar geovetenskapliga fakta och paleontologiska fakta om dinosaurier med 
vatten från kranen och med barnens lek och fantasi. 

En vetenskaplig framställning av vatten involverar olika samtidiga relat-
ionella skalor (Tsing, 2015) – det är samtidigt partikulärt, molekylärt och 
handfast konkret och samtidigt övergripande relaterat till olika samhällsfunkt-
ioner och livsviktiga funktioner i samhället. Mitt tillvägagångssätt gällande 
skalor är inspirerat av hur Tsing (2015) i sina antropologiska studier visar hur 
olika skalor pågår samtidigt, inte alltid går att styra eller organisera och inte 
är enkla att koordinera. De olika skalorna är relationellt förbundna med 
varandra och vid granskning av dem uppmärksammas hur lokala och globala 
relationella varanden, de mänskliga och de mer-än-mänskliga, politiska, eko-
nomiska, sociala, ekologiska och biologiska tillstånd samhandlar i vår världs-
omfattande situation av klimatförändring, lokalt som globalt (Tsing, 2015). På 
ett liknande sätt är vatten samtidighet; det är globalt, lokalt, partikulärt och 
molekylärt på samma gång och förbinder tid och plats. I mitt resonemang i det 
här kapitlet har jag förhållit mig till Haraways, Stengers och Tsings tillväga-
gångssätt att ta sig an olika typer av skalor för att veckla ut vattens relationella 
komplexitet. Vatten är aktör, fenomen och medverkar i olika kunskapsfält där 
det undersöks, behandlas och förhålls till olika skalor, som på olika vis var 
relevanta för projektet. I nästkommande avsnitt redovisar jag de mångveten-
skapliga fakta och kulturella betydelser som vatten som aktör hade i de kolla-
borativa utforskanden som förskolebarnen och jag var involverade i under det 
nio månader långa vattenprojektet. 

Vatten… 
Vatten som mer-än-mänsklig aktör är en relationell kraft på många skalor där 
den minsta skalan är molekylär. Vatten är en dipol, en asymmetriskt uppbyggd 
molekyl av två väteatomer och en syreatom, H2O. Den allmänt förekommande 
polära kemiska föreningen vatten blandas med andra vätskor och reagerar med 
och löser salter lätt (Stenhammar, 2012). Vatten är helt enkelt ett bra lösnings-
medel som inte bara löser upp salter utan löser upp och formar exempelvis 
berggrund (Sveriges geologiska undersökning, 12 november 2020a, 2020b). 
Vatten producerar olika geomorfologiska formationer i glaciala, glaciofluvi-
ala och glacioakvatiska processer, exempelvis de i Sverige vanligt förekom-
mande glacifluviala rullstensåsarna (Blomdin, Peterson Becher, Smith, 
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Regnéll, … och Mikko, 2021).50 Vatten silar och filtrerar – perkolerar – genom 
geologiska former, berggrund och genom geomorfologiska former, bortom 
det som är förminbart för oss människor (Sveriges geologiska undersökning, 
12 november 2020b). Dessa geoformationer medierar och innehåller vatten, 
de är samtidigt tids- och klimatarkiv (Sveriges geologiska undersökning, 7 
april 2020), som påminner om vad som varit, vad som är och hur materier 
omskapas och därmed om vad som kan bli. 

I vattenprojektet framträdde isräfflor på rundhällar med skarp stupande lä-
sida,51 olika historiska strandlinjer, klapperstensfält, flacka strandängar och 
avsnörda havsvikar som aktörer i förskolebarnens och mitt utforskande. Dessa 
tids- och klimatkapslar var del av vårt utforskande och berättade exempelvis 
om specifika platser där vi kunde hitta vatten och berättade om vad som tidi-
gare varit och vad som skulle kunna bli vid havsnivåhöjning och översväm-
ning (se Lantmäteriet, 2021). Isräfflor vi tidigare sett, känt och följt med våra 
fingrar och kroppar på hällarna i närheten producerade exempelvis frågor om 
vilken is som kan göra räfflor i hård sten. I och med dessa frågor framträdde 
den senaste istidens kilometer tjocka istäcke, djupt smältvatten där bara de 
högsta punkterna i vår nutida omgivning låg ovanför vattenytan och Öster-
sjöns olika faser, som issjö med sötvatten och som hav (för fortsatt läsning se 
exempelvis SYKE, 2020). 

Vatten är en bra transportör som förflyttar sand, grus och sten, I förskole-
barnens vardag kunde det observeras direkt på förskolegårdarna, där grus och 
sten täppte igen brunnsgaller och brunnar vid hård och kraftig nederbörd. Vat-
ten transporterar också biologisk materia som pinnar, löv och jord, vilket för-
skolebarnen och jag blev varse när vi filtrerade våra vattenprover. Vatten 
transporterar och förflyttar även mikroskopiska bakterier, virus och kemiska 
föreningar och föroreningar som förskolebarnen och jag inte kunde urskilja 
när vi utforskande vatten. Trots sin mikroskopiska litenhet var dessa och deras 
effekter på människan och andra organismer, del av exempelvis barnen Almas 
och Liams situerade, lekfulla experimenterande av hur smutsigt vatten kan re-
nas (Artikel 3). 

                                                 
50 Dessa geomorfologiska formationer är specifikt kopplade till inlandsisar och glaciärer, for-
made i anslutning till dessa (glaciala), i isälvar (glacifluviala) och som lämningar i anslutning 
till isar som mynnar ut i hav (glacioakvatiska). (Sveriges geologiska undersökning, 12 novem-
ber 2020a, 2020b). 
51 När isen glider på sitt underlag drar den med sig stenar och block som skrapar underlaget och 
lämnar efter sig repor i berggrunden. Sådana så kallade isräfflor är oftast inte särskilt djupa och 
de syns speciellt bra på rundhällar. Isräfflor kan också bildas av olika slags glaciärer, lika väl 
som av inlandsis. Isräfflorna visar isens huvudsakliga rörelseriktning. De flesta isräfflor som vi 
kan se idag har uppkommit under Weichselistidens senaste fas. Rundhällar: Ofta är stötsidan 
rundad och jämn medan läsidan är skrovlig och söndersprucken då bitar av berget har brutits 
loss och följt med isen. (Botnia-Atlantica, 2021) 
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Cirka 3 procent av allt vatten på jorden är sötvatten, resterande är således 
saltvatten (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 3 maj 2021).52 
Vatten på jorden nybildas inte utan vattenmängden är konstant (Sydvatten, 26 
november 2020). Hur vatten uppkom finns olika hypoteser och teorier om. En 
sådan teori är att vatten kommit till jorden via meteoriter (Daly och Schultz, 
2018). Ursprunget till uppkomsten av vatten bygger alltså på hypoteser, eller 
som Haraway (2016b) och Stengers (2010) kanske skulle uttrycka det, speku-
lativa fabulationer och berättelser. Vattens komplexa och mångfacetterade 
förflyttning och rörelse i sitt planetära cirkulära system sker till stor del bortom 
det mänskligt förnimbara vilket gör det svårt och komplext att spåra och följa 
vatten, exempelvis för att undersöka torkas effekter på vattendrag och på ve-
getation (Orth och Destouni, 2018). Vatten bortom det för förskolebarnen och 
mig förnimbara, handlade exempelvis om att vattnet i ett vattendrag från en 
dag till en annan försvann (Artikel 1) och att stora issnöhögar under en varm 
förmiddag försvann utan att lämna en vattenpöl som minne. I sin kontinuerliga 
omkonfigurering, i tid och plats, tar vatten enbart provisorisk form. 

… i Antropocen 
I dagens värld är vatten utsatt, hotat och det råder brist på vatten i många om-
råden och vattens naturliga cirkulära rörelse är rubbad (IPCC, 2013, 2021b). 
Vår samtid kännetecknas av att mänsklig – antropogen – aktivitets påverkan 
är och har varit så genomgripande att den konkurrerar med globala geofysika-
liska processer, vilket orsakat oåterkalleliga skador som exempelvis de kli-
matförändringar och miljöproblem som vi idag erfar och upplever (Steffen, 
m.fl., 2015). År 2000 föreslog Paul J. Crutzen och Eugene F. Stroemer att den 
mellanglaciala kvartära geologiska tidsepoken Holocen övergått i Antropo-
cen, en ny geologisk epok kännetecknad av antropogen aktivitet (Crutzen och 
Stroemer, 2000).53 I Antropocen är människan geologisk aktör, så även för-
skolebarnen och jag som del av vår samtid (jämför med Hadfield-Hill och 
Zara, 2019). Vatten och dess egenskaper förändras idag i mänsklig tid snarare 
än i geologisk tid, med effekter som höjda havsnivåer, förändrade neder-
bördsmönster, smältande glaciärer och inlandsisar (IPCC, 2013). 

Enligt Working Group on the Anthropocene är Antropocen geologiskt och 
stratigrafiskt verklig och gruppen rekommenderar därför en formalisering av 

                                                 
52 Omkring 97 % av allt vatten på jorden finns i haven. Resterande 3 % finns i grundvatten, 
markvatten, glaciärer, isar, sjöar, vattendrag, biosfär samt atmosfär. (Sveriges meteorologiska 
och hydrologiska institut, 3 maj 2021). 
53 Mellanglacial period definierar tidsepok mellan två istider (Sveriges geologiska undersök-
ning, 12 november 2020b). 
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Antropocen som geologisk epok (Subcommission on Quaternary Stra-
tigraphy, 21 maj 2019). 54 Att Antropocen är stratigrafiskt verklig innebär att 
det globalt går att hitta en distinkt gräns med specifika markörer i sediment 
avsatta efter Holocen. Dessa antrogena markörer som är kopplade till den 
stora accelerationen, vilken kännetecknas av populationsökning och industri-
alisering i mitten av 1900-talet (Zalasiewicz, Waters, Summerhayes, Wolfe, 
… och William, 2017) markerar alltså slutet på den mellanglaciala geologiska 

epoken Holocen med stabilt klimat.55 Bland de markörer som identifierats är 
artificiella radionuklider som associeras med kärnvapentestning och så kal-
lade teknofossil, exempelvis deponier och konglomerat av cement, betong, as-
falt, plast och aluminium. Konglomerat i form av sammanblandningar av ce-
ment, betong, asfalt, plast, aluminium och annat material bildar i sin tur nya 
mineral och bergarter (Waters, Zalasiewicz, Summerhayes, Barnosky, … och 

Wolfe, 2016).56 Eftersom vatten är del i utvinning av komponenter till betong, 
cement, plast och andra konsumtionsprodukters framställningsprocesser, an-
ses människan indirekt konsumera även det vattnet, vilket med miljöekono-
miska begrepp benämnas virtuellt vatten (Allan, 2003). 

Under det att förskolebarnen och jag i vattenprojektet utforskade vatten, 
mötte vi regelbundet teknofossil under våra exkursioner i förskolornas omgiv-
ningar. I anslutning till olika byggnationer och vid nyasfalteringar stötte vi 
exempelvis på spilld cement eller asfalt blandat med metall och organiskt 
material. I andra fall var olika ”plastiglomerat” bestående av smält plast, sedi-

ment som sand, organiskt material och bergartsfragment (Corcoran, Moore 
och Jazvac, 2014, s. 4), del av och i förskolebarnens och mitt utforskande. I 
våra besök till Östersjöns havsvikar hittade vi ibland (sten)hårda aggregat av 
sammansmält plast, sand och organiskt material, bland stormuppriven 

                                                 
54 Stratigrafisk, används i bemärkelsen geologisk lagring exempelvis i sedimentära bergarter, 
det vill säga bergarter som bildas genom cementering och hoppressning av lösa sediment som 
främst utgörs av mineralkorn och fragment från äldre bergarter som vittrat och eroderats. (Na-
turhistoriska riksmuseet, 22 februari 2021). 
55 Följande antropogena fenomen associeras med Antropocen: ökad erosion och sedimenttrans-
port associerade med urbanisering och jordbruk; markerade och plötsliga antropogena stör-
ningar av kol-kväve-fosfor-cykeln, olika metaller och nya kemiska föreningar; miljöföränd-
ringar genererade av dessa störningar: global uppvärmning, höjning av havsnivån, försurning 
av havet, spridning av ”döda zoner” i havet, snabba förändringar i biosfären både på land och i 
havet till följd av livsmiljöförlust, predation, explosion av tamdjurspopulationer och artinvas-
ioner; (global) spridning av nya mineral och stenarter som inkluderar betong, flygaska, plast 
och annat material, så kallade teknofossiler (Waters, m.fl., 2016). 
56 Konglomerat är i geologisk bemärkelse, benämningen för sedimentärbergart, som består av 
hopcementering av olika avrundade stenar i olika storlek som sammanfogats av mindre partik-
lar som sand, vanligen avsatta vid kanten av olika vattenkroppar (Naturhistoriska riksmuseet, 
22 februari 2021). 
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blåstång (lat. Fucus vesiculosus), kilrödblad (lat. Coccotylus truncatus),57 ös-
tersjösallat (lat. Monostroma balticum) och östersjömusslor (lat. Limecola 
balthica).58 

Inom Working Group on the Anthropocene har det också diskuterats andra 
stratigrafiska gränser, exempelvis jordbruksrevolutionen och avskogningen 
med start för 12 000 år sedan (Waters, m.fl., 2016). Även 1400- och 1500-
talens transoceaniska resor som bidrog till den första biologisk globaliseringen 
i vilket sjukdomar, människor, djur och växter förflyttades mellan olika kon-
tinenter samt 1700-talets industriella revolution har diskuterats (Waters, m.fl., 
2016). Dessa potentiella stratigrafiska gränser är intimt kopplade till före-
komsten av vatten och de mänskliga aktiviteter som vatten möjliggör. 

Begreppet Antropocen har olika betydelse inom olika vetenskapliga disci-
pliner. Ovanstående redogörelse utgår från Antropocen som en geologisk tids-
lig enhet som potentiell del av den geologiska tidsskalan (Submission on 
Quaternary Stratigraphy, 21 maj 2019). Stengers (2015) och Despret (2016) 
bygger vidare på och utvecklar ovanstående resonemang i relation till posthu-
manistisk teori genom att skriva fram effekterna av Antropocen. De skriver 
att Antropocen handlar om att förstå att jorden och naturen behöver skyddas 
från ytterligare antropogen påverkan för att förhindra överträdelse av tröskel-
värden för jordens möjlighet till återhämtning. En överträdelse som om det 
inträffar skulle ”[…] ge upphov till allvarliga störningar i ekosystem, sam-

hällen och ekonomier.” (Steffen, m.fl., 2018, s. 1, egen översättning).59 An-
tropocen, skriver Stengers (2015) och Despret (2016), handlar också om att 
förstå jordens och naturens kapacitet att utplåna allt levande, vilket uppmärk-
sammar alla organismers utsatthet.60 Nu och i framtiden handlar Antropocen 
om oförutsägbara och nyckfulla effekter av mänsklig aktivitet såsom extrem 
torka och översvämningar till följd av förändrade nederbördsmönster eller 
höjda havsnivåer (IPCC, 2013). Att tänka med Antropocen, som Stengers 
(2015) och Despret (2016) skriver, handlar om att tänka om, både i bemärkel-
sen att tänka annat och i bemärkelsen att uppmärksamma människans relation 
                                                 
57 ”Kilrödblad är en flerårig rödalg som kan bli mycket gammal. Den består av en eller flera 

kilformade blad eller trådformiga årsskott.” (Livet i havet, 29 april 2021b).  
58 ”Östersjömusslan lever nergrävd några centimeter ner i mjuka havsbottnar, antingen i sand 
eller i lera. För att kunna både andas och äta när den ligger nergrävd har den två långa and-
ningsrör, så kallade sifoner. Dessa sifoner kan bli sex gånger längre än själva musslan, och 
sticks upp genom leran till vattnet ovanför. Den äter små partiklar av döda växter och djur 
antingen genom att filtrera vattnet eller genom att svepa med en av sina sifoner över bottenytan. 
Normalt blir östersjömusslor mellan fem och tio år gamla. Om musslan levt sitt liv i djupa, kalla 
områden blir den mindre till växten, men kan istället bli hela 30 år gamla. Östersjömusslan är 
viktig som fiskföda.” (Livet i havet, 29 april 2021c). 
59 ”[…] cause serious disturbances in ecosystems, societies and economies.” 
60 Genomgående använder jag här begreppen jorden och naturen på liknande sätt som exempel-
vis Stengers (se exempelvis 2015) och Haraway (se exempelvis 2016b) använder begreppet 
Gaia. Begrepp som Gaia beskriver Haraway (2016b, s. 43 med referens till Stengers) som skap-
are och förgörare av komplexa fenomen som utgör en levande planet, alltså inte en resurs att 
exploatera eller något som behöver skyddas. 
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till och med världen och naturen. Haraway (2016b) förhåller sig till detta ge-
nom att visa på att Antropocen handlar om att uppmärksamma och ta ansvar 
för mänsklig planetär aktivitets påverkan och svara an på aktiviteterna och 
dess effekter genom att göra annat. Människan förstås som av världen med 
skyldighet att göra epoken Antropocen så kort som möjlig (Haraway, 2016b). 
Stengers (2015), Desprets (2016) och Haraways (2016b) beskrivningar av idé-
komplexet Antropocen omfattar således ontologiska, epistemologiska, etiska 
och metodologiska aspekter som utmanar konventionella tankebanor och tan-
kevanor. Dessa resonemang öppnar upp för hur naturvetenskaplig och sam-
hällsvetenskaplig forskning eller forskning i humaniora svarar an på Antropo-
cen. 

Antropocen engagerar forskare inom en rad discipliner. Inom utbildnings-
forskning har de senaste åren exempelvis medfört problematisering av miljö- 
och hållbarhetsutbildning som utgår från människan som separat från naturen 
(Crinall och Somerville, 2020). I det posthumanistiska ontologiska antagandet 
om människan som av världen fokuseras exempelvis barns relationer med och 
i det partikulära, lokala och vardagliga i undersökandet av barns informella 
lärande i relationer med vatten, lera och jord genom vardagliga återkommande 
promenader (Crinall och Somerville, 2020). Metodologiskt utgår Sarah 
Crinall och Margaret Somerville (2020) från deep hanging out, en antropolo-
gisk och etnografisk ingång till det fält som utforskas, som de kombinerar med 
Haraways (2016) nyfikenhetspraktik.61 I en annan studie utgår Fikile Nxumalo 
och Marleen Villanueva (2019) metodologiskt från multispecies ethnography 
och låter olika estetiska uttryck vara del av metodologin. De har undersökt 
barns utforskande av och lärande i olika organismers sårbarhet i Antropocen 
genom att som forskare ta del av barns engagemang med vatten och miljöför-
störing, Mexica Kalpulli Tlatlpapaloti och Miakan/Garza Coahuiltecan62 si-
tuerade kunskap (Nxumalo och Villanueva, 2019). Multispecies ethnography 
har sitt ursprung i etnografisk forskning som har en mer-än-mänsklig ingång, 
i vilket världen och människan har sammankopplade relationer. En multispe-
cies etnografisk ingång handlar om att expandera etnografin genom att upp-
märksamma kulturella och sociala aspekter samtidigt som den uppmärksam-
mar andra organismer (Kirksey och Helmreich, 2010). Multispecies ethno-
graphy är alltså en del av samhällsvetenskap och humaniora som utgår från 
relationella perspektiv för att fokusera mer-än-mänskliga aktörer (Locke och 
Muester, 2018). 

                                                 
61 Deep hanging around myntades för första gången av antropologen Clifford Geertz (1998). 
Crinall och Somerville (2020) hämtar också inspiration från Ben Walmsely (2018) och Peter 
Wogan (2004). 
62 Ursprungsbefolkning i området norra Mexico och södra Texas, USA (University of Texas at 
Austin, 17 september 2021). 
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I relation till Stengers (2015) och Desprets (2016) resonemang om An-
tropocen, utmanar bland andra Haraway (2016b) begreppet Antropocen ytter-
ligare och föreslår istället Chthulucene för att frångå Antropocens (hu)man-
centrering. Chthulucene handlar om att ta ansvar för det faktum att mänsklig 
aktivitet fundamentalt rubbat geosystemet, vilket utgår från vetenskaplig 
forsknings redogörelser för antropogena aktiviteters destruktiva effekter på 
jorden, med konsekvenser som klimatförändringar och effekter på vatten (Ba-
tes, Kundzewicz, Wu och Palutikof, 2008). Haraways (2016) begrepp 
Chthulucene handlar också om att svara an genom spekulativa fabulationer 
som potentiellt är radikalt avvikande lösningar på problem och frågor jämfört 
med konventionell forskning. I Chthulucene behövs både vetenskapliga fakta 
och spekulativa fabulationer för att ta ansvar genom att svara an (Haraway, 
2016b). Chthulucene är ”[…] en tidplats för att lära sig att stanna upp hos och 

hålla kvar sig i problemet” (Haraway, 2016b, s. 2, egen översättning), vilket 
omfattar att ta ansvar genom att svara an på en skadad jord/värld/natur.63 I 
tidplatsers samtidigheter fokuseras människans, de mer-än-mänskligas och 
det materiellas samhandlande och relationella beroende, i vilket det finns möj-
lighet att tänka om, göra om och återskapa världar tillsammans (Haraway, 
2016b). I kapitel 4 utvecklas resonemanget gällande Chthulucene. 

I vattenprojektet var flera av förskolebarnens och mina frågor existentiella, 
producerade här-och-nu, och handlade om människor och andra aktörer. 
Dessa handlade exempelvis om massdöd av grod- och/eller paddyngel till 
följd av att ett vattendrag torkade ut (Artikel 1). Andra frågor uppstod i relat-
ion till förskolebarnens situerade kunskap, exempelvis med och genom barnen 
Almas och Liams kunskap om att leva och vistas i norra Afrika och medel-
havsområdet, som är geografiska områden med konstant vattenbrist (Artikel 
3). I relation till deras berättelser och erfarenheter kom våra frågor att handla 
om vad förskolebarnen och jag konkret skulle kunna göra här och nu för att 
hushålla med vatten och hur vi skulle göra för att rena smutsigt vatten. Vat-
tenprojektet kom att härbärgera frågor och problematiseringar av hur vatten 
och organismer på lokal nivå och globalt kan skyddas från mänsklig påverkan 
och hur människan kan leva i klimatförändring. I och med frågor som fram-
ställdes i vårt intima och partikulära utforskande av vatten, satte de oss i relat-
ion till andra frågor och tidplatser. Med start i att tänka och vara här-och-nu 
kom förskolebarnens och mina frågor att handla om att tänka med, och stanna 
hos Antropocen med pågående klimatförändring och biologisk massutrotning 
(Barnosky, Matzke, Tomiya, Wogan, … och Ferrer, 2011) i relation till vatten 

som förutsättning för upprätthållande av olika organismers liv. 

                                                 
63 ”[…] timeplace for learning to stay with the trouble”. 
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… i en global geopolitisk utblick 
Trots att alla människor har rätt till rent vatten och sanitet i en hälsosam miljö 
(FN, 28 juli 2010), lever en fjärdedel av världens befolkning, varav många 
barn (och kvinnor), i miljöer med smutsigt vatten, skadliga utsläpp och dålig 
sanitet (UNICEF, 29 oktober 2020). Tillgången till vatten är kopplat till geo-
grafisk position, geologi och geomorfologi, samt utbyggnad av vatteninfra-
struktur där tillgång till sanitet i många fall främst påverkas av samhälleliga 
faktorer (IPCC, 2013). Det här avsnittet behandlar vatten ur ett politiskt, hi-
storiskt och socialt perspektiv med referens till geografi och geomorfologi.  

Vatten delas av flera nationer vilket har politiska och ekonomiska effekter. 
Ett exempel är de olika dammbyggen i floden Nilen som explicit påverkar och 
har effekt för flera nationer norr om Sahara (för fortsatt läsning se exempelvis 
SVT Nyheter, 5 oktober 2020). Östersjön, som delas av 14 länder, är ytterli-
gare ett exempel där vattnets status har ekologiska, ekonomiska och politiska 
effekter (Naturvårdsverket, 12 juni 2020). Det transnationella EU-finansi-
erade Östersjöprogrammet är ett exempel på vattensamarbeten som handlar 
om bevarandet och nyttjandet av Östersjön. Det geologiskt unga havet Öster-
sjön är inte bara ett av världens mest förorenade hav utan det är också unikt 
på grund av sin låga salthalt, vilket bland annat bidrar till artfattigdom samti-
digt som det möjliggör för samexistens av saltvattenorganismer, sötvattenorg-
anismer och lokalt förekommande – endemiska – arter (SYKE, 2020).64 Denna 
till ytan lilla vattenkropp var det hav förskolebarnen i vattenprojektet hade 
direkt närhet till och erfarenhet av. Det var det hav de badat och lekt i och vid 
dess strandkanter som de klättrat, lekt bland klippor, vassruggar, uppsköljd 
tång och letat slipade porslins- och glasbitar bland sten och grus tillsammans 
med förskolan och med sina familjer.  

I Norden är tillgången på sötvatten stor, vilket kan kopplas till områdets 
geografiska position med klimat med riklig nederbörd (Sveriges meteorolo-
giska och hydrologiska institut, 3 maj 2021a, 2021b), geologi och de geomor-
fologiska lämningar – minnen – från den senaste nedisningen som bidragit till 
att Sverige är perforerat av vattendrag (Lantmäteriet, 2021; Sveriges geolo-
giska undersökning, juli 2010, 28 maj 2020). Samtidigt är fördelningen av 
vatten och vattenkvalitén i Norden ojämn (Sveriges geologiska undersökning, 
december 2019; 26 november 2020). Därtill medför de antropogent framkal-
lade klimatförändringarna att klimatzoner förskjutits och nederbördsmönster 
och havsnivåer förändrats (IPCC, 2013). Detta kan förhållas till att vattenpro-
jektet genomfördes i Stockholmsregionen, vilken domineras av två vatten-
kroppar: Mälaren och Östersjön, som oundvikligen också påverkas vid för-

                                                 
64 Östersjön är har en salinitets gradient som varierar från 10 promille vid Öresund till 2–3 
promille vid Bottenviken, vilket gör miljö stressfull för organismer (BalticSea2020, 2020; Sve-
riges meteorologiska institut, 7 december 2020). Salthalten i världshaven ligger på ca. 35 pro-
mille (WWF, 26 februari 2020). 
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ändrade nederbördsmönster och havsnivåer. Av dessa är Mälaren huvudvat-
tenkälla för Stockholmsregionen och förser omkring två miljoner invånare 
med vatten, medan Östersjön som tidigare nämndes är ett av världens mest 
förorenade hav. Den delikata balansen mellan dessa två vattenkroppar regleras 
bland annat av slussar, vilket potentiellt gör att balansen snabbt kan ändras vid 
höjning av havsvattennivå med effekt på vattenförsörjning för innevånarna i 
Stockholmsregionen (Stockholms stad, 21 april 2020). På andra platser i värl-
den är nederbördsmängderna lägre jämfört med Sverige, exempelvis i medel-
havsområdet, i norra Afrika och områden söder om Sahara, vilket jag (Elkin 
Postila, 2002) och några av barnen som ingick i projektet hade kunskaper om 
och erfarenheter från (Artikel 3). Barnen som medverkade i vattenprojektet 
hade alltså olika relationer, kunskaper och erfarenheter till vattenplatser och 
klimatzoner. 

År 2015 antog världens stats- och regeringschefer en ny utvecklingsagenda, 
Agenda 2030, med 17 globala mål för hållbarutveckling. Dessa syftar till att 
upphäva fattigdom samt möjliggöra välstånd för alla inom ramen för skyddan-
det av vår planet (FN, 2015). Särskilt intressant för det här avhandlingspro-
jektet är de mål som rör rent vatten och sanitet, jämställdhet och jämlikhet, 
samt klimatförändringar och utbildning. Fem mål som finns uppställda i 
Agenda 2030 (FN, 2015) handlar direkt eller indirekt om rent vatten och sani-
tet. Vidare fokuserar ett mål vardera specifikt klimatförändringar respektive 
utbildning.65 I Agenda 2030 ingår en internationell gemensam satsning på eko-
nomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling, och en strävan efter en 
övergripande och holistisk utbildning för förskolebarn (FN, 2015). Upprinnel-
sen till den växande vågen av internationell utbildningsforskning som under-
söker miljö- och hållbarhetsutbildning går att finna i det globala idékomplex 
som inkluderar ekonomiska, ekologiska och sociala aspekter och deras relat-
ionella beroende.66 Genom Agenda 2030, Sveriges miljömål (Naturvårdsver-
ket, 16 april 2021; Regeringskansliet, 3 februari 2020), Skollagen (SFS 
2010:80) och Läroplan för förskolan (Lpfö18, 2018) har vatten aktualiserats i 
den svenska förskolans verksamheter, praktiker och aktiviteter, exempelvis 
som vattenprojekt där barn utforskar vatten på olika sätt (se exempelvis Stock-
holms stad, 22 juli 2020). Som tidigare nämnts är vatten oftast implicit närva-
rande i förskoleforskning som fokuserar miljö- och hållbarhet. Vatten som 
ämnesfokus i svensk förskoleforskning har dock behandlats inom kunskaps-

                                                 
65 Mål 3: Hälsa och välbefinnande. Mål 4: Utbildning. Mål 5: Jämställdhet. Mål 6: Rent vatten 
och sanitet för alla – Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet 
för alla. Mål 9: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Mål 10: Minskad ojämlikhet, 
rent vatten och sanitet. Mål 13: Bekämpa klimatförändringarna. 
66 Miljöutbildning (Environmental Education, EE), miljö och hållbarhetsutbildning (Environ-
mental and Sustainability Education, ESE), miljö- och hållbarhetsutbildning för förskolan 
(Early Childhood Education for Sustainability, ECEfS) och utbildning för klimatförändring 
(Climate Change Education/Climate Change Education for Sustainability). 
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fältet naturvetenskap, exempelvis i Jonna Larssons (2016) forskning om för-
skolans yngsta förskolebarns utforskande av grundläggande fysikaliska pro-
cesser som flyta-och-sjunka. Även Annika Åkerblom, Daniella Součková och 

Niklas Pramling (2019) har i en förskolestudie fokuserat vatten. I denna stu-
die, undersöks 6-åringars konceptualiseringar av vatten och förståelse av 
grundläggande kemi (Åkerblom, Součková och Pramling, 2019). 

Få studier uppmärksammar vatten som allestädes närvarande i förskolan. 
Ett undantag från detta är, Pacini-Ketchabaw och Vanessa Clark (2016) som i 
en studie i en kanadensisk förskolekontext lyfter fram vatten som del av den 
mat som äts, det material som används, de kläder som förskolebarnen bär och 
del av människan själv. 

Tillgången till rent vatten och sanitet i svensk förskolekontext är ofta för-
givettagen, del av vardagliga förskolepraktiker och -aktiviteter och sällan upp-
märksammad. Det självklara i tillgången till rent vatten och sanitet i svensk 
förskola är tätt sammankopplad med framväxten av det moderna Sverige och 
förbundet med en 150-årig utveckling av vatteninfrastruktur (Stockholm vat-
ten och avfall, 2011). I exempelvis 1930-talets trångbodda Stockholm var bo-
städer med rinnande vatten och toaletter undantag och då spelade föregångs-
verksamheterna till dagens förskolor, som barnkrubbor och barnträdgårdar, en 
viktig roll för barns hälsa och renlighet (Stockholmskällan, 2020).  

Vatten i förskolan är således sammankopplat med olika historiska skeen-
den, teoribildningar och influenser vilka har format dagens svenska förskola. 
Vatten i förskolan ”[…] är det vi gör det till”, för att följa Jamie Linton (2010, 

s. 3, egen översättning),67 och är ständigt kopplat till olika kunskapsfält så som 
naturvetenskaplig och hållbarhetsutbildning, renlighet och hälsa, liksom hi-
storisk forskning. 

                                                 
67 ”Water is what we make of it” 
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Bildkapitel 

Vatten är relationer som berättar om tidplatser som varit, är och kommer. 
Kommande sidor behandlar några vattenberättelser om barns engagemang 
med vatten och olika miljöfrågor. Dessa berättas genom bilder från vattenpro-
jektets omfattande empiriska material. Följande sidor inkluderar digitala bil-
der tagna med projektets digitala plattor, skannade bilder av teckningar, me-
mos och anteckningar från de olika projektdagböckerna och utdrag från e-
postkonversationer. Bilderna som ingår i bildkapitlet och de som finns i Arti-
kel 3, kan ses och upplevas i olika ordning, det vill säga de är inte framställ-
ningar eller representationer av avhandlingens texter. De kan alltså betraktas 
som berättelser, som är (re)konstruerade av förskolebarnens partikulära och 
lokala mångdisciplinära frågor, av vatten och av vår gemensamma doku-
mentation, av teori, av forskningsfrågor, av avhandlingsprojektets syfte och 
forskningsfrågor, av etik och olika annan data, i vilket vattens relationella 
komplexitet och samtidighet vecklats ut. 
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Det ligger helt i mitt uppdrag att utbilda våra medborgare. […] Så 
hinner jag och ev någon kollega med att förbereda oss lite, jag tän-
ker att jag då tar med någon av de ansvariga för dammarnas under-
håll som kan mer om hur de sköts. 

 
Jag tyckte det lät väldigt avancerat med vattenproverna som ni gör, 
jag vet knappt om vi kan lära barnen något mer 😊 Men vi kan göra 
ett försök. Särskilt att prata om vad dagvatten är och varför det blir 
smutsigt och hur man sen renar det är väl mina specialområden. Vad 
tror du om det? Sen kan vi säkert svara på de flesta av de frågor som 
kommer upp också. (e-post från vatteningenjör) 
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Vad tänkte ni när ni väl möte upp utforskargrupperna? (min fråga till vatten- 
ingenjörerna) 

Nervös, hur kan jag fånga deras intresse, att istället för att åka ut och stå och 
berätta, utan mer vara med barnen utifrån deras frågor. Förberedelse byggde bland 
annat på förhandsinformation om vad forskningsgrupperna forskade om/var intres-
serad av och förskolornas geografiska position. Egna förberedelser*: experimenten 
med tre behållare med sten/grus; sand; torv/jord och vatten – för att visa på sedi-
mentationshastighet och hur de olika delarna av reningsbassängerna fungerade, för-
beredelse med var vattenledningarna skulle kunna öppnas och visas, ”vattenrobo-

ten” med kameran och färg. I övrigt improvisation, att närvara i nuet, egen upp-

täcktsfärd, tänker att det blir lättare efter några gånger vad det är som fångar intres-
set. Att möta barngrupperna har varit en riktig energikick. (vatteningenjörernas 
svar) 
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Tack för svar och info! Kort kan projektet 
sammanfattas med att stort fokus ligger på 
vattens förflyttning genom landskapet från 
berghällar, vägar, diken till dagbrunnar och 
vad som händer på vägen samt hur vatten kan 
göras ”rent”, så din expertis passar verkligen 

projektet. Senast igår testade en grupp att rena 
insamlat vatten från ett dike med olika filter, i 
en egenkonstruerad ”filter- 
maskin”. Dåtid, nutid och framtid är också i 

fokus […]. 
(e-post till vatteningenjör) 
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Projektet i stort handlar om att tillsammans med förskolebarn 
i åldern 3–5 år utforska miljöfrågor som rör vatten, med hjälp 
av bl.a. naturvetenskapliga metoder, […].  
[…] få kontakt med någon som t.ex. är uppdaterad om det 

senaste som rör miljöfrågor rörande vatten i kommunen, som 
kan svara eller hänvisa oss när frågor som t.ex. handlar om 
framtida vattenförsörjning i kommunen, saltvatteninträng-
ning, konsekvenser på växt- och djurliv om vattennivån i om-
rådet höjs med 1 meter (konsekvensbeskrivningar osv.). […] 

jag söker någon som kan komplettera min egen utbildnings-
bakgrund som geovetare med inriktning mot naturgeografi 
och biologi samt som pedagog. 
(e-post till vatteningenjör) 
 



 

51 
 

 
Hör gärna av dig till mig om du har frågor om dagvat-
ten. Särskilt i mer urbana områden som vi bor i så 
transporteras det mesta av miljöföroreningarna som 
hamnar i våra sjöar med dagvatten. Om jag kan så hjäl-
per jag dig gärna att ta fram något material att visa bar-
nen, och jag deltar gärna och berättar också vid tillfälle.  
(e-post från vatteningenjör) 
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En grupp var också vid dagvat-
tenreningsanläggningen, med 
följd en massa frågor om den 
anläggningen som snabbt fick 
namnet ankhinderbana. Ef-
tersom barnen blev väldigt in-
tresserade och ställde många 
frågor, undrar jag om du an-
tingen har eller kan hänvisa till 
information rörande konstruk-
tion, vilket vatten som renas 
osv. eller om du till och med har 
tid att träffa oss vid tillfälle och 
berätta för oss om det här vat-
tendraget som alla barn på den 
förskolan mer eller mindre har 
relation till eftersom många bor 
i dess närområde. 
(e-post till vatteningenjör) 
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Kapitel 3 – förskolepraktiker som forskaren 
intervenerar i 

Att som forskare installera sig i en befintlig och pågående förskolepraktik kom 
för mig att handla om att nyfiket närma mig de två förskolornas och förskole-
barnens praktiker och aktiviteter. Oavsett vilken praktik, teori eller metod en 
forskare väljer för en intervention är kännedom om den beforskade praktikens 
aktiviteter och rutiner av betydelse för forskaren. Det här kapitlet beskriver de 
vardagspraktiker jag intervenerade och installerade mig själv i (jämför med 
Alaimo, 1994; Lenz Taguchi, 2012a) och hur definitionerna av begreppen 
praktik och aktivitet har vuxit fram. Med utgångspunkt i detta kommer kapitlet 
visa hur den posthumanistiska onto-epistemologiska interventionsstudien tog 
form. De praktiker som i studien kom att förändras i interaktion med forsk-
ningspraktikerna växte således också fram. På så sätt kom de didaktiska prak-
tikerna att bli delaktiga i konstituerandet av forskningspraktikerna och vice 
versa. Kapitlet innehåller också redogörelser för tidigare forskning inom för-
skoleforskning med fokus på förskolans praktiker. 

Förskolebarnens och mina utforskandemöten handlade om att låta våra 
olika praktiker och metoder presentera sig för varandra, i vilket min forsk-
ningspraktik och barnens förskolepraktiker gjorde sig begripliga för varandra 
(se Stengers, 2010). Det handlade också om att låta mig själv och avhandlings-
projektet vara del av och i de två förskolornas multipla praktiker, deras tidplats 
och puls. Samtidigt medförde själva interveneringen i de två förskolornas 
verksamheter att jag med mina praktiker och metoder från kunskapsfälten geo-
vetenskap och förskoledidaktik kom att samhandla med pågående praktiker 
och aktiviteter. Under projektets genomförande på de två förskolorna finjuste-
rades och i viss mån förändrades förskolans, förskolebarnens och pedagoger-
nas praktiker och mina forskningspraktiker i vårt samhandlande med vatten.  

Förändring av praktikerna var inget mål i sig utan något som uppstod i de 
pågående samhandlingarna mellan forskningspraktik och didaktisk praktik. 
Förändring uppstod genom att vi (barnen, jag själv och pedagogerna) samar-
betade så nära och inspirerades och påverkades av varandras handlingssätt och 
rutiner. För vattenprojektet kom aktiviteterna utomhusvistelser, utforskande 
arbetssätt och pedagogisk dokumentation (som inkluderar reflektionssamtal 
och samlingar) att bli viktiga. Dessa aktiviteter blev tidplatser för förskolebar-
nens och mina möten och möjliggjorde vårt kollaborativa utforskande av vat-
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ten. Andra aktiviteter som också ingår i förskolans praktik, hamnade i perife-
rin av vattenprojekten, som till exempel vilan och sångsamlingar. Emellertid, 
vilket jag ska visa i det här kapitlet, har alla förskolans aktiviteter en historisk 
bakgrund av betydelse för förskolans samtida praktik och därmed också för 
genomförandet av vattenprojektet. 

Förskolepraktikerna och forskningspraktikerna bär många likheter samti-
digt som de har olika syften, vilket också tydliggörs genomgående i förelig-
gande kapitel och i kommande kapitel 4 och kapitel 5. Något som uppmärk-
sammats genom vattenprojektet är att i mötena mellan dessa olika kunskaps-
fält, i de praktiker och aktiviteter som pågick och genomfördes i förskolan och 
i forskningen, producerades möjligheter att tänka, lyssna och förhandla till-
sammans. Detta beskriver Stengers (2014, 2018) som nödvändigt för att fors-
kare och kännare – i en specifik kontext kunniga och erfarna – ska lära känna 
varandra och varandras praktiker samt metoder. 

Det potentiella i att mötas 
Förskolebarnens möten med mig och vatten medförde ett slags distans till var-
dagens rytm och de repetitiva praktiker som de var vana vid. I dessa möten 
med barnen – kännarna – behövde jag som forskare bekanta mig med etiska, 
metodologiska, epistemologiska och ontologiska frågor som jag inte alltid 
kunde hantera eller visste svaret på. Samtidigt handlade våra möten om att 
påminnas om våra olika kunskapsfälts värde, value (Stengers, 2010, 2011), i 
betydelsen att värdesätta varandras situerade kunskap och metoder som vär-
defulla, snarare än att värdera kunskapsfält mot varandra. Våra möten hand-
lade om att producera andra och ibland nya relationer i vilka vi värdesatte 
varandras situerade kunskap. Mötena handlade också om att förhandla vad 
som var viktigt och angeläget att utforska och hur det angelägna skulle utfors-
kas och med vilka metoder.68 Stengers (2010, 2011) skriver att i värdesättandet 
av både egna och andras praktiker produceras möjligheter för trovärdigt me-
ningsskapande och verklighetsskapande, vilka gemensamt kan utvärderas. 

För vattenprojektet innebar det att förskolebarnen presenterade det de redan 
var del av och redan gjorde, och uppmärksammade mig på vad de redan kunde 
och var vana vid i sina vardagliga förskolepraktiker. Barnen introducerade 
alltså sina metoder i utforskandet med och av vatten för mig som forskare. När 
vatten skulle undersökas kände barnen alltså redan till en rad metoder som i 
mötet med geovetenskaplig fakta och metoder, förändrades och producerade 

                                                 
68 Jag använder begreppen angeläget, angelägna och angelägenheter i min översättning av 
Stengers (2014, 2015, 2018) matters of concern. Stengers inspiration till användning av ut-
trycket återfinns i Bruno Latours (se exempelvis 2004) resonemang om matters of fact respek-
tive matters of concern.  
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nya och andra metoder. Dessa möten av metoder kan alltså förstås som ny-
skapande i vilka nyskapade metoder växte fram. Mötet mellan förskoledidak-
tiska och geovetenskapliga praktiker och metoder producerade därmed till-
sammans den framväxande metodologi som handlade om att ömsesidigt defi-
nieras och förhandlas. Stengers (2011) beskriver detta som samexisterande 
(forsknings)praktiker. Att forska i pågående praktiker är komplext och samti-
digt ska samhandlingarnas komplexitet tas i beaktande. I det följande upp-
märksammas förskolan som praktik genom att fokusera det urval av förskole-
aktiviteter som kom att ingå i barnens och mitt utforskande av och med vatten 
i vattenprojektet, vilket därmed också blev en del av den framväxande forsk-
ningsmetodologin. 

Att intervenera i praktiker och aktiviteter som installerad 
inifrån 
Vetenskapspraktiker kan sägas vara ett konglomerat av aktiviteter, rutiner och 
metoder, vilket Karin Knorr Cetina (1999) beskriver som en sammanfogande 
blandning eller ett amalgam. Vidare skriver Knorr Cetina (1999, s. 1, egen 
översättning, kursivt i original) att olika vetenskapande praktiker producerar 
”hur vi vet vad vi vet”69 och att praktiker i sig är beroende av historisk slump, 
nödvändighet och tillhörighet. Hon utvecklar sitt resonemang genom studier i 
olika laboratoriemiljöer (partikelfysik och molekylärbiologi), för att synlig-
göra olika laboratoriekulturer och -praktiker. Denna utgångspunkt medför att 
det vetande och den kunskap som en specifik disciplin kan producera, enbart 
till liten del kan förändras och förskjutas och innefattar därmed en tröghet som 
blir igenkännbar genom sina ramar och rutiner. Stengers (2010, 2011, 2015, 
2018) återkommer regelbundet till resonemanget om olika discipliners paral-
lellitet och avsaknad av utbyte. Hon argumenterar därför för berikande möten 
mellan olika discipliners praktiker och metoder, för att i mötena möjliggöra 
för förändringar av desamma, vilket potentiellt kan omdana disciplinerna. 

I avhandlingsprojektet installerade jag mig i två förskolors pågående och 
befintliga förskolepraktiker och -aktiviteter: utomhusvistelser, utforskande ar-
betssätt och pedagogisk dokumentation. Urvalet av dessa praktiker gjordes för 
att kunna skapa förutsättningar för att i förskolebarnens och mina praktiker att 
tänka och agera tillsammans. Valet gjordes även med hänsyn till min övergri-
pande föresats att nyfiket närma mig barnens idéer och kunnande om miljöfrå-
gor som rör vatten. Därmed var aktiviteter med dialog och utbyten av olika 
slag nödvändiga. 

Inledningsvis var min roll som forskare troligen abstrakt och odefinierbar 
för barnen. Barnen lärde känna min praktik genom att jag förklarade min roll 

                                                 
69 ”how we know what we know” 



 

57 

och mina avsikter med studien: De var inte alltid intresserade av mig som 
forskare utan visade mer intresse för de aktiviteter jag satte igång och de 
material och begrepp jag presenterade. För mig var det enklare att känna igen 
förskolebarnens praktiker och aktiviteter och hur dessa fungerade genom min 
tidigare yrkeserfarenhet från olika förskoleverksamheter. Dock skedde min 
åter-inkoppling i och med, till viss del igenkända, förskolepraktiker nu som 
forskare, vilket innebar att dessa på vissa sätt framstod som nya och obekanta. 
Som forskare sökte jag ha en etiskt och kritisk blick på mitt förhållningssätt 
till barnens praktiker och metoder, hur de förstod mitt syfte och varför jag var 
där med dem. Det här skeendet i processen är i linje med en övergripande 
definition av interventionsforskning, det vill säga att låta varandras praktiker 
ömsesidigt intervenera (Alaimo, 1994; Lenz Taguchi, 2012a). Interventioner 
kan dock genomföras på en rad olika sätt beroende på ontologiska och episte-
mologiska val som görs, vilket i sin tur inverkar på hur praktik och aktivitet 
som begrepp definieras. 

Definitioner av begreppen praktik och aktivitet 
I definitionen av praktik utgår jag från det posthumanistiska antagandet att 
praktiker produceras i människors och andra aktörers relationella samhand-
lingar, oavsett om det är utbildningspraktiker så som förskolepraktiker eller 
forskningspraktiker (Lenz Taguchi, 2010). Definitionen av aktiviteter utgår 
från samma ontologiska antaganden, det vill säga att de produceras i relation-
ella samhandlingar inom de praktiker där de behövs och genomförs (de Laet 
och Mol, 2000). Det innebär att aktiviteter samhandlar med varandra och pro-
ducerar praktiker. Aktiviteter (och rutiner) är således till viss del upprepningar 
och till viss del i kontinuerlig förändring, vilket ger och lämnar utrymme att 
tänka och göra annat. I förskolebarnens och mina intervenerande möten pro-
ducerades även, som ovan nämnt, små förändringar i våra praktiker, vilket kan 
förstås som det Stengers (2010) beskriver som praktikernas ekologi.70 I prak-
tikernas ekologi produceras potentiellt andra metoder, värden och kunskap, 
som kan läggas till befintliga metoder, värden och kunskap (Stengers, 2010). 
I vårt intervenerande i varandras praktiker producerades alltså ibland andra 
och ibland nya relationer och aktiviteter, vilka värdesattes och engagerades 
olika och hade olika betydelse för olika individer (Stengers, 2010). Det gällde 
även för de utifrån vattenprojektet inbjudna kollaboratörer, de vattenspecia-
lister som medverkade i en del av projektet. Även deras praktiker och aktivi-
teter samhandlade då med förskolebarnens och mina när vi tillsammans enga-
gerade oss exempelvis i vatteninfrastruktur (Artikel 2). 

                                                 
70 ”ecology of practices” 
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Den svenska förskolan – ett konglomerat av praktiker och 
aktiviteter 
Svensk förskola och dess praktiker och aktiviteter kan anses villkora avhand-
lingsprojektets genomförande, eftersom dess metodologiska design produce-
rats med två förskolors pågående och befintliga praktiker. För att tydliggöra 
hur arbetet genomförts i själva vattenprojektet behandlar följande avsnitt olika 
förskoleaktiviteter som tillsammans producerar förskolepraktiker. 

I svensk förskolas reglerande styrdokument beskrivs inte hur verksamhet-
erna ska bedrivas. Det innebär att inom ramverket för Läroplan för förskolan 
(Lpfö18, 2018) och Skollagen (SFS 2010:80) förekommer olika typer och for-
mer av verksamheter, potentiellt lika många som det finns förskolor och för-
skoleavdelningar. Hur förskolor gör praktiker skiljer sig alltså åt, även om alla 
följer riktlinjer och styrdokument. För att följa Stengers (2011) resonemang 
går det att förstå som att verksamheter är i konstant förändring och produceras 
kontinuerligt i kollaboration med styrdokument, barn, pedagoger, aktiviteter 
och miljöer (jämför med Moberg, 2017). I denna kontinuerliga förändring 
återkommer dock vissa aktiviteter, rutiner och moment som återfinns på 
många svenska förskolor och även i förskoleverksamheter internationellt. För-
skolan i svensk kontext kan inte vara vad som helst, utan det finns vissa sam-
ordnande ramar och tydliga historiska förskolediskurser som håller ihop, styr 
och reglerar praktikerna, vilket problematiseras av ett flertal forskare (se ex-
empelvis Hammarström-Lewenhagen, 2013; Lenz Taguchi, 2000; Lindgren, 
2017; Lindgren och Söderlind, 2018). Aktiviteter, rutiner och praktiker kan 
följaktligen spåras historiskt genom de olika teoretiska och filosofiska influ-
enser som format förskoleverksamheter både i Sverige och internationellt.  

I förskolepraktiker återfinns också rutiner med bestämda tillvägagångssätt 
för hur de ska genomföras. I de förskolor där vattenprojektet genomfördes 
handlade dessa rutiner exempelvis om att gå till skolmatsalen för att äta lunch 
eller äta lunch i ett specifikt rum på förskolan. Själva vattenprojektet och för-
skolebarnens och mina utforskandemöten förhölls till dessa viktiga rutiner på 
olika sätt, även om de inte kom att ingå aktivt som del av min forskningsme-
todologi på samma sätt som samlingar och pedagogisk dokumentation.  

Förskolans rutiner och schema innebar exempelvis att själva tillfällena för 
förskolebarnens och mitt utforskande av vatten och miljöfrågor förhölls till 
tider för luncher och mellanmål. För min del som forskare kom denna åter-
kommande förskolerutin att handla om att bekanta mig och lära mig hur just 
de här förskolebarnen och förskolepedagogerna gjorde måltider, med de spe-
cifika rutiner och regler som ingick (jämför med Munck Sundman, 2013). Un-
der våra samtal vid måltiderna omförhandlades inte bara görandet av måltiden 
genom min medverkan utan även vattenprojektet. Det vi tillsammans under-
sökt i våra utforskande möten sipprade in och omförhandlades när det disku-
terades av de barn som medverkat. En annan förskolerutin som var gemensam 
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för de två förskolorna var vilan efter lunchmåltiden. Denna tidsmässigt om-
fattande förskolerutin (Grunditz, 2013) intervenerade i vattenprojektet på så 
sätt att de flesta utforskandemöten genomfördes på förmiddagarna, undantaget 
de som berörde de äldsta barnen. Även om själva vilandet i sig tidsmässigt 
inte alltid är omfattande så inkluderar vilan olika moment som innebar att pe-
dagogerna inte kunde vara med i vattenprojektet, exempelvis förberedelser 
före och lugna aktiviteter efter vilan (Grunditz, 2013), vilket således samhand-
lade med vattenprojektet. 

Utomhus som tidplats 
En stor del av förskolebarnens och mina möten i vattenprojektet involverade 
förflyttningar från en plats till en annan som vi genomförde genom att gå, ex-
empelvis när vi skulle besöka en havsvik eller en grund slättsjö.71 Gåendet blev 
också en viktig aktivitet för att lära känna förskolornas geologiska omgiv-
ningar, under vilket vi exempelvis stegade avstånd och rörde oss över klap-
perstensfält och rundhällar. I andra fall möjliggjorde själva gåendet utfors-
kande av var i förskolornas omgivningar vi kunde erfara, experimentera och 
engagera oss i vatten på en specifik plats eller för att samla in prover för att 
senare undersöka inomhus. I vattenprojektet utgjorde gående som förflytt-
ningsaktivitet från en plats till en annan en metod för att kunna mötas i och 
med vatten. Gåendet blev som aktivitet betraktad viktig i sig själv: en didak-
tisk metod och en forskningsmetod (jämför med Rautio, 2013). 

Ibland blev gåendet ett slags tidplats, i vilken förskolebarnen och jag ut-
forskade vattens olika faser kroppsligt, exempelvis när vi på morgonen tram-
pade sönder tunn is som formats på vattenpölar under natten, när vi gick ge-
nom luftig nyfallen snö eller när vi vadade genom vattenpölar, då detaljer som 
krasande is, fallande snö och droppande vatten och dess ljud uppmärksamma-
des. Själva aktiviteten att gå eller promenera var inte enbart något som skedde 
återkommande i vattenprojektet, utan är även ofta återkommande i dessa för-
skolor. Att förflytta sig från en plats till en annan ingick som moment för att 
kunna tillbringa del av dagen i skog och mark. 

Att gå eller promenera har även använts som metod i olika förskoleforsk-
ningsprojekt för att exempelvis utforska hur förskolan och de yngsta försko-
lebarnen i svenska urbana offentliga rum kan skapa utrymme, närvara och ta 
plats med inspiration från konstnärlig platsspecifika metoder (Eriksson, 
2020). Eller för att låta barn i svenska förskoleklasser via gåendet visa på plat-
ser som de ansåg viktiga respektive platser de inte tyckte om för att på så sätt 
utforska hur barn förkroppsligar etik och skapar etik (Halvars-Franzén, 2010). 

                                                 
71 Den slättsjö som besöktes under vattenprojektet, var liten till ytan, grund och näringsrik. 
Många till små och grunda sjöar i kustnära områden i Stockholmsregionen har uppstått då havs-
vikar blivit avsnörda från havet genom den landhöjning som pågått sedan istiden (Sveriges 
geologiska undersökning, 2018). 
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Idén om att barn, genom att vistas i naturen, lär sig med och aktiveras fy-
siskt, vittnar om ett förhållningssätt till naturen som handlar om hur vi före-
ställer oss naturen, vår natursyn samhandlar med det vi gör i naturen och hur 
vi nyttjar naturen (Sandell och Sörlin, 2008). Något som även speglas i föl-
jande citat från Läroplan för förskolan (Lpfö18, 2018, s. 9): 

 
Utbildning ska ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och 
varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö och till natur och 
samhälle. […] Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt 

utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, sam-
hälle och teknik. Barnen ska få förutsättningar att utveckla en allsidig 
rörelseförmåga genom att ges möjligheter att delta i fysiska aktiviteter 
och vistas i olika naturmiljöer. 
 

Ovanstående förhåller jag till den svenska allemansrätten. Företeelsen att fritt 
ha rätt att röra sig i skog, mark och vid strandkanter är ur ett svenskt perspektiv 
en självklarhet och i många fall en förgivettagen rättighet. Allemansrätten är 
inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap. 15§ regeringsformen) och 
är som praxis och utformning unikt för Sverige (Naturvårdsverket, 26 juni 
2020).72 Allemansrätten tillsammans med strandskyddet, del av Miljöbalken 
(SFS 1998:808), ger därmed alla rätt att röra sig fritt i skog, mark och vid 
strand, oberoende av ägarskap, förutsatt att hänsyn och varsamhet visas flora, 
fauna, markägare, verksamheter och andra människor (Naturvårdsverket, 17 
februari 2021). 

Både allemansrätten och strandskyddet utgjorde alltså förutsättningar för 
vattenprojektets utformning och var avgörande för att kunna utforska vatten 
och dess miljöfrågor på plats, utan att på förhand kontakta eventuella markä-
gare. Allemansrätten och strandskyddet innebar också att de förskolebarn som 
medverkade i vattenprojektet hade erfarenhet av att under sin förskolevistelse 
tillbringa del av dagen utomhus i naturen och vid vatten. Därtill möjliggjorde 
allemansrätten och strandskyddet att förskolebarnen och jag kunde möta de 
vattenspecialister från kommunen på de platser i samhället och naturen där de 
verkade med sina praktiker och aktiviteter. 

Allemansrätten omfattar också skyldigheter, såsom att vårda och ta hand 
om den natur en vistas i, vilket exempelvis omfattar att inte lämna sopor eller 
skräp i naturen eller att levande kvistar, grenar och träd inte får brytas eller 
fällas. Skyldigheter som förskolebarnen i projektet ofta var inbegripna i, ge-
nom att återkommande plocka skräp (Artikel 1) samt genom de återkommande 
(ibland intensiva) samtalen om vad som fick tas med tillbaka till förskolorna 
för att bevara eller för att undersöka mer ingående inomhus (Artikel 1, Artikel 

                                                 
72 Liknande motsvarigheter återfinns främst i Finland, och till viss del i Norge, Island och Skott-
land (Naturvårdsverket, 26 juni 2020). 
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3). Dessa samtal gällde bland annat växter, vattenlevande organismer som gro-
dyngel, de många vattenprovernas mikroskopiska organismer och i viss mån 
även vatten. 

Allemansrätten som vi känner den idag, har vuxit fram tillsammans med 
det moderna Sverige (Sandell och Sörlin, 2008). I likhet med Allemansrätten 
har även förskolan och dess praktiker, aktiviteter och rutiner formats och vuxit 
fram tillsammans med det moderna Sverige. Detta behöver i sin tur sättas i 
relation till Sveriges, ur ett internationellt perspektiv, sena urbanisering och 
industrialisering (ca. 100 år efter Storbritannien). Exempelvis bodde åtta av 
tio svenskar på landsbygden år 1800, det vill säga de levde med och i naturen 
snarare än distanserade från naturen (Sandell och Sörlin, 2008). Först år 1930 
levde varannan människa i Sverige i urbaniserade områden och med det bör-
jade friluftslivet växa fram med en allt viktigare pedagogisk roll i utbildnings-
systemet (Sandell och Sörlin, 2008). Tanken om fysisk fostran och naturen 
som lärare går tillbaka till Rousseau (1712–1778) och idén om människan som 
del av naturen (Halldén, 2009; Sundberg och Öhman, 2008; Änggård, 2014), 
via romantikens pedagog Friedrich Fröbel (1782–1852) som haft stort infly-
tande för förhållningssättet till naturen i svenska förskolepraktiker och -akti-
viteter, i vilket sinnligt och estetiskt erfarande av dygns- och årstidsväxlingar 
anses viktigt (Halldén, 2009). Exempel på samhälleligt engagemang återfinns 
i undervisningsmaterial som riktar sig mot barn, exempelvis: Naturvårdsver-
kets (2018) Allemansrätt – en vägledning, Sveriges meteorologiska och hyd-
rologiska instituts (2021) Kunskapsbanken och Sveriges geologiska undersök-
nings (2021) Geologisk. Förskolebarnen i vattenprojektet, var exempelvis väl-
bekanta med den ideella organisationen Håll Sverige Rents (Håll Sverige 
Rent, 2021). Tillsammans med sina förskolors pedagoger genomförde de re-
gelbundet en av organisationens barninriktade program: skräpplockarrundor i 
sina närområden (Artikel 1). 

Delar av Läroplan för förskolan (Lpfö18, 2018) går också att spåra tillbaka 
till Friluftsfrämjandet och 1950-talets friluftsskolor i vilket hemmets närmiljö, 
skogen och naturen blev platser för aktiviteter för att främja lärande om natu-
ren, naturvårdsfrågor, naturvetenskap och friluftlekar (Rantatalo, 2008). I fri-
luftsskolans aktiviteter återfinns likheter med dagens förskoleverksamheter, 
med moment som utforskande och observationer av växt- och djurliv i ens 
förskolans närmiljöer, spårövningar, rörelse i skog och mark och utflykter som 
kräver både eldningskunskaper och lägerutrustning (Skolverket, 27 januari 
2021). Således ger Rousseaus upplysningsidéer och Fröbels något senare idéer 
om barnet och naturen, återklang i 1950-talets Friluftsfrämjandets frilufts-
skola, deras sentida Skogsmulleskola och Ur och Skur-förskolor, liksom i Lä-
roplan för förskolan (Lpfö18, 2108) och Skolverkets (Skolverket, 27 januari 
2021) inspiration och stöd i arbete med hållbar utveckling, hälsa och rörelse i 
förskolan. 
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Tidigare studier om unga barns naturvistelser 
Naturvistelse och gående som metod har använts i forskningsprojekt med na-
turvetenskapligt fokus, exempelvis för att undersöka det informella lärande 
som uppstår i möten mellan barn, lera och jord i australiensk kontext (Crinall 
och Somerville, 2020). På ett liknande sätt, också i australiensk förskola, ge-
nom att göra den alldagliga förskoleaktiviteten promenader till sin metod drar 
Tonya Rooney (2019) tillsammans med förskolebarn uppmärksamhet till 
olika tidskalor. Rooney (2019) skriver att det repetitiva återkommande, så kal-
lade väder- och vittringspromenaderna, bjuder in till att tänka med och göra 
tid till något mer än linjärt. I barns, i forskares och i olika tidskalors och plat-
sers samhandlingar, dras uppmärksamhet till dåtid, nutid och framtid och ef-
fekter av klimatrelaterade förändringar. Rooney (2019) skriver att uppmärk-
sammandet av det lilla i möten med de mer-än-mänskliga andra – som myror, 
regn, växter och förändringar över tid i bekanta omgivningar – öppnar upp för 
alternativa sätt att möta våra nutida klimatförändringar. 73 

Pacini-Ketchabaw och Kathleen Kummen (2016) uppmärksammar också, 
i kanadensisk förskolekontext, olika tid och olika varelsers samhandling, så 
som kråktid och mosstid som stör vanlig klocktid i förskolepraktiker. I likhet 
med Ronney (2019) skriver Pacini-Ketchabaw och Kummen (2016) att utfors-
kandet och engagerandet i olika tidskalor erbjuder vägar att närma sig de ut-
maningar och möjligheter som presenterar sig i Antropocen. Pauliina Rautio 
(2013), Rooney (2019), och Pacini-Ketchabaw och Kummen (2016) startar 
sin forskning i aktiviteter som barn redan gör och i hur barn redan är i sin 
lokala omgivning. De ovan nämnda forskarna har inspirerat mig att stanna i 
gåendet, det vill säga att vara med gåendet och det som produceras i och med 
gåendet snarare än enbart se det som enbart förflyttning. 

I Rautios (2013) studie lyfts den till synes alldagliga aktiviteten att plocka 
och samla stenar fram som en betydelsefull aktivitet här-och-nu. Själva plock-
andet av stenar som aktivitet är meningsfull och viktig, om än temporär. I ett 
annat förskoleforskningsprojekt som genomförts utomhus har Taylor och Pa-
cini-Ketchabaw (2015) undersökt vilket lärande som uppstår när barn lär med 
och engagerar sig i de mer-än-mänskliga i sina olika närområde i Australien 
respektive i Kanada under två års tid. Mer specifikt har de utforskat vilket 
lärande som uppstår i mötet mellan förskolebarn, myror och daggmaskar. Tay-
lor och Pacini-Ketchabaw (2015) skriver att barns engagemang med myror, 
maskar, barn, skog och mark inte bara var del av en forskningsprocess, utan 
också har pedagogiska implikationer. I denna, som de kallar common world 
pedagogy, utforskas villkoren för möjligt lärande som per automatik inte 
handlar om barns och pedagogers meningsskapande eller lärande (Taylor och 
Pacini-Ketchabaw, 2015). En common world pedagogy handlar snarare om att 
                                                 
73 Rooney (2019) användning av begreppet weathering, fångar hon dubbelheten i begreppet 
genom att det inkluderar både väder och erosion, väder som både substantiv och verb med kraft 
att förändra. 
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fokusera på de mänskliga och de mer-än-mänskliga andras relationella sam-
manflätade beroende och söker att utgå från kunskapsproduktion i och med 
det som redan är och pågår (Taylor, 2017). 

Gemensamt för de ovanstående exemplen på naturvetenskapligt inriktad 
förskoleforskning är att den metodologiskt utgår från deep-hanging out som 
del av en multispecies ethnography, där forskaren kan förstås som inbäddad i 
praktikerna emellertid utan intention att förändra, bredda och/eller fördjupa 
barnens utforskande med faktakunskaper. Snarare är syftet att hänga med och 
följa barnen i deras utforskande i möten, exempelvis med olika samtidiga tids-
skalor (Pacini-Ketchabaw och Kummen, 2016). Det påminner om mitt tillvä-
gagångsätt så till vida att denna metodologi uppmärksammar det vardagliga 
och ofta förbisedda som pågår i unga barns vardag, det som de redan gör och 
engagerar sig i. Samtidigt skiljer sig mitt tillvägagångssätt, eftersom det fun-
nits en uttalad ambition att intervenera. Vidare, gemensamt för ovanstående 
är att forskaren svarar an på det barn uppmärksammar och det som är dem 
angeläget i möten med och i sin vardag genom att beskriva detta i forsknings-
artiklar. Detta uppmärksammande lyfter fram barns verklighetsskapande i An-
tropocen. Detta tillvägagångssätt i förhållande till ansvar och att svara an skil-
jer sig från mitt tillvägagångsätt på så sätt att jag i vattenprojektet svarade an 
på barnens angelägenheter genom att intervenera i barnens praktiker, introdu-
cera geovetenskap och metoder och inkludera vattenspecialister i projektet, 
förutom att lyfta fram barnens angelägenheter i text. 

Sammanfattningsvis handlade gåendet i vattenprojektet om att röra sig i 
skog, mark och i närhet till hav och sjö, liksom att röra sig på och med stigar, 
promenadvägar och trottoarer som tidplats för att utforska möjligheterna för 
att möta vatten i förskolornas närmiljöer. Tidplatser som ibland innebar att jag 
introducerade naturvetenskapliga metoder och kunskap i relation till det som 
var förskolebarnen och mig angeläget. I andra fall omformulerades gåendet i 
förskolebarnens och mitt utforskande av vatten, genom att som fysisk aktivitet 
avstanna helt för att i andra fall övergå till gå-springande och rus-springande 
i vårt gemensamma nyfikna utforskande av vatten i förskolornas närmiljöer. 
Ibland var gåendet helt enkelt en för långsam rörelse och då blev brunnslock 
eller andra aktörer attraktiva lokaliseringspunkter i landskapet, som fick oss 
att springa i stället för att gå (Artikel 2). Lusten att springa snabbt i exempelvis 
nedförsbackar blev oemotståndlig och då övergavs promenerandet tillfälligt.  

Utforskande som förskoledidaktisk metod 
Så kallad utforskande pedagogik med tillhörande metoder har bidragit till att 
möjliggöra flera av de aktiviteter som genomfördes i vattenprojektet. I det här 
avsnittet redogörs för hur vattenprojektet både skilde sig från, och liknade, 
utforskande pedagogik. Avsnittet reder också ut hur utforskande pedagogik 
bidragit till studiens utformning och den framväxande forskningsmetodolo-
gin. 
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Utforskande som förskoledidaktisk praktik har ett pedagogiskt och filoso-
fiskt ursprung som stäcker sig långt tillbaka historiskt. Under den svenska för-
skolans över hundraåriga tradition har utforskande didaktiska arbetssätt även 
haft andra etiketter såsom projektarbete och temaarbete (Lenz Taguchi, 2000; 
Lenz Taguchi och Palmer, 2017). I nutida svensk förskola är utforskande som 
pedagogisk strategi och metod välkänd och återfinns tio gånger i Läroplan för 
förskolan (Lpfö18, 2018, s. 10), i vilken det betonas att varje barn ska ges 
möjligheter att: 

 
[…] utforska, ställa frågor och samtala om företeelser och samband i 

omvärlden och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa 
och välbefinnande samt för hållbar utveckling.  
 

Utforskande har utvecklats som didaktiskt redskap i relation till olika teore-
tiska utgångspunkter, så som socialkonstruktionism, sociokulturell teori, post-
strukturalism och på senare år även relationell ontologi och posthumanism 
(Lenz Taguchi, 2010, 2012b, 2013[2018]; Åberg och Lenz Taguchi, 
2005[2018]). I det här avsnittet utgår jag från att det pedagogiska utforskande 
arbetssättet inkluderar en uppsjö av olika aktiviteter för att möjliggöra för barn 
att undersöka med alla sinnen och med hela kroppen (Elfström, Nilsson, Ster-
ner och Wehner-Godée, 2014). 

För förskolebarnen i vattenprojektet var det utforskande arbetssättet redan 
del av deras förskolepraktiker. Barnen hade således erfarenhet av att utforska 
frågor, idéer och hypoteser på olika sätt, och var vana vid att pedagogerna 
uppmuntrade deras nyfikenhet och utforskande, genom att både följa och ut-
mana barnen vidare med följdfrågor och nya infallsvinklar. Aktiviteter i ett 
lekfullt utforskande arbetssätt kan vara planerade på förhand, som exempelvis 
de promenader och vistelser i förskolors närmiljöer som redan nämnts och 
återkommande planerade stunder för skapande och konstruktion, i vilka spe-
cifika frågor och ämnen undersöks ofta på basis av barnens intressen och lust 
att undersöka (Elfström, m.fl., 2014). Ett utforskande arbetssätt kan också utgå 
från ett utforskande av en specifik fråga eller ett problem som ett barn eller en 
grupp barn undrar över, exempelvis hur högt ett torn är eller hur fönsterna 
putsas i världens högsta byggnader (Palmer, 2016). I det utforskande pedago-
giska arbetet sätts olika aktiviteter i arbete för att på så sätt fördjupa och bredda 
själva utforskandet av frågan eller problemet. Ofta delas utforskandet upp i en 
rad olika delprojekt kring olika frågor. Ett utforskande arbetssätt omfattar 
alltså både planerade och/eller spontana aktiviteter. 

Eftersom förskolebarnen i vattenprojektet hade erfarenhet av ett utfors-
kande arbetssätt gick det smidigt för mig att starta i en utforskande aktivitet 
för att komma igång med vattenprojektet. Emellertid behövde det klargöras 
för barnen att min ambition var att utforska ihop med dem med den skillnaden 
att jag intervenerade som forskare och inte som pedagog. Det innebar i stort 
ingen skillnad i vad som förväntades av förskolebarnen eller hur de tycktes 
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uppfatta situationerna då vi undersökte vatten tillsammans. Likväl medförde 
det en etisk skillnad för mig som ansvarig forskare, vilket jag utvecklar i ka-
pitel 5. Skillnaden låg även i att jag med faktakunskaper från naturvetenskap-
liga discipliner intervenerade i förskolebarnens utforskande praktiker på ett 
sätt som de inte var så vana vid när de utforskat med förskolornas pedagoger. 
Förskolans utforskande praktiker bar många likheter med den praktik som jag 
tidigare arbetat med inom naturgeografi, med moment som observationer, 
dokumentation och kroppsligt utforskande, vilket jag återkommer till i kom-
mande kapitel. Våra lika, fast ändå olika, praktiker överlappade således 
varandra och de sammanflätades som del av ett onto-epistemologiskt sätt att 
arbeta med det som var angeläget för oss att undersöka i relation till vatten 
och dess olika miljöfrågor. De var, trots allt, ändå inte samma utan utgick från 
olika grundläggande premisser (jämför med Aronsson, 2019).  

Den för förskolebarnen och mig allra första gemensamma aktiviteten hand-
lade om att erbjuda oss alla tillfälle och möjlighet att på egen hand fundera 
över vad vatten kan vara, hur det känns, ser ut och sedan gemensamt samtala, 
utforska och ställa frågor om, med och till vatten. Alla barnen och jag själv 
tog med något slags vatten hemifrån eller på väg till och från förskolan i en 
behållare av något slag som vi sedan observerade och undersökte med alla 
våra sinnen. Senare i projektet undersökte vi vatten genom egenbyggda kon-
struktioner för att förstå vad smutsigt vatten består av. Förskolebarnens och 
mitt gemensamma utforskande i vattenprojektet handlade också om att pröva 
och testa tidigare situerade kunskaper och erfarenheter, exempelvis av varma 
bad och sol, genom kroppsligt möte med kallt havsvatten en tidig dag i april. 

Vårt utforskande i vattenprojektet kan förstås som att ha beröringspunkter 
med utforskande pedagogik så till vida att utforskandet utgick från förskole-
barnens frågor, intressen och kunskaper om sina praktiker, som aktualiserades 
genom samtal och diskussioner enskilt och i grupp. I dessa utforskandemöten 
benade vi ut vad, hur och varför vi ville utforska i relation till och med vatten. 
Vi undersökte hur vi skulle kunna fördjupa och bredda vårt utforskande, vi 
förfinade, transformerade, omformulerade och definierade det vi ville ut-
forska. Vidare producerades det i utforskandemötenas tidplatser nya aktivite-
ter som var värdefulla för förskolebarnen och mig här-och-nu i vattenpro-
jektet. Ibland var de endast värdefulla och viktiga under specifika tillfällen, 
som hoppandet i vattenpölar under promenad till och från förskolan. Andra 
aktiviteter eller metoder förblev viktiga genom hela forskningsprocessen, som 
att använda brunnslock som lokaliseringspunkter vid exkursioner och prome-
nader. I den långsamma forskningsprocessen möttes följaktligen förskolebar-
nens vardagspraktiker och mina forskningspraktiker i det som var oss angelä-
get i vårt lokala utforskande, i vilka aktiviteter, metoder och praktiker använ-
des och togs i bruk och producerades till viss del lika och till viss del olika och 
kom även att förändras under arbetets gång (Stengers, 2010, 2011, 2015, 
2018). 
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De två bidragande orsakerna till att jag i mitt urval av förskolor utgick från 
att verksamheterna använde ett utforskande arbetssätt, handlade om att jag 1) 
ville utforska tillsammans med förskolebarnen vilka miljöfrågor som engage-
rade dem, snarare än att jag introducerade miljöfrågor att undersöka och ut-
forska; 2) eftersträvade att barnen skulle kunna sätta sina egna utforskande 
praktiker och metoder i arbete, snarare än att jag skulle introducera eller un-
dervisa om utforskande metoder. Det går att argumentera för att jag skulle 
kunnat kontakta förskoleverksamheter med tydlig naturvetenskaplig ämnesdi-
daktisk undervisningsprofil. Emellertid handlade våra utforskande möten om 
att förskolebarnen och jag introducerade våra olika kunskaper för varandra 
och därmed var det utforskande arbetssättet viktigare än barnens kunnande 
inom miljö- och naturvetenskap. 

Pedagogisk dokumentation och samtalande 
Centralt för vattenprojektet var förskolebarnens och min dokumentation av 
själva forskningsprocessen och de samtal som forskningsprocessen produce-
rade och de samtal som dokumentationen bidrog till. De moment då dokumen-
terande genomfördes var även viktiga i den framväxande forskningsmetodo-
login då dokumentationen kom att utgöra forskningsdata. Samtidigt var dessa 
moment del av förskolebarnens vardagspraktiker, som jag alltså intervenerade 
i och vilka intervenerade i mina forskningspraktiker. I det följande beskrivs 
pedagogisk dokumentation som pedagogisk metod för att senare visa mer av 
hur det tillvägagångssättet kom att påverka min forskningspraktik. 

Pedagogisk dokumentation 
För de förskolebarn som ingick i projektet var olika dokumentationsmetoder, 
så som att rita, måla och konstruera, och samtala omkring deras pågående ut-
forskandeprojekt redan välkända aktiviteter och del av deras praktiker. Den 
förskoledidaktiska metoden och förhållningsättet pedagogisk dokumentation 
användes kontinuerligt på de båda förskolor som ingick i vattenprojektet. 

Sedan 1930-talet har det funnits ett starkt intresse för att observera och do-
kumentera barns lek, lärande och utveckling i förskolan (Lenz Taguchi, 2000; 
Palmer, 2011; Lindgren, 2016). Pedagogisk dokumentation är ett vanligt ar-
betssätt i svensk förskola och enligt Skolinspektionens rapport från 2018 
(Skolinspektionen, 2018) uppger ca 50% av alla förskolor i Sverige att de an-
vänder pedagogisk dokumentation. Pedagogisk dokumentation gör det möjligt 
att utgå från det förskolebarnen gör här-och-nu, individuellt eller i grupp, det 
vill säga det barnen är upptagna av att undersöka och är intresserade av (Pal-
mer, 2011). Dokumenterandet blir en pedagogisk metod för att uppmärk-
samma barns görande, lärandestrategier, intressen och kunskaper i projektar-
beten och en möjlighet för barnen själva att bli uppmärksammade på sitt eget 
lärande och sin egen individuella utveckling (Lenz Taguchi och Palmer, 
2017). Pedagogisk dokumentation handlar om att som pedagog didaktiskt och 
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pedagogiskt uppmärksamma det som pågår och ge erbjudanden för att vidare 
fördjupa och expandera barns görande, intressen och kunskaper (Lenz 
Taguchi, 1997[2013], 2000, 2009, 2010, 2011, 2012b, 2018). Pedagogisk 
dokumentation har således också verksamhetsutvecklande aspekter som om-
fattar att främja och tillgodose ”barnets möjligheter att utvecklas och lära i 

enlighet med läroplanens mål” (Lpfö18, 2018, s. 18). I förhållande till vatten-

projektet var det själva metoderna för att dokumentera och samtala som för-
skolebarnen i projektet introducerade för mig och som vi gemensamt upp-
märksammade och vidareutvecklade. 

Pedagogisk dokumentation tar historiskt sin utgångspunkt i den norditali-
enska staden Reggio Emilias kommunala förskoleverksamhet och dess prak-
tiker. I Reggio Emilia utvecklades förskolornas demokratiska arbetssätt i re-
spons till fascism och hur andra världskriget påverkat Italiens politiska läge. 
Fokus i den dynamiska pedagogiken var att lyssna på och involvera barn och 
unga och deras familjer som kompetenta samhällsmedborgare med jämlika 
och jämställda värden som utgångspunkt (Reggio Emilia Institutet, 25 novem-
ber 2020). Som tidigare nämnts är pedagogisk dokumentation väl beforskat 
inom förskoleforskning (se exempelvis Dahlberg och Elfström, 2014; Dahl-
berg och Moss, 2005; Dahlberg, Moss och Pence, 2014; Lenz Taguchi, 2000). 
I svenska förskolor har Reggio Emilias pedagogiska filosofi och pedagogiska 
dokumentationspraktiker influerat praktikerna sedan 1980-talet (Dahlberg och 
Elfström, 2014). Inspirationen från Reggio Emilia har gett upphov till olika 
tolkningar och förståelser för vad pedagogisk dokumentation är, dels i peda-
gogisk verksamhet, dels i forskning (Dahlberg och Elfström, 2014). Gemen-
samt är dock det förskoledidaktiska verktygets demokratiska anspråk i sin 
strävan att möjliggöra för barns delaktighet i sin vardag och i sitt kunskapande. 
Den svenska Reggio Emiliainspirationen har vuxit och vidareutvecklats till en 
pedagogik som är djupt förankrad i, och påverkad av, svensk förskolehistoria, 
läroplaner, samhällets utveckling, teorier om barns lärande samt utveckling 
och värderingar (se exempelvis Elfström, 2013).  

Reggio Emiliainspirationen återfinns även på andra håll i världen och har 
där, på samma sätt som i Sverige, formats av de värdegrunder som gäller inom 
rådande utbildningskontext. Det finns även en rad internationella forsknings-
studier om pedagogisk dokumentation. Dahlberg och Elfström (2014) nämner 
exempelvis Alma Fleets, Catherine Pattersons och Janet Robertsons (2006) 
antologi i vilket pedagogiska dokumentationspraktiker i förskolekontext i Au-
stralien, Nya Zeeland och USA sammanställts, för att visa den internationella 
spridningen. I Fleets, Pattersons och Robertsons (2017) senare antologi, också 
om pedagogisk dokumentation, inkluderas praktiker förutom från Australien 
och USA även från Kanada, Singapore, Storbritannien och Sverige, vilket be-
lyser mångfalden vad gäller tillvägagångssätt för pedagogisk dokumentation. 
Flera svenska forskningsstudier och böcker om pedagogisk dokumentation 
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har också översatts till andra nordiska språk samt till engelska, tyska och ko-
reanska (se exempelvis boken: Från kvalitet till meningsskapande, postmo-
derna perspektiv: exemplet förskolan (Dahlberg, Moss och Pence, 2014)). 

Lenz Taguchis (1997[2013], 2011, 2012b och så vidare.) forskning, som 
sträcker sig över två decennier, visar teoretiskt och praktiskt på möjligheter 
och begränsningar med pedagogisk dokumentation i förskolan. Hon visar 
bland annat hur detta arbetssätt och dess metoder får betydelse för barns möj-
ligheter till inflytande och delaktighet i sina egna utvecklings- och lärande-
processer. Lenz Taguchis (se särskilt 2009, 2011) samlade forskning om pe-
dagogisk dokumentation utgår från idén om att förskolan och dess praktiker 
och aktiviteter behöver inkludera ett flertal olika teorier och metoder för att 
kunna möta varje individuellt barn, och därigenom åstadkomma en likvärdig 
utbildning. 

Ytterligare exempel från svensk förskolekontext är Elfströms (2013) studie 
i vilken hon undersökt hur pedagogisk dokumentation kan användas som verk-
tyg för verksamhetsutveckling och systematiskt kvalitetsarbete i förskolan. 
Elfström (2013) belyser i sin studie hur pedagoger arbetar konkret med peda-
gogisk dokumentation som underlag för att identifiera områden att fördjupa 
sig inom kunskapsfältet naturvetenskap och visa på möjliga vägar för att för-
djupa och bredda barnens naturvetenskapliga lärande. De ovan nämnda studi-
erna har influerat mitt avhandlingsprojekt genom att de uppmuntrat till att låta 
förskolebarnens dokumentationspraktiker och dokumentation utgöra del i 
själva forskningsprocessen, del av det gemensamma fortsatta utforskandet. 

Pedagogisk dokumentation har även i vissa studier utgjort empiriskt 
material och underlag för forskarens analyser. Ett exempel på det är Cecilia 
Caimans (2015) studie om hur pedagoger kan stötta förskolebarns utforskande 
av ekologi- och hållbarhetsfrågor med underlag från pedagogisk dokumentat-
ion. Pedagogisk dokumentation har även använts som data i en studie om na-
turvetenskapliga begrepp och barns begreppsförståelse (de Freitas och Palmer, 
2016). Ett ytterligare exempel där pedagogisk dokumentation utgör empiriskt 
material är Anna Palmers (2016) undersökning av ett utforskande projekt om 
höga byggnader. De här studierna har inspirerat mig till att låta förskolebar-
nens dokumentation utgöra del av det empiriska materialet. Emellertid har för-
skolebarnen i föreliggande avhandlingsprojekt – till skillnad från ovanstående 
exempel – aktivt medverkat i urvalsprocesserna och själva kontinuerligt gett 
sitt samtycke till det som sparats som forskningsdata. 

Praktiker med pedagogisk dokumentation har också kritiserats i förhål-
lande till att de brister i barns delaktighet. Lise-Lotte Bjervås (2011) visar i 
sin avhandling att pedagogerna i henne studie upplever att de dokumenterar 
mer än de reflekterar ihop med barnen kring dokumentationerna, och att det 
därmed inte understödjer barnens delaktighet i sitt lärande. Tidigare studier 
har också riktat kritik mot pedagogisk dokumentation och efterlyser reflektion 
kring det etiska i att barnen blir filmade och fotograferade (Lindgren och 
Sparrman, 2003). I senare texter problematiseras möjligheterna för barn att 
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involveras i arbetet och vem som har makten över dokumenterandet (Lind-
gren, 2018). Den här kritiken har jag förhållit mig till i designen av vattenpro-
jektet och i största möjliga mån inkluderat barnen i dokumentations- och re-
flektionsarbetet. 

Som nämndes inledningsvis var de förskolebarn som ingick i vattenpro-
jektet vana att dokumentera genom att rita och berätta, reflektera och diskutera 
tillsammans med varandra och sina förskolepedagoger. I reflekterandet och 
utvärderandet av gemensamma aktiviteter och projektarbeten hade förskole-
barnen erfarenhet av att tillsammans diskutera olika möjliga fortsättningar och 
fördjupningar för de pågående aktiviteterna och projekten. Pedagogisk doku-
mentation var således en didaktisk metod som barnen kände till. För att tyd-
liggöra skillnaden mellan barnens metoder och mina, både för mig själv och 
för de medverkande förskolebarnen, återkom jag kontinuerligt till och förkla-
rade syftet med att dokumentera det som någon av oss ansåg vara viktigt i 
forskningsprocessen. Jag återkom också till att jag skulle ta med mig vissa 
delar till universitetet och frågade kontinuerligt vilken dokumentation jag 
kunde använda. 

Att använda barns teckningar och målningar som del av empiriskt material 
i forskningsstudier och som kan betraktas som del av barns dokumentat-
ionspraktiker, har exempelvis Elfström (2013) inkluderat i sin studie i vilken 
barns teckningar på en projektvägg ingick i datamaterialet. På liknande sätt i 
en Nordamerikansk förskolekontext utgör förskolebarns målningar och teck-
ningar som skapades tillsammans med Mexica Kalpulli Tlatlpapalotis och Mi-
akan/Garza Coahuiltecans skapelseberättelser, underlag för Nxumalos och 
Villanuevas (2019), analyser av barns utforskande av sina relationer till vat-
ten. Detta sätt att arbeta har även jag använt mig av och vidareutvecklat genom 
att låta samla dokumentationen i två gemensamma projektdagböcker, på två 
digitala plattor och i de personliga projektdagböckerna. Att samla doku-
mentationen på bestämda platser möjliggjorde överblick och möjlighet till 
återbesök för att fördjupa, vidareutveckla och finjustera kontinuerligt.  

När förskolebarnen och jag dokumenterade gjorde vi det också i digitala 
stillbilder och rörliga bilder i form av film, ett förfarande som för flera av 
barnen var nytt. Oscar, ett av barnen i projektet, hade exempelvis innan vat-
tenprojektet inte digitalt dokumenterat sin egen förskolepraktik i bilder och 
filmer. I vattenprojektet valde han oftast det digitala mediet för sin doku-
mentation (Artikel 1). Själva dokumentationen utgjorde en brygga mellan våra 
praktiker och en möjlig väg för kommunikation och diskussion och även 
grund för samtals-, dokumentations- och forskningspraktikerna vi utvecklade 
(Artikel 3). En reflektion är att mitt intervenerande i förskolornas praktiker 
och aktiviteter möjliggjordes av mina tidigare kunskaper om pedagogisk 
dokumentation. Genom att jag kände till det didaktiska förfarandet kunde jag 
haka i, förstå, och använda de för barnen redan välkända metoderna gällande 
dokumentation, reflektion och återbesök av dokumentationer (jämför med 
Lenz Taguchi, 2013[2018]). Mina kunskaper om pedagogisk dokumentation, 
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och det jag tagit till mig av tidigare forskning om pedagogisk dokumentation, 
kan därmed sägas vara en förutsättning för projektets genomförande och pro-
duktionen av empiriska material.  

Den dokumentation som förskolebarnen och jag producerade i vattenpro-
jektet samlades på två särskilda digitala plattor samt i två gemensamma och 
46 personliga projektdagböcker. Själva urvalsprocessen för vilken doku-
mentation som skulle sparas och användas liknade den urvalsprocess som bar-
nen sedan tidigare hade erfarenheter av att göra tillsammans med sina peda-
goger, ofta i pärmar eller mappar med dokumentation från sin förskolevistelse 
ämnade för samtal med vårdnadshavare vid utvecklingssamtal. Det innebar att 
den som dokumenterade själv bestämde, oavsett om det var ett barn eller jag 
själv, vad som skulle sparas och vad som skulle raderas, kastas eller inte an-
vändas för projektets räkning. Det innebär också att den data som jag analy-
serat efter det att vattenprojektet tog slut, har barnen gett sitt samtycke till att 
jag använt. 

Sammanfattningsvis utgjorde dokumenterandet en stomme i själva utfors-
kandeprocessen av vatten och de frågor som producerades i anslutning till det, 
som gjorde det möjligt att återbesöka, reflektera med, revidera och omkon-
struera förståelsen av det som skedde i utforskandet av vatten (Lenz Taguchi, 
1997[2013]). Att reflektera kring pedagogisk dokumentation utgjorde ofta un-
derlag i våra samtal och dokumentationen i sig blev till en viktig aktiv aktör i 
den fortsatta forskningsprocessen (Lenz Taguchi, 2010).  

Samtalandet som tidplats 
I avhandlingsprojektet utgjorde samtal, samtalande och lyssnande viktiga ak-
tiviteter som förskolebarnen var välbekanta med från sina erfarenheter av sam-
lingar, måltidssamtal, samtal enskilt med någon annan – barn eller pedagog. I 
vattenprojektet samtalade förskolebarnen och jag om våra erfarenheter och 
idéer om vatten och hur vi skulle kunna utforska och undersöka vatten. Sam-
talandet handlade också om att lära känna varandra, i vilket berättelser om 
småsyskon, föräldrar, tatueringar och favoritfärg på tuschpennor varvades 
med berättelser om morgonbestyr och resor. 

Att samtala om vad vi ville fortsätta med nästa gång vi träffades och hur vi 
skulle kunna bredda och fördjupa vårt utforskande, har likheter med det Lenz 
Taguchi (2000, 2007, 2010, 2012b, 2017, 2019) beskriver som dekonstruktiva 
samtal. I hennes forskning görs det främst av vuxna pedagoger tillsammans, 
ibland med en forskare involverad. Att dekonstruera, plocka isär, sitt tänkande 
tar sin utgångspunkt i Jacques Derridas (1976 i Lenz Taguchi, 2000) filoso-
fiska resonemang, vilket vidareutvecklats av Lenz Taguchi (2000). Dekon-
struktion är ett sätt att tänka som erbjuder en uppsättning strategier och alter-
nativa förfaringssätt som gör det möjligt att vända och vrida, tänka om, på nya 
och ibland oväntade sätt. I samtalen hade jag en strävan efter ett reflekterande 
förhållningssätt, där både jag och barnen kunde förhålla oss kritiskt till doku-
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mentationen, diskutera vad vi hade dokumenterat, varför och vad vi ville fort-
sätta att undersöka. Det kom att bli både utmanade och viktiga moment i vat-
tenprojektet. I vattenprojektet skedde samtalen ibland en-till-en med mig och 
ett barn, ibland i mindre eller i större grupper av barn. Exempelvis återkom 
barnen Alma, Liam och Theo om och om igen till hur de skulle kunna förbättra 
och förfina sina vattenreningsmaskiner; problem de stannade kvar hos under 
större delen av projektet (Artikel 3). Våra samtal breddade och fördjupade 
forskningsprocessen genom att vi förhandlade och rekonstruerade genom att 
tänka om, göra om och finjustera. Tillsammans undersökte och prövade vi 
potentiella vägar projektet kunde ta och vilka erbjudanden projektet gav och 
vilken kunskap vi behövde för att fortsätta vattenprojektets utforskandepro-
cess. Det innebar att dokumentationen från våra utforskandemöten fyllde två 
funktioner, dels som aktiv aktör i forskningsprocessen, i enlighet med ett post-
humanistiskt tänkande om just pedagogisk dokumentation som aktiv agent 
(aktör) som Lenz Taguchi (2010, 2012b) beskrivit, dels som empiriskt 
material i avhandlingsprojektet.74 

Att reflektera eller metareflektera över vad en som förskolebarn är med om 
utgör en central praktik i förskolans arbete. Ur ett historiskt förskoleperspektiv 
kan själva samlingsaktiviteten spåras tillbaka till Freidrich Fröbel (1782–

1852) och tillkom som aktivitet i svenska förskolor under 1880-talet med en 
tanke om att samlingen ansågs vara en förutsättning för att fostra självständiga 
världsmedborgare. Eva-Lena Dahl (2001 i Halldén, 2009) kopplar samman 
Fröbels tankevärld med Rousseaus och med naturfilosofi, religiös metafysik 
och panteism. De Fröbelinspirerade samlingarna var vuxenledda pedagogiskt 
planerade aktiviteter som ofta genomfördes vid vissa specifika tillfällen (Dahl, 
2001 i Halldén, 2009), exempelvis innan utevistelse på förmiddagen eller in-
nan lunch, som på de förskolor där vattenprojektet genomfördes. Dessa sam-
lingar hade ofta ett specifikt fokus eller tema, exempelvis natur och årstider 
(Olofsson, 2010). Förskolesamlingen har genom årtiondena haft olika fokus 
utifrån olika filosofiska och pedagogiska influenser. Samlingar under 1950-
talet genomfördes exempelvis i storgrupp med utgångspunkt i en barnsyn i 
vilken barnet ansågs vara en individ med kompetens och erfarenheter.  

Tanken om samlingen som grundläggande för formandet av den demokra-
tiska individen återfinns i 1940 års skolutredning (SOU 1944:23 i Lundgren, 
2017). Ulf P. Lundgren (2017, s. 34) skriver att ”Erfarenheter från fascismens 

framväxt i Europa innebar krav på en utbildning som kunde fostra till demo-
krati.” 1960-talets samlingar kom i stället mer att handla om att som lärare 
förmedla kunskap och utgick från en barnsyn där barnet fick en mer passiv 
roll. Under 1970-talet, det årtionde jag själv gick i förskola, fokuserades bar-
net återigen som individ med en mer individanpassad pedagogik med fokus 

                                                 
74 Genomgående används begreppet aktör i kappan och artiklarna. Lenz Taguchi (se exempelvis 
2010, 2012b) använder begreppet agent då hon refererar till Barads (2007) agentiska realism. 
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på dialog, lärare och barn (Ohrlander, 2020). På 1980-talet (och idag) kan fo-
kus sägas återgå till samlingar med fokus på gruppgemenskap, med ett mer 
tydligt lärandefokus och innehåll i relation till tema och årstid. De senaste åren 
har en större diversitet uppstått med flera olika slags samlingar och mötesfor-
mer skapats i förskolan, där även barn kan initiera samlingar och arrangera 
större möten eller ”lill-möten” med andra barn och pedagoger (Åberg och 

Lenz Taguchi, 2005[2018], s. 44). 
I vattenprojektet blev de två förskolornas blåa, gröna och röda samlings-

mattor centrala platser där barnen och jag samlade ihop oss inför att vi i vat-
tenprojektet startade eller avslutade våra utforskandemöten. Mattorna kom att 
bli tidplatser för att mötas, en fysisk plats som samlade ihop oss, förskolebar-
nen och mig, inför vårt fortsatta utforskande av miljöfrågor och vatten samt 
en plats för återsamling efter våra utforskandemöten. Vi samlades oftast om-
kring anteckningar, memos, digitala bilder och filmer, och konstruktioner. Det 
utgjorde projektets nav, både för barnen och för mig. Dokumentationen ut-
gjorde utgångspunkt för våra samtal kring vad vi gjort vid tidigare tillfällen, 
vad vi ville utforska mer, vad vi ville justera och förändra samt vad vi inte 
ville fortsätta med. Ibland hade även barnen möten utan mig eller ihop med 
någon av pedagogerna. Mattorna var också samlingsplats för att läsa bok, som 
ett av barnen, Alfred, sa en senvintersmorgon innan vi startade vårt utfors-
kande möte, eller se på bilder på en digital platta. Förskolemattorna var således 
en tidplats där barnen läste böcker, åt frukt, drack vatten, vilade, satt, satt på 
knä, låg på mage eller rygg, ritade, klippte, konstruerade med och i olika 
material, dansade, rullade, slog kullerbyttor, sjöng och samtalade med eller 
utan dokumentation. 
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Kapitel 4 – vetenskapsteoretiska och 
metodologiska utgångspunkter 

Eftersom studien tagit intryck av forskning från olika kunskapsfält, beskrivs 
här studiens olika vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter 
och inspirationskällor. Att sammanföra olika vetenskapsteorier i samma studie 
är enligt såväl Stengers (2010, 2011, 2015, 2016) som Haraway (1988, 2012, 
2013, 2016a, 2016b) nödvändigt då vi vill skapa kunskap om ett fenomen – 
exempelvis praktiker för engagemang och medverkan kring utforskande av 
vatten – som består av många olika dimensioner och aktörer på olika skalor 
och med olika ontologiska villkor för sin existens. 

Kapitlets övergripande syfte är att beskriva effekterna av mina posthuman-
istiska vetenskapsteoretiska ställningstaganden och de val jag gjort för den här 
studien. Därmed vill jag tydliggöra hur en mångdisciplinär studie som denna 
dels tar inspiration från datainsamlings- och bearbetningsmetoder från flera 
olika discipliner, dels vidareutvecklar och sammanför dem på specifika sätt i 
ett situerat sammanhang. I kapitlet förtydligas alltså varför och hur det jag valt 
att kalla en posthumanistisk intervention med ett onto-epistemologiskt an-
språk med nödvändighet arbetar med en framväxande forskningsmetodologi. 
Det är således en forskningsmetodologi som omfattar multipla forskningsme-
toder och kunskapsgenererande praktiker, vilka relaterar till de olika kun-
skapsteorier som samarbetar och möts i en mångdisciplinär studie. De metoder 
och praktiker som användes i den förskolepraktik som jag intervenerade i blev 
därmed sammantvinnade med de metoder och praktiker som kan beskrivas 
som forskningsmetoder. Att de är sammanflätade och genererade i relation till 
varandra betyder inte att de inte kan redovisas och diskuteras var och en för 
sig. De korresponderar också till varsin forskningsfråga: forskningsfråga 1 om 
praktiker för engagemang och medverkande, respektive forskningsfråga 2 om 
de genererade forskningsmetoderna i denna studie. 

Baserat på Barads (2007) vetenskapsteori beskriver Lenz Taguchi och 
Christine Eriksson (2020) hur det i förskoledidaktisk barn- och barndoms-
forskning är möjligt att förstå effekterna av ett onto-epistemologiskt forsk-
ningsarbete. De betonar att onto-epistemologi refererar direkt till den process 
i vilken kunskap och varande samproduceras, vilket får direkta förändringsef-
fekter (självdifferentiering) av det vi betraktar som levd verklighet. Konse-
kvenserna av en onto-epistemologisk utgångspunkt är att kunskap produceras 
som en effekt av pågående levda processer tillsammans med de aktörer vilka 
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utifrån sina respektive ontologiska villkor befinner sig eller aktivt medverkar 
i det sammanhang där ett specifikt fenomen eller problem fokuseras. Detta 
snarare än att producera kunskap om ett fenomen. Detta innebär att en onto-
epistemologisk utgångspunkt handlar om ett gemensamt experimenterande 
som samtidigt producerar levda praktiker och forskningspraktiker. 

Mot bakgrund av det ovanstående ska jag redogöra för varifrån jag hämtar 
min metodologiska inspiration, såväl vetenskapsteoretiskt som i termer av ett 
praktiskt görande. Jag ämnar också redogöra för de praktikmetoder som jag 
som forskare installerade mig i med mina forskningsmetoder i enlighet med 
ett onto-epistemologiskt vetenskapsteoretiskt tänkande. I kapitlet kommer jag 
även att reda ut hur en posthumanistisk intervention skiljer sig från intervent-
ioner inom ramen för andra kunskapsteorier. 

I korthet har de framväxande metoderna i termer av berättandepraktiker, 
introducerade i kapitel 1, vuxit fram med inspiration från fyra vetenskapsteo-
retiska inriktningar. Jag inleder med att situera studien i de onto-epistemolo-
giska antagandena i i) feminist technoscience (FTS), vilket är det paraply-
begrepp som jag i linje med Åsberg och Lykke (2010) använder för att besk-
riva ett mångdisciplinärt kunskapsfält som utmanar och uppmärksammar 
gängse sätt att tänka om vetenskap, kunskap och politik (jämför med Lynch, 
2007). Därefter situerar jag mig själv som forskare inifrån det mångvetenskap-
liga kunskapsfältet ii) geovetenskap. Efter det introducerar jag iii) aktions-
forskning och iv) medborgarforskning, vilka på olika sätt utgör grund för in-
spiration för den interventionsmetodologi som producerades i det här avhand-
lingsprojektet, trots sina helt andra vetenskapsteoretiska utgångspunkter. 
Dessa intervenerande forskningsmetoder har alltså mycket olika epistemolo-
giska syften och utgår från andra ontologiska antaganden, jämfört med de 
onto-epistemologiska teorier som vattenprojektet utgår från. Likväl har dessa 
inspirerat mig vid designen av det jag valt att kalla en posthumanistisk inter-
ventionsstudie på olika sätt. 

I kapitlets avslutande del återvänder jag till vattenprojektet och den fram-
växande metodologi och de metoder som producerades i förskolebarnens och 
mina utforskandemöten. Här förklarar jag ett flertal begrepp som jag använder 
som metodologiska verktyg i analyserna av data i artiklarna i relation till be-
rättande och narrativ metod. Allra sist redogör jag för hur tillgången till geo-
vetenskapens metoder, begrepp och teorier inverkat på utvecklingen av min 
metodologi, samt betydelsen av att arbeta mångdisciplinärt. 

Vetenskapsteoretiska och metodologiska utgångspunkter 
för den framväxande metodologin 
Den här posthumanistiska interventionsstudien hämtar sin metodologiska in-
spiration från (fyra) olika forskningstraditioner. Med det sagt har dessa olika 
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epistemologiska syften och utgår från olika ontologiska antaganden. Det gör 
att jag i kommande redogörelse lyfter fram det som specifikt har inspirerat till 
den framväxande metodologin. 

Feminist technoscience (FTS) 
Trots att varken Haraway (1988, 1997[2018], 2008, 2016b och så vidare) eller 
Stengers (2010, 2011, 2015, 2018 och så vidare) specifikt skriver om försko-
lebarn har deras forskningspraktiker och samlade texter som rör möten mellan 
olika praktiker och aktiviteter inspirerat mig i mitt arbete i denna studie. Både 
Haraway och Stengers är engagerade i att undersöka vad som produceras i 
lokala möten av olika praktiker omkring, med och i ett specifikt problem, fråga 
eller fenomen, i det som Stengers (2010) benämner praktikernas ekologi på 
olika här-och-nu tidplatser. I deras arbeten ligger fokus på att kritiskt detalje-
rat undersöka konstruktionen av vetenskap, metodologier och metoder (Such-
man, 2007). Gemensamt för Haraway och Stengers är deras tillvägagångsätt 
att veckla ut varandets komplexitet genom att fokusera ett problem som effekt 
av dess relationer. Det är i studier av dessa multipla relationer som vetenskap 
och kunskapa om hur de kan göras framträder.75 

FTS, som är det vetenskapliga fält som Haraway och Stengers oftast räknas 
in i, synliggör också de politiska agendor som redan är inbäddade i olika till-
vägagångssätt att göra forskning. Vidare utgår Haraways och Stengers decen-
niers långa engagemang med premisserna för vetenskap och kunskapande från 
feministisk kritik mot positivistiska utgångspunkter för vetenskap (Åsberg 
och Lykke, 2010). Kritiken uppmuntrar och syftar till att utmana existerande 
epistemologier, ompröva disciplinära metodologier och politiska framtider 
genom att uppmuntra till att producera situerad kunskap, design och teknolo-
gier eller metoder på nya och andra sätt än de vedertagna (Adrian, Skewes och 
Schewennesen, 2018). Således utmanas och omformuleras generaliserbarhet 
och reliabilitet i det att det inte går att upprepa eller att göra exakt samma sak, 
då studier är beroende av de som medverkar, de som forskar, specifika platser 
och det som undersöks. Haraway (se exempelvis 1988, 1997[2018]) är en av 
de första och mest betydelsefulla feministiska forskarna inom FTS. Tillika 
sällar sig Stengers arbeten till detta mångdisciplinära kunskapsfält som under-
söker vad som produceras i mötet av olika ”diskurser och materialiteter, kultur 

och biologi, subjektivitet och förkroppsligande […]” (Åsberg och Lykke, 
2015, s. 300, egen översättning).76 

Både Stengers och Haraway utgår från att vetenskap och kunskapande om-
fattar situering och subjektivitet, i vilket situerad kunskap ringar in de två frå-
gorna: Vems kunskap värdesätts? Vem tjänar på forskningen? (Adrian, m.fl., 

                                                 
75 Här handlar det alltså både om vetenskaplig kunskapsproduktion, i vilket kunskapandet är en 
onto-epistemologisk process. 
76 ”[…] discursivity and materiality, culture and biology, subjectivity and embodiment.” 
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2018). Dessa frågor har varit drivande i att praktiskt utforska hur det är möjligt 
att samarbeta med och engagera förskolebarn i samhälleliga miljöfrågor som 
rör olika aspekter av vatten. I vattenprojektet har förskolebarnens situerade 
kunskap samhandlat med vatten och med min situerade kunskap. I detta sam-
handlande är barnen kännare av sina frågor och problem – av vad som är an-
geläget för dem (Stengers, 2010). Det innebär att denna studie är specifik, lo-
kal och situerad i det att den utgår från en viss grupp individer och deras lokala 
möten med vatten. Följaktligen uppmärksammar och utmanar vattenprojektet 
också relationen vuxen – barn och olika kunskapsfälts och kunskapers värden, 
vilket Stengers (2010, 2011, 2015, 2018) utvecklar i sitt resonemang om att 
göra forskning ihop med dem som den berör. Här drar jag paralleller till FTS:s 
mångdisciplinära kunskapsfält som utmanar och söker överskrida dikotomier 
som natur/kultur, kvinnligt/manligt och naturvetenskap/samhällskunskap/hu-
maniora och så vidare, för att frambringa nya innovativa sätt att bedriva forsk-
ning (Adrian, m.fl., 2018). Det i sin tur innebär att i de val av vad och vem 
som inkluderas eller exkluderas så görs inte endast forskning utan även politik 
(Adrian, m.fl., 2018). Politik i den meningen är att dessa minor sciences utgår 
från situationsbestämda kunskaper och lokala angelägenheter (Braidotti, 
2019b; Haraway, 2003, 2016b; Stengers, 2010, 2011, 2015, 2018) – ”det per-

sonliga är politiskt” (Stengers, Despret och kollektiv, 2014, s. 139).77 
Vidare är det inom kunskapsfältet FTS som jag inspirerats till att i vatten-

projektet utforska vatten som aktiv aktör och samarbetspartner tillsammans 
med förskolebarn. I utforskandet av vatten har fokus varit att nyfiket närma 
sig vatten i bemärkelsen vatten är det vi gör det till (Linton, 2010). Det vill 
säga, utforskandet handlade om att nyfiket undersöka det potentiella i att möta 
och följa vatten och vattenrelaterade samhälleliga miljöfrågor och ställa frå-
gan; vad är och blir vatten i förskolebarns och en forskares gemensamt under-
sökande och utforskande? Det innebar att jag som forskare till viss del skiftar 
fokus från forskningsfrågor och teorier till relationer – mänskliga och mer-än-
mänskliga. Ett exempel på det är Haraways (2012, 2016b) arbete med att 
veckla ut det syntetiska östrogenet DES relationella komplexitet i relation till 
sin hund Cayennes klimakteriebesvär. I (ut)vecklandet följer Haraway (2012, 
2016b) östrogenet genom sin hund Cayenne, via den hundmat i vilket östro-
genet doseras, till hur den östrogena urinen sprids i jord och kommunens vat-
teninfrastruktur. I detta (ut)vecklande drar Haraway (2012, 2016b) uppmärk-
samhet till hur diskurser om östrogenbrist och läkemedelsindustrin som del i 
en marknadsekonomi hänger ihop. På ett liknande sätt har vi i vattenprojektet 
följ vattnets vägar och i mina analyser har jag vecklat ut samband jag annars 
inte upptäckt. 

Annan inspiration har jag hämtat från FTS-studier i vilket forskaren ge-
nomfört sina studier installerad inifrån en specifik praktik (praxiografi), som 

                                                 
77 ”the personal is political” 
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exempelvis Annemarie Mols (2002) forskning. Mol installerar sig i en sjuk-
husavdelning, och kunskapsfältet medicin, och dess olika materiel, aktiviteter 
och praktiker med syfte att undersöka hur konventionell medicin och dess 
olika praktiker gör kroppar och sjukdomar. I hennes forskningsstudie framträ-
der kroppen och sjukdomen som multipel. Sjukdomen är en del av de olika 
medicinska praktikerna (värden på olika prov, röntgenresultat och andra 
undersökningsresultat) och aktiviteterna på en vårdavdelning, såsom rehabili-
teringsövningar, talet om smärta och hur en patient kan leva med sin sjukdom. 
Mols (2002) angelägenhet och problemställning ligger alltså i att uppmärk-
samma och teoretisera disciplinen medicinens ontologiska politik, som hand-
lar om hur problem (sjukdomen) ramas in, definieras, kvantifieras som olika 
värden, och hur kroppar görs, formas och liv transformeras från en form till 
en annan. 

På liknande sätt utgör även Marianne de Laets och Mols (2000) studie om 
en vattenpump betydande inspiration. De utgår från en specifik vattenpump, 
Zimbabwe Bush Pump ’B’ type, för att undersöka vad som definierar en kom-
petent och tillämpad teknik och dess inverkan på människor liv, vattentillgång 
och hälsa. I sin studie är det alltså själva tekniken som är fokus och de aktivi-
teter som pumpen producerar i mötet med användare, plats och tid. 

Inom FTS-studier har miljön fått allt större uppmärksamhet (Yearley, 2007, 
Adrian, m.fl., 2018). Haraway (2016b) och Stengers (2015, 2018) utgör ex-
empel på detta när de båda i sin forskning uppmanar till att i Antropocen upp-
märksamma lokala situerade företeelser och i forskning inkludera medborgar-
medverkan i långsamma forskningsprocesser med avseende att stanna upp 
hos, och hålla fast vid, problemet exempelvis miljöfrågor i Antropocen. Sam-
tidigt, menar Tsing (14 april 2021) att stanna hos och i det lokalt angelägna 
möjliggör för att uppmärksamma Antropocens komplexitet och heterogena ef-
fekter. 

Metoder och metodologi i geovetenskap som mångvetenskaplig 
disciplin 
Geovetenskap som kunskapsfält och dess tillvägagångssätt kan definieras som 
mångdisciplinärt. Det rymmer exempelvis geologi, kvartärgeologi, hydrologi, 
oceanografi, maringeologi, paleontologi och naturgeografi. Specifikt har na-
turgeografi haft en stor betydelse för projektet och har varit central för de 
framväxande metoderna. Naturgeograferna Robert Inkpen och Graham Wil-
son (2013, s. 23) sammanfattar det naturgeografi i mycket handlar om på föl-
jande sätt:  

 
Philosophy in physical geography is done as much by boots and com-
pass as by mental activity. Philosophy in physical geography is an 
active process open to change as the subject is practiced. 
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Citatet visar att naturgeografi är en aktiv process av ständigt pågående va-
rande, göranden och kunskapande samt fokuserar görande och erfarande i re-
lation till den omgivning som naturgeografen rör sig i och med. Naturgeografi 
kan utifrån posthumanistiska premisser förstås som onto-epistemologi. Gö-
randen som i den här studien samtidigt utgjorde forskningspraktiker och di-
daktiska praktiker för utforskande med barnen. Det naturgeografiska görandet 
i vattenprojektet handlade till exempel om att jag och förskolebarnen samlade 
och märkte upp vattenprover för senare analys inne på förskolan, vi studerade 
olika typer kartor för att hitta platser för att undersöka vatten på plats i försko-
lornas omgivningar, vi gick omgivningarna runt förskolorna, vi stegade upp 
avstånd mellan platser, vi smakade, luktade, kände, tittade och pratade om 
vatten. I olika mötens erbjudanden försökte vi lösa olika problem i förhållande 
till vatten på plats, exempelvis konstruerade vi lod av stenar och snören för att 
uppskatta djup i en bäck och i en havsvik. Vi använde pinnar som mätstickor 
när vi glömt våra måttband på förskolan, vilka vi sedan tog med oss tillbaka 
till förskolan för att mäta upp med måttband.  

Inkpen och Wilson (2013) citat ovan handlar också om naturgeografens 
beredskap för föränderlighet. En beredskap för att i tidplats lösa problem vid 
avsaknad av verktyg och instrument. För vattenprojektet innebar det att ha 
beredskap för att isande kyla och hög luftfuktighet kunde bidra till att våra 
digitala plattor fungerade mindre bra och ibland inte alls. Det handlar också 
om att under utforskandet använda sin kropp och sinnen som instrument och 
verktyg. Tillsammans med omgivningarnas geomorfologiska former, land-
skapets jordarter och vegetation fick vi (barnen och jag) känsla för om en di-
keskant var tillräckligt stabil att stå på. Upplevelsen, kännandet och erfarandet 
bidrog till en beredskap för om dikeskanten skulle hålla eller kollapsa. I och 
med möten med omgivning förändrades och försköts praktiker och/eller me-
toder som produceras lokalt situerad i tid och plats. 

En naturgeografs görande och analyser kan förstås som samtidighet av va-
rande och görande (och kunskapsskapande) och i kontinuerlig förändring som 
är i vetenskapsteoretisk samstämmighet med en onto-epistemologi. Under vat-
tenprojektet medförde det till exempel att i det att vi gick landskapet och att 
vår kroppsliga erfarenhet av landskapet producerade metoder för att röra sig, 
uppmärksamma omgivningen och den information den bar med sig som insta-
bila strandkanter eller dikeskanter. Via intresset för att konstruera vattenre-
ningsapparater producerades situerade kunskaper om vatten och vår förståelse 
av att vatten kan behöva renas om det är smutsigt, kontaminerat av mänsklig 
eller annan påverkan som potentiellt kan vara hälsovådligt. Praktiker och me-
toder utvecklades tillsammans med förskolebarnen i det att vara här-och-nu. 

Oleg Popov (2016) skriver att naturvetenskaplig kunskap startar i hypoteser 
och skapas i en kreativ process, eller i och med spekulativa fabulationer, som 
Haraway (2016b) och Stengers (2010) utrycker det, som sedan provas och 
testas. Det betyder inte att det är påhittat eller fantasier, utan att fakta tänjs och 
vrids för att finna nya strategier och idéer om det som just nu utforskas. Utifrån 
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den uppfattningen skapas förståelser, idéer och lust att undersöka i ett nyfiket 
prövande som involverar nyskapande och nyskapande, inte bara av forsk-
ningsfrågor utan också av metoder, analysmetoder och utprövande av resultat. 
För vattenprojektet medförde det att våra situerade kunskaper påverkade val 
av studieområde, vilka frågor vi ställde, hur utforskandet planerades och hur 
vi samtalade om vårt utforskande och hur vi diskuterade ritningar av vatten-
filtreringsapparater och konstruktioner. I det att våra olika situerade kunskaper 
hade möjlighet att mötas, producerades möjligheter till att skapa annan, alter-
nativ, mångdisciplinär kunskap. Naturvetenskaplig kunskapande och kunskap 
är således del av det sociala och kulturella sammanhang den produceras i (se 
exempelvis Barad, 2007; Haraway, 1988; Stengers, 2010, 2011), formad av 
tidsandan, värderingar och vilken världsbild som råder i samhället (Popov, 
2016). Det ringar i sin tur in det faktum att de frågor som ställdes, liksom de 
frågor som inte ställdes, samt det som utforskades under vattenprojektet var 
beroende av vilka vi i projektet var och var vi befann oss. 

Det mångvetenskapliga i föreliggande avhandlingsprojekt innebär att föru-
tom geovetenskap har även metoder och metodologi från samhällsvetenskap 
och andra naturvetenskapliga ämnen så som kemi, biologi och fysik sattes i 
arbete. Förskolebarnens och mitt utforskande i vattenprojektet involverade 
kunskaper och metoder från andra kunskapsfält, det vill säga i utforskandet 
rörde vi oss mellan och igenom olika skalor i relation till de frågor som pro-
jektet genererade. Empirigrundade naturvetenskapliga kunskaper och metoder 
introducerades, vilka prövades och transformerades i våra gemensamma nyfi-
kenhetspraktiker, där våra spekulativa hypoteser fick utvecklas (Artikel 3). 
Det spekulativa omfamnades exempelvis i olika modifikationer och tillämp-
ningar av Arkimedes lag för att förflytta vatten från ett kärl till ett annat under 
vårt utforskande och konstruerande av vattenreningsapparater och i spekulat-
ioner för att förstå och förhålla sig till vattens rörelse genom konstruktionerna 
som ett av barnen, Ella, uttryckte: …vi säger att vattnet är där nu. 

Biologi kom också in i projektet när vi närmade oss grodors och paddors 
livscykler och i vårt utforskande av andra organismers livsvillkor i vatten, ex-
empelvis de röd- och enögda hoppkräftorna (lat. Copepoder cyklopoida).78 Vi 
använde även kunskaper och metoder från kemi för att närma oss hur humus-
syror i kontakt med vatten och luft bildar gulbrunt skum i vattendrag på våren 
(Artikel 1). För att söka förstå hur vatten och is kan bryta ner hård berggrund 
kom geovetenskaplig kunskap till användning. Samtidigt var kunskapsfältet 
samhällsvetenskap kontinuerligt närvarande, genom de samhällsrelaterade 

                                                 
78 ”Hoppkräftor, eller copepoder som de också kallas, är små kräftdjur som känns igen på sina 
långa antenner och avlånga kroppar. Hoppkräftorna befinner sig mitt i näringskedjan och utgör 
näringslänken mellan växtplankton och fisk. Deras utseende varierar från genomskinligt rosa 
till brunaktiga med en långsmal överkropp som övergår i en smalare stjärtdel med utskott. I 
förstoring kan man se ett välutvecklat öga, ett naupliöga, mitt på huvudet.” (Livet i havet, 9 
augusti 2021). 
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frågor som var angelägna för barnen, exempelvis barns utsatthet vid vatten-
brist (Artikel 3) och vattens samhälleliga infrastruktur (Artikel 2). Det innebär 
att den framväxande metodologin utforskade frågor som förde utforskandet 
mellan olika skalor, olika tidplatser, olika discipliner, mellan det partikulära, 
lokala och det globala: de sistnämnda tre som refererar till kunskap och för-
hållanden på olika skalor (Tsing, 2015). I denna rörliga samtidighet blev det 
möjligt att ta stöd i, bena ut, och välja vilka discipliner, metoder, tidplatser 
som var oss mest angelägna just här-och-nu. 

Kritisk och feministisk aktionsforskning 
Aktionsforskning faller forskningsmetodologiskt under paraplybegreppet 
praktiknära forskning, vilket i sin tur omfattar flera olika teoretiska utgångs-
punkter. Aktionsforskning utförs oftast i liten skala i lokala praktiker med 
syfte att förändra och förbättra praktiken i fråga (Cohen, m.fl., 2018). Aktions-
forskningens upprinnelse återfinns inom emancipatorisk forskningstradition 
(Ellsworth, 1989). Denna typ av forskning startar med en gemensam målsätt-
ning där forskaren ihop med aktörer som anses förtryckta, underprivilegierade 
eller diskriminerade genomför projekt tillsammans för att skapa förändring 
och frigörelse (Ellsworth, 1989). Målsättningen är att stötta de som medverkar 
med hjälp av medvetandehöjande och frigörande kunskap, så kallad 
consciousness raising, och utbilda de som medverkar om det förtyck de är 
utsatta för (Ellsworth, 1989). 

Emellertid har metodologin också blivit kritiserade för att medvetandehö-
jandet i sig anses tillhöra kunskap som mer priviligierade grupper har (Ell-
sworth, 1989). Denna kritik handlar om idén om att överföra kunskap på/till 
mindre priviligierade grupper och den nya kunskapen som producerades an-
sågs vara lika om inte mer förtryckande, i synnerhet om lösningen och befri-
elsen läggs över på den förtryckta (Ellsworth, 1989). Kritiken innebär också 
att frågorna/problemen som undersöks och de metoder som används utgick 
från forskaren, snarare än från och tillsammans med de som medverkar i forsk-
ningsprojekten. 

Om det ovanstående sätts i relation till vattenprojektet innebär det att ett 
slags medvetandegörande producerades i det att vetenskapliga fakta och me-
toder blev viktiga för barnens kreativitet i att tänka om nya möjliga praktiker 
med vatten. Exempelvis introducerade jag olika metoder för att mäta vatten-
djup för att diskutera förändringar av en liten bäcks vattendjup i relation till 
vår diskussion om torkas respektive regns inverkan på vattendjupet. Även om 
vattenprojektet inte var ett aktionsforskningsprojekt kan alltså likheter synlig-
göras som kan problematiseras. En auktoritet som jag, utbildad geovetare och 
forskare vid ett universitet, kan uppfattas som någon som vill öka kunskaper 
hos grupper med mindre grad naturvetenskapliga kunskaper – i det här fallet 
förskolebarn. Kunskaper om miljöproblem kan också betraktas som belas-
tande och därmed i en specifik mening förtryckande av barnen, och i synnerhet 
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om de vuxna förväntar sig att det är barnen som ska ges verktyg att lösa de 
gemensamma problemen, det vill säga att problemen därmed skjuts över på 
barnen (Taylor, 2013, 2017). 

I förhållande till kritiken mot aktionsforskning försökte jag, i min forskar-
roll, att inte överföra kunskap som inte efterfrågats av barnen utan tona in och 
lyssna noga till deras frågor och angelägenheter. Vårt utforskande startade 
alltså i frågor om vatten och miljö som producerades i möten mellan försko-
lebarnen och vatten, snarare än i ett på förhand uppgjort upplägg som desig-
nats av mig och pedagogerna i syfte att förändra. Vattenprojektet har således 
likheter med aktionsforskning när det gäller att göra forskning tillsammans 
med individer och grupper genom att lyfta samt respektera individers och 
grupper kunskaper samt verka emancipatoriskt genom utbildning för föränd-
ring, ett slags nedifrån-och-upp-fokus (Cohen, Manion och Morrison, 2011). 
Nedifrån-och-upp-fokus i det här avhandlingsprojektet handlar om att låta för-
skolebarnens frågor och situerade kunskap om och med vatten och dess mil-
jöfrågor utgöra start och näring för det gemensamma utforskandet. Följaktli-
gen sökte jag nyfiket möta förskolebarnens kunskap i en strävan efter att vär-
desätta deras kunskaper. Det bör tilläggas att det var intensivt och inte helt 
enkelt att stanna upp hos, och hålla fast vid, upp till14 olika barns idéer, frågor 
och viljor om vart vattenprojektet skulle ta vägen. Att samla ihop och stanna 
upp i varandras frågor tog tid och engagemang, i vilket det ibland glimmade 
till och vi ibland började värdesätta varandras olika ingångar till problem och 
frågor. Speciellt framträdde detta i vårt engagemang med smutsigt och föro-
renat vatten. 

Aktionsforskning kan beskrivas som processuell, ”[…] öppen, dynamisk, 

icke-linjär, adaptive och framväxande […].” (Cohen, m.fl., 2018, s. 448, egen 
översättning).79 Det innebär att de medverkandes kunskaper är legitima och 
lika värdefulla som andras, till exempel forskarens eller experters (Cohen, 
m.fl., 2011). Metoden omfattar därmed en förståelse av forskning som demo-
kratisk och emanciperande (frigörande) (Giroux 1983, 1989 i Cohen, m.fl., 
2011). Aktionsforskning söker alltså att verka emancipatoriskt och handlar om 
samarbete, reflektion, förändring och utveckling av praktiker. 

Inom feministisk forskning används aktionsforskning som metod för att 
synliggöra och undersöka det som produceras i själva forskningsprocessen 
som exempelvis konflikter, maktproduktion, kriser och genombrott som prö-
vas på olika sätt tillsammans med övriga medverkande för att skapa förståelse 
och kunskap om hur detta kan förstås (Lenz Taguchi, 2000; Palmer, 2010). 
Feministisk aktionsforskning handlar därmed dels om att producera föränd-
ring, dels om att producera kunskap om att praktiker och händelser kan förstås 
på olika sätt och att praktiker är omförhandlingsbara (Lenz Taguchi, 2000; 
Palmer, 2010). 

                                                 
79 ”[…] open, dynamic, non-linear, adaptive and co-adaptive […].” 
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Genom att praktiker blir politiska och politik blir praktik, kan forskningen 
förstås ha som mål att förändra för individer och grupper, vilket innebär att 
forskningsanspråken kan förstås genererade av medforskarens intressen (Co-
hen, m.fl., 2011). På så sätt finns likheter med vattenprojektet där politiskt 
engagemang kom att handla om att inkludera förskolebarnens och mitt situe-
rade engagemang i lokala miljöfrågor som rör vatten. I våra lokala tidplatser 
framträdde effekterna av vår samtid och tydliggjorde att samhällsfrågor också 
engagerar barn. I likhet med ett aktionsforskningsprojekt var gränsen mellan 
vem som lär samt vad som lärs ut till viss del genomsläpplig och förskolebar-
nen medverkade aktivt i utformningen avhandlingsprojektet (jämför med Co-
hen, m.fl., 2011). Som redan nämnts genomförs aktionsforskningsprojekt 
inom kunskapsfältet utbildning oftast tillsammans med pedagoger med syfte 
att lösa ett problem eller fokusera en fråga eller problemställning från en grupp 
eller en individ, det finns följaktligen sociala och politiska incitament för att 
göra förändring (Cohen, m.fl., 2018, s. 441, 444). I detta forskar-pedagog-
partnerskap bidrar de olika rollerna och relationsförhållandena till forsknings-
processen, till exempel för att utveckla idéer om hur arbetet kan föra praktiken 
vidare och att alla får ökade kunskaper under arbetets gång (Somekh, 2006). 

En aktionsforskningsprocess är värdeladdad och när en aktionsforsknings-
process initieras är förändring av något specifikt, till exempel maktrelationer 
mellan elever och lärare eller elever och elever, i fokus (Ellsworth, 1989). Det 
här ringar in varför aktionsforskning i sin helhet inte utgjorde metodologiskt 
val för föreliggande avhandlingsprojekt i förskoledidaktik. Avhandlingspro-
jektet syftade till att praktiskt utforskade hur det är att samarbeta med och 
engagera 3–5-åriga förskolebarn som kännare i samhälleliga miljöfrågor som 
rör olika aspekter av vatten. Det innebär att studien inte har i syfte att förändra 
en specifik praktik utifrån ett specifikt problem eller fråga. Istället är syftet att 
interaktivt generera kunskap om hur det är möjligt att skapa praktiker för en-
gagemang och medverkan i utforskandepraktiker som rör vatten i förskolans 
närmiljöer, vilket jag alltså utforskat utifrån posthumanistiska premisser. 

Medborgarforskning 
Designen av vattenprojektet har också hämtat inspiration från medborgar-
forskning, vilket också kan förstås som en slags interventionsforskning utifrån 
definitionen att intervention förutsätter engagemang som både omfattande och 
intensiva (Suchman, 2007), i det att det innebär att låta varandras praktiker 
ömsesidigt intervenera i varandra (Cohen, m.fl., 2018). Som nämndes tidigare 
har olika aspekter av Antropocen fått allt större uppmärksamhet inom FTS-
studier (Yearley, 2007; Adrian, m.fl., 2018). I sina texter om Antropocen drar 
både Haraway (2016b) och Stengers (2015, 2018) uppmärksamhet till inklu-
dering av medborgardeltagande och till att (om)fokusera vad som är angeläget 
att vetenskapligt utforska och undersöka med potential att förändra i det lo-
kala. På så sätt har jag inspirerats att samarbeta med och engagera 3–5-åriga 
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förskolebarn i samhälleliga miljöfrågor som rör vatten, där medborgarforsk-
ning och dess metoder bidragit i sina ursprungligaste former (Strasser, Baudry, 
Mahr, Sanchez och Tancoigne, 2019). Det vill säga här har jag inspirerats av 
medborgarforskning som både är ”vetenskap för folket” och ”vetenskap av 

folket”, där det senare syftar till att göra vetenskap mer lyhörd för människors 

förståelse och angelägenheter för att på så sätt göra vetenskap mer demokra-
tisk (Irwin, 1995, ss. 69–80 i Strasser, m.fl., 2019, ss. 54–55, egen översätt-
ning).80 

Sedan begreppet medborgarforskning myntades i mitten av 1990-talet (Ir-
win, 1995; Bonney, m.fl., 1996 i Strasser, m.fl., 2019) har det blivit allt van-
ligare att definiera en uppsjö av olika medverkande forskningsaktiviteter som 
medborgarforskning (Strasser, m.fl., 2019). I likhet med tidigare resonemang 
om aktionsforskning, omfattas medborgarforskning således av olika teorier 
och ontologiska antaganden, metoder och forskningsfrågor. Historiskt har 
samarbete mellan frivilliga och forskare lång tradition i Sverige. På 1750-talet 
initierade exempelvis Carl von Linné ett lövsprickningsnätverk bestående av 
frivilliga medborgare som observerade och rapporterade in olika lövträds 
lövsprickning (Kasperowski och Kullenberg, 2018). Dick Kasperowski och 
Christofer Kullenberg (2018) lyfter fram fler samarbeten mellan frivilliga och 
forskare alltsedan 1850-talet, för exempelvis klassificering av väder, fåglar 
och astronomi. Statens Lantbruksuniversitet artbank är ett nutida exempel på 
detta. 

Kasperowski och Kullenberg (2018) delar in medborgarforsking i tre olika 
varianter. Den första och mer traditionella är forskningsinitierad, i vilket fors-
kare ber om hjälp från frivilliga för att samla in data om exempelvis vatten 
(Sveriges lantbruksuniversitet, 25 mars 2021) eller fladdermöss (Stockholms 
universitetet, 21 april 2021). Den andra varianten har med teknisk utveckling 
fått genomslagskraft och handlar om att medborgare samlar in data om före-
teelser som angår dem exempelvis fysisk aktivitet som stegräkning eller ge-
nom att uppmärksamma fenomen i sin omgivning, exempelvis vattenkvalitet 
i sitt närområde (Sveriges lantbruksuniversitet, 25 mars 2021). I den här andra 
varianten av medborgarforskning handlar det snarare om att få kontroll över 
en företeelse och om att kunna driva en politisk process, vilket Kasperowski 
och Kullenberg (2018) kallar civilsamhällelig mobilisering med data. Den 
tredje varianten, samhälleligt engagemang eller samhällsdialog, handlar om 
att medborgare debatterar data och vetenskapliga resultat som ligger till grund 
för politiska beslut, i politiska sammanhang. 

Vattenprojektet kan sägas både likna och skilja sig från det ovan beskrivna. 
I min studie har vi visserligen startat i det som är angeläget för folket – i det 
här fallet förskolebarnen. Men förskolebarnen inte har forskat, det vill säga 
avhandlingsprojektet är inte producerat av förskolebarn. En skillnad ligger 
också i att det är jag som forskare som initierat själva utforskandet och att 
                                                 
80 ”science for the people”, ”science by the people.” 
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resultaten från vårt utforskande inte har skett i relation till politiska beslut 
och/eller samhällsplanering i kommunen. 

Medborgarforskningsinitiativ har även fått allt större genomslagskraft 
inom utbildningsforskning. Karen E. Makuch och Miriam R. Aczel (2017) 
skriver i sin metasammanställning över medborgarforskning med miljö- och 
hållbarhetsfokus som inkluderar barn, att medborgarforskning medför att barn 
lär sig och utvecklar miljöengagemang och miljöansvar samtidigt som de bi-
drar med forskningsunderlag. Med miljöansvar menas här att barnen ska lära 
sig att ta ansvar för, vårda och bevara naturen. Det är ett resonemang som 
grundar sig i att barnen i dessa medborgarprojekt har tillgång till forskares 
reella naturvetenskapliga kunskaper och metoder, till exempel olika datain-
samlingsmetoder, i ett slags informellt lärande. Denna specifika förståelse av 
medborgarforskning handlar alltså om att amatörer bidrar till produktion av 
vetenskaplig kunskap samtidigt som amatören lär sig (Strasser, m.fl., 2019). I 
föreliggande studie har jag inspirerats av det sistnämnda, med den skillnaden 
att begreppet amatör breddats och fördjupats med hjälp av Stengers (2018) 
kännare. Stengers (2018) kännare kan förstås som ett slags expertkännare av 
sin praktik, sina frågor och sina lokala miljöer som medverkar aktivt i forsk-
ningen. I sin analys av medborgarforskning som inkluderar barn, visar Ma-
kuch och Aczel (2017) att metodologin har potential att bidra till att barn kan 
göra sina röster hörda och utöva demokratiskt medborgarskap i likhet med 
vuxna samhällsmedborgare vilket har inspirerat mig i vattenprojektet. I vårt 
utforskande av vatten har varje medverkande bidragit utifrån sitt kunnande, 
som kännare, och därmed har det implicita ansvaret att som vuxna lösa pro-
blemen inte varit ledande. Till skillnad mot ovan låg ansvaret hos mig som 
forskare att på olika sätt svara an på förskolebarnens angelägenheter.  

Samtidigt visar Makuchs och Aczels (2017) genomgång att den data som 
produceras i medborgarforskning som inkluderat barn varierar i kvalitet, något 
de menar kan korreleras till deltagarnas ålder, erfarenhet och utveckling. De 
förespråkar därför att medborgarforskning kan göras mer tillgänglig för barn 
genom aktiviteter som är designade med utgångspunkt tagen i barns erfaren-
heter och intressen. Vidare menar de att det i sin tur även skulle kunna bredda 
och göra medborgarforskning inom miljö och hållbarhet mer tillgänglig också 
för allmänheten i stort (Makuch och Aczel, 2017).  

I vattenprojektet har vi liksom i medborgarforskning utgått från riktiga pro-
blem och det angelägna (Makuch och Aczel, 2017), oavsett vem det är som 
initierat frågorna. I vattenprojektet behandlades de metoder, aktiviteter och 
praktiker som förskolebarnen introducerade till avhandlingsprojektet som vik-
tiga och intressanta. På så sätt förskjuts Makuch och Aczel (2017) förslag nå-
got genom att det inte enbart är forskaren som introducerar metoder, förslag 
och tillvägagångssätt, utan i den här studien introducerade förskolebarnen 
samtidigt sina. De ömsesidiga utbytena har därmed utgjort ett tillägg till det 
Makuchs och Aczel (2017) definierar som medborgarforskning. Vattenpro-
jektet har dock likheter med medborgarforskning i bemärkelsens att själva 
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forskningsprocessen är lyhörd för de medverkandes – förskolebarnens – för-
ståelse och angelägenheter. 

Vidare har den ovan beskrivna forskningen bidragit till att den komplexa 
frågan om ansvar och barns medverkan kunnat adresseras på flera olika sätt, 
både i det direkta arbetet med barnen och i analyserna. Det har handlat om att 
ta barns angelägna frågor om vatten och miljö på allvar genom att inkludera 
naturvetenskaplig kunskap som aktör i ett lekfullt utforskande utan att lägga 
ett orimligt (nutida och framtida) ansvar på barnen.  

En långsam forskningsprocess installerad i en pågående 
och befintlig praktik 
I det här avsnittet redogörs för teoretiska resonemang och begrepp som fun-
gerar som verktyg i analyserna i artiklarna. I min analysmetod är berättandet 
metod (Haraway, 1997[2018], 2012, 2013, 2016b; Stengers, 2010, 2015, 
2018; Tsing, 2015) och i det här avsnittet tydliggör jag hur de utvalda begrep-
pen understödjer denna metod. Här motiverar jag också varför dessa begrepp 
inte används som analysverktyg såsom vetenskapliga analyser ofta genomförs 
i akademiska texter. 

Situerad kunskap och barnet som kännare 
I det här avsnittet återkommer jag till betydelsen av situerad kunskap och bar-
net som kännare eller kunnig amatör för och i vattenprojektet. 

Situerad kunskap 
Begreppet situerad har genomgående under forskningsprocessens olika delar 
varit centralt, såväl teoretiskt som metodologiskt. I avhandlingen som helhet, 
i artiklarna, i kappan fast kanske främst i vattenprojektet utgår jag, som tidi-
gare nämnts, från att situerade kunskaper är ”märkta kunskaper” (Haraway, 

2008a, s. 143, kursivt i original), vilket har varit avgörande för förskolebar-
nens och mitt utforskande av miljöfrågor och vatten tillsammans. Avgörande 
var också att vår nyfikenhet på miljöfrågor som rör vatten, närde vårt utfors-
kande. I själva uppmärksammandet av miljöfrågor som rör vatten i förskole-
barnens närmiljö, svarade vi an på det som kallas antropogen påverkan på vår 
omgivning. Det innebar exempelvis att barnens engagemang i vattenrening 
startade i några barns situerade kunskap av att tidigare leva och vara i områden 
med vattenbrist och förorenat vatten. Samtidigt kan projektet sägas vara situ-
erat temporalt och spatialt, i nutid och geografiskt. Det hade exempelvis bety-
delse att vi under vattenprojektet utforskade vatten utomhus under fyra årsti-
der, med temperaturvariationer på -10°Celsius till +25°Celsius. Det påverkade 
vilka frågor vi ställde och vilka undersökningar vi gjorde. Våra kunskaper och 
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erfarenheter kan sägas ha influerat utformningen av vattenprojektet i stort och 
ovanstående omständigheter inverkade även på de frågor vi ställde och kunde 
ställa till det övergripande problemet, miljöfrågor gällande vatten. Haraway 
(1988, 2008) skriver att det handlar om att uppmärksamma att vi är olika situ-
erade i världen samtidigt som vi alla är del av och i världens föränderlighet. 
Det medförde att de frågor som utforskades var lokalt situerade, i tid och plats. 
Samtidigt var de del av globala miljöfrågor som rör vatten och del av dagens 
klimatförändringar. 

För vattenprojektet innebär det att den kunskapsproduktion projektet fram-
bringar är partiell och visar på en mångfald av olika frågor i relation till vatten. 
Haraways (2016b) situerade kunskap inkluderar anspråk om ansvar. Situerad 
kunskap omfattar individs erfarenheter och kunskaper, samtidigt som situerad 
kunskap handlar om ansvar och att svara an. För vattenprojektet innebar det 
att den kunskapsproduktion projektet producerade var partiell och visar på en 
mångfald av olika frågor i relation till vatten. Som forskare i vattenprojektet 
och i framskrivandet av avhandlingsprojektet har det inneburit att kritiskt för-
hålla mig till effekter av vad forskningen och forskningsprocesserna gav och 
gett upphov till. 

Förskolebarnet som kännare 
I vattenprojektet var förskolebarnen kännare, det vill säga experter med spe-
cifik situerad kunskap i en specifik miljö, som Stengers (2018) uppmanar till 
att inkludera och samarbeta med i forskning. Kännare är enligt Stengers 
(2018) kritiska samarbetspartners som ifrågasätter både metoder och resultat 
liksom forskningens giltighet och betydelse, samtidigt som de också är kun-
niga experter på sin egen praktik. Barnen kan göra dessa anspråk eftersom de 
känner sin egen praktik väl, och vet vilken kunskap som är relevant för dem 
och de har egna erfarenheter och kunskaper. 

Förskolebarnen var kännare av sin lokala miljö i vattenprojektet och vilka 
frågor och kunskap som var viktiga där och då. Barnen bidrog alltså som pro-
ducenter av lokal kunskap och med kritiska och även etiska frågor. Stengers 
(2018, ss. 106–132) skriver, vilket jag inspirerats av, att själva möjligheten att 
mötas och dela kunskap och metoder med kännare producerar angeläget ”stuff 

to think with.” Det vill säga, saker att tänka med eller tankeväckande stoff av 

olika slag, vilket kan utgöras av såväl fysiska ting som idéer och anekdoter. 
Detta stoff var exempelvis frågor om hur vatten i den lokala bäcken kan bli 
rent, eller vilka effekter smutsigt vatten får i en förskola, vilket frågorna berör 
olika skalor i sin mångdisciplinäritet. Detta var angelägna frågor, eller stoff, 
både för mig som forskare och för förskolebarnen, fast angelägna på olika sätt 
beroende av våra olika situerade kunskaper. Här finns paralleller till feminist-
isk forskning om till exempel kvinnors situation (van der Tuin, 2014), i vilken 
begreppet situering varit bidragande till viktig kunskapsproduktion. Kvinnors 
erfarenheter har följaktligen bidragit till konstruktionen av teoretisk praktik 
för kunskapsproduktion och utrymme för handling. På ett liknande sätt bidrar 
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det här avhandlingsarbetet till att uppmärksamma barn, deras frågor och kun-
skap, deras aktiviteter och praktiker, som del av vattenprojektets forsknings-
metodologi. 

Spekulativa fabuleringar och vetenskapliga fiktioner 
Stengers (2010) beskriver att hypoteser och prognoser ställs upp utifrån en 
viss uppsättning antaganden eller kriterier vilket i sig är ett tankeexperiment, 
en spekulativ fabulering eller operation. Hypoteser och prognoser föreslår 
olika möjligheter och möjliga vägar (Stengers, 2010), så som de olika frågor 
förskolebarnen ställde till det övergripande forskarintroducerade problemet: 
miljöfrågor som rör vatten och de olika sätt som de hanterade sina frågor på. 
Stengers (2010, s. 12) skriver att hypoteser eller prognoser är spekulativa, 
vilka producerar möjligheter som behöver testas, modifieras och förfinas in-
nan de blir ”förnimbara”. 81 Haraway (2008b) använder verklighetsskapande 
på liknande sätt och beskriver det som ett pågående kontinuerligt föränderligt 
sammanhängande fenomen och öppnar upp för vad som ännu inte varit (Ha-
raway, 2008b).82 

I föreliggande avhandlingsprojekt har ovanstående tankegång bidragit till 
att låta pröva förskolebarnens resonemang, hypoteser, prognoser och metoder 
som möjligheter dels för fortsatt utforskande av vatten, dels som potentiella 
lösningar på problem. Vattenprojektet startade i relation till en spekulativ fa-
bulation, driven av det spekulativa tänk om? Tänk om? omfattar både att tänka 
och göra annat och det spekulativa potentiella i vad händer om? (Haraway, 
Ishikawa, Gilbert, Olwig, Tsing, och Bubandt, 2016). Tänk om? var ett meto-
dologiskt uttryck och ett sätt att starta och utmana barnens utforskande, vilket 
producerade ett spekulativt tänkande tillsammans med förskolebarnen. I vat-
tenprojektet fanns en öppenhet inför olika frågor ställda av olika individer, 
förskolebarn och mig själv, såsom frågor om hur sjöjungfrur kan prata under 
vatten och idéer om experiment med brustabletter och fiskar. Öppenheten 
handlade om inkludering (och exkludering) av olika discipliner, referenser och 
engagemang. Således handlar det om att röra sig mellan och i olika skalor, det 
molekylära, globala, biologiska och imaginära. I tänk om? ryms alltså att 
tänka, tveka, föreställa sig och ta ställning tillsammans (Stengers, 2018). Med 
inspiration från Stengers (2010) resonemang om det spekulativa – tänk om? 
och vad händer? – utvecklar Haraway (2013, 2016b) en specifik innebörd av 
begreppet Science Fiction (SF) – vetenskapliga fiktioner – som handlar om 
vem som kan göra vetenskap, vilka frågor som kan ställas och hur vetenskap 
kan göras. Vidare skriver Haraway (2016b) att vetenskapliga fiktioner och ve-
tenskaplig fakta behöver varandra, de är tätt hoptvinnade, de är både praktik 
och process. 
                                                 
81 ”perceptable” 
82 ”worldling” 
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Fakta och det angelägna i vatten och miljöfrågor 
Stengers (2015) skriver att begreppet fakta uppfattas handla om definitiv be-
ständig sanning och konsensus. Fakta är, skriver Stengers (1997), dock mer 
eller mindre bra underbyggda förslag eller spekulationer som utgår från ett 
visst tillstånd i världen, ett visst engagemang av en viss typ av värld och i en 
viss typ av kollektiv av individer. Samtidigt finns det fakta som bygger på väl 
underbyggda förslag så som klimatförändring och andra antropogena effekter, 
vilka är angelägenheter som avkräver att vi känner oss berörda eftersom det 
inte finns något annat val (Stengers, 2015, 2018). I förhållande till Stengers 
(2015, 2018) behövde förskolebarnen och jag skapa relationer till problemet 
– miljöfrågor som rör vatten – för att det skulle produceras som angeläget i 
vilket möta, erfara, utforska och uppmärksamma vatten producerades som 
viktigt för vårt gemensamma utforskande.  

Definierat av vår samtids klimatförändringar och dess effekter, frambring-
ade förskolebarnens och mina angelägenheter engagemang. Det medförde att 
vi i vårt utforskande uppmärksammade att det ofta fanns en multiplicitet av 
svar och lösningar snarare än ett enda rätt svar och lösning. Vi uppmärksam-
made också att svar och lösningar speglades av vilken disciplin svaren och 
frågorna genererats från, samt med vilka metoder som använts. Det innebär 
att vattenprojektet på så sätt producerat mångdisciplinär öppenhet, då det ge-
nererade frågor från olika discipliner, vilka alla varit relevanta. Samtidigt bör 
det påpekas att inte alla frågor genererade uppmärksamhet eller aktivitet, då 
de vid det specifika tillfället inte var angelägna. Multipliciteten i sig innebär 
inte att vad som helst fungerar, det handlar snarare om att uppmärksamma att 
det finns fler olika rätta svar som är väsentliga att ta ställning till, tänka med 
och tveka om, föreställa sig, ägna tid åt och erbjuda koncentration och upp-
märksam granskning. 

Här-och-nu tidplatser (Chthulucene) 
Haraway (2016b) skriver att Chthulucene är här-och-nu tidplats för att stanna 
hos, och hålla fast vid, ett problem. I vattenprojektet handlade det om att un-
dersöka och utveckla former och metoder för förskolebarns engagemang och 
medverkan i samhälleliga och naturvetenskapliga miljöfrågor. Chthulucene 
som teoretiskt-metodologiskt begrepp handlar om att i möten mellan olika de-
lar av samhället möjliggöra samhandling av kunskaper och metoder, vilket 
potentiellt producerar erbjudanden till förändring.83 

Att utgå från förskolebarns egna frågor och intressen, eller situerade kun-
skap som Haraway (1988) skriver, har inspirerat mig metodologiskt i designen 
av vattenprojektet och den framväxande metodologin kan förstås som effekt 
                                                 
83 Haraway (2016b, s. 2) skriver fram Chthulucene på följande sätt: “It is a compound of two 
Greek roots (khthôn and kainos) that together name a kind of timeplace for learning to stay with 
the trouble of living and dying in response-ability on a damaged earth.” (Haraway, 2016b, s. 2) 
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av förskolebarnens och mitt samarbete. Hur forskare och förskolebarn tillsam-
mans kan producera en forskningsmetodologi samt det forskarintroducerade 
problemet miljöfrågor som rör vatten, har direkt koppling till Chthulucene. I 
enlighet med Haraway (2016b) öppnar Chthulucene, som tidplats, upp för po-
tentiella möjligheter att söka andra sätt att vara i, av och med världen, exem-
pelvis i samhället som förskolebarn och att tillsammans med forskare under-
söka möjligheterna till att producera forskningsmetodologi. Chthulucene är 
således ett metodologiskt begrepp, som jag använder i bemärkelsen potentiella 
möjliga nätverk där en fråga eller ett lekfullt utforskande kan länka till andra 
tänkanden och göranden som tillsammans producerar nya och andra frågor. 
Alltså handlar Chthulucene om att ta ansvar genom att svara an på att leva 
och dö på en skadad jord och på alla dess forntida, nutida och framtida aktörer. 
På så sätt görs dåtid och framtid och här-och-nu påminda för varandra i rörliga 
samtidigheter. I vattenprojektet handlade det också om att stanna upp hos, och 
hålla fast vid, de lokala problem och frågor som rör vatten och miljö, som 
engagerade förskolebarnen. 

Långsamma forskningsprocesser 
Haraway (1988, 1997[2018], 2008, 2016b) skriver att situerad kunskap hand-
lar om att aktivera tidigare passiva kunskapsobjektskategorier. Detta är i linje 
med Stengers (2014, 2018) resonemang om att aktivera underordnade och för-
bisedda problem, frågor och/eller forskningsfrågor i långsamma forsknings-
praktiker och forskningsprocesser – slow science. Aktivt långsamma forsk-
ningsprocesser handlar om att agera utifrån den kunskap vi har i dag och den 
kunskap vi kan producera genom att låta underordnade eller marginaliserade 
frågor ta plats och tid i forskning (Stengers, 2018). För vattenprojektet hand-
lade det om att ta förskolebarnens frågor seriöst och låta dessa forma frågor 
för projektet och utforskandet av miljöfrågor och vatten. Samtidigt handlade 
det om att hålla kvar barnens frågor och utforskande i förhållande till den fors-
karintroducerade frågan. Det innebär en aktiv långsamhet, en långsamhet med 
stark närvaro här-och-nu, där processen snarare än resultatet är fokus 
(Stengers, 2018). 

Att tänka tillsammans och förhandla, skriver Stengers (2014, 2018), bety-
der ömsesidighet, överenskommelser och att själva tänkandet och lyssnandet 
tillsammans är viktigt och givande. I vattenprojektet kom begreppet situerad 
att vävas samman med den långsamma forskningsprocessen, för att uppmärk-
samma och engageras i och med lokala händelser och processer som skapades 
kollaborativt med vatten, förskolebarnen och mig själv. 

Stanna hos och hålla fast i problemet 
Mitt och förskolebarnens utforskande i vattenprojektet utgick från det för bar-
nen troligen abstrakta och forskarintroducerade problemet miljöfrågor som rör 
vatten. Det var därför viktigt att transformera det abstrakta, om än mycket re-
levanta problemet, till något konkret för att kunna stanna upp hos, och hålla 
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fast i, problemet; med start i det som var lokala och angelägna för förskole-
barnen (jämför med Stengers, Despret och kollektiv, 2014). Att under pro-
jektets gång befinna sig här-och-nu i en långsam forskningsprocess och i det 
forskarintroducerade problemet handlade om att eftersträva att vara närva-
rande i nuet och i processen, snarare än att fastna i dåtid och/eller framtid och 
resultatet. Att hålla fast i problemet var i omgångar svårt, nästintill omöjligt, 
och både förskolebarnen och jag hamnade ofta på avvägar. Att kunna stanna 
upp hos problemet ihop med barnen innebar att vi behövde något att ta tag i 
som engagerade, något som var oss angeläget (Stengers, 2018).  

Haraway (2016b) skriver att ett problem inte kan vara vad som helst, utan 
det behöver aktivera, beröra och vara angeläget och betydelsefullt för alla in-
blandade parter. Alltså behövde det forskarintroducerade problemet vara och 
bli något annat än ett problem i största allmänhet. I vårt uppmärksammande 
av vatten i det lilla, så som kondens på fönster och torkskåp och olika snös 
kornstorlek, producerades andra relationer till den förgivettagna aktören vat-
ten. Genom att möta, erfara, utforska och uppmärksamma vatten i vardagen 
på och i förskolorna och förskolornas omgivningar producerades relationer till 
och med vatten och dess miljöfrågor som angelägna. Att kunna stanna upp 
hos, och hålla fast i en långsam forskningsprocess genom hela vattenprojektet 
handlade om att verka och närvara i nuet i och med de miljöfrågor som var 
angelägna i relation till vatten. 
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Kapitel 5 – genomförande med etiska 
ställningstaganden och strategier 

Det här kapitlet handlar om genomförandet av vattenprojektet och hur jag som 
forskare intervenerade i vardagliga förskolepraktiker, hur urvalet av förskolor 
gjordes och de etiska aspekter som det involverade. Därefter följer informat-
ion om planering av utforskandemötena, följt av ett avsnitt om de etiska över-
vägandena som arbetet med förskolebarnen innebar. Sedan följer ett avsnitt 
om produktion och hantering av det empiriska materialet. Kapitlet avslutas 
med ett stycke om genomförandet av analys av data där berättande som metod 
och skalor som analysverktyg förtydligas. 

Urval och tillträde 

Urval 
För att kunna genomföra vattenprojektet som planerats utifrån närheten till 
både bräckt vatten och olika typer av färsk-/sötvattenkroppar var det av vikt 
att förskolornas placering uppfyllde dessa krav. Första urvalet gjordes därför 
utifrån urvalskriteriet geografisk närhet till Östersjön och andra vattendrag, 
samt närhet till lokaltrafik. Urvalet av förskoleenheter att tillfråga om medver-
kan kan därmed liknas vid ”målmedvetet urval” (Cohen, m.fl., 2011, s. 156, 

egen översättning).84 Det betyder att forskaren handplockar de enheter som 
ska ingå i urvalet på grundval av de specifika egenskaper som efterfrågas (Co-
hen, m.fl., 2011, s. 156). Avhandlingsprojektets vattenprojekt genomfördes 
därmed i en kustkommun i Stockholmsregionen, på två förskolor med närhet 
både till rinnande sötvatten och närhet till Östersjön. Därtill var det viktigt att 
vi, förskolebarnen, jag och pedagogerna, på ett enkelt sätt skulle kunna ta oss 
från en plats till en annan med kollektivtrafik om vårt utforskande av vatten 
så krävde det. Urvalskriterier var också de respektive förskolornas arbetssätt 
och barnens ålder; att de hade en eller flera barngrupper med barn i åldrarna 
3–5 år. Denna information fanns tillgänglig på internet. Det innebar att de barn 
som medverkade i vattenprojektet är födda år 2012, 2013 och 2014. 

                                                 
84 ”purposive sampling” 
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Två förskoleenheter med Östersjön, andra vattendrag och kollektivtrafik i 
sitt närområde kontaktades via e-post med förfrågan om de var intresserade av 
att medverka i avhandlingsprojektet. Efter det att förskolorna visat intresse att 
delta i vattenprojektet följde urvalsprincipen av forskningspersoner, då sam-
tycke från samtliga medverkande kom att sökas i fem på varandra beroende 
samtyckesdelsteg. Detta gjordes i enlighet med SFS 2003:460, God forsk-
ningssed (1:2011, reviderad 2017) (Vetenskapsrådet, 12 juni 2017, 4 januari 
2021) och med vid tidpunkten för projektdesignen, kommande Dataskydds-
förordningen (Europaparlamentet och rådet, 27 april 2016) i åtanke. 

Delsteg 1 omfattade, som ovan nämnts, upprättande av kontakt via e-post 
i juni 2017 med information om det kommande vattenprojektet till presumtiva 
förskolors förskolechef samt pedagogiska utvecklare, i egenskap av ”gatekee-

pers”, personer som kan påverka tillträdet till fältet (Cohen m.fl., 2011, s. 

152), exempelvis en förskola. Ytterligare en e-post skickades till kommunens 
utbildningsstrateg med liknande projektinformation för att informera om ini-
tiativet och öppna för alternativ om tillfrågade förskolor inte var intresserade 
av att medverka. 

I e-postförfrågan beskrevs projektet övergripande, samtidigt erbjöds för-
skolornas pedagoger möjlighet att träffa mig för att få mer information om 
projektet, dess syfte och de metoder som planerades för projektet. Därefter 
sammanställdes en etikansökan mellan augusti till september 2017 i vilken 
projektet och genomförandet av projektet beskrevs i detalj för att i november 
lämnas in till Regionala Etikprövningsnämnden (EPN) vid Karolinska Insti-
tutet.85 Etikansökan behandlades av EPN i december 2017 och har dnr: 
2017/2125–31/5. Efter svar från EPN att planerat avhandlingsprojekt upprät-
tats i enlighet med Etiklagen (SFS 2003:460), återupptogs kontakten med för-
skolorna med förfrågan om fortsatt intresse för medverkan och om besked att 
projektet på respektive förskolor skulle kunna inledas i verksamheterna till-
sammans med förskolebarnen i början av februari 2018. 

Delsteg 2 inleddes efter muntligt samtycke från förskola 1 som gavs vid 
tillfället för projektinformation och skriftligt samtycke via e-post från förskola 
2. Delsteg 2 genomfördes under januari 2018 och omfattade informationsmö-
ten om projektet med pedagogerna för att söka informerat skriftligt samtycke, 
vilket på förskola 1 skedde i anslutning till ett arbetsplatsmöte och på förskola 
2 i form av ett extra insatt pedagogmöte. Vid de här tillfällena informerades 
de tre berörda förskoleavdelningars förskolepedagoger om studien och peda-
gogerna hade möjlighet att ställa frågor om projektet. Traditionellt samarbetar 
förskolors pedagoger i arbetslag bestående av förskollärare och barnskötare 
(Persson, 2017). Dock efterfrågades inte för avhandlingsprojektet vilken yr-

                                                 
85 Från och med den 1 januari 2019 behandlar myndigheten Etikprövningsmyndigheten ärenden 
som tidigare behandlades av de regional etiska prövningsnämnderna.  
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keskategori som de enskilda pedagogerna tillhörde, eftersom detta inte var av-
görande för projektet, därför benämns personalgruppen som förskolepedago-
ger. 

Samtidigt lämnades skriftlig information och samtyckesförklaring ut, för 
att ifyllda lämnas tillbaka till mig efter två veckors betänketid (Bilaga 1). Ini-
tialt tillfrågades 16 pedagoger om samtycke. Ytterligare en pedagog tillkom i 
ett av arbetslagen och tillfrågades om samtycke en månad in i projektet. Det 
innebär att totalt 17 pedagoger gav sitt samtycke till att medverka i avhand-
lingsprojektet. Förskolepedagogernas samtycke har varit centralt för projektet 
då det var en av förutsättningarna för att projektet kunde genomföras. Därtill 
gav pedagogernas medverkan projektet trovärdighet då de genom sin medver-
kan i studien stöttade förskolebarnen och mig i vårt gemensamma utforskande 
av vatten, genom sin pedagogiska erfarenhet och kunskap om de enskilda för-
skolebarnen. 

Delsteg 3 introducerades först efter det att berörda förskolepedagoger gett 
sitt skriftliga samtycke till att medverka. Det här steget inkluderade informat-
ion om projektet till vårdnadshavare till förskolebarn i åldrarna 3–5 år (födda 
år 2012, 2013 och 2014) på berörda förskoleavdelningar, för att söka informe-
rat skriftligt samtycke till deras barns medverkan i avhandlingsprojektet. I bör-
jan av februari 2018 informerades de presumtiva medverkande förskolebar-
nens vårdnadshavare om studien i anslutning till av förskolorna planerade för-
äldramöten. Vid dessa möten informerade jag om studien, dess syfte, hur pro-
jektet skulle genomföras och vad det praktiskt innebar för vårdnadshavarnas 
barn att medverka i avhandlingsprojektet. Informationen omfattade en munt-
ligt och visuell presentation om projektet. Vid samma tillfälle fick vårdnads-
havarna även en skriftlig samtyckesförfrågan i enlighet med Vetenskapsrådets 
(12 juni 2017, 4 januari 2021) rekommendationer samt ett informationsbrev 
om själva studiens genomförande och dess etiska ställningstagande (Bilaga 
2).86 I brevet informerades det till exempel om barnets möjlighet att själva be-
stämma över den egna medverkan i studien, om de vill vara med eller inte. 
Vårdnadshavarna gavs även vid detta tillfälle möjlighet att ställa frågor rö-
rande studien. De gavs två veckors betänketid för att svara på samtyckesför-
frågan. Ifylld samtyckesförklaring ombads återlämnas till ansvarig förskole-
pedagog för att senare samlas in av mig. De vårdnadshavare som inte hade 
möjlighet att medverka på föräldramötet tilldelades skriftlig information och 
samtyckesformulär via ansvarig förskolepedagog. Totalt tillfrågades 47 barns 
vårdnadshavare om samtycke, varav ett barns vårdnadshavare inte gav sam-
tycke. 

Delsteg 4 omfattade kontinuerlig muntlig samtyckesförfrågan till de delta-
gande förskolebarnen, vars vårdnadshavare gett skriftligt samtycke, vid studi-
ens olika aktiviteter. De förskolebarn vars vårdnadshavare gett samtycke till 
medverkan i studien informerades om studien och syftet med den på plats i 
                                                 
86 Samtyckesförfrågan till vårdnadshavare finns i svensk, engelsk och arabisk version.  
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förskolan på ett sätt som var begripligt för barnen, i linje med FN:s konvent-
ionen om barnets rättigheter (FN, 20 november 1989). Förskolebarnen var på 
förhand indelade av förskolepedagogerna i grupper om fem till sju barn och 
varje grupp hade en till två ansvariga pedagoger. Inledningsvis kallades för-
skola 2:s utforskargrupper för den ansvariga pedagogens namn för att sedan 
byta till det namn förskolebarnen i gruppen röstat fram. Namnet på respektive 
grupp användes enbart inför uppsamlingen och under varje utforskandemöte 
tillsammans med mig. Förskola 1:s grupper hade som introduktion på vårter-
minen 2018 röstat fram ett namn som gruppindelning inom avdelningen och 
namnet användes både av pedagogerna och förskolebarnen vid andra tillfällen 
för att samla ihop och dela upp verksamheten.  

Delsteg 5 inleddes efter det att förskolepedagoger och vårdnadshavare gett 
sitt samtycke till medverkan i avhandlingsprojektet och det omfattade intro-
duktionen av projektet och av mig för förskolebarnen. Det genomfördes 
gruppvis med en eller flera förskolepedagoger. Inför det att vi träffades för 
första gången hade barnen förberetts och introducerat av sina pedagoger om 
vattenprojektet och om att jag skulle komma till förskolorna. Några barn hade 
introducerats för projektet av sina vårdnadshavare. Andra barn introducerade 
sig själva för mig och ville veta mer om vem jag var och vad jag gjorde på 
deras förskola. 

Vid dessa introduktioner berättade jag att jag studerade på universitet för 
att bli forskare och att jag var intresserad av att undersöka och utforska vatten, 
is och snö på olika sätt tillsammans med barnen i gruppen. Det gjordes utifrån 
ett inkännande sätt, med stöd av förskolepedagoger. Under introduktionsmötet 
tillfrågades barnen om de var intresserade av att utforska vatten tillsammans 
med mig. Några förskolebarn började ganska snart förhandla om innehållet 
för våra gemensamma utforskandemöten. Det bidrog till att jag justerade och 
i viss mån förändrade introduktionen direkt under mötet och inför nästkom-
mande introduktionsmöte med en annan barngrupp genom att inkludera en 
beskrivning av att vi tillsammans utforskade vatten. 

Vidare informerades barnen även om att de när helst de själva ville kunde 
avsluta sin medverkan och att de innan varje utforskandemöte skulle få frågan: 
Vill du utforska vatten med mig idag? Barnen introducerades också för stopp-
handen som uttrycksmedel så att de kroppsligen kunde visa att de inte ville 
vara med vid våra möten eller i dokumentation genom att visa en öppen hand 
(Lenz Taguchi och Palmer, 2017). I retroperspektiv användes inte stopp-
handen som uttrycksmedel, utan de barn som inte vill vara med under utfors-
kandet uttryckte så verbalt, ofta redan så fort jag kom innanför dörrarna eller 
grindarna på de två förskolorna: Jag vill inte vara med idag. 

I samband med den första träffen, fick barnen en uppgift som start på vat-
tenprojektet med medföljande informationsbrev presenterat för sig, för att ta 
med sig hem. Uppgiften såg ut på följande sätt: 
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Fundera tillsammans, barn och föräldrar, över var ni kan hitta vatten, 
till exempel hemma, på väg till och från förskolan.  
Fundera över om det finns olika typer av vatten. Hur smakar det? Hur 
luktar det? Hur ser det ut? Hur känns det? 
Fundera över vad för vatten ni vill ta med till förskolan och hur ni kan 
ta med det vattnet till förskolan. 
Ta med er vattnet till förskolan när projektet börjar, med en beskriv-
ning över var ni hittade vattnet och varför ni tog med er just det vattnet 
till förskolan. 
 

Informationsbrevet innehöll en presentation av genomförandet av vattenpro-
jektets utforskandemöten och ett schema över de inplanerade utforskandemö-
tena. I brevet presenterade jag mig själv i text och i bild samt syftet med vat-
tenprojektet. Uppgiften och informationsbrevet överlämnade jag antingen un-
der själva introduktionsmötet till barnen i gruppen eller till respektive utfors-
kandegrupps pedagog. De barngrupper jag träffade först ansvarade också för 
att anslå uppgiften och informationsbrevet i berörd förskoleavdelnings hall. 

Tillträde 
Den första stunden på morgonen då utforskandemöte planerats in handlade 
ofta om att barnen förhandlade sig till en möjlighet att inkluderas i en annan 
grupps möte. Förhandlingen skedde genom att barnen ställde frågor som Ska 
du vara med min grupp i dag? eller Kan/ska jag vara med idag? eller att de 
tog på sig forskningsreflexvästen,87 tog fram projektryggsäcken eller diskute-
rade var dagens möte egentligen skulle äga rum. Bidragande faktorer till bar-
nens självständighet var pedagogernas kontinuerliga förberedelser av barnen 
genom att uppmärksamma barnen på vad som skulle hände dagen därpå och 
samma morgon innan jag kom. Det var också av vikt att de olika utforskar-
grupperna träffade mig på bestämda dagar. Därtill spenderade jag också tid på 
de respektive förskolorna utanför själva utforskandemötena, ofta både en 
timme innan och en timme efter det inplanerade mötet. 

Inledningsvis under vattenprojektet påminde jag barnen kontinuerligt un-
der våra gemensamma träffar om möjligheten att själva bestämma om de ville 
medverka eller inte för att söka samtycke till medverkan även under utfors-
kandemötena. Här spelade också pedagogers kännedom om det enskilda bar-
net roll och kunde därmed stödja barnet i valet att inte vara med. Tillsammans 
med pedagogerna och min tidigare yrkeserfarenhet från olika förskolor, sökte 
jag speciellt samtycke från de barn som jag uppfattade tappat intresse för det 
vi utforskande och började göra något annat eller när någon drog sig undan 

                                                 
87 Förskolerutin att ha på sig reflexvästar utanför förskoleområdet var barnen på de två försko-
lorna vana vid sedan tidigare. I vattenprojektet bar förskolebarnen reflexvästar märkta med 
Forskning pågår. 
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för att få jobba ostört med en konstruktion för att inte vara del i dokumentat-
ion. Vid enstaka tillfällen valde barn att avbryta sitt utforskande av vatten, för 
att istället gå över till ordinarie verksamhet. Att barn valde att inte medverka 
påverkade varken själva utforskandetillfällena eller utgjorde problem för den 
ordinarie verksamheten. 

Efter ett tag, i vissa gruppkonstellationer, räckte det med att jag frågande 
med en blick och ett frågande uttryck, för att få till svar ett irriterat: Ja, ja, ja 
– jag vet Teresa att jag kan gå när jag vill! eller ett glatt: Jaaa, jag vill vara 
med idag. Barnens samtycke till medverkan i projektet behövde alltså vara 
meningsfullt för barnen och mitt konstanta påminnande hindrade, störde och 
stannade ibland upp processen (jämför med Pase, 2019). De två gemensamma 
projektdagböckerna, projekttuschpennor, projektryggsäck, de två digitala 
plattorna och min blotta närvaro på förskolorna producera frågan: Vill du ut-
forska vatten idag? 

Utforskargrupperna 
Vattenprojektet genomfördes mellan januari och juni 2018 på både förskola 1 
och förskola 2. På förskola 1, med två utforskargrupper, avslutades medverkan 
i vattenprojektet juni 2018, då majoriteten av barnen bytte avdelning till hös-
ten, något som jag redan informerats om vid inledningen av vattenprojektet. 
Därtill bytte pedagogerna avdelning eller arbetsuppgifter. Att fortsätta vatten-
projektet på förskola 1 efter sommarledigheten skulle därmed ha inneburit att 
pedagoger på den avdelning de äldsta barnen flyttat till och den nya pedagog-
gruppen på den avdelning som vattenprojektet redan genomförts på, skulle 
behövs tillfrågas om samtycke till medverkan. Det innebar också att nya re-
lationer mellan de nya pedagogerna och mig och projektet behövdes etableras 
innan projektet återigen skulle kunna starta upp, vilket tidsplanen för avhand-
lingsprojektet inte medgav. På förskola 2 fortsatte vattenprojektet fram juni 
med avbrott i juli för att återupptas i augusti och september 2018, med föränd-
ringen att de äldsta barnen började i förskoleklass och de övriga barnen flyt-
tade över till samma avdelning, indelade i tre utforskande grupper.  

Under första delen av vattenprojektet var totalt sju olika utforskargrupper, 
på de två förskolorna, med totalt 46 barn aktiva samtidigt. Fem till sju barn 
ingick i sex av grupperna och i den sjunde ingick 10–14 barn. Del av varje 
utforskandegrupp var minst en pedagog, med undantag för den sjunde gruppen 
där två till tre pedagoger medverkad vid varje utforskandemöte. Av de 17 pe-
dagoger som gav sitt medgivande till medverkan i avhandlingsprojektet, var 
det främst 10 pedagoger som var med vid de olika utforskandemötena. 

På förskola 1 medverkade 12 förskolebarn, från en avdelning, i åldrarna 3 
och 4 år fördelade på två utforskargrupper under vårterminen 2018. Av avdel-
ningens fyra pedagoger var det främst två som medverkade under själva ut-
forskandemötena. 
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På förskola 2 medverkade 34 förskolebarn, i åldrarna 3–5 år, fördelade på 
fem utforskargrupper från två avdelningar vårterminen 2018. Av de 13 för-
skolepedagogerna som gett sitt medgivande till att delta, var det åtta pedago-
ger som kom att vara med vid utforskande mötena. Höstterminen 2018 med-
verkade 21 barn i åldern 3 och 4 år, från en avdelning, fördelade i tre utfors-
kandegrupper. 

Gemensamt för pedagogerna på de två förskolorna var att de gick mellan 
de olika utforskandegrupperna för att stötta varandra, förskolebarnen och mig 
vid behov. Gemensamt för de två förskolorna var också att antalet barn varie-
rade i utforskandegrupperna under vattenprojektet beroende av sjukfrånvaro, 
ledigheter och huruvida barnet ville utforska vatten eller inte. 

Schemaläggningen för varje utforskandemötena gjorde jag tillsammans 
med pedagogerna på de två förskolorna för att det skulle passa verksamheterna 
och pedagogerna i stort. Det innebar att förskolornas verksamheter reglerade 
placeringen av utforskandemötena under dagen till förmiddagar och utfors-
kandegrupperna träffades de veckodagar som passade pedagogernas arbets-
scheman och verksamheten i stort. 

På förskola 1 planerades det in en och en halv timmes långa utforskande-
mötena två gånger varannan vecka. På förskola 2 planerades in i genomsnitt 
en och en halv timmes långa utforskandemöten en gång varannan vecka. Inför 
vattenprojektet planerade jag och förskolepedagogerna på de två förskolorna 
in utforskandemöten med de två förskolornas förskolebarn och mig som under 
vårterminen 2018 omfattade 106,5 timmar. Höstterminen 2018 omfattade pla-
neringen enbart förskola 2 och 19,5 mötestimmar planerades in. Det innebär 
att det totalt planerades in 126 timmar för möten på de både förskolorna. I 
Tabell 1 redovisas varje forskningsgrupps utforskandemöten och det totala 
antalet utforskandemöten i vattenprojektet. 
Tabell 1: Översikt över antal barn, pedagoger (ped.), antal utforskandemöten och 
antal timmar (h) inplanerad tid för respektive barngrupp och förskola (fsk). 

VT-18 Totalt Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3 Grupp 4 Grupp 5 
fsk. 1 12 barn 

2 (4)
ped. 

12 ggr  
12x1,5=18 
h 

10 ggr  
10x1,5=15 
h 

   

fsk. 2 34 barn 
8 (13) 
ped. 

10 ggr 
10x1,5=15 
h 

12 ggr 
12x1,5=18h 

7 ggr  
7x1,5=10,5 
h 

10 ggr 
10x1,5=15 
h 

10 ggr  
10x1,5=15 
h 

HT-18 Totalt Grupp 1 Grupp 2 Grupp 3   
fsk. 2 21 barn 

3 (11) 
ped. 

4 ggr 
4x1,5=6h 

4 ggr 
4x1,5=6h 

5 ggr 
5x1,5=7,5h 

  

Plan.tid 
VT-18 

106,5h      

Plan.tid 
HT-18 

  19,5h      

Total 
plan.tid 

126 h      
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Att ha bestämda mötesdagar och förskolepedagoger för varje utforskande-
grupp underlättade både för mig och berörda förskolebarn och etablerade 
trygghet och säkerhet, vilket initialt var avgörande för forskningsprocessen. 
Efterhand gick det att frångå det planerade och vid vissa tillfällen utforskade 
vi vatten i storgrupp. Vi träffades också i konstruktionsworkshops som ibland 
låg utanför de inplanerade utforskandemötena eller när det var många barn 
frånvarande i en viss utforskandegrupp. Vid dessa tillfällen ingick även barn 
som inte medverkade i vattenprojektet. Under de här tillfällena skedde ingen 
dokumentation i film eller i bild. Ibland följdes utforskandemötena av att jag 
blev inbjuden av något barn eller barnen att även äta lunch tillsammans med 
dem, vilket var uppskattat av både barn och mig själv. 

Genomförande 
Inför varje utforskandemöte med de olika grupperna var jag på plats minst en 
halvtimme innan för att stämma av med pedagoger och förskolebarn inför 
kommande möte. Det vill säga den egentliga tid jag spenderade på förskolorna 
kom därför snarare att omfattade dubbla den planerade. Förberedelserna gjor-
des i största utsträckning tillsammans med de barn som skulle medverka vid 
just den dagens utforskandemöte. Inför själva utforskandemötena plockade 
förskolebarnen och jag fram material och konstruktioner tillsammans på av-
delningen eller utomhus. Det innebar exempelvis att Liam, ett av barnen, ofta 
börjat förbereda utforskandemötet innan jag var på plats genom att ha tagit 
fram reflexvästarna, material och börjat samla ihop barnen i hans utforskan-
degrupp. Tiden innan själva utforskandemötet handlade också om att packa 
projektryggsäcken och ibland ta fram en dubbelsulky att lasta med material 
som hinkar med snören för provtagning, flytvästar, projektdagböcker, digitala 
plattor och våra egentillverkade lod.88 Inför exkursionerna till Östersjön, sjöar 
och bäckar följde vi Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) (6 
juli 2020) sjösäkerhetsföreskrifter. För att kunna genomföra exkursioner till 
större vattendrag, gick pedagogerna ut med en förfrågan till alla vårdnadsha-
vare om de kunde ta med flytväst(ar) till förskolorna (förutsatt att barnen redan 
hade flytvästar). I projektet används flytvästar som redan fanns på förskolorna 
och barnens, pedagogernas och mina medhavda. Flytvästarna var en extra sä-
kerhetsåtgärd som kompletterade den oupphörliga uppsikt vi hade över de del-
tagande barnen då vi befann oss nära vatten.  

Själva förberedelserna innebar också att checka av vad vi skulle göra och 
vilka som skulle vara med och utforska. Förberedelserna var nödvändiga för 

                                                 
88 ”Att använda lod för mätning av vattendjup och analysera botten skrevs det om i Grekland 
redan på 400-talet f Kr. I äldre tider var lodet ett av de viktigaste navigationsinstrumenten. I 
museets samling finns många lod. De äldsta är sjöfynd från Jutholmsvraket vid Dalarö, ett han-
delsskepp från sent 1600-tal.” (Sjöhistoriska, 7 september 2016). 
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att kunna börja på utsatt tid. Vid dessa tillfällen var inte alla barn lika engage-
rade över och i själva utforskandemötet och ibland avstod barn från att med-
verka, som i Elsas fall. Elsa valde vid flera tillfällen att inte vara med eftersom 
det innebar att hon behövde avbryta det hon påbörjat göra på förskolegården, 
som att cykla. 

Lika viktigt som själva förberedelserna inför varje utforskandemöte var att 
plocka undan, samtala, reflektera och planera för nästa möte. Inledningsvis av 
vattenprojektet planerade jag för att vi som utforskat tillsammans skulle hjäl-
pas åt att plocka undan och reflektera tillsammans över vad vi varit med om 
och vad vi skulle göra nästa gång. Just det här momentet blev det lite si och så 
med, eftersom själva utforskandet, dokumenterandet och samtalandet ofta 
drog ut på tiden. Istället handlade det om att snabbt slussa över till olika mål-
tider, lunch eller mellanmål, och för mig att plocka ihop antingen under för-
skolebarnens toalettbesök och handtvätt innan lunch eller efter lunch under 
vilan. 

Som redan nämnts startade vattenprojektet med att alla (förskolebarn, pe-
dagoger och jag) som medverkade i utforskargrupperna fick i uppgift att ta 
med sig vatten till förskolan oavsett fysikaliskt tillstånd, för att börja utforska 
var vatten kan vara och var vatten finns. Vid dessa första utforskandemöten 
lekte vi med olika vattenord, ihopsättningar och särskrivningar. Vi använde 
kartor för att lokalisera vatten och försökte förstå olika representationer av 
vatten. Vi spenderade tid utomhus i förskolornas närområden för att leta vatten 
i olika fysikaliska tillstånd exempelvis för att fortsätta vårt forskande på för-
skolorna. 

Vidare testades, utvecklades och iscensattes olika metoder för produktion 
av data explicit utformade för det här avhandlingsprojektet. De metoder som 
prövades handlade om vetenskapliga metoder för att undersöka våra fråge-
ställningar och konkreta metoder som handlade om hur vi i våra olika utfors-
kandemöten utforskade tillsammans. Det kunde till exempel innebära att jag 
när jag frågade om jag kunde få låna den digitala plattan för att dokumentera 
en konstruktion fick till svar: Då får vi göra en lista, vi skriver upp vem som 
vill använda plattan, du, du och jag vill ha plattan, du är fjärden Teresa! Eller 
innan jag ens hunnit öppna förskolegrinden möttes av: Jag vill inte vara med 
idag, jag vill cykla istället! Vid andra tillfällen innebar det att vi plockade med 
oss saker vi hittade under exkursionerna i förskolornas närområden, exempel-
vis en större del av en kofångare som ett av barnen ansåg sig behöva för att 
utveckla sin vattenfiltreringskonstruktion. De här och andra liknande händel-
ser gjorde mig uppmärksam på mitt egna förhållningssätt till utforskandet och 
barnen samt hur jag uttryckte mig. Barnens uttryck kan också förstås som ut-
tryck för vår relation till varandra och vårt ömsesidiga, kollaborativa utfors-
kande av miljöfrågor och vatten, där vi tog ansvar för varandra och oss själva. 

Under våra utforskandemöten var de frågor som barnen ställde och de kon-
struktioner de tänkte fram och ville konstruera ofta avancerade, komplicerade 
och komplexa. Deras idéer korrelerade alltså inte alltid med de metoder de 
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hade kunskap om och hade erfarenhet av från förskolan. I kombination med 
verktyg och material, som saxar, klister, lim, tuschpennor, papper, kartong och 
plast, introducerade jag begrepp och metoder från naturvetenskapliga discipli-
ner. Samtidigt var jag ibland tvungen att leta information för att kunna fort-
sätta det gemensamma utforskandet av de problem och frågor som engage-
rade. Ibland tog sökande för lång tid, exempelvis vid de tillfällen jag fokuse-
rade på problem som av förskolebarnen i gruppen inte uppfattades som ett 
problem. Ett exempel på det är när jag engagerat och nyfiket funderade ut hur 
vi skulle kunna få små robotar, rent mekaniskt, att fungera i en av filtrerings-
apparat. Det visade sig att det var ett problem som barnen redan löst genom 
att skrynkla ihop pappersbitar till mikrorobotar. Även i andra fall tog letandet 
efter inspiration och information för lång tid, exempelvis vid Julias vattenro-
botbygge som i översättning från en detaljerad teckning till konstruktion ge-
nomgick en rad förenklingar som till slut blev något helt annat än det Julia 
planerat. Det som producerades genom alla förenklingar engagerade inte i 
samma utsträckning, vilket medförde att Julia övergick till att undersöka andra 
saker. Att inte ha kunskaper, kunnande, material eller verktyg för att översätta 
detaljerade teckningar till avancerade konstruktioner var således känslomäss-
igt frustrerande både för förskolebarnen och mig själv (Artikel 3). 

Förskolebarnen och jag kom också att uppmärksamma spatiala och tempo-
rala förändringar över tid då vi vid flertalet tillfällen återvände till samma stäl-
len utomhus, i likhet med Rooneys (2019) väderpromenad tillsammans med 
förskolebarn i Australien. Det gjorde att vi exempelvis uppmärksammande att 
vatten från en dag till en annan försvann i ett litet vattendrag. Denna föränd-
ring bidrog till omfattande funderande, observerande och undersökande för att 
förstå konsekvenserna av avsaknad av vatten för till exempel bäckens biotop 
(se Artikel 1). 

I relation till ovanstående och de frågor som förskolebarnens utforskande 
med vatten producerade var hydrosociala frågor. Det bidrog till att jag tog 
kontakt med kommunen och det företag med ansvar för vatten och avfall i 
kommunen. På så sätt kom förskolebarnen och jag etablera kontakt med vat-
tenspecialister som under vattenprojektet medverkade vid sex olika utforskan-
demöten med respektive utforskandegrupp, under det att vi tillsammans ut-
forskade vad som producerades i våra möten med vatten och den hydrosociala 
cykeln (se Artikel 2). Inför vattenspecialisternas medverkan i vattenprojektet 
hade de tillfrågats om samtycke (Bilaga 3). Vid de här tillfällena öppnades 
markbrunnslock och visades vattenledningar och övervakningsrobotar som 
användas för all lokalisera hinder i vatten- och avloppsledningar. Förskolebar-
nen och jag hade då möjlighet att ställa de frågor som uppstått i relation till 
olika typer av vatten – dagvatten, avloppsvatten och dricksvatten – till vatten-
specialisterna. Genom att vi forskat utomhus på samma platser kunde vi ge-
nom vår kunskap och lokalkännedom också informera vattenspecialisterna om 
vad som hänt vid och i vattendrag under vattenprojektet, exempelvis som vårt 
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bekymmer med den breda och oskyddade avrinningstunnel som bäcken myn-
nade ut i och den skräp-pool som bildats vid tunnelmynningen. 

De geovetenskapliga metoder som jag introducerade under vattenprojektet 
levde kvar och utvecklades hos de olika utforskargrupperna och deras speci-
fika frågor och intressen. De verktyg och instrument som krävdes för att ut-
göra metoder var ofta konkreta och enkla att konstruera och portabla och lätta 
att ta med oss när vi var ute i förskolornas närområden. Vi konstruerade en 
variant av en vattenståndsmätare – en så kallad pegel89 – genom att trycka ner 
en pinne med markeringar i botten på olika vattendrag för att se om vattennivå 
förändrades över tid. För att mäta djupet i ett dike, i en bäck, vid en havsstrand 
eller från en båtbrygga, konstruerade vi lod genom att fästa en sten på ett snöre 
med avståndsknutar. De här metoderna användes av flera olika utforskargrup-
per och påminner om de metoder jag tidigare använt i geovetenskapliga stu-
dier för att uppskatta vatten- och ravindjup i Tanzania (Elkin Postila, 2002). 
För att uppskatta avstånd mellan olika platser, exempelvis mellan brunnslock 
och metallmarkörer, stegade vi avståndet genom att gå avståndet, en metod 
som både jag och vattenspecialisterna använde för att uppskatta avstånd i våra 
olika praktiker som geovetare och vatteningenjörer. När förskolebarnen och 
jag undersökte och mätte ytvattenhastigheten i olika vattendrag, använde vi en 
förenklade variant av en så kallad flygel,90 genom att använda oss av olika 
material; blad, alkottar, barkbitar och pinnar, som flöten. Själva ytvattenhas-
tigheten uppmätte vi genom att mäta hur snabbt flötet förflyttade sig från en 
punkt till en annan. 

För att ta vattenprover användes transparanta hinkar på rep med ögla som 
utformades för att passa en barnhandled vilket är exempel på beprövad metod 
för att undersöka vattenkvalitet och/eller förekomst av exempelvis olika typer 
av plankton, alger och andra mikroorganismer inom olika naturvetenskapliga 
discipliner. 

Etiska överväganden i arbete med förskolebarn 
De etiska aspekterna gällande projektet kan delas upp i dels de rättsliga styr-
dokument som styr forskning som inkluderar människor, dels etiska aspekter 
som innebar att forskningsprocessen kom att utgå från förhandlingen barn-
barn och/eller barn-vuxen. Etiken kom att verka och produceras i allas våra 

                                                 
89 ”[…] analoga instrument […] kan vara måttband som är fästa vid en flottör vid ytan eller en 
mätsticka som är nerstucken i vattnet.” (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 30 

juni 2021a).  
90 ”mekaniskt instrument, en flygel. Då sänkte man ner en propeller i vattnet som registrerade 
vattenhastigheten, samtidigt som man mätte upp vattendragets tvärsnittsarea (genom att mäta 
djupet vid mätpunkterna och bredden på vattendraget). Därefter beräknades flödet ut genom att 
multiplicera vattenhastigheten.” (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 19 august i 
2021). 



 

102 

relationer som exempelvis i samtal om ifall det är tillåtet att ta bilder på 
varandra, om vi fick samla på insekter eller grodyngel för att observera eller 
om det är tillåtet att spara vattenprover med mikroskopiska organismer, och 
så vidare. De etiska frågorna producerades relationellt och vi var tvungna att 
ta etisk ställning till olika saker kontinuerligt under vattenprojektet (Veten-
skapsrådet, 2017, 4 januari 2021). Det går också att säga att vissa aspekter av 
vattenprojektet tog olika lång tid i anspråk och därmed behövde justeras för 
att fortsätta att vara värdefulla för projektet. En av de aspekterna var mina 
ibland helt lönlösa försök till att iscensätta kontinuerlig reflektion om det vi 
var med om, som jag på förhand tänkt skulle vara ett återkommande etiskt 
inslag i forskningsprocessen. 

Under förberedelsen av vattenprojektet var min tanke att förskolebarnen 
och jag skulle sitta ned och tillsammans välja bilder och text för att producera 
ett slags metadagbok. Det visade sig dock ganska snart att barnen även an-
vände andra strategier utöver vår gemensamma dokumentation i projekt-
dagböckerna, i konstruktioner och i filmer och bilder. Vissa barn kom själva 
ihåg vad de ville fortsätta med och hade också ibland planerat vad och hur de 
skulle göra. De tog med sig kartonger och plastburkar till förskolan eller 
plockade material, som tidigare nämnda kofångare, på våra exkursioner för att 
konstruera en specifik detalj eller konstruktion i relation till vattenprojektet. 
Andra barn frågade mig och varandra eller sina pedagoger, och så pratade vi 
om vad vi gjort förra gången och tittade på vår dokumentation i våra projekt-
dagböcker. Ibland hade barnen förslag på vart de ville gå för att undersöka 
vatten eller så presenterade jag mina planer. Det medförde att jag inför varje 
utforskandemöte behövde vara uppdaterad om vad just vi i just den här grup-
pen höll på med, vad vi hade gjort, vad vi planerat att vi skulle göra och på 
förhand tänkt ut olika förslag på vad vi skulle kunna göra och forska om i 
anslutning till vatten. Genom att vi engagerade oss i och stannade kvar hos ett 
problem under lång tid, genom fyra olika årstider, kom vatten att utforskas på 
flera olika sätt och i olika aggregationstillstånd. Gränsen mellan fast, flytande 
och gas var suddig och överträddes många gånger under vattenprojektet. I den 
här processen, beroende av förskolebarnens och mitt intresse, kunnande, kun-
skap, kreativitet och aktivitet, kom förskolebarn att medverka i vattenpro-
jektets olika delsteg under det att vi utforskade vatten och miljöfrågor tillsam-
mans. 

I den kontinuerliga dataanalysen under vattenprojektet, då vi tillsammans 
genom våra frågor följde vatten i och genom olika vetenskapliga discipliner, 
smalnade vårt utforskande av och ringade in det som var oss angeläget i relat-
ion till miljöfrågor som rör vatten. Den processen inkluderar även analys av 
data som producerades under vattenprojektet. Förskolebarnen har inte med-
verkat explicit i analysarbetet, de har inte suttit ned och analyserat tillsammans 
med mig utan deras bidrag handlar om det vi samtalat om i projektet, när vi 
reflekterat över vad vi gjort och vad vi vill göra, vad vi kunde förändra och 
förfina. Det innebär att de förskolebarn som medverkat i vattenprojektet  inte 
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kommer att krediteras för deras bidrag personligen med hänvisning till namn 
vid citat, bilder, teckningar och filmer eftersom forskningen följer de etiska 
forskningsstyrdokument som gäller forskning som inkluderar människor, då 
barnets riktiga namn inte får röjas för att upprätthålla konfidentialitet (Veten-
skapsrådet, 12 juni 2017, 4 januari 2021).91 Det gör att de överordnade etiska 
styrdokumenten till viss del står i kontrast till avhandlingsprojektets ansats att 
låta förskolebarns frågor, problem och angelägenheter om miljöfrågor som rör 
vatten lyftas. Samtidigt kan det förhållas till att det är av betydelse vem som 
producerar kunskap och vems berättelser som berättas (Haraway, 2019). Där-
för har jag försökt inkludera barnen genom hela forskningsprocessen. De är 
en del av berättandet/berättelserna och jag har också valt att väva in citat och 
inspel från dem i framskrivandet av denna text. 

Ett etiskt förhållningssätt inkluderar även hur forskningen kommer återfö-
ras till förskolan och till övriga samhället. Vissa av våra observationer och 
reflektioner som gjordes i anslutning till våra utforskandemöten delade vi med 
oss av till varandra och till vattenspecialisterna, exempel de som gäller en 
bäcks avrinningstunnel och effekterna av torka i en bäck. Det innebär att för-
skolebarnen indirekt vid de båda förskolorna har bidragit med att ge tillbaka 
del av sin forskning tillsammans med mig till samhället. Det i form av med-
verkan vid de tillfällen då inbjudna vattenspecialister visat förskolans närmiljö 
från sin yrkesexpertis. Vattenspecialisterna planerar att även fortsättningsvis 
visa vattens rörelse för förskolebarn i kommunen, via dagbrunnar, avlopps-
ledningar, dagvattenledningar samt med enkla medel visa vad och hur dagvat-
ten till exempel från trafikleder renas innan det släpps ut i sjöar och vattendrag. 
Detta visar på att mötet förskola, förskolebarn och närområde kan göras på 
flera olika sätt och att förskolebarn kan bidra här och nu genom att ges möj-
lighet att möta andra delar av samhället. Efter det att vattenprojektet avsluta-
des i september 2018, visade förskolebarnen på förskola 2 delar av de kon-
struktioner som producerats under höstterminen på en vernissage i samband 
med förskolans föräldrafika. Materialet sattes ihop och utformats av förskole-
barnen, med stöd av sina pedagoger och mig, baserat på vad barnen ville visa. 
När vattenprojektet avslutats besökte jag de båda förskolorna och förskolebarn 
och pedagoger som medverkade i projektet för att träffas, prata, lyssna, visa 
och titta på bilder från projektet. 

De etiska övervägandena i forskningen tillsammans med förskolebarnen 
kan sammanfattas på följande sätt: 

 
1. Förskolepedagogerna delade in förskolebarnen i grupper på fem till 

sju barn, då de hade kunskap om, kännedom om och relation till bar-
nen, 

                                                 
91 Etikprövningslagen (2003:460), God Forskningssed (1:2001, reviderad 2017); Dataskydds-
förordningen (GDPR). 
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2. minst en förskolepedagog som var känd för förskolebarnen ingick i 
varje grupp för att skapa trygghet vid aktiviteterna, 

3. förskolepedagogen förutsattes inte att medverka i vattenprojektet ge-
nom att producera empiriskt material utan pedagogens huvudsakliga 
uppgift var att stödja förskolebarnen och mig i vårt utforskande. End-
ast undantagsvis dokumenterade pedagogerna med vattenprojektets 
gemensamma digitala plattor eller dokumenterat med förskolans digi-
tala plattor för att senare flytta över bilderna till vattenprojektets digi-
tala plattor, 

4. grupper med få förskolebarn och minst en förskolepedagog möjlig-
gjorde för att det enskilda barnets specifika behov kunde tillgodoses 
under forskningsprocessen. Det enskilda barnet fick då möjlighet att 
medverka utifrån sina egna premisser med lika rättigheter och möjlig-
heter till att medverka i vattenprojektet, för att därmed inte diskrimi-
nera barnet utifrån någon av de sju diskrimineringsgrunderna kön, 
könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion 
eller annan trosuppfattning, funktionsvariation, sexuell läggning och 
ålder, 

5. grupper med få barn gav större möjlighet för det enskilda barnet att 
vara delaktiga i utforskandet. Det var av vikt då varje individ var vik-
tig i forskningsprocessen genom sina frågeställningar och problema-
tiseringar. Projektet utformades och anpassades för att vara del av 
olika förskoleaktiviteter som barnen var bekanta med sedan tidigare 
och barnen introducerade de förskoledidaktiska metoder de var be-
kanta med, 

6. frivillighet beaktades genom att utforskandet som genomfördes i för-
skolans lokaler gjordes med öppna dörrar så att barnen inte kände sig 
pressade att medverka, 

7. förskolebarnen tillfrågas kontinuerligt och inkännande av mig och 
den pedagog som var med om medverkan i de olika aktiviteterna och 
tillfrågades om medverkan vid dokumentation av forskningsproces-
sen, 

8. förskolebarnen påmindes kontinuerligt före och under själva utfors-
kandemötena om att de var med i ett forskningsprojekt och att de hade 
möjlighet att bestämma om de vill medverka eller inte, 

9. förskolebarnen introducerades för stopp-handen för att kommunicera 
medverkan i forskningsprocess eller dokumentation, 

10. förskolebarnen påmindes kontinuerligt under utforskandemöten om 
varför studien genomfördes, 

11. med utgångspunkt i vår tidigare dokumentation, frågeställningar, in-
tressen och våra angelägenheter inledes varje utforskandemöte med 
samtal om vad vi tidigare gjort och reflekterade och återkopplade till 
vad vi ville göra och planerade hur vi skulle kunna göra. Kontinuerligt 
under våra forskningssessioner återvände vi till vår tidigare doku-
mentation. 
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Dataproduktion tillsammans med förskolebarn 
När förskolebarnen och jag utforskade vatten och miljöfrågor dokumenterade 
vi det vi ansåg var viktigt och hade betydelse för oss under forskningsproces-
sen i två gemensamma projektdagböcker. I dessa dagböcker antecknade och 
ritade vi med två olika set projekttuschpennor med olika uddtjocklek och i 
olika färger, ibland använde vi också blyertspennor och suddgummin. Ofta 
tog vi med pennor och projektdagböcker på exkursionerna, ihop med västar, 
lod och måttband som packades ned i ryggsäckarna inför våra exkursioner. 

Förskolebarnen och jag dokumenterade också med två digitala plattor och 
använde både kamera- och stillbildsfunktionerna. Hur vi dokumenterade med 
kamerorna skiljde sig från person till person. Vissa imiterade mig eller andra 
i forskningsgruppen, andra dokumenterade på sitt eget personliga vis. Det in-
nebar exempelvis att Noah, ett av barnen, utforskade digitala plattornas olika 
kamerafunktioner: slowmotion, uppsnabbat, video, bild, kvadrat och pano-
rama, att zooma ut och in på objektivet samt applicerade filter eller göra film 
av bilder och ljudsätta. De digitala plattorna var numrerade med siffran 1 och 
2, utifrån idén att dokumenterandet skulle ske på den digitala platta vars num-
mer korresponderade med förskolornas numrering. Det gjorde jag för att jag 
som forskare genom dokumentationen skulle kunna hålla mig uppdaterad om 
vad som var viktigt i de olika utforskargrupperna på de två olika förskolorna. 
När förskolebarnen och jag återbesökte bilder och filmer på de digitala plat-
torna brukade vi använda båda, det vill säga barnen på förskolorna gjorde 
(åter)besök på båda de digitala plattorna. 

Genom att lära sig observera, dokumentera och reflektera, när vi under-
sökte och utforskade vatten, blev anteckningar, teckningar, bilder och filmer 
påminnelser om vad vi gjort och vad vi kunde, eller vad vi inte förstod. Sam-
tidigt blev de påminnelser om vad vi ville göra härnäst och vad vi ville veta 
mer om. Eftersom projektdagböckerna, de digitala plattorna, tuschpennorna 
och dokumentationen dessutom delades av alla grupper, inspirerade och upp-
manade dessa till att pröva och testa frågor, lösningar och experiment produ-
cerat i de andra utforskargrupperna. Det medförde att det kontinuerligt blev 
viktigt både för förskolebarnen och för mig att upprätta och återupprätta relat-
ioner till projektdagböckerna, de digitala plattorna, tuschpennorna och doku-
mentationen, till exempel hur och när de skulle användas. Över tid användes 
de olika beroende av vem som dokumenterade för att hålla kvar i vårt problem: 
miljöfrågor gällande vatten. I Tabell 2 ges en kvantitativ översikt över data-
materialet som producerades i vattenprojektet. 
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Tabell 2: Datamaterial. 

Typ Antal 
Digitala stillbilder Ca 2 000 st. 
Digitala filmsekvenser Ca    200 st. (tot. ca 75 min.) 
Gemensamma projektdagböcker (A4) 2 st. 
Personliga projektdagböcker (A5) 46 st. 

 
Under våra utforskandemöten var dokumentationen konstant fysiskt närva-
rande, som påminnelser av vad vi tidigare gjort och vi fick inspiration av and-
ras dokumentation. Att dela dokumentation mellan de olika utforskandegrup-
perna innebar för mig att, innan varje möte avslutades, fråga om barnen i de 
olika grupperna ville dela sin dokumentation. De barn som inte samtyckte till 
att dela sin dokumentation med de andra, tog antingen bort sina bilder från de 
digitala plattorna eller så plockades dessa projektdagböcker bort. Doku-
mentationen visade också på potentiella och möjliga vägar som vårt fortsatta 
utforskande skulle kunna ta för att fördjupa och bredda vårt utforskande och 
samtidigt hålla kvar det som var angeläget oss. Dokumentation som aktiv ak-
tör (jämför med Lenz Taguchi, 2010, 2012) förändrade och påverkade utfors-
kandet av vatten, både för utforskandet i de olika utforskande grupperna och 
för det enskilda barnet. Dokumentationerna kom också att produceras som ak-
tiva aktörer för mig och fick mig att finjustera och förändra mig som forskare 
i vattenprojektet (jämför med MacLure, 1996; Lenz Taguchi, 2012a). Samti-
digt behöver det tillstås att dataproduktionen i projektet, på grund av barnens 
medverkan, ibland är mer eller mindre oläslig, speciellt i våra gemensamma 
projektdagböcker och särskilt i början av projektet. Mina anteckningar är 
förda ihop med tecknade vattenfall, isdrakar och luftbubblor. I andra fall har 
jag snabbt försökt skriva ner det barnen bett mig skriva ner i projektdagboken 
– snabba memos som sedan blivit del i en bild av svepande vattenrörelser eller 
en varelse med spetiga tänder. Alltså är data ibland näst intill ogenomträngligt 
tät på vissa av projektdagböckernas sidor. Dessutom dokumenterades varje 
utforskandemöte i bildsammanställningar med fokus på vårt görande, som de-
lades med de olika förskolorna. Bildsammanställningar sattes på den ena för-
skolan upp på en projektvägg.92 Den andra förskolan placerade sina olika grup-
pers bildsammanställningar i olika pärmar, en för varje grupp. De här olika 
typerna av dokumentation fanns under vattenprojektet tillgängliga för barnen 
på de båda förskolorna med undantag för de två digitala plattorna och de två 
projektdagböckerna som bara vara tillgängliga under själva mötena mellan 
mig och förskolebarnen. Vid de återkommande återbesöken i dokumentation-
erna tydliggjordes vilken data som hade betydelse i vårt swipande-och-scrol-
lande-förbi. Jag lärde mig på ett ungefär var i relation till andra bilder jag 

                                                 
92 Projektväggar är vanligt förekommande på förskolor med ett Reggio Emilia-inspirerat ar-
betssätt (se exempelvis Elfström, 2013). 
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kunde hitta specifika, för mig viktiga, bilder. Oscar, ett av barnen, som ofta 
tog bilder och filmade navigerade också genom bilderna utifrån vilka bilder 
han tagit: Nej, det här är inte jag. Här är jag. Som dokumentatörer lämnade 
vi alltså temporala spår eller minnen, som underlättade i vår navigering i det 
ansenliga bildmaterialet. 

Dokumentationsprocessen under själva vattenprojektet, inkluderade etiska 
ställningstaganden om vad som skulle dokumenteras. Det innebar att både för-
skolebarnen och jag frågade om vi fick dokumentera det som någon annan 
höll på med eller gjorde (Lenz Taguchi och Palmer, 2017), ett förfarande som 
till en början var klurig och svårt att dels komma ihåg att göra, dels störde det 
själva utforskandet. Att fokusera på själva utforskandeprocessen var för vissa 
av barnen inte det som engagerade mest, utan som i Noahs fall var det istället 
att ljudsätta bildserier och utforska de olika kamerafunktionerna, snarare än 
att dokumentera utforskandet. Dokumenterandet omfattade också att ansvara 
för de digitala stillbilder och filmer som producerades. Det innebar att be-
stämma över vad som skulle sparas eller raderas av dokumentationen. Det här 
momentet var svårt till en början, det innebar exempelvis att Ebba, ett av bar-
nen, fokuserade på att ta bilder för att sedan radera dessa direkt. Raderandet 
som aktivitet producerades som betydelsefull för vattenprojektet dels för att 
rensa i dokumentationen, dels var aktiviteten i sig betydelsefull där och då för 
den som dokumenterade. Dokumentationen kan förstås som här-och-nu data. 
Det innebär att jag och barnen i projektet omkonfigurade vad empiriska 
material kan vara, vem som kan göra anspråk på dataproduktion och vad det 
kan innebära att vara involverad i forskning som barn. 

Samtidigt medförde det att data som jag ansåg var viktiga och som jag inte 
dokumenterat i vissa fall raderades eftersom den som dokumenterat ansåg att 
den inte uppfyllde kraven. Det innebär att jag i vissa fall har minnen av doku-
mentation som var värdefull för projektet, fast den inte hade samma värde för 
den som dokumenterade och blev alltså raderad. Jag har också raderat doku-
mentation som vissa av förskolebarnen ansåg viktig, exempelvis de digitala 
bilder som blev ofokuserade när jag försökte fånga vattenrörelser djup under 
oss genom dagbrunnsgaller, vilket Julia, ett av barnen, uppmärksammade mig 
på när hon under det att hon scrollade igenom bilderna undrade var brunnsbil-
derna var. Det i sin tur gjorde att vi vid nästa utforskandetillfälle fick göra om 
dokumentation med Julia som dokumentatör. Ibland dokumenterade jag inte 
på det sätt som den som önskat att jag skulle dokumentera ville. Det är extra 
tydligt i samband med att testandet av olika vattenfiltreringskonstruktioner, i 
vilket jag fick tydliga anvisningar om vad jag skulle dokumentera och hur jag 
skulle göra för att dokumentera på rätt sätt (Artikel 3). 
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Behandling av data och hur data förvaras 
Det digitala forskningsmaterialet, bilder och film, är registrerat och arkiverat 
efter datum, i de olika utforskandegruppernas mappar på krypterade USB-
minnen och förvaras i stöldsäkra skåp på Barn- och ungdomsvetenskapliga 
institutionen, Stockholms universitet. Förskolebarnens och pedagogernas rik-
tiga namn, kön eller ålder har inte använts i resultatredovisningarna, utan istäl-
let är det fingerade namn som använts. Det för att upprätthålla konfidentialitet 
samt säkra de medverkandes integritet och okränkbarhet (Europaparlamentet 
och rådet, 2016; SFS 2003:460; Vetenskapsrådet, 12 juni 2017, 4 januari 
2021). Namnen valdes ut randomiserat från Statistikmyndighetens (SCB) (20 
januari 2021) förteckning över de mest vanliga namnen på nyfödda åren 2019 
och 2020. Inte heller den förskola eller den kommun där forskningen ägt rum 
har namngetts. Vattenprojektet utformades i enlighet med både Personupp-
giftslagen, (SFS 1998:204) som gällde när projektet prövades av den Region-
ala Etiknämnden, och i enlighet med GDPR trädde i kraft 25 maj 2018, med 
avseende på bestämmelser kring datainsamling, analys och förvaring. Person-
uppgiftsansvarig är Stockholms universitet. 

Metoder för genomförande av analys av data – berättande 
i olika skalor 
Som ovan beskrivet analyserades bilder, filmer och teckningar kontinuerligt 
av förskolebarnen och mig vid produktionen av data, under och efter utfors-
kandemötena. Dessa analyser ägde exempelvis rum som start av våra utfors-
kandemöten och omfattade en återblick till föregående utforskandemöte. I 
dessa reflekterande möten växte det som var mest angeläget fram och det som 
engagerat under föregående utforskandemöte. Samtidigt framträdde saker 
som någon av barnen vill utforska mer eller en fråga som engagerade just oss 
som var i just den utforskargruppen. Dessa samtal med återblickar drev själva 
forskningsprocessen. Det som jag och förskolebarnen dokumenterade i text, 
bild, film, teckningar och konstruktioner användes och återanvänts under ut-
forskandet, undersökandet, erfarandet, återupplevandet, planerandet och be-
rättandet av vatten. 

Efter vattenprojektet har mitt analysarbete fortgått på egen hand. Försko-
lebarnen kan dock anses vara relationellt närvarande i analyserna då jag utgår 
från det datamaterial som barnen producerade tillsammans med mig i vatten-
projektet och våra gemensamma analyser. I det följande beskrivs hur berät-
tande som metod och skalor kan förstås som viktiga principer för genomfö-
randet av avhandlingsprojektets samtliga analyser (se även Artikel 1–3). 
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Berättande och berättelser som metod 
Textframställning är relevant för allt vetenskapligt arbete, för att förmedla 
forskningsresultat (Lykke, 2010). Vetenskapande självt är en berättandeprak-
tik eftersom forskare inte kan återge en objektiv beskrivning av en värld där 
ute utan forskare producerar i sin textframställning en berättelse som forska-
ren är del av (Haraway, 1989 i Lykke, 2010). I avhandlingsprojektet har jag 
experimenterat med berättande och berättelser som del av min forskningsprak-
tik, i vilket metodologi, etik, ontologi och epistemologi samhandlat (jämför 
med Lykke, 2010). Haraway (2016b) skriver att det har betydelse vilka berät-
telser som berättas och vems berättelser som berättas, och citerar Marilyn 
Strathern (1992, s. 10) ”it matters what ideas one uses to think other ideas 

(with)”. I det här avhandlingsprojektet ingår de av förskolebarnens vattenbe-
rättelser som data som jag har fått tillstånd av barnen att använda samt mina 
egna berättelser. Berättandet som praktik i projektet handlar om att rekonstru-
era digitala bilder och filmer, teckningar, anteckningar, memos och bildberät-
telser till narrativa berättelser. Avhandlingsprojektets teoretiska ramverk, pro-
jektets metodologi, förskolebarnen och deras situerade kunskap och min bak-
grund i geovetenskap och förskoledidaktik medverkade i konstruktionen av 
berättelser. 

Inspiration till berättandet och berättelser som forskningspraktik, har jag 
hämtat från Haraways, Stengers och Tsings tillvägagångsätt för berättande och 
framställning av vetenskap i berättelseform, i vilka de (re)konstruerar teori, 
frågeställningar, etik, bilder, filmer, texter och annat empiriskt material i be-
rättelser. Det medför att berättelser och analys är sammanflätade och oskilj-
aktiga. För att genomföra själva berättandet och skapa berättelserna har jag 
gjort åter-nedslag i data för att leta upp dokumentation från respektive ut-
forskningsmöte, lägga dessa sida vid sida och åter-engagera mig i det som då 
hände för att producera berättelser om och med vattenprojektet (jämför med 
Haraway, 2016b; Stengers, 2010, 2011, 2015, 2018; Tsings, 2015). För att 
veckla ut vattenprojektets komplexitet och till viss del organisera det i samti-
diga relationella skalor uppmärksammas i berättandet både lokala och globala 
relationella varanden, mänskliga och mer-än-mänskliga, politiska, ekono-
miska, sociala, ekologiska och biologiska samhandlingar. Detta sätt att skapa 
berättelser samaktiverar flera olika skeenden och tidsrum för att reda ut och 
veckla ut olika företeelsers komplexitet. På samma sätt som jag har gjort åter-
nedslag och lagt dokumentation sida vid sida för att åter-engagera mig i vat-
tenprojekts olika vattenberättelser för analys, är även läsaren del av analys-
processen i sitt engagemang med avhandlingsprojektets olika berättelser. Be-
rättandet sträcker ut sig åt olika håll, med utrymme för spekulativa fabule-
ringar och tänk om? Haraway (2008b, s. 203, egen översättning, kursivt i ori-
ginal) skriver att vetenskaplig framställning, i förhållande till kunskapsfältet 
biologi, handlar om att engagera sig med fält på alla nivåer, ”Biologi är en 
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politisk diskurs, […] tekniskt, semiotiskt, moraliskt, ekonomiskt, institution-
ellt. […] biologi är också källan till intensiv intellektuell, känslomässig och 

fysisk njutning.”93 Denna rörliga samtidighet är således en flerfaldig position 
som fokuserar de mer-än-mänskliga andra, det materiella och människan 
(Tsing, 14 april 2021). 

På liknande sätt som Haraways (2008) redogörelse för olika skalor i kun-
skapsfältet biologi (se nästa stycke), lyfter Tsing (2015, 14 april 2021) fram 
vikten av att uppmärksamma de lokala nätverken av samhandlande varanden, 
mänskliga och mer-än-mänskliga, sociala, biologiska, ekonomiska och poli-
tiska, här-och-nu i Antropocen. Tsing (14 april 2021) använder de ekologiska 
begreppen patch och patchiness, för att visa på och uppmärksamma Antropo-
cens heterogenitet, det vill säga att effekterna av mänsklig aktivitet slår olika 
och påverkar olika. Vidare är det när dessa lotter (patches), sammanfogas som 
mänsklig aktivitets fundamentala effekter på hydro-, geo-, atmo- och biosfä-
ren framträder. I översättningen av patch till det svenska ordet lott, i exempel-
vis bemärkelsen jordlott och människas lott, inkluderas det mångbottnade i 
Haraways (2012, 2016b) response-ability, vilket det är människans ansvar – 
lott – att svara an. Stengers (2011) vecklar i sitt berättande ut komplexa relat-
ionella beroendeförhållande genom att fokusera ett specifikt begrepp/pro-
blem/fenomen, som hon sedan följer igenom olika skalor av olika discipliner 
och kunskapsfält. Skalor används i avhandlingsprojektet som paraplybegrepp, 
vilket omfattar kunskapsfält, discipliner, rapporter, vittnesmål, nivåer och/el-
ler axlar (Tsing, 14 april 2021), vilket jag utvecklar i nästa avsnitt. 

Skalor 
I de berättelser som skrivits fram är förskolebarnen, jag, vattenspecialister, 
vatten, aktiviteter, praktiker och det som producerades i våra möten i fokus. 
Tsing (2015, s. 23) skriver att det i en berättelses rörliga samtidighet finns 
”mönster av oavsiktlig samordning”94, vilket forskaren kan lägga märke till 
genom att titta på och uppmärksamma samspelet – in practices of noticing – 
mellan tidsrytmer och skalor. I denna rörliga samtidighet har olika skalor 
kommit att bli viktiga och använts som analysmetod. Varje berättelse har ana-
lyserats utifrån skalor, för att visa att det finns flera öppningar in i och ut ur 
en berättelse. Att använda skalor som analysverktyg innebär att varje berät-
telse kan förstås på flera olika sätt, beroende på vilken skala som tas i bruk. 

För att tydliggöra hur jag använt mig av skalor som analysmetod, tar jag 
avstamp i geovetenskap, fjärranalys och geografiska informationssystem 
(GIS). Vid en första anblick kan det te sig absurt, då fjärranalys och GIS kan 
förstås som metaanalysmetoder för att producera generaliserad information 

                                                 
93 ”Biology is a political discourse, […] technically, semiotically, morally, economically, insti-
tutionally. […] biology is a source of intense intellectual, emotional and physical pleasure.” 
94 ”patterns of unintentional coordination”  
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om exempelvis geologiska formationer (Campell, 1996). Det i sin tur skiljer 
sig från de argument som jag i detta avhandlingsprojekt för, i vilket jag lyft 
fram lokalt situerade företeelser i förskolebarnens och mitt utforskade av vat-
ten. Samtidigt är det i genererandet av data inom fjärranalys och GIS som jag 
återfinner beröringspunkter för hur jag använder skalor som analysmetod i 
detta avhandlingsprojekt. Inom det geovetenskapliga utforskandet handlar da-
tainsamling om att observera, känna, smaka på och gå i landskap, i vilket ex-
empelvis kartor förfinas, justeras och förståelse för geologiska processer pro-
duceras i relation till det som utforskas. I detta intima och ofta känslomässiga 
utforskandet produceras situerad data. Alltså, det distanserade och objektiva i 
att utföra fjärranalys av satellitbilder med geometrisk upplösning på exempel-
vis 10–30 meter,95 kompletteras med situerad data. Denna data fogas samman 
med annan data i olika skalor som läggs sida vid sida, vilket sammantaget ger 
en bild eller berättelse. Uttrycket ”lägga sida vid sida” utgör dock en skenbar 

bild av att data är endimensionell eller har ett värde, här handlar det snarare 
om spatial och temporal rymd. Data är alltså mer än bara nominal. 

På samma sätt som de lokala situerade berättelser som producerades i vat-
tenprojektet är dessa berättelser mättade med relationella samhandlingar, vil-
ket kan liknas vid exempelvis hydrologens analys eller berättelse om vattens 
situation i ett specifikt område. Hydrologen undersöker och benar ut relationer 
mellan jordfuktighet, jordarter, berggrund, olika dräneringssystem, sediment-
halt i vatten, vegetation och bebyggelse. På ett liknande sätt har jag benat ut 
förskolebarns och vattens mångdisciplinära relationer. Analysmetoden hand-
lar om att låta olika skalor i den rörliga samtidigheten framträda i berättelserna 
och sätta dem i relation till varandra. Vilken eller vilka skalor som vecklas ut 
i den relationella samtidigheten i vattenprojektet, utgick från de frågor och de 
utforskande som framträdde som viktiga för förskolebarnen och mig. Detta 
moment kan liknas vid det fältarbete som naturgeografen utför i naturen, som 
registrerar vilka relationer som behöver uppmärksammas för att ge en rik be-
skrivning av en företeelse. 

Berättelser om torka och dess effekter för liv, om vatten och avloppsvatten 
som intrikata hoptvinnat i dagens samhälle och smutsigt vatten och dess ef-
fekter på levande organismer är exempel på berättelser som synliggör relat-
ioner mellan kunskap som framträder på olika skalor. Dessa nyskapade och 
nyskapande berättelser har skapats ihop med barn som kännare och medpro-
ducenter av kunskap tillsammans med vatten och andra aktörer. De vecklas ut 
och kan läsas från/med olika skalor och producerar kunskap om vatten lokalt 
och globalt på samma gång. Avhandlingens kapitel och artiklar är ytterligare 

                                                 
95 ”Satellitdatabasen är ett verktyg för att studera de landskapsförändringar som skett under 
drygt tre decennier - till nytta för till exempel jord- och skogsbruk, miljöanalyser och planering, 
men också för intresserad allmänhet. De rikstäckande dataseten utgörs av optiska multispektrala 
data från satelliter med en geometrisk upplösning på 10–30 meter.” (Lantmäteriet, 21 augusti 
2021). 
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exempel på olika berättelser som synliggör relationer i vilket olika skalor ver-
kar samtidigt. Bildkapitlet som är placerat mellan kapitel 2 och kapitel 3, kan 
förstås som olika vattenberättelser som vecklar ut olika skalor och relationer. 
Berättelserna kan således vecklas ut från varje enskild bild, och de kan vecklas 
ut i relation till varandra. Det innebär att du som läsare kan gå fram och till-
baka mellan avhandlingens kapitel, artiklar och bilder och veckla ut olika re-
lationella skalor. 
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Kapitel 6 – sammanfattning av artiklar 

De tre artiklarna som ingår i avhandlingen behandlar olika delar av vattenpro-
jektet och har formats efterhand i mina försök att förstå och bena ut vad som 
pågick i interventionen och reflektera kring det jag var del av. Det innebär 
också att artiklarna skrevs fram i ett slags samtidighet. Trots deras samtidighet 
är det ett tidsmässigt glapp i publiceringen mellan den första artikeln och de 
två andra, ett glapp som uppstått till följd av pågående pandemi med långa 
handläggningsprocesser hos tidskrifterna. De tre artiklarna har skickats till tre 
olika tidskrifter som delvis riktar sig mot tre olika kunskapsfält: miljöunder-
visning (Australian Journal of Environmental Education), förskoleforskning 
(Tidskrift for nordiske barnehageforskning – Nordic Early Childhood Educat-
ion Research Journal) och naturvetenskaplig undervisning (Cultural Studies 
of Science Education). Valet av tidskrifter grundar sig i projektet mångdisci-
plinära ansats, med gemensam nämnare att de intresserar sig för barn, mil-
jöfrågor och förskolan. Alla tre artiklarna svarar mot syftet med avhandlings-
projektet och strävar efter att resonera kring de tre forskningsfrågorna. 

Den första artikeln växte fram i nära samarbete med förskolebarnens och 
mitt utforskande av en bäck och dess omgivningar nära en av förskolorna i 
vattenprojektet. Barnens undersökande och frågor om föroreningar i och runt 
omkring bäcken och varför bäcken plötsligt en dag var torr och tom på vatten 
fick mig att förstå hur betydelsefullt vatten som aktör var, inte bara för försko-
lebarnen eller för grodynglen som levde i bäcken utan också för vattenpro-
jektets framväxande metodologi. Att vatten skulle kunna vara en metod blev 
en ögonöppnare. Med stöd i tidigare studier, exempelvis de Leats och Mols 
(2000) studie om the Zimbawe Bush Pump ’B’ type i vilken forskarna följer 
olika relationer som produceras i relation till en pump och teorier om relation-
ell ontologi och materialitetens betydelse, gav mig inspiration till att skriva en 
artikel om vatten som metod: Water as method: Explorations of locally situa-
ted environmental issues together with preschool children. Artikeln ingår i ett 
specialnummer i tidskriften Australian Journal of Environmental Education 
Research och publicerades 2019. I framskrivandet av artikeln kom Emmi Itä-
rantas (2017) roman Minnet av vatten att få betydelse, som handlar om det 
ogripbara och de ytterst existentiella etiska frågor som produceras i avsakna-
den av vatten. Boken blev ett stöd i skrivandet av artikeln, och även i mitt 
möte med barnen och deras frågor om den torra bäcken. Att vatten kan vara 
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en metod blev alltså tydligt i och med de frågor och det utforskande som pro-
ducerades i förskolebarnens och mina möten med vatten. Dessa frågor och 
utforskande producerades således i våra konkreta och praktiska möten med 
vatten, vilket återges i tre olika berättelser. Här gjordes urvalet av det empi-
riska materialet utifrån vilka miljöfrågor som producerades i utforskande som 
engagerade förskolebarn känslomässigt i bäckens närområde och kom att ut-
göras av bilder, korta filmsekvenser, memos och anteckningar från projekt-
dagboken och bildpresentationer.  

Den andra artikeln An ecology of practices – the hydrosocial cycle as a 
matter of concern in preschool children’s explorations behandlar förskolebar-
nens och mina möten med de tre vattenspecialister som var del av engage-
manget med den hydrosociala cykeln i vattenprojektet. De tre vattenspecia-
listerna från vattenverket i kommunen kom att vara del av vattenprojektet efter 
det att vi tagit kontakt med dem och bett om stöd i förskolebarnens och mitt 
utforskande av vattens samhälleliga infrastruktur. Eftersom jag inte hade kun-
skap om dessa vattensystem kontaktade jag vattenspecialisterna efter överens-
kommelse med förskolebarnen. Här har tidigare forskning som rör olika 
aspekter av medborgarforskning inspirerat, i det att denna forskning handlar 
om att som forskare möta samhällsmedborgare runt en specifik angelägenhet 
(Kasperowski och Kullenberg, 2018). I vattens konstanta närvaro på förskolor 
genom tillgång till rinnande vatten via kranar och toaletter och dess samtidiga 
osynliga infrastruktur i vilket vatten – rent och smutsigt – flödade och rann 
fram, producerades frågor som vi (barnen och jag) och vattenspecialisterna 
engagerade oss och fördjupade oss i gemensamt. Fokus i artikeln ligger på att 
undersöka det potentiella i att låta olika kunskapsfält, discipliner, kunskaper 
och metoder mötas i kollaboration i och med en gemensam angelägenhet, mer 
specifikt den hydrosocial cykeln (Linton och Budds, 2014). I framskrivandet 
av den här artikeln utgjorde Stengers (2010) teoretisk inspiration i att under-
söka det potentiella i att mötas. På så sätt vecklas olika kunskapsfälts mötens 
komplexitet ut med inspiration av Haraways (2016), Stengers (2010) och 
Tsings (2015) teoretiska kunskapandepraktiker. Under det att artikeln skrevs 
fram, för att förstå vatten som aktör och dess infrastruktur i relation till prak-
tikernas ekologi, blev Robert MacFarlanes (2019) bok Underland – A Deep 
Time Journey en inspirationskälla till att tänka vidare kring hur vi skulle kunna 
stanna upp hos, följa och hålla fast vid relationen till vatten. Urvalet av det 
empiriska materialet till artikeln utgår från förskolebarnens, mina och vatten-
specialisternas möten. Dessa möten var organiserade runt aktiviteter av vat-
tenspecialisterna och jag utifrån förskolebarnens frågor, exempelvis att leta 
efter brunnslock, lyfta på locken och följa vattnets vägar. Dessa möten produ-
cerade i sin tur andra möten med vattenspecialisterna, vilka också är del i ar-
tikeln. Även i den här artikeln utgörs det empiriska materialet av bilder, korta 
filmsekvenser, memos och anteckningar från projektdagboken och bildpre-
sentationer som satts samman till berättelser. 
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Den tredje artikeln kan sägas bygga på den första och den andra, med 
skillnad att fokus är pedagogisk och didaktisk metod och barns konkreta ut-
forskande i förskolan, alltså de metoder som förskolebarnen introducerade i 
vattenprojektet. Den har titeln Stories of water: preschool children’s engage-

ment with water purification och är publicerad i Cultural Studies of Science 
Education. I den här artikeln ville jag främst undersöka hur miljöundervisning 
i förskolan kan ta form utifrån ett posthumanistiskt teoretiskt tänkande genom 
att ta Haraways (2016) uppmaning att stanna upp hos problemet – staying with 
the trouble – på allvar ihop, här-och-nu, i utforskande av smutsigt vatten och 
vattenrening. På allvar handlar här att som vuxen svara an och möta barnens 
frågor och engagemang. Den här artikelns empiriska material visar på barns 
olika lösnings- och handlingskraft i relation till utforskandet av problemen 
smutsigt vatten och hur vatten kan renas. Själva urvalsprocessen för det 
material som ingår i artikeln, utgick från att barnens engagemang med och 
dokumentation av problemet, kvantitativt utgjorde stor del av det empiriska 
materialet. En utmaning i skrivandet av den här artikeln var att få fram barnens 
egna berättelser och deras medverkan i projektet, att följa det empiriska 
materialet snarare än att skriva fram en egen berättelse. Emellertid kom mitt 
eget möte med Haraways (2016), Stengers (2010, 2018) och Tsings (2015) 
narrativa metoder att inspirera till att genom berättande som metod närma mig 
barnens berättelser i vilket barnen som kännare medverkar. I arbetet med arti-
keln producerades en förståelse för hur svårt det är att etiskt skriva fram barnet 
i forskning, utan att objektifiera eller romantisera barnens görande. Denna pro-
cess har inte minst varit viktig för framskrivandet av barnet i hela avhand-
lingsprojektet. Samtidigt återspeglar resultaten det viktiga i att uppmärk-
samma det lilla och ofta förgivettagna i de sammanhang förskolebarnet är del 
av på förskolan och i samhället.  
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Kapitel 7 – slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel diskuterar jag studiens resultat i relation till syftet, 
de tre forskningsfrågorna, tidigare forskning från de tidigare kapitlens tre kun-
skapsfält – vatten, förskolans praktik och metodologi – samt avhandlingens 
teoretiska perspektiv och den framväxande metodologin. Kapitlet organiseras 
i fyra delar som gemensamt sammanfattar studiens huvudresultat. 

I kapitlets första del diskuterar jag former för barns medverkan i samhälle-
liga miljöfrågor som rör vatten, och mitt samarbete och engagemang med 3–

5 åriga förskolebarn som kännare. Här sammanfattar jag studiens resultat och 
diskuterar hur de skiljer sig samt liknar andra forskares slutsatser, och jag re-
laterar även till forskningsetik. Denna del svarar i första hand mot första forsk-
ningsfrågan: Hur, och genom vilka relationer genereras former och metoder 
för engagemang (känslo- och faktamässigt) och medverkan i miljöfrågor när 
en forskare och förskolebarn utforskar vatten tillsammans inom ramen för på-
gående didaktiska förskolepraktiker? 

I kapitlets andra del diskuterar jag hur forskningsmetodologin producera-
des under den posthumanistiska interventionsstudien, vattenprojektet, och be-
tydelsen av mitt val av teoretiska utgångspunkter, som resultat av avhand-
lingsprojektet. Det vill säga, den delen svarar mot avhandlingsprojektets andra 
forskningsfråga: Vilka onto-epistemologiska situerade forskningsmetoder ge-
nererades som effekter av förskolebarns engagemang (känslo- och faktamäss-
igt) och medverkan i det gemensamma utforskandet av och med aktören vat-
ten? Här fokuseras hur former och metoder för engagemang och medverkan 
som både adresserar faktakunskaper och känslomässigt engagemang kan pro-
duceras genom ett praktiskt utforskande av vatten med förskoledidaktiska och 
naturvetenskapliga metoder. Forskningsmetodologin kan sägas vara ett resul-
tat av detta experimenterande och den diskuteras här i relation till tidigare in-
terventionsforskningsstudier. Här uppmärksammas således vad jag avser med 
en posthumanistisk interventionsstudie. 

I del tre presenteras resultaten i relation till avhandlingsprojektets tredje 
forskningsfråga: Vilka potentiella mångdisciplinära berättelser producerades 
som effekter av förskolebarns och en forskares känslo- och faktamässiga en-
gagemang och ömsesidiga medverkan med avseende på konkreta miljöfrågor 
som rör vatten som aktör? I denna del uppmärksammar jag några idékon-
struktioner som framväxande potentiella scenarier för utvecklingen av vatten-
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projektet, vilka visar på det potentiella som produceras som effekter av för-
skolebarns och en forskares känslo- och faktamässiga engagemang med kon-
kreta miljöfrågor som rör vatten. Denna del är skriven som tre mångdiscipli-
nära berättelser som jag kallat: Tänk om det finns hajar här? som berör det 
känslo- och faktamässiga engagemang som producerade med och i våra ge-
mensamma spekulativa fabuleringar. Tänk om isbitarna biter oss? berör det 
som producerades i utforskande i och med det jag här kallar stanna hos och 
med gränssnitt.96 I den sista berättelsen Tänk om Nemo simmat här? uppmärk-
sammar jag det känslomässiga och vetenskapliga engagemang som produce-
rades i vårt gemensamma utforskande av olika tidplatsberättelser. 

I den fjärde del och kapitlets sista del sammanfattas avhandlingsprojektets 
huvudsakliga resultat i kortform och potentiell vidare forskning presenteras. 
Kapitlet avslutas med effekter av avhandlingsprojektets resultat för förskole-
forskning och förskoledidaktiskt arbete. Det görs genom att sätta metoder och 
former för förskolebarns medverkan i ett kollaborativt utforskande med en 
forskare i relation till vad detta kan innebära för förskolepraktiker. 

Del 1: Former och metoder för barns medverkan i 
samhälleliga miljöfrågor som rör vatten 
I denna del diskuterar jag de resultat jag kommit fram till som rör olika former 
för förskolebarnens medverkan och engagemang i samhälleliga miljöfrågor 
som framträdde som viktiga under vattenprojektet, här-och-nu samtidigt som 
dessa frågor har relevans att uppmärksamma utifrån ett framtidsperspektiv. I 
denna del diskuterar jag även förskolebarnens respektive mitt, ansvar att svara 
an i relation till de miljöfrågor som rörde vatten som uppmärksammades i vat-
tenprojektet. 

Resultatet visar att känslo- och faktamässigt engagemang och delaktighet i 
miljöfrågor producerades genom att studien tog sin utgångspunkt i mitt och 
förskolebarnens gemensamma utforskande av barnens frågor och angelägen-
heter i förhållande till miljöfrågor rörande vatten. Studien visar också att för 
att kunna stanna hos och med det som var oss angeläget i relation till miljöfrå-
gor som rör vatten producerade förskolebarnens metoder och praktiker tid-
platser för förskolebarnen och mig att mötas i. I artikel 3 tar jag specifikt upp 
dessa brobyggande tidplatser för samhörighet och släktskapande (kinship). I 
studiens möten medverkade således barnen som kännare och kännande av 
sina frågor, kunskaper om sina närmiljöer och vatten, metoder och praktiker. 
Samtidigt introducerade jag som forskare metoder och kunskaper från geove-
tenskapen i relation till förskolebarnens frågor och det som var oss angeläget. 
Genom hela vattenprojektet producerade dokumentation och samtal tidplatser, 
                                                 
96 Gränssnitt, på engelska interface, är förbindelsen mellan olika fält/aktörer/discipliner/system 
som samhandlar, till exempel människa-maskin 
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vilka möjliggjorde för oss att stanna upp hos och hålla fast i det angelägna i 
relation till miljöfrågor rörande vatten. Dessa tidplatser producerades som på-
minnelser om vad som var viktigt och angeläget för förskolebarnen och mig i 
relation till miljöfrågor och vatten. 

Dokumentation och samtal som tidplats producerade också nya och andra 
frågor och visade potentiella vattenflöden att följa i ytterligare utforskningar. 
De visade också hur konstruktioner och metoder kunde justeras och förändras. 
Dokumentationsprocessen inkluderade förskolebarnet på olika sätt. I vatten-
projektet dokumenterade barnen det som var dem angeläget i sitt utforskande 
av miljöfrågor som rörde vatten. Att dokumentera omfattade också att doku-
mentera på ett ansvarsfullt sätt. Det omfattade att be om samtycke innan en 
tog en bild eller filmade vårt gemensamma utforskande av vatten. Det innebar 
också att ansvara för om det som dokumenterats skulle sparas eller tas bort. 
Därmed kan det problematiseras att det 3-, 4- eller 5-åriga barnet i detta av-
handlingsprojekt har fått ta ett stort ansvar, i bemärkelsen att barnet varit del 
av utformningen av projektet genom de frågor de ställde och det de dokumen-
terade. Emellertid kan barnets medverkan i vattenprojektets dokumentations-
process motiveras genom att förfarandet är i linje med Konventionen om bar-
nets rättigheter (FN, 20 november 1989). Samtidigt produceras dokumentat-
ion och samtal som tidplatser viktiga för vattenprojektet i relation till forska-
rens position, som här handlar om att som vuxen ta ansvar genom att svara an 
på de frågor som var barnen angelägna.  

Ovanstående kan förstås som framväxande etiska tillvägagångssätt i vat-
tenprojektet, vilket tog sin i utgångspunkt i barnets frågor och angelägenheter 
i vilket barnet medverkade som kännare och kännande av sina frågor och 
närmiljöer. Det innebär att förskolebarnen har gjort egna val för vad de ville 
undersöka genom sitt uppmärksammande av olika lokala miljöfrågor i förhål-
lande till vatten. I vattenprojektet kan detta förstås som ett framväxande etiskt 
förhållningssätt att svara an på uppmärksammandet, i vilket jag som forskare 
är ansvarig för att ta barnens angelägenheter på allvar. Att ta frågan och det 
angelägna på allvar innebar i vattenprojektet att stanna upp hos och hålla fast 
i det angelägna, också genom att introducera geovetenskapligt kunnande och 
metoder. Det handlade även om att låta andra delar av samhället, som vatten-
specialister, vara en del av vattenprojektet. I våra gemensamma utforskande 
etablerades kontakt och relation med externa samhällsexperter i vilket barnen 
delade med sig av sina angelägenheter och situerade kunskap om lokala mil-
jöfrågor i relation till vatten. Detta var frågor och angelägenheter som vatten-
specialisterna svarade an på med sin expertis och kunskap. 

Därtill kom det att involvera barnen i olika delar av dokumentationsproces-
sen, vilket producerade engagemang och medverkan, i vattenprojektet som 
sådant, samt i miljöfrågor som rör vatten här-och-nu och också i framtiden. 

Att involverade barnet som kännare och kännande i vattenprojektet produ-
cerade även andra framväxande etiska aspekter. I de gemensamma kollaborat-
ionerna tillsammans med förskolebarnen, vatten och mig själv, kan expertskap 
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förstås som framväxande och föränderligt. Expertskapet skiftar beroende av 
vilka aktörer som var del av mötena och vilka angelägenheter som undersök-
tes. Vem som var expert, barnen, jag eller vattenspecialisterna, berodde på vad 
som utforskades, var det utforskades och vem som var mest bekant med me-
toderna som användes (jämför Saar, Löfdahl och Hjalmarsson, 2012). Expert-
skap producerades situationellt och kontextuellt. Samtidigt var det inte opro-
blematiskt: det skiftande expertskapet innebar att etiska aspekter behövde 
uppmärksammas liksom de olika maktrelationer som producerades i vatten-
projektet. Detta uppmärksammande inkluderade ett kritiskt förhållningssätt 
till mitt eget görande som forskare och de maktrelationer min och andra vux-
nas närvaro genererade i våra möten med vatten och förskolebarnen. Således, 
och genomgående som del av den framväxande forskningsmetodologin, blev 
det viktigt för forskningsprocessen att reflektera över min(a) egna position(er) 
i relation till barnet som kännare och kännande av sina lokalt situerade mil-
jöfrågor rörande vatten samt av sina praktiker och metoder. 

Metoder och praktiker som tidplatser 
I förskolebarnens och mina gemensamma samtal och genomgångar av doku-
mentationer uppkom många intressanta frågor att gå vidare med. Samtalen 
handlade ofta om att undersöka vad vi, var och en av oss, ville göra nästa gång; 
det vi ville ta reda på mer om eller förändra och förfina, exempelvis i våra 
vattenfiltreringsapparater (Artikel 3). Ett av studiens resultat är att engage-
mang och medverkan produceras i det att barn som kännare av sina egna prak-
tiker använder och utvecklar sina egna metoder, såsom dokumentation och 
samtal. 

Samtalen och de noggranna granskningarna av dokumentationerna har flera 
likheter med pedagogisk dokumentation och aktiviteter som genomförs som 
del av utforskande pedagogik (Dahlberg och Elfström, 2014; Lenz Taguchi, 
2010). Metoderna kan därmed sägas fungera både i ett didaktiskt sammanhang 
och som metod i ett interventionsprojekt. En skillnad från ett arbete med pe-
dagogisk dokumentation i en förskola var dock att jag som forskare även gick 
in aktivt med mina frågor och idéer och därmed var mer drivande än en peda-
gog troligen skulle varit i liknande situationer. Samtidigt inviterade jag bar-
nens individuella idéer, och ofta kom de att bli lika viktiga som mina. I mötet 
mellan våra praktiker uppstod alltså frågor av olika art som blev synliga i 
dokumentationer och samtal, som adresserade våra olika praktiker och oss 
medverkande i vattenprojektet. Min roll som forskare var att sortera, hålla trå-
den, bidra med faktakunskaper i form av berättelser och ge möjlighet att var 
och en, även jag själv, kunde utforska och dokumentera våra respektive frågor 
utifrån sina egna premisser. 

På liknande sätt som i ett didaktiskt sammanhang producerades doku-
mentationen som aktiv aktör som samhandlade med och förändrade vår ut-
forskandepraktik och våra metoder (Lenz Taguchi, 2010, 2012b). Det uppstod 
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relationer mellan dokumentationerna, filmerna, fotografierna, teckningarna, 
och barnen och mig, liksom till andra förskolor och instanser i samhället 
såsom vattenreningsverket. I samtalen, som påminde om dekonstruktiva sam-
tal (Lenz Taguchi, 2000, 2019), vände och vred vi på vad vi just nu funderade 
på vilket ledde till att de utforskande metoderna förfinades och finjusterades. 
Detta kom även att bli viktigt för den framväxande forskningsmetodologin, 
vilket diskuteras längre fram. 

Ett exempel är våra samtal om de olika konstruktioner som byggdes och 
hur vi diskuterade metoderna att få dessa att fungera. Vår dokumentation och 
våra dokumentationsmetoder, hur vi tecknade och producerade digitala bilder 
och filmer, blev viktiga för konstruktionernas utveckling och det engagemang 
som uppstod. Dokumenterandet blev inte något som gjordes vid sidan av eller 
utöver vattenprojektet, det var en väsentlig del av projektet och en arbetsform 
som vävdes samman med övrigt projektarbeten och barnens förskolevardag 
(jämför med Pacini-Ketchebaw och Clarke, 2016). Här utgjorde vattenpro-
jektets olika typer av dokumentation underlag för att återknyta till de olika 
frågor som producerades i mötet med vatten. Dokumentationen visade den 
mångfald av vattenfrågor som producerades i vattenprojektet. Denna mång-
fald visade olika möjliga vägar vattenprojektet skulle kunna ta, i det att de 
uppmärksammade vatten som mer än resurs. Vatten var i vattenprojektet del 
av förskolan, dess omgivningar, förkroppsligat i barnens, min och andra krop-
par. Dokumentationen möjliggjorde att stanna upp hos det angelägna, som ofta 
var angelägenheter för både mig och barnen. Själva förfarandet kan kopplas 
till det nutidsperspektiv som finns i Läroplan för förskolan (Lpfö18, 2018), i 
vilket förskolebarnet uppmuntras till att undersöka och utforska det barnet är 
intresserad av. Förundran och tänk om-idékonstruktioner öppnade för nya lös-
ningsmodeller och kritiska ifrågasättanden av vad som vad möjligt och vad 
som är sant (Haraway, 2016b; Stengers, 2010, 2011; Tsing, 2015, 14 april 
2021). 

Dokumentationerna gjorde projektet synligt, för oss och för utomstående, 
och hanterbart för oss som var inblandade i studien. Genom att dokumentat-
ionen delades mellan förskolorna i projektet spreds också idéer och prövades 
av flera barn, varje gång på ett individuellt och ofta nytt sätt. Emellertid fick 
inte den bredare allmänheten tillgång till våra dokumentationer och barnen 
blev inte inviterade att presentera utanför förskolan, i den egna kommunen 
eller i de större samhällsdebatterna. Detta hade kunnat bli en intressant fort-
sättning på vattenprojektet. De former för barns medverkan som uppstod i vat-
tenprojektet bidrog alltså inte explicit till beständiga relationer till det omgi-
vande samhället. Däremot kom vattenspecialisternas engagemang tillsam-
mans med mig och förskolebarnen att inspirera till att det företag som ansvarar 
för vatten och avfall i kommunen nu har expanderat sitt utbildningsmaterial 
så att det även inkluderar möjlighet för förskolebarn att träffas och få inform-
ation om vatten och avfall. De har också startat upp samarbeten med försko-
leenheter i kommunen i relation till dagvattendammar. En kritisk analys av 
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vattenprojektet visar att jag som forskare skulle kunnat ha varit mer aktiv och 
svarat an på barnens engagemang genom att skapa fler kontakter med det om-
givande samhället, och använt dokumentationen på fler sätt och därmed till-
mötesgått Stengers (2018) uppmaning om att som forskare skapa relationer 
mellan olika praktiker, discipliner och även mellan forskaren själv och kän-
nare. En förhoppning är dock att den här avhandlingen och analyserna av vat-
tenprojektet sprids och diskuteras och verkar som en aktiv aktör som skapar 
relationer med andra forskare och andra aktörer i omgivningen, vilket jag åter-
kommer till nedan i relation till medborgarforskning. 

Samtidigt som dokumentationen och dess metoder och förfaringssätt sam-
handlade med formandet av forskningspraktiken, var den också del av for-
mandet av mig som forskare i vattenprojektet (jämför med Hultman och Lenz 
Taguchi, 2010; Lenz Taguchi, 2018; MacLure, 1996). Min position som fors-
kare, i nära samarbete med förskolebarn som kännare, gjorde det möjligt att 
transformera delar av barnens dokumentationer till forskningsdata, i enlighet 
med det samtycke vi upprättat kontinuerligt under projektets gång. Dokumen-
terandet fyllde därmed potentiellt också funktionen att producera avhandlings-
projektets data. Processen att omforma dokumentation till empiriskt material, 
det vill säga att förflytta den från förskolepraktikerna till universitetet och 
forskningspraktiken, omfattade en rad etiska förfaranden som handlade om att 
som dokumentatör ta ansvar för dokumentationen och att inhämta samtycken 
till att dela dokumentation (Europaparlamentet och rådet, 2016; SFS 
2003:460; Vetenskapsrådet, 12 juni 2017, 4 januari 2021). Det här tillväga-
gångssättet skiljer sig från tidigare förskoleforskningsprojekt i vilket forska-
ren exempelvis använt barns teckningar som underlag för analys (Caiman, 
2015) eller pedagogisk dokumentation som inkluderar barns dokumentation 
och pedagogers dokumentation (Elfström, 2013; Palmer, 2016), givetvis i en-
lighet med forskningsetiska riktlinjer fast utan att forskarna är inbegripna i de 
pedagogiska processerna med barnen eller att barnen påverkar dokumentat-
ionens utformning eller urvalet. I föreliggande studie var barnen med och tog 
beslut om vad som skulle förflyttas och inte, sparas eller slängas, och därmed 
även vad som var intressant. Detta förfaringssätt innebär ett kontinuerligt an-
svarstagande, under en längre tid, både för forskaren och barnen som är nära 
förknippat med forskningsetik vilket diskuteras i följande avsnitt. 

Framväxande etiska tillvägagångssätt 
Barns inkludering i dokumentationsförfarandet och i besluten om vilken data 
som skulle sparas som empiriskt material bidrar till att skapa engagemang hos 
förskolebarn, vilket kan förstås som ett framväxande etiskt förhållningssätt. 
Som forskare var detta inte en självklar ingång i projektet, då det innebar att 
jag i egentlig mening inte skulle ha total kontroll över dataproduktionen i vat-
tenprojektet. Samtidigt innebar det att barnen som kännare kunde ta ansvar för 
dokumentationen utifrån sina kunskaper om dokumentation, vilket till viss del 
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framträder i det bildmaterial som inkluderas i avhandlingen. Därmed, genom 
att barnen som kännare dokumenterade sina angelägenheter, kom själva för-
farandet att liera sig med Konventionen om barnets rättigheter (FN, 20 no-
vember1989). Hur dokumentationen i vattenprojektet hanterades, delades och 
sparades, och de metoder som då användes, utvecklades och omformades i 
relation till forskningsetiska riktlinjer kan alltså ses som ett av avhandlings-
projektets resultat, vilket diskuteras här nedan.  

I vattenprojektet behandlades de delar som valdes ut med barnens samtycke 
kontinuerligt som potentiell data, då den per automatik inte förutsattes vara 
densamma som forskningsdata (jämför med Nxumalo och Villanueva, 2019). 
Det betyder att all dokumentation som barnen godkände som data fortfarande 
kunde dras tillbaka och att barnen kunde ändra och dra tillbaka sitt samtycke 
ända fram till vattenprojektet slut. Transformationen från dokumentation till 
empiriska material förutsatte alltså barnens samtycke och att relationerna mel-
lan dokumentationerna och barnen respekterades. Den data som inkluderats i 
framskrivandet av avhandlingsprojektet har sålunda barnen samtyckt till att 
jag använt, när de tillfrågades fortlöpande under vattenprojektet. Detta krävde 
tydlighet från min sida om mitt uppdrag som forskare, tydliga metoder och 
rutiner för hur detta skulle göras, samtidigt som ett stort ansvar lades på bar-
nen. Samtycket till att dela dokumentationer förutsatte att förskolebarnen an-
svarade för det de dokumenterade och att de svarat an genom att rensa i data, 
slänga och ta bort data som inte uppfyllde dokumentatörens egna krav. Det 
innebär att förskolebarnen ibland slängt och tagit bort data som jag ansåg vik-
tig. För den framväxande metodologin och det etiska förfarandet i praktiken 
kom den här processen att bli en viktig del som var konkret och rutinmässig 
samt forskningsetiskt utmanande (jämför med Palmer, Lenz Taguchi, Kjällan-
der och Frankenberg, 2019). 

Det kan tyckas att barnen fått för stort ansvar i vattenprojektet i förhållande 
till själva forskningsprocessen och att de ska skyddas från den typen av ansvar. 
Kritik kan även riktas mot att barnen inte helt och hållet förstår vad jag ska 
göra med data senare, eller att de efter en tid glömmer bort att de faktiskt givit 
sitt samtycke. Emellertid har mitt ansvar som ansvarig forskare gemengående, 
i och med att jag är den som förvaltar data lång tid efter vattenprojektet avslu-
tades och tar de etiska besluten i fortsatta arbetet med att skriva vetenskapliga 
artiklar (Vetenskapsrådet, 12 juni 2017, 4 januari 2021). Dock har projektet 
visat att barn både kan och vill vara med och ta ansvar och ha inflytande i 
sådana här forskningsprocesser. Förskolebarnens inflytande var således reellt 
och deras starka och tydliga engagemang överraskade mig många gånger. Det 
forskningsetiska förfarandet påverkade även den pedagogiska praktiken. Pal-
mer m.fl. (2019) beskriver exempelvis hur barn tar efter forskarnas etiska för-
farande och metoder genom att fråga varandra om samtycke innan de fotogra-
ferar varandra. Den forskning visar också att barnen påminde de vuxna (peda-
goger och forskare) om vad som gällde om de inte var noga med att be om 
tillstånd innan de tog fram kameran i förskolans verksamhet.  
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Ett resultat av studien är att unga barn, som marginaliserad grupp eller pe-
rifera samhällsmedlemmar, kan inkluderas som kännare i förskolan, i sam-
hället och i forskning om miljöfrågor som berör dem på fler sätt än vad jag 
hittills tänkt mig. Detta kan i sin tur förhållas till Stengers (2010, 2015, 2018) 
argument att låta forskning vara del i och av det lokalt angelägna. Det kan 
också förhållas till Walls (2010) argument av inkludering av barnet i samhälls-
angelägenheter på barnets villkor. Vidare kan detta resultat förstås vara i linje 
med Konventionen om barnets rättigheter (FN, 20 november1989), i vilket 
barnet haft möjlighet att medverka, engagera sig, och säga sin mening om 
samhälleliga naturvetenskapliga miljöfrågor som rör vatten.  

Samtidigt har urvalet av data för analys utgått från det etiska styrdokumen-
tet för forskning som involverar människor (Europaparlamentet och rådet, 
2016; SFS 2003:460; Vetenskapsrådet, 12 juni 2017, 4 januari 2021). Det in-
nebär att jag vid urvalet förhållit mig till att förskolebarnen inte tillfrågats om 
förnyat samtycke efter det att projektet avslutades på förskolorna. Jag har hel-
ler inte kunnat verifiera oklarheter i data. I de fall det uppkommit oklarheter 
har jag därför valt bort data hellre än att själv dra slutsatser. Min ambition har 
dock varit att genomgående förhålla mig så nära som möjligt till barnens urval 
och bortval, på samma sätt som om det varit vuxna som medverkade i pro-
jektet, och i största möjliga mån utgått från deras önskningar och utsagor i 
enlighet med föreskrifter om forskaretik och att göra ett gott forskningsmäss-
igt hantverk (Vetenskapsrådet, 12 juni 2017, 4 januari 2021). 

Ytterligare en aspekt av etik inkluderar de mångfacetterade maktasym-
metrier som uppstod mellan mig och barnen, mellan mig och pedagogerna, 
mellan pedagogerna och barnen, och mellan barn och barn i vattenprojektet. I 
relation till min situerade kunskap både från geovetenskap och förskolan har 
jag uppmuntrat frågor med anknytning till dessa kunskapsfält, vilket gjorde 
att vissa frågor som var angelägna kom i skymundan. I min ambition att kom-
binera fakta med känslomässigt engagemang har min blick uppmärksammat 
de samhälleliga miljöfrågor som rör vatten som också tyckts fånga barnens 
intresse. Min forskarblick kan därför antas ha styrt barnen i deras utforskande 
av det som framträdde som barnens angelägenheter, vilket kan jämföras med 
det Bjervås (2011) uppmärksammar i pedagogers arbete med pedagogisk 
dokumentation. Den vuxnas intresse styr ofta vad som ska undersökas och 
vilka frågor som ska uppmärksammas. Det är dock svårt att undvika, och i 
andra projekt har detta problematiserats på olika sätt. Inom aktionsforsknings-
projekt inom olika utbildningsdiscipliner handlar det exempelvis ofta om att i 
samarbete (förskol)lärare och forskare pröva den egna praktiken, och att kri-
tiskt granska och förhålla sig till det egna görandet som pedagog, samtidigt 
som forskarens frågor adresseras (Rönnerman, 2004). På liknande sätt drar 
Elizabeth Ellsworth (1989) och Kevin Kumashiro (2002) uppmärksamhet till 
den maktproduktion som produceras i klassrum mellan lärare och elever samt 
elever och elever. Sammantaget har denna kritiska reflekterande hållning varit 
min ambition att upprätthålla i relation till såväl mitt egna förhållningssätt till 
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kännare och praktiker som till den framväxande metodologin. Dessutom har 
jag eftersträvat att kontinuerligt fånga upp det jag uppfattade som angeläget 
för barnen genom att introducera naturvetenskapliga och samhällsvetenskap-
liga fakta för att fördjupa och bredda frågor och resonemang.  

Själva formen för våra möten kan sägas sträva efter att följa en demokra-
tisk, etiskt medveten process, vilken barnen redan kände till och som befästes 
genom projektet. Detta sätt att föra samtal kan ses som en metod att föra fram 
sitt budskap, att få redskap för att medverka i den allmänna samhällsdebatten, 
här-och-nu och i framtiden. Våra samtal följde turordning i vilken var och en 
som ville skulle ha möjlighet att tala till punkt och lyssna på varandra (det var 
i alla fall ambitionen). Förfarandet att ta barns frågor på allvar kan jämföras 
med hur Liselott Mariett Olsson (2013) beskriver forskningsarbete med för-
skolebarn som en långsam och komplex process. Ett exempel på det är att 
utforskandemötena repetitivt startade och avslutades med samtal om vad vi 
gjort och vad vi vill göra nästa gång, för att längre in i vattenprojektet övergå 
i en avstämning med ett slags spekulativ öppenhet. I våra avstämningar ställde 
vi spekulerande frågor om möjliga vägar och metoder för fortsatt utforskande 
av vatten på plats och samtalade om vilka olika material som vi skulle lägga 
till i våra olika konstruktioner. 

Tänk om? och Vad händer om? 
När utbildning om miljöfrågor i vår samtid startar i det lokala här-och-nu samt 
i det potentiella och i det spekulativa i tänk om? och vad händer om? öppnar 
det för möjligheter. Möjligheter som produceras i att ta in barns referenser från 
skönlitteratur, film och media del i och av deras vardag, vilket kan ses som del 
av deras specifika kunskap som kännare i förskolepraktiken. På liknande sätt 
kan gemensamma utbyten med samhälleliga aktörer uppstå. Ett resultat från 
denna studie är att samarbetet med vattenspecialisterna, som startade i det som 
var här-och-nu, kan förstås som ett slags vidareutveckling av medborgarforsk-
ning och starten på ett ömsesidigt, ansvarsfullt utbyte av metoder och former 
för engagemang. 

Genomgående använde förskolebarnen och jag oss av referenser från det 
populärkulturella utbudet av serier och filmer för barn i förskoleåldern. Ge-
nom att installera oss i delar av barnens verklighetskapande producerades 
dessa fiktiva varelser, såsom Hitta Nemo eller Den lilla sjöjungfrun, som ge-
mensamma referenser i vårt forskande. Att leva sig in i och utveckla relationer 
till, barnens egna fantasier och fabulerande kom därmed att utvecklas som 
metod i den framväxande metodologin. Med dessa, i många fall internationellt 
gångbara referenser, förklarades frågor och abstrakta problem konkretiserade 
i vårt utforskande av vatten och miljöfrågor, exempelvis organismers utsatthet 
i en klimatföränderlig värld. Referenserna producerades som aktörer för att 
förklara abstrakta komplicerade fenomen, förhålla händelser med och till 
varandra och för att hålla kvar och stanna upp hos och i miljöfrågor som rör 
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vatten. I det spekulativa fabulerandet inkluderades också olika frågor och hy-
poteser som kunde utforskas i relation till vatten, ofta i form av tänk om? För-
skolebarnens nyfikna mångdisciplinära frågor och hypoteser intervenerade i 
vattenprojektet och öppnade för nya och andra lösningar på problem, metoder 
frambringades genom deras förundran i det Despret (2016) skulle kalla nyfi-
kenhetspraktiker. 

Det var också av vikt att öppna för kreativitet och synliggöra fantasi och 
lekfullhet – spekulativa fabuleringar – som metod för engagemang och delak-
tigheter är nödvändigt i en samhällelig debatt om miljöfrågor, liksom i forsk-
ning (Stengers, 2011; Haraway, 2013, 2016b). Tsing (2015, 14 april 2021) och 
Haraway (2016b) diskuterar även vikten att inkludera science fiction att tänka 
med för att tänka och göra annat, i bemärkelsen nyskapande och nyskapande. 
Science fiction omfattar här dels ovanstående nyskapande och nyskapande, 
dels science fiction i bokstavligen, exempelvis återkommer Haraway (se ex-
empelvis 2016b) till Ursula K. Le Guins författarskap. Lösningarna på miljö-
problemen finns inte än, vilket Haraway (se exempelvis 2016b) visar i sina 
vetenskapliga innovativa arbeten utan skapas nu, och nu, och nu. I en öppen 
och spekulativ forskningsprocess var det på förhand svårt att kalkylera för 
själva processen och lösningar.  

Ansvar och svara an 
Som forskare behövde jag ibland släppa taget och samtidigt vara förberedd på 
vilka potentiella nya vägar vattenprojektet skulle kunna ta. Det betyder inte 
att jag släppte ansvaret, utan om att ansvarsfullt återinstallera mig, gång på 
gång, i och med praktiker och metoder som jag sedan tidigare hade erfaren-
heter av, i en ny position som forskare. Att släppa taget handlade också om att 
projektet tentaktulärt spridde ut sig, som Haraway (2016b) kanske skulle 
skriva, i vilket vi utforskade de fantasifulla möjligheter och relationer som 
producerades i förskolebarnens och mina möten. Det innebar exempelvis att 
det i vattenprojektet knöts kontakt och skapades relationer till de vattenspeci-
alister som kom att bli en del av barnens och mitt utforskande. I våra möten 
med vattenspecialisterna visade förskolebarnen och jag de vattenrelaterade 
miljöfrågor som vattenprojektet producerat och vattenspecialisterna svarade 
an på våra angelägenheter, genom sitt expertkunnande och intresse. De fick 
även ta del av barnens spekulativa fabuleringar och kunde göra fascinerande 
paralleller till de vetenskapliga metoder de arbetade med i sin vardag, exem-
pelvis att med olika filter rena avloppsvatten. Det här förfarandet bär likheter 
med medborgarforskning som startar i ett samhälleligt engagemang i vilket 
medborgare debatterar data och vetenskapliga resultat ihop med forskare 
(Kasperowski och Kullenberg, 2018). Skillnaden är dock att i det här projektet 
skedde utbyten och dialoger, vilket inte enbart kom mig som forskare tillgodo. 
Att det var just vattenspecialister som knöts till vattenprojektet beror på att de 
lokala frågor som ställdes i projektet handlade om just vatten och den infra-
struktur som reglerar vattentillförsel i närområdet. Projektet skulle således se 
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annorlunda ut om någon annan forskare och andra barn genomförde det och 
om projektet genomfördes någon annanstans. Även metoder och former för 
samarbete skulle se annorlunda ut och därmed även forskningsmetodologin. 
Detta projekt är, för att använda Braidottis (2019b, s. 113) uttryck – minor 
science, vilket hon beskriver som nyfikenhetsdrivna kunskapsmetoder/-prak-
tiker snarare än repetitivt applicera befintliga metoder och metodologier.  

Ett sätt att nå ut och erbjuda barn möjligheter att medverka i samhället är 
att lyssna till deras berättelser, i det partikulära, situerade och lokala. Det har 
betydelse vems berättelser som berättas, som Haraway (2016a) utrycker det. 
Det är förskolebarns berättelser som lyfts fram i det här avhandlingsprojektet. 
Ett resultat är därför att projektet visar på möjliga former för förskolebarns 
möjligheter till samarbete med andra samhälleliga aktörer. De metoder och 
former för samarbete som vattenprojektet lyfter fram kan med fördel vidare-
utvecklas i relation till medborgarforskning (Kasperowski och Kullenberg, 
2018) och gärna ihop med posthumanistisk teori. Samarbetet som växte fram 
under vattenprojektet, mellan vattenspecialisterna, mig och förskolebarnen 
kan sägas ringa in de tre varianterna av medborgarforskning Kasperowski och 
Kullenberg (2018) beskriver som startar i i) det som är angeläget och del av 
samhälleliga beslut, ii) inkluderar insamlande av data från frivilliga och iii) 
utbyte av kunskaper och metoder.  

Att tänka med barn och att uppmärksamma det lokala som pågår bortom 
mänskliga domäner kan också potentiellt utmana och möta de krav på föränd-
ring som Antropocen producerar, vilket bland andra Taylor (2020) diskuterar 
i relation till miljö- och hållbarhetsutbildning. Hon problematiserar framtids-
perspektivet i miljö- och hållbarhetsutbildning och idén om att allt ska hända 
senare, och argumenterar för att allt bör starta i att vara här-och-nu (Taylor, 
2020). Det kan kopplas till ansvar och svara an, vilket här handlar om att som 
forskare och utbildare ta ansvar genom att svara an på barns frågor och ange-
lägenheter här och nu. De avancerade och ibland komplexa frågor som vi, för-
skolebarnen och jag, utforskade hade inte kommit att bli uppmärksammade av 
vattenspecialisterna i kommunen om vi inte också hade etablerat kontakt och 
relationer med det omgivande samhället. På ett liknande sätt kan medborgar-
forskning med barn utformas; genom och med frågor som är angelägna för 
barnen och i ömsesidiga dialoger och utbyten med olika samhälleliga aktörer 
i vilket metoder och kunskap möts. Genom att etablera relationer med det om-
givande samhället kom avhandlingsprojektet också att involvera och utmana 
vattenspecialisternas praktik. De vattenspecialister som var med i vattenpro-
jektet har med utgångspunkt i sina erfarenheter vidareutvecklat sitt samarbete 
med förskoleverksamheter med och runt dagvattendammars status. Den här 
avhandlingen kan därmed också ses som ett sätt att nå ut, och bli en förläng-
ning av barnens och mina utforskanden av och med (o)ändligt vatten. Det är 
en metod och form för samarbetet som med fördel kan utvecklas vidare. 
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Del 2: En framväxande forskningsmetodologi som effekt 
av vattenprojektets metoder och former för utforskande 
samarbeten 
I denna del diskuterar jag avhandlingsprojektets andra forskningsfråga som 
handlar om vilka onto-epistemologiskt situerade forskningsmetoder som ge-
nererades som effekter av det gemensamma utforskandet av och med aktören 
vatten, och betydelsen av mitt val av teoretiska utgångspunkter. Här beskrivs 
även hur vattenprojektet påminner om, och skiljer sig från, andra situerade 
interventionsforskningsprojekt som utprövats i relation till posthumanistisk 
teori inom olika utbildningsdiscipliner. 

Givet att forskningsmetoderna produceras som effekter av de många möten 
och relationer som studien innebär, är de unika och inte upprepningsbara. De 
är unika för just den här studien eftersom de är beroende av den här specifika 
studiens specifika aktörer – vatten, förskolebarnen och jag själv. I det följande 
redogör jag för de metoder, var för sig, som kom att bli viktiga för den fram-
växande metodologin. Sist kommer ett avsnitt om hur dessa metoder format 
forskningsmetodlogin. Här diskuteras den framväxande posthumanistiska 
onto-epistemologiska forskningsmetodologin som ett resultat av det gemen-
samma utforskande och av alla de metoder vi använde och frambringade till-
sammans i vattenprojektet. 

Installerad i praktiker 
Att som forskare installera sig i pågående praktiker omfattade dels att interve-
nera i metoder, praktiker och aktiviteter, dels att låta sig och sitt forsknings-
projektets metoder, praktiker och aktiviteter interveneras i, vilket jag förstår 
som en framväxande metod. Installerad i två förskolors praktiker kom försko-
lebarnen och jag att mötas i utforskande möten, för att här-och-nu utforska 
vatten och de miljöfrågor som var oss angelägna. 

När jag designade vattenprojektet kom jag att inspireras av tidigare forsk-
ning i vilket forskaren installerat sig i (bekanta) pågående praktiker inifrån 
(Alaimo, 1994; Lenz Taguchi, 2012a). En posthumanistisk interventionsstu-
die innebär att intervenering och intervention syftar på (asymmetrisk) ömse-
sidig förändring. I det här fallet handlar intervenerandet om att uppmärk-
samma att jag som forskare sätter igång händelseförlopp och rörliga nätverk 
av kunskapsproduktion som distribueras och omvandlas (Lammes, 2018), 
snarare än att jag smälte in i det pågående förskolepraktikerna. 

De för vattenprojektet avgörande viktiga utforskandemötena möjliggjordes 
av att jag installerade mig i och intervenerade i och samhandlade med försko-
lepraktiker och att dessa samhandlade med mina som forskare, i vilket delvis 
nya praktiker och metoder uppstod. Att intervenera i varandras praktiker och 
aktiviteter, ihop med de kännare som verkar där, handlade i vattenprojektet 
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om att värdesätta varandras olikheter och kunnande och att låta sig överraskas. 
Här har jag fått stöd av de få, tidigare studier som genomförts med liknande 
teoretiska antaganden och metoder. Vattenprojektet har likheter med Eriks-
sons (2020) avhandlingsprojekt och Lovisa Gustafssons (2021) licentiatpro-
jekt, i vilka de på olika sätt intervenerat i förskolebarns praktiker och upp-
märksammat förskolebarns här-och-nu relationer. I dessa här-och-nu relat-
ioner drar Eriksson (2020) uppmärksamhet till hur förskolebarns vardagsprak-
tiker som att springa-sjunga-viska-skrika möter pendlares gå-praktiker i det 
offentliga rummet och de relationer som produceras i dessa möten. Gustafsson 
(2021) undersöker de relationer som produceras i mötet av förskolebarns och 
forskarens danspraktiker. Gemensamt för dessa två studier är att Eriksson 
(2020) och Gustafsson (2021) i sina respektive projekt engagerat sig i de prak-
tiker de intervenerat i och värdesatt förskolebarnens praktiker och metoder i 
bemärkelsen att de hade värde och var värdefulla. Själva värdesättandet om-
fattar, skriver Stengers (2010, 2011), en slags etisk utvärdering genom att en-
bart vissa aspekter av olika praktikers möten produceras som angelägna och 
viktiga för de som är del av mötet.  

På ett liknande sätt utvärderade förskolebarnen och jag genomgående vad 
som var angeläget för oss. Själva utvärderingsprocessen kan ses som en metod 
som bidrog till att vårt gemensamma utforskande blev mer tillförlitligt i den 
meningen att vi genom granskningen krattade ut vilka frågor och metoder som 
fungerade och som kunde återanvändas vid andra tillfällen (Stengers, 2011). 
Detta ringar in aspekten av avhandlingsprojektets trovärdighet och validitet. I 
förhållande till förskolebarnens och mitt utforskande av vatten och mötet av 
våra olika praktiker, var det vissa frågor som producerades som var mer ange-
lägna att utforska. Dessa frågor var de vi valde ut och som vi stannade kvar 
hos och höll kvar, medan andra frågor evaporerade och försvann till förmån 
för de mer angelägna. Urvalet är därmed inte transparant för en utomstående, 
utan flera olika aktörer var inblandade i denna process. På ett liknande sätt är 
det ibland oklart vilka metoder som är didaktiska och vilka som kom att bli 
metoder för forskning. 

Här-och-nu-möten 
I vattenprojektet skapades flera olika möjligheter till att mötas, förskolebarn, 
forskare, vatten och vattenspecialister. Att mötas och utbyta kunskap beskri-
ver Stengers (2010) som en förutsättning för mångdisciplinär forskning, och 
visar hur olika praktiker introducerar sig för varandra i just möten. I mötet 
produceras och presenteras potentiella möjligheter för förändring och modifi-
ering för vad som är möjligt att göra tillsammans. Att närvara i vattenpro-
jektets här-och-nu-möten handlade alltså dels om att starta i lokalt situerade 
angelägenheter i relation till miljöfrågor och vatten, dels om olika aktörers 
möten i och med det lokalt situerade angelägna. Mötena handlade också om 
mötet mellan olika kunskapsfält och discipliner, eftersom miljöfrågor som rör 
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vatten är angelägenheter som behandlas inom naturvetenskap, samhällsveten-
skap och humaniora (Bates, m.fl., 2008). I vattenprojektets här-och-nu-möten 
presenterades våra praktiker och metoder för varandra, liksom faktakunskaper 
och fantasifulla reflektioner i relation till det som var oss angeläget vad gäller 
miljöfrågor som rör vatten. Dessa möten, som kan förstås som framväxande 
metod i vattenprojektet, uppstod ofta spontant här-och-nu, då förskolebarnen 
och jag tillsammans konkret utforskade olika miljöfrågor och konkreta platser 
eller fenomen som rörde vatten. Vid andra tillfällen var mötena planerade, 
som de schemalagda mötena med vattenspecialisterna. I förskolebarnens, 
mina och vattens här-och-nu möten utforskade vi miljöfrågor konkret och 
mångdisciplinärt med start i det enskilda barnets situerade kunskap. 

Ett resultat av detta projekt är att i möten mellan olika praktiker produceras 
möjligheter att dela med sig av och presentera sina praktiker, kunskaper och 
aktiviteter. I vattenprojektet möttes förskolebarn, vilka kan förstås som sam-
hällets mer perifera medlemmar, jag själv som forskare i förskoledidaktik, och 
vattenspecialisterna, i och med vatten. Dessa möten kan alltså förstås produ-
cera möjligheter att tänka och göra på andra sätt. Det har handlat om att som 
vuxen svara an på de miljöfrågor i relation till vatten som förskolebarn upp-
märksammat, vilket kan få effekter på miljö- och naturvetenskaplig utbildning 
i förskolor. Det kan också få effekter på samarbeten mellan unga barn och det 
övriga samhället angående miljöfrågor. Vattenprojektet har därmed likheter 
med Erikssons (2020) och Gustafsson (2021) studier som på olika sätt lyfter 
fram hur möten producerar annan förståelse för varandras olika praktiker, ak-
tiviteter och angelägenheter samt för varandra. I Erikssons (2020) projekt upp-
stod dels möten mellan konstnärliga och samhällsvetenskapliga metoder, dels 
möten mellan förskolans praktiker och stadsmiljön. Det innebär att Eriksson 
(2020) har undersökt hur unga barn och deras förskolepraktiker kan vara del i 
det offentliga rummet, medan det i Gustafssons (2021) projekt handlar om att 
utforska mötet mellan den vuxnas danspraktiker och förskolebarns dansprak-
tiker. I Gustafssons (2021) studie undersöks vad dans i förskolan kan omfatta 
och bli när unga barns danspraktiker, kroppar och musikval är själva utgångs-
punkten. På ett liknande sätt var barnen i vattenprojektet kännare av sina frå-
gor, praktiker och metoder i mötet med mig och andra delar av samhället. 
Samtidigt var samarbetet med förskolebarnen inte okomplicerat, varken i min 
studie eller i Gustafssons och Erikssons, utan olika maktrelationer och hierar-
kier producerades kontinuerligt och frågan om vems frågor och kunnande som 
värdesätts var ständigt aktuell. 

Sammanfattningsvis var detta ett mångdisciplinärt projekt. Barnens frågor 
utgick inte ifrån en specifik disciplin eller ett specifikt kunskapsfält utan pro-
ducerades i här-och-nu-möten och omfattade många olika ämnesområden. 
Förutom att olika discipliner möttes uppstod också möten med den infrastruk-
tur som förser olika delar av samhället med vatten för samhälleliga ändamål. 
Vi fick insikt i att det vatten som vi mötte i våra utforskande aktiviteter ingick 
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i det omfattande tunnelsystem som tar emot och leder samhällets avloppsvat-
ten och dagvatten till vattenreningsverk. Projektets möten kom således att om-
fatta vatten, förskolebarn, andra vuxna och mig själv, förskolans miljöer ute 
och inomhus, gående och samtal och den infrastruktur som förskolorna var 
lokaliserade i. 

Att medverka som kännare 
I vattenprojektets möten medverkade barnet som kännare och kännande, i vil-
ket barnen inte bara introducerade sin praktiker och metoder, de introducerade 
och utforskade också sina frågor och det som var dem angeläget utifrån deras 
lokala kunskap om vatten. Att medverka som kännare och kännande kom att 
produceras som metod i det att det producerade själva förutsättningen för vårt 
gemensamma utforskande. Med barnet som kännare i vattenprojektet växte en 
rad etiska förhållningssätt/metoder fram, som behandlats i föregående del 1, i 
vilket det blev viktigt att svara an på barnens angelägenheter och undersöka 
vad som var viktigt för barnen i relation till miljöfrågor och vatten.  

Stengers (2018) lyfter inte fram barn som kännare, som jag gjort i den här 
studien. Hon resonerar främst kring olika yrkesgrupper och hur de kan invol-
veras som kännare i forskningsprojekt (Stengers, 2018)och (elever)/studenter 
i relation till utbildning i naturvetenskapliga ämnen (Stengers, 2014). När barn 
som kännare tar del i forskning är det alltså inte som forskare, eller medfors-
kare som jag initialt tänkte kunde vara möjligt. Positionen som kännare hand-
lade istället om att vara expert på sin egen praktik och formulera egna frågor, 
hålla fast vid dem, och vidareutveckla sin egen praktik i samarbete med andra 
praktiker. På så sätt påminner det om aktionsforskningens premisser, samti-
digt som det skiljer sig genom projektets onto-epistemologiska utgångspunk-
ter. I en posthumanistisk interventionsstudie är kännarna experter på sin egen 
praktik, och samtidigt sammanvävda med samhället, andra kännare, forskare, 
kunskap och fakta. Emellertid är inte kännare forskare, utan kännare står i di-
alog med forskare som kunniga experter inom sin egen praktik och egna me-
toder. 

Stengers (2018) skriver att en forskningspraktik behöver kännare, det vill 
säga personer som kan praktiken och som är här-och-nu i den praktik som 
utgör platsen för forskningen. I det här projektet är förskolebarnen de viktig-
aste kännarna. Det var i mötena med dem, vatten, kommunens vattenspecia-
lister, pedagogerna och olika miljöer som det skapades förutsättningar för vat-
tenprojektets framväxande onto-epistemologiska metoder. Vi lärde känna 
varandra och varandras praktiker som kännare av våra olika respektive prak-
tiker, i vad som kan förstås som mångdisciplinära möten. Att involvera barn 
som kännare i vattenprojektet kan förstås som ett av avhandlingsprojektets 
viktigaste resultat. Resonemanget om kännare har vidareutvecklats av 
Stengers (2018), och som hon beskriver det behöver forskningen knyta kon-
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takt med praktiker och skapa relationer med kännare av olika samhällsinstan-
ser. Emellertid har detta i vattenprojektet inte varit en helt enkel uppgift och 
Stengers (2018) visar inte explicit på hur detta kan genomföras och jag har 
inte heller i min bakgrundsforskning hittat studier som transformerat och om-
satt Stengers (2018) teoretiska resonemang till en konkret praktik. 

Ett flertal andra forskare har närmat sig posthumanistisk teori genom att 
starta i det förskolebarn gör här-och-nu: såsom att samla och plocka stenar 
(Rautio, 2013), eller i barns utforskande med vatten, lera och jord (Crinall och 
Somerville, 2020). Dessa studier studerar alltså barns relationer med sin om-
givning. Ytterligare andra studier som bygger på posthumanistiska premisser 
undersöker former för (naturvetenskaplig) undervisning, exempelvis Pacini-
Ketchebaw och Clarke (2016) studie om vattens relationer med förskoleprak-
tiker, som framhåller vatten som en viktig aktör i förskolepraktiker och för-
skolebarns utbildning. Ett annat exempel på förskoleforskning som fokuserat 
förskolebarns utbildning är Taylor och Pacini-Ketchabaw (2015, 2016), i vil-
ken de fokuserat barns läranderelationer med de mer-än-mänskliga andra och 
det materiella i barns närområden. Ingen av dessa forskare har dock involverat 
sig själva som forskare, intervenerande, och genomfört sina studier tillsam-
mans med barnen, i gemensamma utforskade förlopp. Det är endast ett fåtal 
studier som genomfört ett konkret sig ett onto-epistemologiskt forskningsar-
bete där barnen aktivt medverkat med egna frågor och metoder (Lenz Taguchi 
och Eriksson, 2021). 

I det här projektet är, som framhållits flera gånger redan, de viktigaste kän-
narna förskolebarn. Det innebar särskilda etiska hänsyn och en lyhördhet 
också för det som inte sägs verbalt, och en känslighet för att uppmärksamma 
barnens specifika kunnande i sina praktiker. Det kunde till exempel handla om 
att följa barns nyfikenhet eller läsa av deras uttryck för vad som var viktigt i 
vissa situationer, det Stengers (2018, s. 4, egen översättning, kursivt i original) 
kallar ”allmänhetens intelligens”.97 Stengers beskriver det som att forskare 
skapar intelligenta relationer, inte bara med forskningsresultaten utan med de 
involverade kännarna genom att ta deras kunnande och kännande på allvar. 
Här går det också att dra paralleller till den form av medborgarforskning som 
Strasser m.fl. (2019) beskriver som vetenskap av och med folket. I vattenpro-
jektet har detta också omfattat att nyfiket närma sig varandras praktiker och 
kunnande, med ett slags beredskap för att låta sig överraskas, i det som Ha-
raway (2016b) med referens till Despret (se exempelvis 2016) beskriver som 
nyfikenhetspraktiker. Det innebär också att vem som är och blir expert i olika 
sammanhang inte är självklart, utan kan skifta beroende på vem som kan mest 
om den praktik de för tillfället befinner sig i. 

                                                 
97 ”intelligence publique” 
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Vatten som metod 
I utforskandet av vad som var angeläget för förskolebarnen att utforska och 
fördjupa sig i vad gäller lokalt situerade miljöfrågor, kom vatten att produce-
ras som metod. Med vatten som metod undersökte förskolebarnen och jag spe-
kulativt vilka vägar vårt utforskande skulle kunna ta och vad som var angelä-
get för oss här-och-nu att utforska. Vatten som metod kan därmed förstås som 
ett av avhandlingsprojektets resultat, då vatten öppnade upp för mitt och för-
skolebarnens mångdisciplinära undersökande av vattens relationella komplex-
itet. 

I projektet följde vi vatten, utmanades av vatten och överraskades av vatten. 
Vatten ledde oss också in på stickspår och andra geografiska områden och 
ämnesområden. Här drar jag paralleller till de Laets och Mols (2000) forsk-
ning i vilket fokus är en specifik vattenpump i Zimbabwe, för att veckla ut de 
aktiviteter och relationer som produceras i relation till vattenpumpen. På ett 
liknande sätt (ut)vecklar det här avhandlingsprojektet av vattens, människans 
och de mer-än-mänskligas relationer. Även om praktikerna skiljer sig åt mel-
lan de Laets och Mols (2000) studie och vattenprojektet, fokuseras det som 
pågår och det som aktiveras (enacts), vilket i vattenprojektet bidrog till att 
vatten producerades som metod. I undersökandet producerades vatten också 
som multipelt beroende på dess relationer till olika discipliner och kunskaps-
fält, i likhet med det relationella komplexitet som Haraway (2012, 2016) veck-
lar ut i sitt följande av det syntetiska östrogenet DES relationer. Med vatten 
som metod följde vi i vattenprojektet vattnets relationella komplexitet och 
uppmärksammade på så sätt samband och relationer som vi annars inte upp-
täckt. Samtidigt producerades i vattenprojektet en rad aktiviteter som var 
mindre beständiga och ibland bara viktiga vid ett specifikt tillfälle. Det var 
aktiviteter som hade betydelse här-och-nu, i likhet med barns stenplockning i 
Rautios (2013) forskning, nämnd ovan. Det är alltså inte en uppsättning på 
förhand bestämda metoder som applicerats i det här avhandlingsprojektet för 
att göra barnen delaktiga i projektet, utan i projektet delade förskolebarnen 
och jag med oss av våra metoder och ibland producerades andra metoder och 
aktiviteter, individuellt eller gemensamt. 

Gående som metod 
I det att förskolebarnens lokalt situerade kunskaper om sitt närområde och om 
vatten i närområdet var av stor vikt för det fortsatta gemensamma utforskan-
det, växte gåendet fram som metod. Gående som metod växte fram i det att vi 
gåendes förflyttade vi oss från plats till plats. Gåendet var samtidigt tidplats 
för att uppmärksamma vatten i förskolornas närområden samt vårt och de mer-
än-mänskliga andras relationella beroende med vatten. Promenader och gå-
ende-praktiker har redan tidigare varit del i flera förskoleforskningsprojekt 
som metod (se exempelvis Eriksson, 2020; Halvars-Franzén, 2010; Osgood, 
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23 februari 2021; Rautio, 2013; Rooney, 2019). I vattenprojektet var gåendet 
en förskoleaktivitet som förskolebarnen sedan tidigare redan gjorde och var 
del av, då det är en vanligt förekommande förskolepraktik och aktivitet. Vi 
startade därmed vattenprojektets promenader och gående-praktiker i en väl-
känd förskoleaktivitet som i mötet med mig och avhandlingsprojektet kom att 
omkonstitueras som metod för det här forskningsprojektet. 

Att starta i det förskolebarn redan gör, exempelvis genom att uppmärk-
samma barns aktiviteter här-och-nu som att exempelvis plocka sten i Rautios 
(2013) forskning, eller i barns uppmärksammande och utforskande av vatten 
och jord (Crinall och Somerville, 2020), medför att forskningen potentiellt 
startar i det som är angeläget för barnen. I vattenprojektet handlade det både 
om att uppmärksamma det som är del i förskolebarns vardagspraktiker, de 
metoder som barn använder i sitt utforskande och låta dessa vara del av forsk-
ningsmetodlogin. I likhet med Halvars-Franzéns (2010) studie i vilken försko-
lebarn genom att gå sitt närområde med sina situerade kunskaper visar på plat-
ser som de ansåg viktiga respektive platser de inte tyckte om. Förutom att gå-
endet producerades som metod för att gå och därmed utforska närområdena, 
för att utforska och engagera oss med vatten, var gåendet metod för att för-
flytta oss från en plats till en annan, exempelvis den grunda havsviken eller 
slättsjön som var återkommande exkursionsmål för att utforska vatten på plats. 
Att med gåendet som metod utforska olika relationella samhandlingar bär lik-
heter med Haraways (2008) problematisering av olika arters (mänskliga och 
mer-än-mänskliga) möten under en vinterpromenad. Gåendet som metod i vat-
tenprojektet bär också likheter med Tsings (2015) vandringar ihop med 
svampplockares i Oregon, och deras jakt efter svampsorten Matsutake (sv. 
Goliatmusseron, lat. Tricholoma matsutake). Tsing (2015) visar hur gåendet 
producerar möjligheter att uppmärksamma mångdisciplinära relationer och 
skalor, vilket hon vecklar ut som olika relationella ekologiska, ekonomiska, 
samhälleliga och personliga berättelser i relation till Matsutake. 

Vattenprojektet har likheter med tidigare förskoleforskning, i vilket gående 
och promenader använts som metod för att utforska olika tidsskalor – geolo-
giska, årstidsvariationer, myrors och växters i relation till förskolebarn (Roo-
ney, 2019) och/eller utforska förflyttning av förskola och förskolebarn ut i det 
allmänna rummet (Eriksson, 2020). I vattenprojektet producerades gåendet 
som metod för att lära känna förskolornas omgivningar och för att utforska 
vatten på plats och därmed möta vattens intrikata komplexitet. Här finns lik-
heter med Jayne Osgoods (23 februari 2021) studie i vilket gåendet produceras 
som metod för att uppmärksamma människors och de mer-än-mänskliga and-
ras relationella och komplexa samhandlingar i Londons innerstadsområden 
under COVID-19 lock-down. I hennes studie framträder lavar i olika parker, 
på husfasader och stenväggar som resultat av miljöpåverkan, tid, vind, vatten 
och utsläpp av kemikalier. Genom gåendet uppmärksammandes sådant som 
annars inte hade blivit synligt, i practices of noticing (Tsing, 2015, s. 23) och 
genom tystnaden och avsaknad av folk i staden så framträdde lavarna tydligare 
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och som aktörer i stadens liv. Hennes studie visar hur uppmärksamheten skif-
tar beroende på vilken metod som används och att gåendet som metod bidrar 
till en ökat fokus på små saker och mindre skeenden.  I en jämförelse med 
vattenprojektet framträder gåendet som en metod som kan utvecklas vidare, 
ihop med barn som kännare, och även med andra kännare och miljöer.  

Vattenspecialister som metod 
Ett oväntat resultat av vattenprojektet är att inkluderingen av externa vatten-
specialister kom att produceras som metod, det vill säga att vattenspecia-
listerna kan förstås som metod. Att inkludera specialister i vattenprojektet 
gjorde det möjligt att ta förskolebarnens frågor om vattens infrastruktur på 
allvar. Det gör att jag här drar paralleller till medborgarforskning (Kaspe-
rowski och Kullenberg, 2018), fast här är det alltså vattenspecialisterna som 
bidrar med information som var angeläget för förskolebarnen och mig i vat-
tenprojektet, och inte vi som bidrog med kunskap till vattenspecialisterna. Jag 
drar också paralleller till den medborgarforskning som handlar om att veten-
skapa tillsammans med folket – förskolebarnen och vetenskap av folket – för-
skolebarnen (Irwin, 1998 i Strasser, m.fl., 2019). Vidare kan också vattenspe-
cialisternas medverkan förhållas till medborgarforskning inom en utbildnings-
kontext (Makuch och Aczel, 2017) där barn lär sig naturvetenskapliga förfa-
rande i undersökandet av naturvetenskapliga frågor av en forskare. I 
vattenprojektet kan expertskapet snarare förstås som rör sig som vågor – un-
dulerande – i kontinuerlig förändring beroende av vilka frågor som undersök-
tes och hur dessa undersöktes. På samma sätt som vatten vävdes experterna, 
deras metoder och kunskaper ihop med mina egna och förskolebarnens meto-
der (se Artikel 2). Vidare kom förskolebarnens möten med vattenspecia-
listerna att skapa förändring av vattenspecialisternas inställning till samarbete 
med, och information till, samhällets yngsta medlemmar. Efter medverkan i 
vattenprojektet har de (och företaget som ansvarar för vatten och avfall i kom-
munen) inlett samarbeten med förskolor om dagvattendammar och utarbetat 
former för information om vatten och avfall som inkluderar samhällets yngsta 
medlemmar. Vidare kan denna kontakt, ihop med andra samhälleliga instan-
ser, förstås som ett sätt att som barn vara del i ett samhälleligt engagemang 
med miljöfrågor som rör vatten.  

Avslutningsvis… 
När vi ömsesidigt intervenerande i varandras praktiker och metoder i utfors-
kandet av vatten producerades nya sätt att göra och tänka forskning, i vilken 
forskaren och de andra aktörerna inte kunde betraktas som åtskilda, det vill 
säga onto-epistemologisk forskningsmetodologi. Det kan förstås som en me-
todologi som sammanväver forskningen och dess metoder med samhället run-
tomkring och samhälleliga frågor som rör vatten, klimatet och miljön 
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(Stengers 2018). En metodologi där vi blev till som forskare och kännare sam-
tidigt som vi utforskade med våra olika metoder och tillvägagångssätt – såle-
des samtidigt nyskapande och nyskapande. 

Del 3: Potentiella mångdisciplinära berättelser 
I den här delen diskuteras den tredje forskningsfrågan, som undersöker vilka 
potentiella mångdisciplinära berättelser som produceras som effekter av för-
skolebarns och en forskares känslomässiga, vetenskapliga engagemang och 
ömsesidiga medverkan med avseende på konkreta miljöfrågor som rör vatten 
som aktör. Mitt sätt att redovisa resultaten av den här frågan är att uppmärk-
samma några av de mångdisciplinära berättelser som producerats i vattenpro-
jektet, vilka presenteras i sin helhet nedan.98 Dessa berättelser handlar också 
om att i utforskande projekt låta sig förvånas och inte veta, samt att nyfiket 
närma sig problem genom att fråga sig tänk om? och vad händer om? Berät-
telserna ska alltså ses som resultat av studien och som ett av studiens resultat. 

För att ge en överblick över de potentiella alternativa vägar som utforskan-
det i vattenprojektet skulle kunnat ta, redogör jag här för tre olika kreativa tänk 
om-berättelser, sammansatta av några av de idékonstruktioner som förskole-
barnen och jag arbetade med under vattenprojektet. Berättelserna handlar även 
om hur det är möjligt att samarbeta med och engagera förskolebarn i samhäl-
leliga miljöfrågor som rör olika aspekter av vatten. I det spekulativa tänk om? 
och vad händer om? producerades metoder och former för barns medverkan i 
forskning. 

Berättelsen Tänk om det finns hajar här? handlar om att utforska i gräns-
snitt med stöd av olika kreativa spekulativa fabuleringar, i vilket vetenskap 
och fiktion är tätt sammanflätade. Gränssnitt handlar här om att lyfta fram 
förbindelser mellan olika kunskapsfält/aktörer/discipliner/system som sam-
handlingar. I denna berättelse dyker sjöjungfrur och hajar upp i ett smalt in-
lopp vid Östersjön, i vilket förskolebarnen och jag kom att uppmärksamma 
dessa varelser och andra organismer samt deras temporala och spatiala lev-
nadsförhållanden och livsbetingelser. I våra spekulativa potentiella mångdi-
sciplinära tänk om-berättelser samhandlade varelser som drakar, Pokémons 
och robotar med konstruktioner, ritningar och våra samtal i det gemensamma 
utforskande av vatten. När förskolebarnen och jag tänkte med dessa varelser 
                                                 
98 De mångdisciplinära berättelser som uppmärksammats tidigare är; hur vatten producerades 
som metod i förskolebarnens och mitt gemensamma utforskande av vilka mångdisciplinära mil-
jöfrågor som var viktiga och angelägna förskolebarnen (Artikel 1), det mångdisciplinära enga-
gemang som förskolebarns, mina och vattenspecialisters gemensamma utforskandet av den 
hydrosociala cykeln producerade (Artikel 2) och det förskolebarns och mitt gemensamma un-
dersökandet av förorenat vatten och de mångdisciplinära frågor som engagemanget vecklade ut 
(Artikel 3). Därtill är det också möjligt att interagera med bildkapitlets potentiella mångveten-
skapliga berättelser.  
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från sagor, mytiska berättelser och animerade serier och filmer producerades 
dessa som gemensamma referenser. I vårt utforskande inspirerades vi av att 
tänka med dessa imaginära varelser vilket gav skjuts in i det fortsatta utfors-
kandet. Dessa spekulativa fabuleringar öppnade potentiellt för ytterligare och 
andra samarbeten med samhället i angelägna frågor i vilket barnet kan med-
verka som kännare. 

I berättelsen Tänk om isbitarna biter oss? uppmärksammas tidplatser i 
olika gränssnitt. Med användandet av begrepp gränssnitt vill jag lyfta fram 
utforskandet av olika organismers relationellt intima och sårbara relation med 
vatten. Dessa undersökningar relaterade ibland till våra egna kroppar, exem-
pelvis när vi tillbringade långa, kalla och snöiga morgnar utomhus i vilket bar 
hud mötte snö, is och vatten. Andra gånger handlade vårt kroppsliga utfors-
kande om att utforska det som producerades när fingrar fastnade på is eller när 
vi med våra fingrar uppmärksammade sediment i vattenprover. I vårt utfors-
kande i olika gränssnitt uppmärksammade vi existentiella och etiska frågor 
som liv och död för grodyngel och osynliga organismer som fytoplankton och 
zooplankton i vattenprover. 

I Tänk om isen simmat här? uppmärksammas de otaliga spatiala och tem-
porala samhandlingar som människor, de mer-än-mänskliga och materialiteter 
är del av. När dessa läggs sida vid sida framträder Antropocen (Tsing, 2015, 
14 april 2021) eller Chthulucene, som Haraway (2016b) kanske skulle ut-
trycka det, med vilka vi behöver stanna upp hos och skapa relationer och släkt-
skap, kinship, med i vår samtid. Den här berättelsen handlar om olika tidsbe-
rättelser som uppmärksammades i förskolebarnens och mitt engagemang med 
vatten i vilka vi förflyttade oss genom tid och plats. I vårt utforskande 
(åter)kopplade vi om och om igen med den hydrologiska och den hydrosociala 
cykeln, i det att vi följde vatten genom tid och plats, genom oräkneliga kroppar 
och genom våra egna kroppar via vattenreningsverk och till vattendrag som 
Östersjön. Med vatten och dess olika fysiska faser kopplade vi in oss med den 
senaste istiden genom de spår den lämnat i förskolornas omgivning.  

Tänk om det finns hajar här? 
I sundet blåser det så hårt att det viner i segelbåtarnas tåg och det går gäss på 
havet. Någonstans slår det, bojarna guppar snabbt upp och ner. Kisandes med 
rinnande näsor tittar vi ut över sundet, himlen och havet är blygråa. Titta en 
sjöjungfru! Visst Teresa finns det inte hajar här. Finns det hajar här? I vårt 
utforskande utgjorde kreativa spekulativa fabulationer stor del, i vilket vi ut-
forskade hur det skulle vara att leva med eller som sjöjungfrur, vattenPoké-
mons, isdrakar och inlandsisar. Ibland var dessa imaginära varelser i allra 
högsta grand närvarande och verkliga. Vad skulle hända om en clownfisk 
skulle simma här? Tänk om? 
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Begrepp och fenomen som tallriksis99 inspirerade till ordlekar och berättel-
ser i vilka det producerade nya begrepp, fenomen och varelser. Dessa paral-
lella vattenbegrepp, -fenomen och -varelser utgjorde dels inspiration i utfors-
kandet, dels producerades de som referens i det kollaborativa utforskandet. 
Att stanna i dessa vattenbegrepp, -fenomen och -varelser, presenterade sig 
som potentiella möjliga vägar för vattenprojektet. Att uppmärksamma vatten 
genom fantasi, mytiska och animerade varelser, producerades, som nämnts 
tidigare, som referenser i förskolebarnens och mitt gemensamma utforskande. 
De återkom också att om och om igen, i våra konversationer och i vårt utfors-
kande inte bara som referenser utan också som aktörer i olika kreativa lös-
ningar på problem. 

Del av dessa spekulativa fabulationer utgjorde de innovativa och kreativa 
lösningar och konstruktioner som utforskandet av hur vatten kan renas. I ut-
forskandet av hur en kan rena vatten, cirkulerade en uppsjö av olika komplexa 
konstruktioner, många som bar likheter med olika organismer, mytiska och 
animerade varelser. Dessa mytiska och animerade varelser materialiserade sig 
ibland i det att förskolebarnen och jag utforskade förskolornas närmiljöer, ex-
empelvis när vi sjöng och ropade med vattens flöde i avloppstunnlar och i 
vilket vi ibland hörde isdrakens svar. I uppmärksammandet och inkluderandet 
av imaginära och mytiska varelser kom förskolebarnens och mitt utforskande 
att närma oss andra sätt att möta vatten. 

De mytiska och imaginära varelserna och nya sammansättningar av ord, 
inspirerade och samhandlade med de olika komplexa konstruktioner som var 
del av vårt utforskande. De inspirerade till olika konkreta lösningar och de 
inspirerade också att stanna kvar hos dessa varelser och stanna kvar i det ima-
ginära, i vilket mikroskopiska robotar, fladdermus, fjärilsrobotar samsades 
med gigantiska vattenrymdfarkoster. Dessa var ofta svåra att konstruera i 
verklig storlek med det material och de metoder förskolebarnen och jag hade 
tillgång till och behärskade. Tänk om vi skulle kunnat få låna vattenspecia-
listernas laboratorium och verktyg, vad skulle vi kunnat konstruera då? Tänk 
om vi skulle kunna forma fladdermusvingar eller robotar i en 3d-scanner? 

Samtidigt var det inte alltid eftersträvansvärt att transformera den abstrakta 
idén konkret, utan det var viktigare och mer angeläget att stanna i det fabule-
rande och låta idékonstruktionerna utvecklas. Ibland var det alltså viktigare 
och mer spännande att stanna kvar i det spekulativa fabulerandet i vilket isdra-
kar var verkliga och närvarande. 

                                                 
99 ”Av vågorna klumpas slutligen issörjan ihop och fryser samman till runda istallrikar. Dessa 
ligger tätt och guppar och nöts således mot varandra. Uppåtstående, snövita kanter bildas och 
flaken liknar flata tallrikar, därav namnet. Flaken kan vara mellan 30 cm och 3 meter i diame-
ter.” (Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut, 30 juni 2021). 
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Tänk om isbitarna biter oss? 
Glasklara istappar ligger på den blåa samlingsmattan, isen är klar och förstorar 
den korta mattluggen. På mattan står också två behållare med frostiga isbitar. 
När vi rör isbitarna suger de fast våra fingrar, fuktiga fingrar nuddar de glas-
klara istapparna utan att fastna. Att utforska i gränssnitt innebar att vi kropps-
ligt utforskade sediment- och salthalter i vatten och is, i vilket exempelvis våra 
fingertoppar och tungor fastnade när vi tog i och slickade på isen. När våra 
fuktiga fingrar och tungor mötte isen, reagerade de fuktiga kroppsdelarna med 
den kalla, torra isen. Den kalla isen bet oss. Den bet oss olika hårt beroende 
av hur kall den var och hur mycket salt och sediment vattnet innehöll. Tänk 
om isen har tänder? 

I vattenprojektet utgjorde det jag här kallar utforskande i och med gräns-
snitt, något som kom att omfatta en rad etiska aspekter då de ringade in mänsk-
liga och de-mer-än-mänskliga relationella beroende och utsatthet. Vattenpro-
jektet startade i en individuell och gemensam uppgift, i vilket varje barn som 
ville tog med sig vatten till förskolan. Vattenproven initierade en rad utfors-
kanden i gränssnitten, som startade i uppmärksammandet av de gröna trådlika 
alger som materialiserades i ett vattenprov från ett akvarium som lämnats i 
fönster under en längre tid. I utforskandet av vattenprovet uppmärksammades 
mikroskopiska och osynliga organismers varande och drog uppmärksamhet 
till etiska aspekter i vårt förfarande om att samla vattenprover och organismers 
utsatthet. I förskolebarnens och mitt utforskande i olika gränssnitt mötte vi 
frågor om varandet och liv och död. Vad skulle hända om allt vatten försvann? 
Tänk om? 

I andra fall handlade det om att samtala om mänskliga och de-mer-än-
mänskligas livsvillkor i smutsigt förorenat vatten eller i olika salthalter, som 
exempelvis i Döda havet. Utforskandet av den mänskliga kroppens gränssnitt 
med vatten, var ytterligare ett sätt att utforska vatten och kroppars olika utsatt-
het i relation till vatten. Att stanna hos, och uppehålla sig vid, sådana gränssnitt 
genererade en rad etiska frågor som handlade om olika organismers – männi-
ska och de mer-än-mänskliga utsatthet. Följaktligen omfattade dessa utfors-
kanden i biologiska och andra gränssnitt också en rad olika naturvetenskapliga 
fenomen som tillägnades mindre tid och plats för det gemensamma utforskan-
det. Ibland utforskades dessa frågor eller problemet av ett eller ett fåtal barn, 
exempelvis Tänk om sjöjungfrur pratar under vatten? Samtidigt var dessa frå-
gor abstrakta och svårtillgängliga för konkret utforskande, i vilket en samti-
dighet av olika skalor uppmärksammades. 

Tänk om isen simmat här? 
Samtidigt som våra fingrar följer sträva isräfflor på en rundhäll, berättar jag 
om den inlandsis som en gång för länge sedan täckte området vi befinner oss. 
Jag berättar om de stenar som isen burit med sig och som långsamt skrapat de 
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skårar som vi följer. Rundhällens värme i solen är något annat än den isande 
kyla jag berättar om, medan vi huttrandes utforskar hur det skulle vara att leva 
med en inlandsis. Dessa tidplatsminne/-berättelser i våra omgivningar – för-
skolan och dess närmiljöer, förflyttade oss i tidplats och berättade olika vat-
tenhistorier för förskolebarnen och mig. För förskolebarnen berättade por-
lande ljud i dagvattentunnlar som hördes genom brunnslock om morgonbestyr 
med tandborstning och toalettbesök. De berättade om mammas senaste tatue-
ring med vattenmotiv och saftdrickande. I förskolebarnens familjära omgiv-
ningar, var vatten djupt inbäddat och förkroppsligat. För mig som geovetare 
berättade omgivningarna berättelser om inlandsis, isälvar, uråldriga strandlin-
jer med klapperstensfält, formandet av rullstensås och transformationen av 
grunda havsvikar till grunda sjöar (Lantmäteriet, 2021). Berättelser som trans-
porterade oss mellan eoner av tid och genom luft och vatten. Dessa många 
tidplatsberättelser utgjorde möjliga och potentiella vägar för vårt fortsatta ut-
forskande och de etablerade relationer med tider och platser som varit och som 
skulle kunna vara. Tänk om isen simmat här? Vad skulle hända då? 

Vatten är vår samtids mest hotade icke-förnybara resurs, vilket pekats ut av 
forskare inom en rad skilda discipliner (Bates, m.fl., 2008). Vi, människor och 
de mer-än-mänskliga, intar och avger vatten (Linton och Budds, 2014). 
Samma vatten har passerat genom oräkneliga kroppar och kommer att passera 
genom oräkneliga kroppar, vatten tar endast provisorisk form och vatten är 
alltid situerat (Chen, MacLeod och Neimanis, 2013). Summan av allt vatten 
jorden är konstant (Sydvatten, 26 november 2020). Vatten bär med sig spatiala 
och temporala minnen och meddelanden genom tid och plats, som spår av 
syntetiska hormon (Haraway, 2012, 2016), eller det idag så aktuella – spår av 
COVID-19 (Kungliga tekniska högskolan, 5 oktober 2020), vilka dagens vat-
tenreningsverksteknologi inte kan rena (Wahlberg, Björlenius och Paxéus, 
2010). Vatten löser alltså inte bara upp berggrund (Sveriges Geologiska 
undersökning, 2020) utan löser upp eller grumlar gränser mellan tid och plats. 
”Vatten har varken början eller slut,”, för att citera Emmi Itäranta (2017, s. 9), 

det tar bara provisorisk form och sammanför människor, de mer-än-mänskliga 
och materialiteter relationellt i sin materialisering som skapare och förgörare 
(Chen, MacLeod och Neimanis, 2013). 

I våra möten med vatten, framträdde i våra olika uppmärksammande olika 
angelägenheter och frågor. Del av dessa minnen/berättelser var det spekula-
tiva, i vilket fantasi och fakta samhandlade, där vi transporterades och utfors-
kade land- och vattenskap100 samt gränser mellan dessa som barn, vuxen, haj, 
sjöjungfru eller som isdrake. I dessa tidplatsberättelser transformerades gup-
pande bojar till sjöjungfrur och plasket kring stenar till delfiner. I uppmärk-
sammandet av det gemensamma utforskandet omprövade vår tid, plats och 
görande i välbekanta och familjära närmiljöer, exempelvis genom att närma 
                                                 
100 Jag använder vattenskap, i samma bemärkelse som landskap, det vill säga det ”land”skap 

som finns under vatten. 
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oss den skräp-pool som framträdde när vattnet försvann från en liten bäck. 
Bland pinnar och löv framträdde i skräp-pool familjära och identifierbara ob-
jekt så som gröna plastlock från nyårsraketer, utbrunna nyårsraketer, godis-
papper, plastflaskor och golfbollar. Objekt som berättade om samtidens tid-
plats effekter på dess omgivning, följaktligen vattenhistorier om människans 
varande i världen. Tänk om dessa föremål kunde berätta var de varit med om 
och hur de kommit hit? 

Del 4: Sammanfattning, vidare forskning och diskussion 
om förskoledidaktiska konsekvenser 
I denna avslutande del av avhandlingen sammanfattas projektets huvudsakliga 
resultat i kortform, och sedan diskuteras potentiell vidare forskning. Därefter 
följer ett avsnitt om avhandlingsprojektets resultat i relation till förskoleforsk-
ning och förskoledidaktiskt arbete. 

Avhandlingsprojektets huvudsakliga resultat i sammanfattning 
Den första forskningsfrågan rör hur, och genom vilka relationer, former och 
metoder för (känslo- och faktamässigt) engagemang och medverkan som ge-
nereras i miljöfrågor när en forskare och förskolebarn utforskar vatten tillsam-
mans inom ramen för pågående didaktiska förskolepraktiker. I ett kortast möj-
liga sammanfattande format av den berättelse jag ovan erbjudit som svar på 
denna fråga blir svaret följande: 

Efter ett initialt möte mellan barnen och en fråga som rör aktören vatten, 
där barnen betraktas som kännare av sina praktiker och redan förvärvade re-
lationer till vatten, som ett nogsamt identifierande av barnens egna strategier, 
frågor och angelägenheter utgör grunden för att skapa ett såväl känslomäss-
igt som faktamässigt tidplats-engagemang i miljöfrågor. Ett sådant engage-
mang kan öppna för att närma sig mer abstrakta och etiskt svåra frågor om 
vatten informerade av ett geovetenskapligt kunnande, som den vuxna forska-
ren eller en inbjuden expert kan installera i de pågående didaktiska prakti-
kerna. Formen för detta tidplats-engagemang utgörs av ett etiskt förhållnings-
sätt som innebär att svara an mot, hålla fast vid och stanna kvar i, ta barnens 
olika frågor och intressen på allvar och, dela expertskapet med barnen som 
vuxen; vare sig denna vuxen är en inbjuden person med eget professionellt 
expertskap, forskare med kunnande eller en pedagog med nyfikenhet och öp-
penhet för lärande. Olika metoder för dokumentation med olika former för 
barnens aktiva, autonoma och ansvarsfulla deltagande blev oumbärliga verk-
tyg/metoder för såväl barnen som de vuxna med olika funktioner och expert-
skap genom processen. 
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Den andra forskningsfrågan rör vilka onto-epistemologiskt situerade 
forskningsmetoder som genererades som en konsekvens av förskolebarnens 
och forskarens (känslo- och faktamässiga) engagemang och medverkan i det 
gemensamma utforskandet av och med aktören vatten.  

Ett sammanfattande svar på denna forskningsfråga är att de onto-epistemo-
logiska situerade forskningsmetoderna producerades och växte fram i och ge-
nom förskolebarnens och mina gemensamma samarbeten i utforskandet av 
miljöfrågor som rör vatten. Genom att jag som forskare installerade mig själv 
och vattenprojektet i förskolebarnens befintliga praktiker var dessa forsk-
ningsmetoder nära sammanflätade med de didaktiska metoderna som redan 
pågick och som omformades i samma process. På detta sätt är det möjligt att 
förstå forskaren (och forskningen) själv som metod, nyfikenhetspraktikerna 
som metod, dock framför allt aktören vatten som metod, och förskolebarnen 
som kännare/kännande metod, samt de engagerade vattenspecialisterna som 
metod: fast aldrig i termer av avgränsade subjekt eller objekt utan som aktörer 
i ömsesidigt konstituerande relationer av kunnande, agerande, förändrande, 
kännande och engagemang. 

Den tredje forskningsfrågan ställer frågan om vilka potentiella mångdi-
sciplinära berättelser som kan produceras som effekter av förskolebarns och 
en forskares känslo- och faktamässiga engagemang och ömsesidiga medver-
kan med avseende på konkreta miljöfrågor som rör vatten som aktör.  

Det kortast svaret är att en oräknelig mångfald av berättelser skapades i 
detta tidplats-engagemang av framväxande metoder – både de som kan be-
traktas som didaktiska och de som här skrivits fram som forskningsmetoder. 
De tre artiklarna innehåller flera sådana berättelser. Detsamma gör denna 
kappa, som består av såväl bildberättelser som skrivna sammanfattningar av 
de mångdisciplinära möten och relationer som uppstod, skapades och doku-
menterades under detta projekt: ett projekt där sammanlagt 46 barn var kän-
nande kännare och expertskapare. Berättelserna genererades under kollabora-
tiva utforskanden med vatten och dess mångfaldiga och olikartade relationer 
som den centrala aktören. Exempel på utforskanden där multipla mångdisci-
plinära relationer och berättelser växte fram är: 

Exkursioner till Tigerbäcken nära en av förskolorna, utforska padd- och 
grodyngels livscykler, erfara effekterna av avsaknad av vatten, utforska och 
undersöka vattens olika rörelser, hastigheter och djup. 

Exkursioner till inlopp och grunda havsvikar för att utforska vattenorgan-
ismer och deras olika livsvillkor, för att undersöka olika vattendrag och geo-
logiska och geomorfologiska formationer. 

Utforska, undersöka och analysera vattenprovers vattenkvalitet och före-
komst av fyto- och zooplankton. 

Konstruktioner och tester av vattenreningsmaskiner av återvinnings-
material (inomhus och utomhus). 

Att följa och undersöka den hydrosociala cykeln med hjälp av kartor och 
vattenspecialister från kommunen. 
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Undersöka och utforska dagvattendammar, deras syfte och vattens rörelse 
med och genom landskap och mänskligt konstruerad vatteninfrastruktur.  

 
Avslutningsvis menar jag att det är möjligt att säga att det här projektet tjänar 
som ett exempel på forskning i termer av det Barad (2007) kallar ethico-onto-
epistemology – där etiska kunskapsskapande och varandeprocesser inte går att 
skilja åt. Det är också ett exempel på det Stengers (2018) kallar slow science. 
I omfamnandet av att stanna upp hos en forskningsprocess som får ta tid, med 
många omtag och utrymme för att i nyfikenhet närma sig miljöfrågor som rör 
vatten, kom vi att möta en rad för oss angelägna frågor. Samtidigt utgjorde vi 
avgränsning för vad som var möjligt att utforska eftersom utforskandet utgick 
från det som var oss angeläget. Våra möten med vattenspecialisterna, och de-
ras möten med oss, deras kunskap och metoder i mötet med våra, kan förstås 
bredda och fördjupa utforskandet och det kan också förstås som ett etiskt för-
farande som visar på möjligheter som produceras i att mötas. Praktikernas 
ekologi kan därmed förstås som ett etiskt förhållningssätt vilket samtidigt är 
nyskapande som nyskapande. 

Vidare forskning 
I avhandlingsprojektet visas att förskolebarn i samarbete med externa samhäl-
leliga aktörer, vattenspecialisterna, kan starta i det som är här-och-nu, vilket 
kan förstås som ett slags vidareutveckling av medborgarforskning som beskri-
ven av Kasperowski och Kullenberg (2018) och den form av medborgarforsk-
ning som Strasser m.fl. (2019) beskriver. Denna form av samarbete har vat-
tenspecialisterna vidareutvecklat genom att fortsätta samarbete med andra 
barn och olika förskoleverksamheter. Avhandlingsprojektet visar att utbild-
ning om miljöfrågor i vår samtid kan starta i det som är i det lokala här och nu 
i Antropocen. Samarbeten mellan unga barn och det övriga samhället med 
start i det potentiella, i det spekulativa i tänk om? och vad händer om? produ-
ceras det lokalt angelägna som tidplats för fortsatt gemensamt samarbete. Av-
handlingsprojektet visar att barn inte bara kan inkluderas i forskning om mil-
jöfrågor som berör dem, utan även i samarbeten med andra samhälleliga ak-
törer i förskolan och det övriga samhället, vilket är i linje med Konventionen 
om barnets rättigheter (FN, 20 november 1989). Det etiska förhållningssättet 
i vilket barnet är inkluderat i de olika stegen i själva dokumentationsproces-
sen, från vad som skulle dokumenteras och hur själva dokumentationen skulle 
genomföras till vilken data som skulle sparas och vilken data som skulle in-
kluderas i framskrivandet av avhandlingsprojektet som empiriskt material. Så-
ledes har barnen varit del av i forskningsprocessen, i linje med Konventionen 
om barnets rättigheter (FN, 20 november 1989), vilket visar att barnen ville ta 
ansvar och ha inflytande i forskningsprocessen. Samtidigt visar avhandlings-
projektet att den framväxande forskningsmetodologin omfattade en samtidig-
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het av konkreta och rutinmässiga aspekter och utmaningar i relation till forsk-
ningsetiska aspekter. Aspekter som handlade om att i samarbetet omformulera 
den vuxnas ansvar i relation till barnet som kännare. 

I ovanstående sammanfattning framgår att olika samarbeten mellan det öv-
riga samhället skulle kunna utgöra potentiella vägar för kommande forskning. 
Det innebär att denna forskning bygger vidare på ett av de kunskapsfält som 
föreliggande avhandlingsprojektet tar avstamp i – den kritiska forskning som 
handlar om att emancipatorisk medvetandegöra i vilket perifera samhällsmed-
borgare är del av samhällsdebatten (Ellsworth, 1989; Kumashiro, 2002). Unga 
barn i samarbete med forskare och andra samhälleliga aktörer skulle då kunna 
möta i angelägna frågor i Antropocen, så som samhällelig krisberedskap i re-
lation till förändrade klimatmönster och förändringar med effekter som om-
fattande skogs- och markbränder respektive översvämningar, som är högaktu-
ella frågor i Sverige (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 20 juli 
2021). Forskningssamarbeten ihop med barn behöver dock, liksom Ellsworth 
visade redan under tidigt 1990-tal, ständigt utvärderas i termer av ansvar. Att 
bara överföra kunskap på mindre priviligierade grupper, i det här fallet barn, 
om miljösituationen och de pågående klimatförändringarna kan uppfattas som 
ett förtryck och att de vuxna avsäger sig sitt ansvar. Som Ellsworth (1989) 
visade behöver maktproduktion i pedagogiska sammanhang synliggöras, och 
förändringsarbeten göras tillsammans med de som lever inom och med pro-
blemet. Att stanna hos problemet, som Haraway (2016b) uttrycker det, och 
samtidigt stanna hos barnen och fortsätta utforska tillsammans. 

Ytterligare en möjlig väg för fortsatt forskning återfinns i det spekulativa 
tänkandet, vilket produceras som potentiell tidplats för samarbete med det om-
givande samhället. Här visar avhandlingsprojektet att delaktighet i samhälle-
liga miljöfrågor som rör vatten producerades i förskolebarnens användning av 
metoder som de redan behärskade. Samtidigt visar resultaten att utforskandet 
begränsades när deras och mina bristande kunskaper exempel i konstruktion 
och material. Denna brist på kunskap menar jag öppnar upp för vidare forsk-
ning, i vilket samhälleliga aktörer, exempelvis material- och konstruktionsex-
perter så som ingenjörer kan inkluderas i samarbetet. Här handlar det om tek-
niska lösningar med start i här-och-nu, i lokala problem som handlar om 
mänskligt varande i vår samtid, snarare än att åtgärda effekterna av mänsklig 
aktivitet.101 

Effekter för förskoleforskning och förskoledidaktiskt arbete 
På vilket sätt kan då detta posthumanistiska interventionsprojekts resultat 
samhandla med det som görs på förskolor? När det gäller avhandlingspro-
jektets effekter för förskoledidaktiskt arbete, finns det en rad konkreta metoder 
                                                 
101 Till skillnad från exempelvis de gigantiska fläktarna som byggts i Delhi, Indien för att rena 
den förorenade luften (SVT nyheter, 23 augusti 2021). 
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som pedagoger kan använda och bearbeta ihop med kollegor och barn. Vat-
tenprojektet visar på vikten att inkludera barn i samarbete om vilka (miljö)frå-
gor förskolor väljer att undersöka inom ramen för naturvetenskaplig, miljö- 
och hållbarhetsundervisning. Vidare visar vattenprojektet att förskolebarnens 
utforskande av de för dem angelägna frågorna och problemen breddades och 
fördjupades genom att geovetenskaplig kunskap och metoder introducerades, 
på liknande sätt som exempelvis redogörs för av Elfström m.fl. (2013) i relat-
ion till ett utforskande arbetssätt i förskolan. Vattenprojektet visar dels på vik-
ten av att som vuxen vara engagerad och uppmärksam i förskolebarns utfors-
kande, dels att uppmärksamma det som pågår. Dessutom betonas vikten av att 
uppmärksamma det som är angeläget genom att hålla kvar och introducera 
vetenskapliga fakta, kunskap och metoder. Därtill visar projektet att förskole-
barn kan och vill vara delaktiga i det som är dem angeläget i det lokala, trots 
att det kan ur ett vuxenperspektiv förstås som komplexa etiska och existenti-
ella frågor (se också Palmer, 2016). Det gäller såväl de geovetenskapliga me-
toderna som de didaktiska metoderna. 

Ett ytterligare bidrag till förskolefältet och framtida utveckling av arbete 
med miljöfrågor är att knyta kontakter med forskare via medborgarforsknings-
projekt. Vidare visar avhandlingsprojektet vikten av att inkludera barnet som 
kännare i ett lekfullt utforskande arbetssätt och att undersöka former för barnet 
att vara kännare. Det för att i linje med FN:s konventionen om barnets rättig-
heter (FN, 20 november 1989), Skollagen (SFS 2010:80), Läroplan för för-
skolan (Lpfö18, 2018) ta barn på allvar i relation till utbildnings-, demokrati- 
och delaktighetsuppdraget. 
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Summary 

Introduction 
The purpose of this doctoral thesis in early childhood education is, together 
with preschool children, to explore the actor, water, in different ways in order 
to explore forms of and methods for engagement and participation in social 
and scientific environmental issues. More specifically, the purpose of this ex-
ploration with preschool children and water – as a specific actor and more-
than-human partner – is to explore how or with what methods it is possible to 
produce engagement, in which the preschool child is a connoisseur of our cen-
tral contemporary environmental issues. During these joint explorations and 
engagements with water, the child participates as a connoisseur with 
knowledge of their own preschool practices regarding water as well as of lo-
cally situated environmental issues concerning water. As described by Sten-
gers (2018), a connoisseur is an expert with specific ‘situated knowledges’ in 

a particular milieu, who in research contributes as a producer of local 
knowledge. In this thesis the children are the connoisseurs, involved in locally 
situated time-place research, rethinking and investigating environmental is-
sues together with me, the researcher. 

The water project was carried out as a Posthumanist intervention study 
where I, the researcher, installed myself in two preschools’ existing, ongoing 

practices. During the nine-month long water project the researcher, and pre-
school children alongside the actor, water, explored local environmental is-
sues in connection to water. The research process was based on the children’s 

situated, here-and-now knowledge and local water and environmental issues, 
as well as multidisciplinary knowledge and methods from the field of geosci-
ence and early childhood education. Throughout this project, each child was 
invited to take part in documentation of the research process through the use 
of digital tablets and pen and paper as ways of engaging in their explorations 
of water purification and their matters of concern, as well as support in ex-
pressing themselves in their preferred manner (Lenz Taguchi and Palmer, 
2017). 

The theoretical and methodological starting points for this project are taken 
in posthumanist knowledge-creating practices with Haraway (1988, 2016), 
Stengers (2010, 2015, 2018), and Tsing (2015) as main sources of inspiration. 
Their extensive feminist academic works troubles how scientific facts are pro-
duced by repetitive methods encouraging alternative ways of doing research, 
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part of the multidisciplinary field of “feminist critiques of science and tech-

nology” (Åsberg and Lykke, 2010, p. 299). Furthermore, this thesis project 
draws on Karen Barad’s (1998, 1999, 2007) notion of ethico-onto-epistemol-
ogy which implies that learning and being cannot be distinguished but are in-
timately connected. With inspiration from these scholars, I have stayed with 
and unfolded water’s intricate relationships with young children, as well as 

existential issues, and vulnerability. The choice of water as an object of 
knowledge, was made with great care after a thorough research review of cur-
rent environmental issues. Contemporary time is characterised by the impact 
of human activity on geophysical processes with effects on access to clean 
drinking water, changing precipitation patterns, melting glaciers and ice sheets 
(IPCC, 2013) as a result of disturbances in the hydrological cycle. Access to 
clean water and sanitation also affects young children’s opportunities to take 

part of education in many parts of the world (UNICEF, 2020). Moreover, wa-
ter’s local multiple relationships connect with different scientific disciplines 

and geographical distances. In this context, Stengers’ (2018) call for science 

to be performed in close collaboration with those it concerns, starting in the 
local and in connection to what matters to those living there, has been inspir-
ing. 

This thesis approaches preschool's environmental and sustainability educa-
tion by exploring practically the forms of preschool children's participation 
and engagement in social environmental issues related to water, which is in 
line with the Swedish preschool curriculum (Swedish National Agency for 
Education, 2018), stating that education in the preschool should provide an 
opportunity for children to adopt a caring approach to their surrounding envi-
ronment, characterised by a positive belief in the future. The Swedish pre-
school curriculum clearly demonstrates that preschool education should take 
into account children’s curiosity, and challenge and stimulate their interest in 

and knowledge of nature, society and technology (Swedish National Agency 
for Education, 2018, p. 10) as well as encourage and challenge children to try 
out their own and other people’s ideas, solve problems and translate ideas into 

action (Swedish National Agency for Education, 2018, p. 11). 
The water project connects to research studies performed in three different 

fields of knowledge: i) Research studies within early childhood education con-
cerning environmental issues and sustainability/climate issues, ii) research 
concerning water within the field of geoscience, iii) research carried out within 
a posthuman theoretically-methodologically field of knowledge. The design 
of The water project also relays on earlier performed feminist and posthuman-
ist intervention studies where the researchers have situated themselves in pre-
school practices to investigate different research questions, from “within” the 

practices, together with those engaging in the practice, 1–2-year-old preschool 
children (Eriksson, 2020; Gustafsson, 2021) and preschool staff (Aronsson, 
2019; Lenz Taguchi, 2000). Moreover, The water project is inspired by pre-
vious ECE research studies drawing on a posthuman theoretical framework 
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concerning specific topics related to the environment; young children’s en-

gagement with water and dirt in the everyday (Crinall and Somerville, 2020) 
and children’s engagement with water and indigenous knowledge (Nxumalo 
and Villanueva, 2019). In addition, The water project draws on the posthuman 
approach of multispecies ethnographies, for instance projects concerning what 
learning is produced in earthworms’, ants’, and children’s meetings (Taylor 
and Pacini-Ketchabaw, 2015) and existential questions in relation to preschool 
pets (Nxumalo and Pacini-Ketchebaw, 2017). These research studies have 
motivated me to focus on children’s everyday relationships and how children 

are involved in the more-than-human world by drawing attention to “minor 

stories featuring minor players” (Taylor, 2020, p. 353). 
To sum up, there is a lack of studies that investigate children’s possibilities 

to participate in research and think about and explore how something could be 
in some other way – together with knowledgeable adults – without making the 
child responsible for the future and today’s environmental problems. There is 

also a need for studies that address both emotional commitment among pre-
schoolers, concerning species, natural phenomena or environments as well as 
scientific knowledge and facts. This study combines scientific knowledge and 
facts with speculative fabulations and thinking and creations in preschool 
practices, with the purpose of creating engagement and relationships in rela-
tion to environmental questions. An effect of this study is that the pedagogical 
methods put to work, together with methods from the geosciences and ways 
of collaborating, together produced what I, in this thesis, call an emergent re-
search methodology. It is an emergent research methodology that involves 
multiple research methods and knowledge-generating practices, which are re-
lated to the various theories that collaborate in a multidisciplinary study. Thus, 
it is an emergent research methodology where the methods and practices used 
in preschool practices, in which I intervene, are necessarily intertwined with 
the methods and practices that can be described as research methods. 

Aims and research questions 
The aim of this thesis is to, together with preschool children, explore water – 
as a more-than-human actor – in various ways in order to explore, develop 
and create methods and ways encouraging preschool children’s participation, 

emotional engagement and knowledge of environmental issues. A further aim 
is to produce knowledge about the onto-epistemologically situated and emerg-
ing research methodology that was co-produced by the actors who participated 
in the posthumanist intervention study. The following research questions have 
been formulated: 
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What relationships, forms and methods for participation and affective/emo-
tional and scientific engagement102 in environmental issues are produced, and 
how, when a researcher and preschool children explore water together within 
the framework of ongoing preschool practices? 
 
What onto-epistemologically situated research methods were generated as ef-
fects of preschool children’s affective/emotional and scientific engagement 

and participation in the joint exploration of and with the actor water? 
 
What potential multidisciplinary narratives are produced as effects of pre-
school children’s and a researcher’s affective/emotional and scientific engage-

ment in, and mutual involvement with, concrete environmental issues con-
cerning water? 

 
The water project thus explores the forms of children's participation in social 
environmental issues concerning water that can be developed through a mul-
tidisciplinary approach and local here-and-now collaborations between re-
searchers and preschool children. In The water project, both myself and the 
children were challenged to answer the environmental issues concerning water 
that are important here-and-now. 

The design of the thesis 
This doctoral thesis consists of three research articles in English and an intro-
ductory text in Swedish (kappa). The introductory text consists of seven chap-
ters of which one includes photos, drawings, and other documentation from 
The water project. 

The first article problematises the question of how water emerged as 
method in the joint concrete explorations of water and the issues that were 
important to the preschool children. The aim of this article is to show how 
water emerged as a research method nearby and within a small stream during 
the nine-month fieldwork carried out with preschool children. The second ar-
ticle elaborates on the cooperation between the preschool children, the re-
searcher and the water specialists who were invited to the preschool, from the 
municipality. The aim of this article is to draw attention to the possibilities 
that emerge in different areas of knowledge, practices, meetings and collabo-
rations in a local ecology of practices. In this article the joint interest of the 
hydrosocial cycle, in which water and society shape and reshape each other, 
is the common matter of concern. The third article draws attention to environ-

                                                 
102 I have chosen to specify which engagement this study focuses on, since the engagement 
connotates to different meaning and disciplines.  
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mental education in preschool, in its focus on preschool children’s and a re-

searcher’s engagement with water purification, starting with preschool chil-

dren’s situated knowledge about polluted water and their questions about how 
water can be purified. The aim of this article is to rethink environmental edu-
cation by taking Haraway’s (2016) call of staying with the trouble seriously 

with preschool children, in investigations of dirty water and water purification. 
The first article is published in the Australian Journal of Environmental Edu-
cation and the third article is published in Cultural Studies of Science Educa-
tion the second article has been submitted to Nordisk barnehageforskning 
(Nordic Early Childhood Education Research). 

Theory and methodology 
The design of the water project is influenced by Stengers’ (2018) plea for cre-

ative meetings, knowledge exchanges and collaborations to produce relational 
practices between different elements of society, practices and disciplines. I 
have also been encouraged by Haraway’s (2016) call for an exchange of 

knowledge and creative meetings between different disciplines, elements of 
society and practices. Tsing’s (2015) scientific, philosophical and feminist 

work on storytelling is also of great importance for this work, together with 
Haraway’s (see for example, 2016) way of weaving facts with fiction, art with 

science and connecting the stories to theory. The empirical data, consisting of 
digital images, films, drawings, and notes, have been produced jointly by the 
preschool children and researcher, and initially analysed together with them. 
In my later analytic work, I have engaged with the stories produced by the 
children in the project and connected them with stories from science, technol-
ogy, and fiction. As Tsing (2015, p. 38, italique in original) writes, “To listen 

to and tell a rush of stories is a method”, which might contribute to other per-

spectives and points of view and propose a crucial analysis. With such story-
telling, text, images, film, and stories are shaped and reconstructed into new 
narratives that identify and problematise relationships between different ac-
tors on the same or on different scales, from molecular to global. and analysed 
with the support of posthuman theory and storytelling, inspired by Stengers 
(2010, 2011, 2018), Haraway (1988, 2004, 2016) and Tsing (2015).  

The water project that was carried out as part of this thesis project can be 
described as a posthumanist intervention study, as mentioned above. In previ-
ous feminist posthumanist research studies, the concepts of intervention and 
interventions have been elaborated on in various ways and in relation to dif-
ferent themes and research areas (see for example, Alaimo, 1994; Lenz 
Taguchi, 2012a). An important idea in posthumanist intervention studies, is 
that interventions “[…] give rise to processes in which positions, shapes and 

networks of knowledge production become distributed, transformable and 
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mobile.” (Lammes, 2018, p. 145). This means that the researcher in a posthu-
manist intervention-study interacts with other actors, human and the more-
than-human, in dialogue, negotiation, and cooperation with their co-partners 
(Lenz Taguchi, 2012a). In The water project this relational work specifically 
included the preschool children and water in whose interactions produced en-
gagement here-and-now (and in the future). Intervening, affecting and being 
part of ongoing practices and activities was important for me as a researcher 
in this posthumanist intervention study (compare Alaimo, 1994; Lenz 
Taguchi, 2012a). This means that I, as researcher, actively participated in the 
children's everyday preschool practices and carried out my work together with 
children, the surrounding environment, and the activities that the children 
knew and mastered as part of their everyday practices. At the same time, the 
practices and methods of the preschool and the preschool children have inter-
vened in my research practices. The explorations of environmental issues and 
water has been motivated by our different thoughts, ideas, and hypotheses in 
relation to different materials, and fields of knowledge. These all together 
were the motor in our joint explorations and productive for the explorations 
of methods and ways of doing and thinking with water. 

Empirical work 
The nine-month long water project included 46 preschool children aged 3–5 
years, their teachers and me, the researcher from university. To encourage en-
gagement, I explored how to include the children’s ideas and questions and 
negotiate different understandings and ways of doing things. In this explora-
tive work, I made use of my previous experiences from preschool (and ECE 
education) as well as the geosciences. The children participated with their lo-
cal knowledge and expertise in their own field, in this case preschool practices, 
neighbourhoods and previous experiences of water. The thesis project can be 
seen as an approach and an attempt to draw attention to what is produced in 
preschool children's local encounters here and now with water, myself as a 
researcher, and through relationships with the outside world. 

This empirical hands-on research work involves already existing methods 
from geoscience and didactic exploratory methods in preschool, which to-
gether with my scientific theoretical approach are put to work to generate in-
situ new suitable methods for exploration and know-how for the children, the 
place, the water and the problem. The exploratory methods in preschool and 
research methods are of course different and have different purposes, at the 
same time as they also relate to each other and have similarities. Above all, 
this work means that they are co-producing each other in the ongoing collab-
orative collaboration: pedagogical methods and research methods are weaved 
together in a simultaneously mutually co-creating process. 
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Examples of excursions and explorative activities carried out 
during The water project 

• Excursions to the Tiger stream near one of the preschools, exploring 
tadpoles, experiencing the absence of water, investigating and explor-
ing water’s different movement, velocities and depth. 

• Visiting an inlet and a shallow bay, to explore water organisms and 
their different living conditions, different waterways, geological and 
geomorphological formations. 

• Examining water samples for analysing water quality and/or the pres-
ence of phytoplankton and zooplankton.  

• Creating machines for water purification from recycled materials and 
testing these constructions (indoors and outdoors).  

• Tracing and examining the hydro-social cycle with support of maps 
and water experts from the municipality. 

• Investing stormwater ponds, their purpose and water’s movement 

with and through landscapes as well as man-made water infrastruc-
tures. 

Ethical considerations 
The ethical aspects concerning the project can be divided into two stages. 
First, to follow the national legal documents that govern research studies that 
include children and second, to align with ethical aspects concerning the ped-
agogical work and child to child and/or child-adult negotiations on sometimes 
difficult ethical questions concerning the climate and environmental issues. 
Ethical questions surfaced in our close relationships, for example in discus-
sions about whether it is acceptable to collect insects to observe, or to gather 
water samples with microscopic organisms. Other ethical issues that arose in 
our close corporation concerned whether it was acceptable or not to take pic-
tures of each other. In these ethical matters I followed the ethical guidelines 
from the Swedish Research Council (2017, 4 January 2021) continuously dur-
ing The water project. 

The information to the preschool teachers involved, carefully explaining 
their participation and role in the project, which was mainly to support and 
assist the children and support me during the explorations of water. The guard-
ians were informed that the children’s participation in the research project was 

voluntary, that the children and I would document the exploratory process and 
that the documentation would be anonymised before publication. In addition 
to information meetings, details about the research project were also clarified 
in writing. Consent forms were also distributed to be read, signed and returned 
to me. 
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The digital research material, photos and film, is registered and archived 
by date on encrypted USB sticks and stored in a safe deposit box at the De-
partment of Child and Youth Studies at Stockholm University. The preschool 
children’s real names, genders or ages, as well as the teachers, have not been 
used in articles and other publications. Fictitious names have been used, se-
lected randomly from the Statistics Sweden’s (SCB) (20 January 2021) list of 

the most common names of new-borns in the years 2019, 2020. This is to be 
able to maintain confidentiality and ensure the participants' integrity and invi-
olability (European Parliament and Council, 2016; Ministry of Education, 
2003; Swedish Research Council, 12 June 2017, 4 January 2021;). Moreover, 
the preschool and the municipality where the research took place has not been 
named. This continentality also applies to the non-digitized research material, 
and my documentation in the project diaries. The project design was examined 
and approved by the Regional Ethics Committee in December 2017. 

Thesis result 
In this section, I will return to the research questions presented above and, for 
each, report on the results of the thesis work. 

The first research question concerns what relationships, forms and methods 
for participation and affective/emotional and scientific engagement in envi-
ronmental issues are produced, and how, when a researcher and preschool 
children explore water together within the framework of ongoing preschool 
practices. In a summary of what is unfolded in more detail below, the answer 
to this question can be articulated as follows:  

The results from the study can be unfolded in more detail and first of all 
shows that emotional engagement and participation in environmental is-
sues were formed by starting on the children’s behalf in that their questions 
and concerns in relation to environmental issues concerning water initiated the 
joint collaborations between myself and the preschool children. To be able to 
stay with the matters of concern, the preschool children’s practices and meth-

ods produced timeplaces for meetings involving myself and the preschool 
children. In addition, the children contributed with their knowledge and meth-
ods from their preschools and their surroundings, from which I as researcher 
introduced methods and knowledge for the geosciences in relation to the mat-
ter of concern. In Article 3 I specifically address these bridge-building prac-
tices of togetherness. 

Throughout The water project, documentation and reflective conversa-
tions produced timeplaces, that made is possible to stay with our matters of 
concerns in relation to environmental issues concerning water. By revisiting 
documentation repeatedly, we were reminded of what mattered to us, the po-
tential flows of water to follow in further explorations and through these con-
structions, methods and practices were adjusted and fine-tuned. The approach 
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to the practice of documentation included the child’s participation in various 

ways, in that the children documented what they considered important as their 
matter of concern unfolded. The practice of documentation also involved be-
ing responsible while documenting, thus focusing what was important in and 
during the explorations of water as well as documenting in a responsible man-
ner. This involved asking for consent before taken a picture or filming a pre-
school friend or me, the researcher, in our explorations of water. It also in-
volved being responsible for what elements of the documentation to save or 
delete. One could argue that the children in this thesis project have taken a 
great responsibility by involving themselves in decision making and moreo-
ver, involvement in the project. However, the involvement described above 
concerning was conducted in line with the Convention on the Rights of the 
Child (FN, 20 November 1989). 

This emergent ethical approach of involving the children in different 
parts of the documentation process produced engagement and participation, in 
The water project, as well as in environmental issues concerning water. In this 
thesis project the assumption and starting point for the child’s participation as 

connoisseur, also involved other ethical aspects than the above-mentioned ap-
proach to documentation. In the joint collaborations, involving myself and the 
preschool children, I paid attention to the different power relationships that 
were produced during the water project. Therefore, a critical approach to my 
own role as researcher and the power relations my presence produced became 
important to reflect upon as a means to acknowledge the child as connoisseur, 
as an expert in their questions, local situated environmental issues concerning 
water, methods and practices. 

In response to the fact that the preschool children made choices of their 
own of what to investigate, notice and pay attention to regarding different en-
vironmental issues in relation to water, I argue that the researcher is responsi-
ble for taking the children’s matter of concern seriously. Taking the matter of 

concern seriously means that the thesis project’s joint collaborations depart 
from the children’s matter of concern, as well as making both myself and the 

children response-able in letting other parts of the community be part of the 
project. In the meetings of the preschool children, myself and water special-
ists, in which we shared our matters of concerns in relation to water’s infra-

structure and the hydrosocial cycle, are addressed explicitly in Article 2. In 
the collaborations with the external experts, connections and relationships 
were established in which the preschool children shared their attention paid to 
social environmental issues in relation to water. In turn, the experts responded 
on these particular matters of concerns with their expertise and knowledge by 
explaining and showing water and society’s intertwined and relational de-
pendency. 

The second research question concerns what onto-epistemologically situ-
ated research methods which emerged as a consequence of preschool chil-
dren's involvement and participation in the joint exploration of and with the 
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actor water. In a summary of what is unfolded in more detail below, the an-
swer to this question can be articulated as follows:  

The results from the study can be unfolded in more detail and shows that 
methods emerged in and through the preschool children’s and my own joint 
collaborations; methods that overall produced The water project’s emerging 

onto-epistemological research methodology. The following methods emerged 
as important. In staying with the here-and-now, and what possibilities these 
locally situated meetings produced to engage with and to explore what mat-
tered to us in connection to environmental issues concerning water. These 
here-and-now meetings either occurred spontaneously or were planned.: For 
example, when the preschool children and I went to specific place to investi-
gate and explore water, we engaged in matters concerned, such as dirty water 
(see Article 3), water infrastructure (see Article 2) and effects of absence of 
water (se Article 1). In the here-and-now meetings, which involved engaging 
with, thinking with, staying with the trouble as well as installing oneself in 
different practices with different methods to collaborate together, the pre-
school child participated as a connoisseur. As connoisseurs the preschool 
children introduced their methods and practices. The preschool practice walk-
ing, emerged as method in The water project both as in physically moving 
from one place to another as well as a timeplace for paying attention to and 
exploring what mattered to us in relation to water. In that the child participated 
as connoisseur, it was important that the project’s investigations and explora-

tions of environmental issues concerning water started from the children’s 

questions from their situated knowledge. Thus, water emerge as method in 
which my abstract research aims to investigate and explore environmental is-
sues concerning water materialised as tangible and concrete environmental is-
sues of concern for the preschool children (see Article 1). In The research 
project the external experts – the water specialists – may also be understood 
as method. In the same way as water, the experts, their methods and 
knowledge that were installed and intervened with The water project, weaved 
together with my own and the preschool children’s methods and practices (see 
Article 2). Consequently, the water specialists’ approach towards collabora-

tion with and information to the society’s youngest members has altered and 

expanded, in that they and their company that is in charge of water and waste 
in the municipality have initiated collaborations about stormwater ponds with 
preschools. In summary, this posthumanist intervention study research meth-
odology that is produced in the meeting between the preschool children, my-
self, water experts and water can thus be understood as emerging and distrib-
uted, transformable and mobile. 

The third research question investigates what potential multidisciplinary 
narratives are produced as effects of preschool children's and a researcher's 
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emotional, scientific engagement and mutual participation with regard to con-
crete environmental issues concerning water as an actor. In a summary of 
what is unfolded in more detail below, the answer to this question can be ar-
ticulated as follows:  

The results from the study can be unfolded in more detail and shows in 
different multidisciplinary narratives presented in its three articles. In Article 
1 I draw attention to how water emerged as method to understand what envi-
ronmental issues that were important to the preschool children. During these 
explorations the children’s different questions simultaneously touch upon dif-

ferent disciplines. The second article elaborates on the cooperation between 
the preschool children, the researcher and the water specialists with and 
around common matters of concern in relation to the hydrosocial cycle. The 
main focus of this article is the infrastructure of water and wastewater; in a 
Swedish context this is in many ways taken for granted. In this article the at-
tention paid to the infrastructure of water, touched upon manifold of disci-
plines. The third article draws attention to environmental education in pre-
school, in its focus on preschool children’s and the researcher’s engagement 

with water purification, starting with preschool children’s situated knowledge 

about polluted water and their questions about how water can be purified, in 
which the engagement with (dirty) drew attention to ethical and existential 
matters of concern, as well as the multidisciplinarity by which these matters 
of concern could be approached. Additionally, it is also possible to engage 
with potential multidisciplinary narratives in the picture chapter. 

What if?-stories as results  
In the following I unfold potential What if?-stories, which emerged as result 
of the research project, drawing on the potential in engaging with them, as in 
letting one be surprised, not knowing and curiously to approach problems by 
asking what if? and what will happen if? Furthermore, these narratives expand 
the third research question, in that they include potential and possible flows 
The water project could have taken, as well as giving an overview of the thick 
data produced during and in The water project. Subsequently I present three 
further relational multidisciplinary narratives which I have named: What if 
there are sharks here? What if the ice cubes bite us? and What if Nemo has 
swum here? Thus, these what if-narratives draw attention to humans, the 
more-than-human and the material, multiple spatial and temporal dependent 
relations and interactions. With whom we need to stay with, create and nurture 
relationships and kinship with in our time, as Haraway (2016b) argues. 

In the story What if there are sharks here? I address some of speculative 
fabulations that were produced during the water project, and investigated to-
gether with the children. In these stories science and fiction are closely inter-
twined demanding attention. In these stories mermaids and sharks appeared in 
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a narrow Baltic Sea inlet, making the preschool children and myself troubling 
these creatures, as well as other organisms, temporal and spatial living condi-
tions and living preferences. In what if? creatures like dragons, Pokémons and 
robots interacted with constructions, creations, drawings and imaginations in 
our explorations of water. In thinking with these creatures from fairy tales, 
mythical stories and animated series and films we acquired common refer-
ences and we found solutions and inspirations for our further explorations. 
These speculative fabulations potentially open up for further collaborations 
with the community about a common matter of concern in which the child 
participates as connoisseur. 

In What if the ice cubes bite us? I draw attention to explorations and inves-
tigations that occurred in different interfaces, in which the preschool children 
and myself explored different organisms’ relational intimacy and vulnerability 

in relation to water. These explorations were at times intimately connected to 
our own bodies, when we spent long, cold and snowy mornings outdoors. Dur-
ing these times the meeting of bare skin with snow, ice and water made us 
conclude our explorations, sending us running with stomping feet back to the 
preschool’s warmth. Other times our bodily explorations involved our bare 

skin reacting with water, ice and snow, when our fingers got stuck on ice or 
our fingers detected different debris in water samples. In and during the ex-
plorations of watery interfaces we draw attention to existential and ethical is-
sues such as the life and death of non-visible organisms living in fish tank 
water, what only occurred after a few days, in a water sample left on a win-
dowsill. 

In the last what if?-narrative What if Nemo has swum here? we intervene 
in different timeplace-stories that unfolded during the preschool children’s 

and my collaborative engagement with water. During our explorations we re-
connected with the hydrological and hydrosocial cycle, following water 
through time-and-place, and multiple bodies such as dinosaurs and our own 
bodies to water treatment plants and the ocean. With water and its different 
physical phases, we connected with the last ice age through the traces it had 
left in the preschools’ surroundings. In the thickness of timeplace we also con-

nected with the future and timeplaces to come. 

To conclude… 
Lastly, I will relate the thesis results to the field of early childhood education 
research. For an early childhood education researcher this thesis project pro-
poses pedagogical, ethical, and methodological approaches and methods of 
how to do research that involve young children. Furthermore, this thesis con-
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tributes to rethinking the researcher role, as installed and intervening in ongo-
ing practices in preschools. It also rethinks the position of the child, as a con-
noisseur and expert of its own worlds. The aspect of intervening is in this pro-
ject thereby reciprocal, in that the children’s practices intervene in the research 

project and vice versa. In this project the preschool children’s methods and 

practices intervened and became part of the emerging onto-epistemological 
research methodology. Furthermore, in that the preschool children’s methods 

and practices met my research practices and methods and knowledge from the 
geosciences, the meetings produced emerging research methods. To conclude, 
the results show the importance of starting with what children already do and 
what matters to them to produce engagement. This engagement is of utmost 
importance when it comes to environmental issues, due to these issues’ ab-

straction and often being ethically and existentially difficult to approach. Fur-
thermore, the results show the importance for children to approach these ques-
tions together with a knowledgeable adult, aligning with the Convention on 
the Rights of the Child (FN, 20 November 1989) as well as with Curriculum 
for Preschool (Swedish National Agency for Education, 2018). 
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Bilaga 1: Förfrågan om medverkan i 
forskningsprojekt, pedagog 

Till pedagog på xxxx förskola 
 
Hej! 
Jag heter Teresa Elkin Postila och är doktorand i förskoledidaktik vid Barn- 
och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Jag är i 
grunden naturgeograf och har ett stort intresse för miljöfrågor samt har mång-
årig erfarenhet av att arbeta i olika förskolor. Mitt forskningsprojekt heter För-
skolebarn som medforskare i forskning rörande miljöfrågor och handlar om 
hur barn och forskare tillsammans kan undersöka miljöfrågor rörande vatten. 
Som en del av forskningsprojektet ska jag genomföra en fältstudie, där jag 
tillsammans med förskolebarn forskar om vatten på olika sätt, med stöd av dig 
och dina kollegor. 

Med detta brev ber jag om ditt samtycke till att medverka i studien och till 
att delta i projektets olika aktiviteter. En sådan aktivitet kan till exempel vara 
att på lekfulla sätt undersöka vatten i förskolans närområde. Du medverkar i 
studien genom att ta del i aktiviteter samt stötta mig och förskole-barnen med 
din erfarenhet och kunskap. 

Du kan komma att förekomma på bild och i ljud då forskningsaktiviteterna 
kommer att dokumenteras av mig samt av förskolebarn med digitala plattors 
olika funktioner, till exempel kamera för bild- och ljudupptagning samt an-
teckningar. Dessa tillsammans med teckningar, anteckningar, fältdagbok och 
konstruktioner i olika material utgör studiens forskningsdata. 

Om jag har behov av att även inkludera förskolans egen pedagogiska doku-
mentation, förskolebarns teckningar, filmer och foton och sådant som händer 
då jag inte är där, kommer jag att be om särskilt tillstånd från förskolebarn och 
vårdnadshavare. 

Att medverka i forskning är frivilligt. Du kan när som helst under projektets 
gång avbryta din medverkan, vilket innebär att ingen ytterligare datainsamling 
som inkluderar dig kommer att ske. Avbrott meddelas muntligt eller skriftligt 
till mig, se kontaktuppgifter nedan. Allt forskningsmaterial kommer att förva-
ras inlåst i dokumentskåp på Stockholms universitet, oåtkomligt för obehö-
riga. Inga register kommer att upprättas över projektdeltagarna. Personupp-
giftsansvarig är Stockholms universitet. 
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Mitt avhandlingsprojekt har prövats och är godkänt av den Regionala etik-
prövningsnämnden (REPN) i Stockholm och har diarienummer 2017/2125–

31/5, det vill säga projektet följer Etikprövningslagens (2003:460), God forsk-
ningsseds (Vetenskapsrådets rapportserie, 1:2011, reviderad 2017) och Per-
sonuppgiftslagens (1998:204) etiska principer vad gäller skydd av deltagares 
integritet genom konfidentialitet. Det innebär att ditt riktiga namn, informat-
ion som kan röja din identitet, uppgifter om din arbetsplats eller den kommun 
din arbetsplats tillhör inte kommer att före komma i analyser av datamaterial 
eller i resultatbeskrivningar vid presentationer på forskarkonferenser, föreläs-
ningar, i publiceringar i vetenskapliga artiklar eller i kommande doktorsav-
handling. 

Om du samtycker till medverkan, vänligen fyll i bifogad blankett och re-
turnera till mig senast den xxxx-xx-xx. Kontakta gärna mig eller min hand-
ledare om du har frågor och vill veta mer om forskningsprojektet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Teresa Elkin Postila 
Doktorand i förskoledidaktik 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärar-
utbildning och förskoleforskning, Stockholms universitet 
Mobil: xxx-xxxxxxx E-post: teresa.elkin.postila@buv.su.se  
 
Handledare: Docent Anna Palmer 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärar-
utbildning och förskoleforskning, Stockholms universitet 
Tel: xxx-xxxxxxx E-post: anna.palmer@buv.su.se  

 
Sida 1 och 2 kan behållas som information. 
  

mailto:teresa.elkin.postila@buv.su.se
mailto:anna.palmer@buv.su.se
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Samtycke till medverkan i forskningsprojektet: Förskolebarn som med-
forskare i forskning rörande miljöfrågor 
 
Genom att skriva under nedan intygar jag att jag tagit del av information om 
vad mitt samtycke till medverkan i forskningsprojektet innebär samt att jag 
har fått tillfälle att ställa frågor rörande projektet. Jag är informerad om att jag 
när som helst kan återkalla mitt samtycke utan att anledning behöver uppges. 
Detta görs muntligt eller skriftligt till Teresa Elkin Postila och från och med 
den tidpunkten utesluts jag ur datamaterialet. 
 
Återlämnas ifylld till Teresa Elkin Postila senast den xxxx-xx-xx.  
 
Jag samtycker till medverkan i studien.  
 
Namnteckning………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande………………………………………………………….... 

 
Kontaktuppgifter (mobilnummer; e-post)…….................................................. 
 
........................................................................................................................... 
 
Ort och datum…………………..……………………………………………... 
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Bilaga 2: Förfrågan om medverkan i 
forskningsprojekt, vårdnadshavare 

Till vårdnadshavare med barn på xxxx förskola 
 
Hej! 
 
Jag heter Teresa Elkin Postila och är doktorand i förskoledidaktik vid Barn- 
och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Jag är i 
grunden naturgeograf och har ett stort intresse för miljöfrågor samt har mång-
årig erfarenhet av att arbeta i olika förskolor. Mitt forskningsprojekt heter För-
skolebarn som medforskare i forskning rörande miljöfrågor och handlar om 
hur barn och forskare tillsammans kan undersöka miljöfrågor rörande vatten. 
Som en del av forskningsprojektet ska jag genomföra en fältstudie, där jag 
tillsammans med förskolebarn med stöd av förskolans pedagoger, forskar om 
vatten på olika sätt. 

Med detta brev ber jag om ditt/ert samtycke till att ditt/ert barn får med-
verka i forskningsprojektets olika aktiviteter på förskolan och i förskolans när-
område. Exempel på aktiviteter kan vara att undersöka vatten i förskolans när-
område, göra studiebesök eller skapande verksamhet med olika material. Alla 
aktiviteterna utgår från förskolans läroplan.  

Ditt/ert barn kan komma att förekomma på bild, film och ljud, då aktivite-
terna kommer att dokumenteras både av mig och barnen med digital platta 
från Stockholms universitet, samt jag kommer även att föra anteckningar och 
be barnen rita och skriva ihop med mig exempelvis i en fältdagbok. Samman-
taget utgör detta studiens forskningsdata. 

Om jag har behov av att även inkludera förskolans egen pedagogiska doku-
mentation, förskolebarns teckningar, filmer och foton och sådant som händer 
då jag inte är där, kommer jag att be om särskilt tillstånd från ditt/ert barn och 
dig/er som vårdnadshavare. 

Att medverka i forskning är frivilligt. Under hela forskningsprocessen 
kommer ditt/ert barn få information om vad det innebär att vara del i ett forsk-
ningsprojekt. Informationen kommer att ges på ett sätt som passar deras ålder 
och mognad. Jag kommer även att regelbundet under studiens gång att infor-
mera ditt/ert barn om att det går bra att när som helst under projektets gång 
kan avbryta medverkan. Det innebär att ingen ytterligare datainsamling som 
inkluderar ditt/ert barn kommer att ske. Även du/ni som vårdnadshavare kan 
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när helst du/ni vill under projektets gång avbryta ditt/ert barns medverkan, 
vilket innebär att ingen ytterligare datainsamling som inkluderar ditt/ert barn 
kommer att ske. Avbrott meddelas muntligt eller skriftligt till mig, se kontakt-
uppgifter nedan. Allt forskningsmaterial kom-mer att förvaras inlåst i doku-
mentskåp på Stockholms universitet, oåtkomligt för obehöriga. Inga register 
upprättas över projektdeltagarna. Person-uppgiftsansvarig är Stockholms uni-
versitet. 

Mitt avhandlingsprojekt har prövats och är godkänt av den Regionala etik-
prövningsnämnden (REPN) i Stockholm och har diarienummer 2017/2125–

31/5, det vill säga projektet följer Etikprövningslagens (2003:460), God forsk-
ningsseds (Vetenskapsrådets rapportserie, 1:2011 reviderad 2017) och Per-
sonuppgiftslagens (1998:204) etiska principer vad gäller skydd av deltagares 
integritet genom konfidentialitet. Det innebär att ditt/ert barns riktiga namn, 
information som kan röja barnets identitet, upp-gifter om förskolan eller den 
kommun förskolan tillhör inte kommer att förekomma i analyser av data-
material eller i resultatbeskrivningar vid presentationer på forskarkonferenser, 
föreläsningar, i publiceringar i vetenskapliga artiklar eller i kommande dok-
torsavhandling. 

Om du/ni samtycker till ditt/ert barns medverkan, vänligen fyll i bifogad 
blankett och returnera till ansvarig förskolepedagog senast den xxxx-xx-xx. 
Kontakta gärna mig eller min handledare om du/ni har frågor och vill veta mer 
om forskningsprojektet 

 
Med vänlig hälsning 

 
Teresa Elkin Postila 
Doktorand i förskoledidaktik 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärar-
utbildning och förskoleforskning, Stockholms universitet 
Mobil: xxx-xxxxxxx E-post: teresa.elkin.postila@buv.su.se  
 
Handledare: Docent Anna Palmer 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärar-
utbildning och förskoleforskning, Stockholms universitet 
Tel: xxx-xxxxxxx E-post: anna.palmer@buv.su.se  

 
Sida 1 och 2 kan behållas som information. 
  

mailto:teresa.elkin.postila@buv.su.se
mailto:anna.palmer@buv.su.se
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Samtycke till medverkan i forskningsprojektet: Förskolebarn som med-
forskare i forskning rörande miljöfrågor 
 
Genom att skriva under nedan intygar jag/vi att jag/vi tagit del av information 
om vad mitt/vårt samtycke till mitt/vårt barns medverkan i forsknings-pro-
jektet innebär samt att jag/vi har fått tillfälle att ställa frågor rörande projektet. 
Jag/vi är informerad om att jag/vi när som helst kan återkalla mitt/vårt sam-
tycke utan att anledning behöver uppges. Detta görs muntligt eller skriftligt 
till Teresa Elkin Postila och från och med den tidpunkten utesluts mitt/vårt 
barn ur datamaterialet.  
 
Återlämnas ifylld till ansvarig förskolepedagog senast den xxxx-xx-xx. 
 
Jag/vi samtycker till mitt/vårt barns medverkan i studien.  
 
Mitt/vårt barns namn….…………………………………………………….. 
 
Vårdnadshavares namnteckning:.…………………………………………….. 
 
Namnförtydligande………………………………………………………….... 
 
Kontaktuppgifter (mobilnummer; e-post):……................................................. 
 
Vårdnadshavares namnteckning…………………………………………….... 
 
Namnförtydligande………………………………………………………….... 
 
Kontaktuppgifter (mobilnummer; e-post) ……................................................. 
 
Ort och datum………………..……………………………………………….. 
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Bilaga 3: Förfrågan om medverkan i 
forskningsprojekt, extern expert 

Till extern expert 
 
Hej! 
 
Jag heter Teresa Elkin Postila och är doktorand i förskoledidaktik vid Barn- 
och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. Jag är i 
grunden naturgeograf och har ett stort intresse för miljöfrågor samt har mång-
årig erfarenhet av att arbeta i olika förskolor. Mitt forskningsprojekt har ar-
betsnamn Förskolebarn som medforskare i forskning gällande miljöfrågor och 
handlar om hur barn och forskare tillsammans kan undersöka miljöfrågor som 
rör vatten. Som en del av forskningsprojektet genomför jag ett besök hos er 
på xxxx. 

Med det här brevet ber jag om ditt samtycke till att medverka i studien 
genom att delta i en intervju med frågor om er syn på barn delaktighet i mil-
jöfrågor. Intervjun kommer att dokumenteras med anteckningar, som du efter 
sammanställning har möjlighet att kommentera. 

Att medverka i forskning är frivilligt. Du kan när som helst under projektets 
gång avbryta din medverkan, vilket innebär att ingen ytterligare data-in-
samling som inkluderar dig kommer att ske. Avbrott meddelas muntligt eller 
skriftligt till mig, se kontaktuppgifter nedan. Allt forskningsmaterial kommer 
att förvaras inlåst i dokumentskåp på Stockholms universitet, oåtkomligt för 
obehöriga. Inga register kommer att upprättas över projektdeltagarna. Person-
uppgiftsansvarig är Stockholms universitet. 

Mitt avhandlingsprojekt har behandlats av den Regionala etikprövnings-
nämnden (REPN) i Stockholm och har diarienummer 2017/2125–31/5, det vill 
säga projektet följer Etikprövningslagens (2003:460), God forskningsseds 
(Vetenskapsrådets rapportserie, 1:2011, reviderad 2017) och Dataskyddsför-
ordningens (GDPR) etiska principer vad gäller skydd av deltaga-res integritet 
genom konfidentialitet. Det innebär att ditt riktiga namn, in-formation som 
kan röja din identitet, uppgifter om din arbetsplats eller den kommun din ar-
betsplats tillhör inte kommer att förekomma i analyser av datamaterial eller i 
resultatbeskrivningar vid presentationer på forskarkonferenser, föreläsningar, 
i publiceringar i vetenskapliga artiklar eller i kommande doktorsavhandling. 
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Om du samtycker till medverkan, vänligen fyll i bifogad blankett och re-
turnera till mig senast den xxx-xx-xx. Kontakta gärna mig eller min handle-
dare om du har frågor och vill veta mer om forskningsprojektet. 
 
Med vänlig hälsning 
 
Teresa Elkin Postila 
Doktorand i förskoledidaktik 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärar-
utbildning och förskoleforskning, Stockholms universitet 
Mobil: xxx-xxxxxxx; E-post: teresa.elkin.postila@buv.su.se  
 
Handledare 
Docent Anna Palmer 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, avdelningen för förskollärar-
utbildning och förskoleforskning, Stockholms universitet 
Mobil: xxx-xxxxxxx; E-post: anna.palmer@buv.su.se  

 
Sida 1 och 2 kan behållas som information. 
  

mailto:teresa.elkin.postila@buv.su.se
mailto:anna.palmer@buv.su.se
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Samtycke till medverkan i forskningsprojektet: Förskolebarn som med-
forskare i forskning gällande miljöfrågor 

 
Genom att skriva under nedan intygar jag att jag tagit del av information om 
vad mitt samtycke till medverkan i forskningsprojektet innebär samt att jag 
har fått tillfälle att ställa frågor rörande projektet. Jag är informerad om att jag 
när som helst kan återkalla mitt samtycke utan att anledning behöver uppges. 
Detta görs muntligt eller skriftligt till Teresa Elkin Postila och från och med 
den tidpunkten utesluts jag ur datamaterialet. 

 
Återlämnas ifylld till Teresa Elkin Postila senast den xxxx-xx-xx. 

 
Jag samtycker till medverkan i studien 

 
Namnteckning………………………………………………………………… 
 
Namnförtydligande………………………………………………………….... 

 
Kontaktuppgifter (mobil, e-post)……............................................................... 

 
………………………………………………………………………………... 

 
………………………………………………………………………………... 

 
Ort och datum…………………..……………………………………………... 


