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Sammanfattning 
 
Syftet med studien är att undersöka hur material i förskolan påverkar och medverkar med barnen och 
med deras matematiska kunskapsskapande. Den är en kvalitativ etnografisk inspirerad fältstudie som 
utgår från ett posthumanistiskt perspektiv och fokuserar på materialens betydelse för barns 
matematiska kunskapsskapande och läroprocesser. De frågeställningarna som sätts för undersökning 
är vilka matematiska potentialer som kan uppstå i möte mellan material och barn som aktiva 
performativa agenter samt hur relationer mellan de agenterna kan synliggöras i ett rhizomatiskt 
relationsfält. Resultaten visar att olika material innebär olika matematiska potentialer och relationer 
genom att problematisera frågor som hur material blir aktiva aktörer i barns kunskapsskapande och 
läroprocesser i matematik. Slutsatsen visar vidare att den kunskap som skapas beror på de materiella 
dimensionerna på samma sätt som på de mänskliga. Slutsatsen visar också att när material betraktas 
som aktiva aktörer kan en annan förståelse om barns lärandeprocesser utvecklas hos pedagogerna. 
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Förord 
Under vår utbildning på förskollärarprogrammet vid Stockholms universitet har vi träffat många 
underbara lärare och studenter, samt barn och pedagoger på våra VFU förskolor som har bidragit till 
vår professionella utveckling genom att inspirera oss och väcka vår nyfikenhet att spana vidare. Vi vill 
tacka alla dem. Vi vill också ge ett stort tack till vår handledare Johanna Unga som har tagit oss med 
positivitet, visat engagemang, hjälpt oss och stött oss under hela vårt skrivarbete. 

 

Den här studien är ett resultat av vår gemensamma resa under de tre och ett halvt år som utbildningen 
varat och ett resultat av ett samarbete mellan oss som har skrivit denna uppsats. Utgångspunkten har 
varit vårt gemensamma intresse för matematik i förskolan. Som barn har vi upplevt matematik på helt 
andra sätt än vad vi har lärt oss i matematikkurs och erfarit under vår VFU då vi båda har utländsk 
bakgrund. Vi minns att det då mest handlade om en formaliserad och standardiserad matematik, och 
inte allas om den matematik som kan finnas i vardagen. Och det är just här vårt intresse väcktes – 
viljan att upptäcka och förstå matematik på ett helt nytt sätt, bortom siffror och räknesystem. 

 

Under det här skrivarbetet har vi jobbat på följande sätt. Vi har delat upp vissa avsnitt av texten och 
skrivit dem var för sig medan andra delar har vi skrivit tillsammans. Textens alla delar har vi 
diskuterat och reflekterat kring tillsammans, där olika idéer har bollats, granskats och kompletterats 
för att kritiskt förbättra texten och ge den en bra vetenskaplig kvalitet. Vi har tillsammans sökt efter 
relevant litteratur och tidigare forskning som är gynnsamma för ämnet som vi vill undersöka. Vi har 
läst intensivt och sammanfattat olika litteratur som vi valt. Sedan har vi gjort ett urval av dem och 
sållat bort irrelevanta litteratur kring vårt ämne och i relation till vårt syfte. Under fältarbetet hjälpte vi 
varandra att hitta och kontakta en förskola, samtidigt som vi har diskuterat och planerat hur metoden 
och genomförandet av arbetet ska utföras. Under skrivprocessen har vi läst noggrann och ”rättat” 
varandras texter samt kompletterat det som var och en tycktes saknats i de olika avsnitten. Detta har 
gett oss mycket bättre och mer fördjupande tankar på ett kritiskt sätt och det har även blivit ett första 
steg för att göra vår text vetenskapligt grundad. 

 

Tack vare en digital teknik som Microsoft Word och mobiltelefon kan vårt arbete underlättas och 
utföras på distans. Vi har kunnat prata med varandra var som helst och när som helst samt direkt se 
vem som har skrivit vilka delar samt hur mycket och vad var och en skrivit med hjälp av olika 
färgkoder. För att rätta varandras text har vi också använt specifika färger som har olika betydelser. 
Detta arbetssätt har hjälpt oss mycket att inte tappa bort textens röda tråd och vi har kunnat förklara, 
argumentera och försvara det som var och en har skrivit. På så sätt har vi delgivit varandra olika 
kunskaper och nya förståelser då vi tillsammans, kritiskt och systematiskt fördjupat, diskuterat och 
reflekterat över det vi lärt, läst, tänkt och sett utifrån olika perspektiv, vilket har gett olika nyanser av 
ämnet som studerats i denna uppsats. 
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Inledning 
I förskolans läroplan (Skolverket 2016, s. 7) kan vi läsa följande:  

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång och musik, drama, 
rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både innehåll och metod i 
förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande. Detta inbegriper också att forma, 
konstruerar och nyttja material och teknik. 

 
I Skolverkets rapport (2003) Lusten att lära - med fokus på matematik framgår också att material i 
skolan och förskolan är ett viktigt läromedel, för både pedagoger och barn. I Allmänna råd med 
kommentarer för förskolan (Skolverket 2013, s. 26) framgår liknande tankar att material som används 
i förskolan ska gynna barns fantasi och kreativitet. De skriver bland annat att förskollärarna på ett 
medvetet sätt ska reflektera över vilka material de erbjuder barnen och hur de utformar miljö i 
förskolan i den meningen att dessa kan påverka relationer och beteende.  

 

Pedagogerna ska kunna använda olika kunskaper båda i teori och praktik, lära och utforska olika 
fenomen tillsammans med barn. De ska planera olika aktiviteter med hjälp av olika tillgängliga 
resurser som ska relateras till läroplansinnehåll. Således är det inte enbart relationer mellan 
människorna som är viktiga, utan även materialen som finns runt omkring, i förskolan och utanför blir 
viktiga. Material kan påverka och medverka tillsammans med barn och pedagoger i olika aktiviteter 
och ge goda förutsättningar för att skapa kunskap. Material såsom möbler, rum, leksaker etcetera, 
avgör hur människor kan bli till någon/något i möte med varandra. I boken Faktisk fantasi (Skolverket 
2013) belyses det exempelvis hur barn samhandlar tillsammans med lera som betraktas som subjekt 
och hur den samhandlingen leder till lärande i matematik och estetik. Barnen formar leran, samtidigt 
som leran formar barns händer, vilket gör att både barnen och leran blir till subjekt i processen. Det 
innebär att lärandet inte är något som produceras inne i en individ utan uppstår i möte med material. 
Individen blir till någon tillsammans med materialet och därför går det inte att tänkas åtskilda från 
människan och det går inte heller att förminska dess betydelse. Frågan om materialens betydelse i det 
pedagogiska arbetet blir således viktigt att studera (Lenz Taguchi 2015, s. 192). Lenz Taguchi (2012) 
och Hultman (2011, s. 60) påpekar också att om vi inte uppmärksammar icke-mänskliga materialiteter, 
då missar vi några av de avgörande villkoren för hur vi blir till och hur den pedagogiska praktiken och 
lärandeprocessen kan påverkas.  

 

Tidigare forskning lyfter fram materialens betydelse främst utifrån ett antropocentriskt perspektiv, 
vilket sätter människan i centrum medan materialen får en svagare ställning i forskningen. Detta tror vi 
kan få konsekvenser för den pedagogiska praktiken, såsom i sättet som vi betraktar och bedömer barns 
förmågor samt i sättet som vi organiserar den pedagogiska miljö och material i förskolan. Vi tror att 
det kan finnas en risk att fokusera på vad barn klarar av och inte klarar av och därigenom utforma 
miljö och material utifrån det. Vi vill därför undersöka vad som händer om vi istället också sätter 
materialitet i centrum, inte i den meningen att minska människans värde utan istället lyfta fram det 
beroendeförhållandet som finns mellan alla aktörer genom att betrakta materialen lika agentiska och 
betydelsefulla som människan. Ett teoretiskt perspektiv som utmanar ett antropocentriskt synsätt och 
som sätter material i centrum är ett posthumanistiskt perspektiv vilket vi väljer att fokusera på i vår 
studie. Vår utgångspunkt i studien blir alltså att kunskapsskapande och lärprocesser i matematik kan 
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kopplas och förstås som ett resultat av barns möte både med människor och med material och ting i 
förskolan.  

Tidigare forskning 
I olika studier från modern, postmodern fram till posthumanistisk teori ges materia och ting olika 
värde. Vi har valt att belysa några teoretiska perspektiv genom att presentera ett urval av tidigare 
forskning som berör material och ting ur olika synvinklar, för att synliggöra olika nyanser för hur 
material förstås i olika studier.  
 

Moderna och postmoderna teorier 
Ur ett konstruktivistiskt perspektiv har Piagets teori om barns utvecklingsstadier influerat olika länder. 
Piaget intresserade sig för att undersöka barns universella kognition och intuitiva tänkande det vill 
säga deras individuella intellektuella förmåga. I artikel: Increasing Logico-Mathematical Thinking in 
Low SES Preschoolers lyfter Kirkland, Manning, Kyoko och Hicks (2015) fram idéer från Piagets 
kognitiva utvecklingsstadier som är underbyggd i läroplanen i USA och andra länder till exempelvis 
Japan, Korea och Singapore, så kallad den konstruktivistiska läroplanen (Ibid, s. 276). SES är en 
förkortning för socioeconomic status (Ibid, s. 275). Syftet med deras studie är att identifiera och 
undersöka hur konstruktivistiska aktiviteter och material i förskolan förstärker barns logiska-
matematiska tänkande bland barn som har särskilda bakgrunder så som exempelvis låg ekonomi och 
etnicitet som inte tillhör privilegierad norm. Resultatet från National Center for Educational Statistic 
(NCES: 2009) visar att barn i denna grupp har lägre kognitiva förmågor i testen som berör 
matematiken i jämförelser med barn från andra bakgrunder. I Kirklands, Mannings, Kyokos and Hicks 
studie (2015) visar det att de konstruktivistiska aktiviteterna och dess material (olika spel med olika 
typer kortlek) ger bättre effekt på det logiska och matematiska tänkandet med barn i experimenterad 
grupp kontra kontrollgrupp (Ibid, ss. 284–285). Material i denna studie ses som lärandeobjekt och 
stimulerade ting och har betydelse för barns logiska utveckling inom matematiken. Studiens fokus 
läggs på resultatet som barnen gjort i olika experimentsmoment. 

 

Andra forskare som lägger stor vikt på såväl lärande som det materiella är Jewitt, Kress, Ogborn samt 
Tsatsarelis i artikeln Exploring learning through visual, actional and linguistic communication: the 
multimodal enviroment of a science classroom (2001). De ser på barn som skapare av semiotiska 
tecken eller modes som representerar sina intressen och betraktar saker och ting som avgörande 
element för hur dessa tecken skapas. Artikelns syfte är att ge förståelse för hur barn skapar mening 
med hjälp av olika material. I motsats till teoretiker som hävdar att material används av människan 
som verktyg så anser de, med utgångspunkt på ett socialsemiotiskt perspektiv, att människan gör 
tillsammans med material på ett multimodalt sätt. Begreppet multimodalitet beskriver just de material 
och föremål som används för design och transformering av meningar och betydelser, i enlighet med 
den sociala kontexten. Deras studie visar exempelvis hur elever ritar en bild av en lök som studeras i 
ett mikroskop i ett experiment i naturvetenskap. Eleverna ritar inte bara utifrån det egna intresset för 
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löken de studerar utan också utifrån vilka möjligheter som papper, pennor och förstorningsglass 
(materialen med egna egenskaper) tillåter. Det innebär att de tecken som skapas bygger på ett 
motiverat samband mellan materialen och dess betydelse som eleverna vill förmedla och beror således 
på sociala och kulturella överenskommelse. 

 

En annan forskare som också lyfter fram materialens betydelse är Sinclair (2001). Trots att hon utgår 
från ett fenomenologiskt perspektiv i genomförandet av sin studie The aesthetic is relevant For the 
learning of mathematics uppfattar vi hennes studie nära Jewitts, Kress, Ogborns samt Tsatsarelis 
(2001) aspekter i sättet som hon betraktar material och estetiska aktiviteter. Hon undersöker vad den 
estetiska dimensionen, som ämnet och materialet, har för betydelse för lärande i matematik genom att 
relatera det med barns medfödda sensibilitet. Studien visar hur barns sensibilitet leder till att välja 
bland och prioritera vissa problemlösningar i matematik gentemot andra. Emellertid är syftet med 
hennes studie att utmana de dominerade uppdelningar mellan matematik och estetik såväl i läroplanen 
som i pedagogiska praktiker snarare än att fastställa vilket matematiskt lärande som uppstår genom 
estetiskt rika inlärningsmiljöer. I likhet med Jewitt et.al. (2001) menar hon också att genom som 
pedagog ta tillvara på barns eget intresse och egen tvetydighet om vad de redan vet samt nyfikenhet 
för arbetet med nya material, så skapas gynnsamma förutsättningar för lärande i matematik.  

 

I avhandlingen Pedagogiska miljöer och barns subjektskapande problematiserar Nordin-Hultman 
(2004) frågan om barns beteende i förskolan. Hon påpekar att när pedagoger och forskare vill förstå 
och förklara barns olika beteende riktar de fokusen bara mot det individuella barnet och försöker ge 
förklaringar som grundar sig på utvecklingspsykologi medan lärandemiljö, material och hur dessa kan 
påverka barns beteende blir mindre viktiga för sina förklaringar. Hon menar att även om 
skolan/förskolan har en helhetssyn i teorier, verkar det dock som att den psykologiska meningsbärande 
diskursen styr uppmärksamheten bort från vad de erbjuder och istället förlägger problemet till barnet. 
Syfte med hennes avhandling är alltså att å ena sida synliggöra för utvecklingspsykologiska idéer och 
teorier som tenderar att individualisera barns beteende genom att söka förklaringar i psykologiska, 
sociala och biologiska bakgrundsfaktorer. Å andra sidan är syftet att utmana dessa traditionella för 
givet tagna idéer genom att redogöra, utifrån ett postmodernt perspektiv, för möjligheterna som kan 
finnas för förståelse i faktorer som den pedagogiska kontexten och omgivningen. Hon menar att med 
ett postmodernt perspektiv kan man vända fokus och istället tala om miljö, material och aktiviteter i 
förskolan på samma sätt som man talar om barn och dess förmågor och svårigheter. Vad skulle hända 
om man betraktar papper och penna som material med god koncentrationsförmåga eller lera som 
material med räknesvårigheter?  

 

I Änggårds artikel Skogen som lekplats (2009) förklarar det hur naturmaterial och platser i naturen 
erbjuder barn olika möjligheter att kunna leka och skapa olika kreativitet och fantasi, samt förstärka 
språk och kommunikation. Änggård utgår i studien från Gibsons ekologiska teori och Hangaard 
Rasmussens fenomenologi. Hon använder begreppet affordance och översätter det till svenska med 
antingen erbjudande, meningserbjudande eller inbjudan till (Ibid, ss. 222, 226). Hennes studie visar att 
naturmaterial ger barnen olika idéer och möjligheter att kunna föreställa och samhandla med varandra. 
En pinne kan förvandlas till trollstav eller vapen samt en sten kan bli en sänggavel. Naturmaterialet har 
betydelse för barnen att de fritt kan representera och transformera materialet till något de förväntar i 
sin fantasilek där barnen bestämmer vad olika saker och ting ska föreställa och roller fördelas till olika 
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deltagare i leken (Ibid, ss. 229, 231). Änggård (2009, ss. 231) belyser också att naturmaterial ger 
barnen fri tolkning när de används i jämförelser med leksaker som redan har bestämda etiketter och 
betydelser hur de ska användas. Mot den bakgrund visar studien att material har betydelse för 
människor när de används i olika vardagliga sammanhang. 

 

Posthumanistiska teorier 
En vändpunkt från poststrukturellt perspektiv intill posthumanistiskt perspektiv presenteras i en studie: 
Det magiska språket som genomfördes vid Stockholms universitet och som hittills har genererat tre 
artiklar av Olsson (2012, 2013) samt Dahlberg, Olsson och Theorell (2013). Studien utgår från 
Foucaults teori and Deleuzes filosofiska tänkande, där diskurser, pedagogers förhållningssätt och 
betydelse av material lyfts fram. I artikeln Eventicizing Curriculum belyser Olsson (2012) utifrån 
Deleuze hur ett ortodoxt tänkande på barns lärande och kunskapande i institutioner skapar ett 
cirkulerat tänkande av kunskapen som då avstannar och inte leder till någon form av förändring (Ibid, 
s. 92). Det ortodoxa tänkandet anses vara något som är självklart och korrekt där varje problem 
korresponderar med en specifik lösning, där det inte finns något utrymme för nya sätt att tänka. Olsson 
(2012) visar i sin studie att barn om det ges möjlighet till ett kollektivlärande kommer på olika idéer 
hur de skapar förståelse för läsning och skrivning i form av experimenterande. Barnen skriver sitt 
namn med olika figurer och sedan berättar de om sina bokstäver som förvandlas till liv i berättelser, 
exempelvis bokstäver som blir kalla, arga eller pensionärer (Ibid ss. 93–96). I denna artikel lyfter 
Olsson (2012) inte fram hur material medverkar och samhandlar tillsammans med barn. Material som 
pedagogisk dokumentation nämns men den blir bara ett verktyg som används för att synliggöra 
barnens kollektiva läroprocesser i läsning och skrivning. Men betydelse av material betonas därefter i 
Olssons artikel: Taking children’s questions seriously (2013). Olsson (2013) beskriver hur materialet 
och barnen tillsammans möter och bildar till olika idéer att utforska och experimentera språket på ett 
kreativt sätt. Hon poängterar hur affekter påverkar barnens läroprocesser. I artikeln beskriver om ett 
projekt där speglar utforskas på olika sätt (Ibid, ss. 233–241). Begreppet assembled desire (kollektiv 
begär) används som nyckelbegrepp i hennes text för att synliggöra hur barn tillsammans med speglar 
kommer på kreativa idéer som leder till ett experimenterande och skapande av språket. Hon 
presenterar även ett projekt kallat för Linjen med de yngsta barn där begreppet affekt används för att 
synliggöra hur barnen experimenterar tillsammans med materialet (färgpennor, kritor och papper) i 
olika aktiviteter. Materialet i detta projekt skapar en oemotståndlig zon där barnen inte kan motstå att 
vara med (Ibid, ss. 245–251). Projektet: Det magiska språket har slutrapporterats i ett kapitel i 
Vetenskapsrådet: Resultatdialog 2013. Resultatet visar att små barn bör ges utrymme i förskolan för 
att kunna experimentera och lösa problem i det lingvistiska språklärandet tillsammans med olika 
språkliga konventioner. Barns olika erfarenheter och kunskaper ska poängteras för att barnen ska 
inspirera varandra i kollektivlärandet (Dahlberg, Olsson & Theorell 2013, ss. 59–60). 

 

Ur ett posthumanistiskt perspektiv lyfter Hultman (2011) fram betydelsen av material. Hon förklarar 
utifrån Barads teori (2007) hur ett antropocentriskt synsätt, som bara anser människor vara som 
agentiska och betydelsefulla, kan göra så att saker och ting förändras. I ett sådant synsätt står 
människor alltid i centrum bland alla kategorier. Denna aspekt står Barad emot. Hon tycker istället att 
allt som pågår alltid relateras och samhandlas med materialet. Detta synsätt kommer vi att fördjupa 
mer i uppsatsens teoretiska del. Liknande kritik riktar även Hultman (2011) mot det poststrukturella 
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och socialkonstruktionistiska perspektivet. Där relationer mellan människor och representationer av 
världen, nämligen språk, spelar större roll än materialet. Dessutom lägger perspektivet fokusen till hur 
människornas makt och språk skapar förståelse av världen som sker i den sociala praktiken, och på så 
sätt exkluderas materialets roll (Ibid, s. 8). Hultman (2011) intresserar sig istället för att belysa hur 
material påverkar och medverkar i människors handlingar/görande. Det vill säga att människor och 
material är subjekt och agentiska i en ömsesidig process som gör att något sker och förändras och att 
de tillsammans blir till något/någon i processen. Hultman utgår i sin studie från ANT: actor-network 
theory som är ett perspektiv inom posthumanismen, där relationer mellan det mänskliga och icke-
mänskliga är ömsesidiga, samexisterade och överlappande med varandra i en tillblivelseprocess 
(Hultman 2011, ss. 33ff). Det är samexistens av olika nätverk (som innefattar båda det mänskliga och 
det icke-mänskliga) som komplext överlappar med varandra, där relationer och positioner är platta, det 
vill säga ses som horisontellt. Ingen/inget står över- och underordnad/t varandra, samtidigt som 
förståelse av världen inte bara konstitueras genom språk, utan det konstitueras av alla aktörer i 
processen som tillsammans bidrar till en kraft för förändringar (Ibid, ss. 33ff). Således blir det 
materiella och det mänskliga komponenter för subjektskapandet, där hierarkier förintas. Hon 
exemplifierar hur material påverkar och medverkar till elevens och förskolebarns subjekt- och 
kunskapskapande. Exempelvis en linjal kan bli en viktig aktör som leder till att en elev på 
matematiklektionen kan lösa sin uppgift. I detta fall menar Hultman (2011) att linjalen inte kan 
betraktas som objekt utan att den blir subjekt i mötet med eleven, vilket leder till att lösningen på 
uppgiften genomförs (Ibid, ss. 16, 17). Utan linjalen kommer processen att stanna av och situationen 
kan ske på ett annat sätt. En annan observation som finns i avhandlingen är från en förskola. 
Observationen visar att barn med löv kan betraktas som kompetenta. Löven samhandlar med barnen 
och säger till att barnen kan berätta och samarbeta med varandra. Utan löven blir ordet kompetenta inte 
existerat och samarbetet skapas inte (Ibid, ss. 16, 17). 

 

Liksom Ungas licentiatuppsats (2013) utmanas det ortodoxa tänkandet och kritiseras för att det 
begränsar barns sätt att tänka och komma på nya idéer för olika problemlösningar som är en grund till 
att närma sig matematiken. Unga utgår från Reggio Emilias filosofiska pedagogik samt Deleuzes och 
Guattaris filosofi som betonar hur kunskaper skapas i mötet med olika kroppar i ett immanensplan. 
Immanensplanet är ett ömsesidigt mellanrum i en tillblivelseprocess (Ibid, ss. 29, 30–33). Hennes 
licentiatuppsats synliggör hur barn i ett kollektivt lärande, hittar en ny väg att erfara matematiska 
kunskaper som går utanför bestämda ramar och det som pedagoger förväntar och planerar för. Barn 
kan genom att experimentera och problematisera i ett rhizomatiskt kollektivt lärande skapa nya idéer 
och kunskap som är oförväntade och överraskade. Hon refererar till Deleuzes begrepp mjuka rum (rum 
som låter nya idéer uppstår) och segmenterade rum (rum med olika ramar) vilka förklaras i denna 
uppsats teoridel (Ibid, ss. 33, 34, 65). Ungas studie visar att barn kan skapa en ny kunskap utanför 
ramarna. Ett barn kan tillsammans med färdiga material (bestämda funktioner) skapa förståelse för 
matematiken. Materialet i exemplet som är klippta papper i olika geometriska former och förväntas att 
användas för att skapa en husfasad används istället av barnet för att skissa en lägenhetsritning. Barnet 
lägger en kvadrat där tanken från pedagogerna är att de ska vara fönster på en stor kvadrat papper, och 
genom barnets görande blir kvadraten istället ett rum i lägenheten. Situationen tydliggör att 
matematikkunskap skapas i ett sammanflätande av båda rumsaspekter, det vill säga mjuka och 
segmenterade rum, där barnet skapar ny idén ur aktiviteten som av pedagogerna vara förutbestämd. 
Samtidigt leder pedagogens förhållningssätt till en öppning för nya idéer och lösningar när de inte 
fastslår i det självklara, aktivitet som förutbestäms. Sålunda visar denna studie att pedagoger bör 
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lyssna in barns tankar, teorier och idéer och skapa möjligheter till en kollektiv lärmiljö för att barn 
tillsammans kan skapa matematiska kunskaper. Unga (2013) menar att det färdiga tänkandet nämligen 
det ortodoxa begränsar och blockerar barns idéer och vägar till problemlösningar, vilket leder till att 
barns potentialer och positiva affekter riskeras att förintas. 

 

Sammanfattningsvis presenterar tidigare forskning olika sätt att betrakta och förstå materialitet 
samtidigt som de visar gemensamma drag. För det första studeras barnen i relation till omgivningen, 
miljö och/eller material i alla studier. För det andra berörs frågan om vilka möjligheter som olika 
miljöer/material öppnar upp för barns lärande. Skillnaderna mellan olika studierna är i vilket syfte som 
forskarna undersöker miljö och material i enlighet med respektive teoretiskt perspektiv. Kirkland, 
Manning, Kyoko och Hicks (2015) samt Änggårds (2009) studie behandlar miljö och material som 
läromedel det vill säga som passiva verktyg som hjälper barnen i deras lärprocesser. Forskarna anser 
att olika material ger olika möjligheter till lärande då de fungerar motiverande i relation till barns 
förmågor, färdigheter och intressen. Det är barnen som läggs i fokus medan syfte som material och 
miljö studeras i dessa studier är att de fungerar som studieobjekt för själva forskarna. Därigenom kan 
de läsa av vad barn kan och inte kan, vad de klarar av och inte klarar av. Från Jewitt, Kress, Ogborn 
samt Tsatsarelis (2001) fram till Ungas (2013) däremot studeras material som aktiva och 
betydelsefulla i det som sker. En slutsats som forskare som studerar material och miljö har kommit 
fram till är att material och miljö inte kan ses som åtskilda objekt från barnen utan som aktörer som 
samkonstruerar kunskap tillsammans med barnen. 

Syfte och frågeställningar  
Syftet med vår studie är att undersöka materials betydelse för barns matematiska kunskapsskapande i 
förskolan. Vi vill identifiera och studera hur och på vilka sätt material kan förstärka barns matematiska 
förståelse i en intra-aktiv process.  

Frågeställningar vi utgår från är: 

• Vilka matematiska potentialer uppstår i möte mellan barn och material som aktiva aktörer i 
förskolan? 

• På vilka sätt kan relationer mellan olika aktörer, såväl de mänskliga som de icke-mänskliga, 
synliggöras i barns matematiska kunskapskapande? 

Teoretiskt perspektiv 
Inledningsvis har vi lyft fram Skolverkets syn på material och miljö i relation till lärandet i olika 
ämneskunskaper, bland annat matematik. Vår ambition är att lyfta fram betydelse av material och 
undersöka rådande antropocentriska idéer som växt fram och blivit näst intill omöjligt att ifrågasätta. 
Detta synliggörs i olika forskning där forskare sätter material i mindre värde än människor då 
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människor anses stå högst upp i olika hierarkier bland alla kategorier. Såväl djur som ting står längst 
ner eller efter människor och deras betydelse bortses, nedvärderas och betraktas som objekt i olika 
sammanhang (Åsberg, Hultman & Lee 2012, ss. 29ff). Emellertid kommer nya forskare på nya idéer 
genom att kritisera, vända om och konstituera motstånd för det ensidiga tänkandet där människor alltid 
ska stå i centrum av olika studier. Det är bland andra Karen Barad med agentisk realism, Donna 
Haraway med STS: science and technology studies, Gilles Deleuze och Félix Guattari med en 
nomadisk filosofi vilka skapar ny förståelse och lyfter fram hur världen och människor är beskaffade i 
relationer till varandra och till det materiella på ett ömsesidigt sätt. De vill lyfta fram hur potentialer 
och begränsningar uppstår i mötet mellan olika kroppar. Potentialitet inom detta tänkande skiljer sig 
från begreppet möjligheter (som i andra fall skulle stå som motsats till begreppet begränsningar) i den 
meningen att potentialer beskriver just de möjligheter som uppstår genom mötet mellan den mänskliga 
kroppen och den icke-mänskliga kroppen (Lenz Taguchi 2010, s. 26).  

 

Dessa icke-antropocentriska idéer, eller en vändning till det posthumanistiska perspektivet, kommer vi 
att granska och redovisa ytterligare i teori- och analysavsnittet.  

 

Posthumanistiska teorier 
Syftet med vår studie är att undersöka materials betydelse för barns matematiska kunskapsskapande i 
förskolan. Vi vill också undersöka en annan typ av förståelse som inte enbart utgår från mänskliga 
relationer utan tar det materiella och omgivningen på allvar. Tidigare forskning hjälpte oss att 
synliggöra för olika förståelser och sätt att se på materialiteter. Även om flera av studierna berör 
frågan om vilka möjligheter som arbete med olika material kan innebära, är de dock antropocentriska 
då de sätter människan i centrum, medan material har en relativt underordnad och oföränderlig 
ställning i forskningen.  

 

Ett posthumanistiskt perspektiv som Barads agentiska realism och Deleuzes och Guattaris 
immanensfilosofi problematiserar det antropocentriska tänkandet. Gemensamt för dessa teoretiker är 
att de förstår världen bortom det antropocentriska och menar att det icke-mänskliga och materiella kan 
ses som aktiva aktörer med egen agens (Åsberg, Hultman & Lee 2012, s. 42). Barad (2003 i Hultman 
2012, ss. 77ff) skriver i sin studie att material och människor samhandlar och påverkar varandra i en 
platt dimension där relationer överlappar varandra utan hierarkier. Materialet blir subjekt som ger 
effekt i mötet med människorna. Människorna blir till någon i möte med material och vice versa. 
Hennes syfte är å ena sidan att utmana uppdelningen mellan mänskliga och icke-mänskliga genom att 
undersöka det pre-diskursiva alltså det som existerar bortom språk och mänskliga referensramar. Hon 
menar att utifrån ett posthumanistiskt perspektiv är det alltid mycket mer som pågår än det vi känner 
till och kan kommunicera via språk. Inom biologin handlar kommunikationen exempelvis om hur 
gener och proteiner signalerar till varandra i cellen (Åsberg 2012, s. 14; Åsberg, Hultman & Lee 
2012). Centrala begrepp inom Barads teori är bland andra intra-aktion och agens. Å andra sidan är 
Deleuzes och Guattaris tänkande att peka ut mellanrummet där den mänskliga och icke-mänskliga 
kroppen möts, genom att undersöka en mängd kraftfulla begrepp som immanens, rhizom och 
tillblivelse. Åsberg (2012, s. 9) anser att de teoretikernas olika fokus och syfte kan bli en utmaning av 
humanioras analytiska räckvidd. Hon menar att i en värld där det icke-mänskliga som verkar så 
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uppenbart ändå är analytiskt frånvarande. Därför vill vi sätta dem i fokus för vår vidare analys. Detta 
är också anledningen till att vi i denna studie väljer att använda oss av såväl Barads som Deleuzes och 
Guattaris teorier. Genom Barads teori och hennes begreppsapparat kan vi rikta blicken mot materialitet 
och det som uppstår i mötet mellan barn och material. Och genom Deleuze och Guattaris filosofi kan 
vi även se till det relationella som sker i förskolan genom bland annat begreppet rhizome. Eftersom vi 
vill studera de matematiska potentialer som kan uppstå i möte mellan material och barn samt hur 
relationer mellan dem kan synliggöras så tycker vi att teoretikernas olika fokus och begrepp kan 
fungera som en komplettering till varandra för detta arbete. Men först behöver vi redogöra för de olika 
begreppens betydelser.  
 

Barads agentiska realism 

Agens	
Karen Barad (i Åsberg, Hultman & Lee 2012, s. 31) är en av de teoretiker som vänder på den 
socialkonstruktionistiska grunden och den antropocentriska idealen där det hävdas att kunskap skapas 
via språket och kultur. Med sin teori agentisk realism hävdar hon istället att material också är aktiva 
faktorer i processen när materialitet skapas vilket beskrivs i termer av agens. Det innebär att saker och 
ting skapar kunskap tillsammans med människan, med kropp, fantasier och tankar. Det är inte bara 
människan som har handlingskraften att skapa och framföra kunskap via språket och kultur utan även 
allt icke-mänskligt som med egen kraft (agens) blir delaktigt i kunskapsskapandet. Språket och kultur 
förstås snarare som en effekt som uppstår genom möte mellan mänskliga och icke-mänskliga än en 
mänsklig produktion som representerar verkligheten. Inom teorin är alltså begreppet agens inte 
sammankopplat till det människan som kropp utan är sammankopplat till den konstituerande kraft som 
får saker och ting att förändra (Barad 2003 i Lenz Taguchi 2012). Produktionen av makt och 
förändringar genom den konstitution är performativ produktion och agenterna som blir delaktiga är 
performativa agenter. Lenz Taguchi (2012, s. 8, 15) berättar ett exempel från hennes barndom som 
förskolebarn. I förskolans sammanträdesrum fanns fastlimmande prickar på golvet som visade vart 
varje barn får sitta. Hon beskriver hur prickens kraft kändes som att den brände i hennes kropp och 
talade till henne att sitta still, faktorer vilka förändrade hennes tänkande och varande. Såväl prickarna 
på golvet som barnen är performativa agenter vid detta sammanhang, delar av en performativ 
produktion av makt. Hon vill påpeka utifrån exemplet att alla aktörer, såväl materiella som mänskliga, 
påverkar och förändrar varandra på ett relationellt sätt som bygger på intra-aktion, ett annat centralt 
begrepp inom agentisk realism.  

  
Intra-aktion	
Barad (2003 i Lenz Taguchi, 2012, s. 14) kopplar samman och förstår ontologi (varande) och 
epistemologi (kunskap) som sammanflätande och ömsesidigt beroende av varandra. Hon menar att 
kunskap i språket inte kan ses som en effekt som enbart utgår från människan utan som en effekt 
och/eller konsekvens av ett möte även med det materiella. Med utgångspunkt i exemplet med pricken 
på golvet som vi beskrev ovan och Barads sätt att tänka, kan pricken inte förstås utifrån bara det barnet 
ser utan också som ett fenomen i sig, alltså i sättet som den blir till i intra-aktion mellan barn och 
pricken, där begreppet intra-aktion beskriver just det ömsesidiga samspelet och det som produceras 
genom samspelet mellan tänkande och materialitet, kropp och själ, kunskap och lärande, subjekt och 
objekt, ontologi och epistemologi (Åsberg, Hultman & Lee 2012, s. 40; Lenz Taguchi 2012, s. 15). 
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Det innebär att intra-aktionen är både materiella och diskursiva eller materiellt-diskursiva, enligt Barad 
(2003 översättning av Hultman 2012, s. 82; Lenz Taguchi 2012, s. 39) som betyder att mening och 
materialitet är sammanflätande och samkonstituerande, där begreppet diskurs inte inkluderar vad som 
sägs utan vad som begränsar och möjliggör vad som kan sägas. Pricken på golvet inkluderar alltså 
diskursiva föreställningar som gör att barnet sitter och beter sig på ett visst sätt i enlighet med till 
exempel föreställningar kring rummet, aktiviteten och kön. Pricken får agens och på samma gång 
producerar agens i möte med kroppen och tänkandet. Barad och liknande Deleuze och Guattari 
beskriver denna process i termer av tillblivelse, ett begrepp som vi förklarar längre fram. 

 

Deleuzes & Guattaris immanensfilosofi 

Immanensfilosofi	
En annan aspekt av det posthumanistiska perspektivet vi vill lyfta fram är Deleuzes och Guattaris 
immanensfilosofi. Deleuze och Guattari beskriver relationer mellan olika kroppar som uppstår i 
immanens. Begreppet immanens är ett inneboende emellan kroppar, nämligen ett mellanrum där 
tillblivelseprocess startas, i ett här-och-nu eller en sammandrabbning som sker på samma gång mellan 
olika kroppar, de mänskliga och de icke-mänskliga (Unga 2013, s. 33). Lenz Taguchi (2012, ss. 44, 
52) beskriver också i sin text utifrån Deleuze och Guattari att immanens också är en ömsesidighet 
mellan olika aktörer såväl material som människor där ett mellanrum skapas och ses som 
sammanflätande. I immanensplanet rubbas hierarkier och dikotomier vilket leder till förändring. Det 
vill säga att man blir till någon/något. Deleuze och Guattari utvecklar sin idé om affekter som sker när 
olika kroppar möts utifrån Spinozas tänkande (Olsson & Åberg 2010, s.161). Möten mellan kropparna 
kan ge båda potentialer och känslor av motståndet, det vill säga att kropparna kan förenas eller brottas 
med varandra. Därför leder mötet mellan olika kroppar till potentialer och begränsningar för hur 
kompetenser skapas i ett rhizomatiskt relationsfält.  

 

Deleuze och Guattari försöker tänka bortom ett ortodoxt tänkande vilket inte leder till förändringar. 
Som tidigare nämnts i Olssons studie (2012) förhindrar det ortodoxa tänkandet nya kreativa sätt att 
experimentera och komma på nya lösningar. De säger att olika kunskaper skapas och byggs utifrån det 
som betraktas som självklarhet och riktigheter. Kunskaper ska vara generaliserade och det som står 
utanför konventioner accepterar inte i kunskapskapande (Unga 2013, ss. 26, 27, 31). Detta ortodoxa 
tänkande står Deleuze och Guattari emot. De har istället idéer att kunskaper skapas/omskapas på ett 
nytt sätt i avvikande/en oreglerad värld i ett mellanrum mellan kroppar, där man kan experimentera 
och våga brottas med olika konventioner och dikotomier. Konventionerna och självklarheten gör att 
saker bara ses i olika poler: normal/avvikande, vetenskap/filosofi, ord/nonsens, kropp/tänkande 
etcetera (Deleuze & Parnet 1977). Deleuzes filosofi är ett öppet tänkande där alla aktörer människor 
såväl barn som pedagoger och material sammandrabbas på ett ömsesidigt möte, där upphov till nya 
idéer för matematiskt lärande skapas utan begränsningar. Det innebär att utifrån Deleuze tänker man 
att barnen både behöver den vedertagna matematiken, det vill säga kunna räkna, lösa ekvationer och 
matematiska frågor, men även en annan dimension av matematik som innehåller en kreativ dimension 
och fantasi till exempel genom dans, musik, skapande och lek.  

 

Deleuze och Guattari beskriver olika rumsaspekter som begränsar och skapar potentialer för sättet att 
tänka. Båda Lenz Taguchi (2012, s. 74) och Unga (2013, s. 32) presenterar på samma sätt begreppen 
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som relateras till Deleuzes och Guattaris rumsaspekter men med olika begrepp: släta och stratifierad 
rum av Lenz Taguchi och mjuka och segmenterade rum av Unga. Släta/mjuka rum är ett rum som 
öppnar potentialer för nytt tänkande och nya sätt att handla som inte förhindras genom olika regler och 
vice versa med stratifierade och segmenterade rum. De stratifierade rummen kan ge en metafor som 
gator som beskriver hur människor ska gå i olika riktningar, medan släta rum ses som ett hav som 
människor kan simma på olika riktningar utan hinder. Unga (2013, ss. 32, 33) hänvisar till Deleuze 
(1987/2004) att mjuka rum ger möjligheter för tillblivelseprocess att olika aktörer kan bli till något 
oförhindrat av konventioner utanför.  

 
Rhizom	
Deleuze och Guattari (1977) tar först och främst avstånd från binära uppdelningar. De lyfter istället 
fram ett ömsesidigt mellanrum (immanensplan), där olika kroppar möts. Det ses som rhizomatiskt, ett 
rotsystem som sammandrabbas och inte kan hitta en start- och slutpunkt. Olika linjer uppstår och 
knyter samman i olika håll. Olika linjer brottas på varandra och skapas hela tiden på nytt efter att de 
förstörs. Det gamla förintas och det nya skapas i förbindelserna. Därför är rhizom en metafor av hur 
relationer, tankar och kunskap skapas/omskapas när olika kroppar möts (Hultman 2012; Lind 2010, 
ss.112, 113, 117).  

 

I ett rhizomatiskt system uppstår olika förändringar med varje flyktlinje. Lenz Taguchi (2012, s. 96) 
beskriver flyktlinje som ”ett tillstånd av lösgörande och emellanhet. Den fungerar som en positiv 
kraft”. Flyktlinjen uppstår i ett rhizomatiskt fält där nya potentialer skapas. Ett exempel på detta är när 
ett barn lär sig begreppet cirkel när barnet dansar runt i en lek med sina kompisar. Kraften i flyktlinjen 
leder till att något nytt kan uppstå: kunskaper, tankar, kompetenser och känslor (Holmberg & 
Zimmerman Nilsson 2013, s. 199). Människor och ting blir till någon/något och de blir inte samma 
som de var innan. De blir annorlunda sig själv i mötet med andra (Lenz Taguchi (2012, s. 92). I 
Hultmans artikel (2010) ges ett exempel på detta genom några förskolebarns möte med löv. I mötet 
blir barnen tillsammans med löven kompetenta samarbetsparters och nya berättelser skapas.  Deleuze 
och Guattari lägger stor vikt vid tillblivelseprocesser som sker när olika flyktlinjer skapas i ett 
rhizomatiskt fält när olika kroppar –mänskliga och icke-mänskliga – möts. De menar att tillblivelse är 
en process där människor och ting inte ”är” eller existerar som ”varande”, utan allt och alla förändras 
hela tiden   

 

Gemensamt och övrigt begrepp 

Tillblivelse		
Som vi redan nämnde är begreppet tillblivelse ett gemensamt begrepp för både Barad och Deleuze och 
Guattari. Det betyder att kunskap och lärande uppstår inte bara mellan människor utan också mellan 
människor och material, båda som en del av världen. Kunskapsskapande och tillblivelse (eller 
subjektskapande) ses som sammanflätande. Lenz Taguchi (2012, ss. 40–43) beskriver processen som 
en tankefigur som fokuserar på mellanrummen samt den som produceras som en effekt i intra-aktion, 
vilket hon kallar för sammanflätande tillblivelse. Hon hävdar att det är möjligt att tänka att de 
diskursiva är immanent i det materiella och det materiella är immanent i det diskursiva där begreppet 
"diskurs" förklarar hur de mänskliga blir till i förhållande till föreställningar, normer och idéer. Det 
innebär att det inte går att skilja mellan material och diskurs och inte heller mellan att bli/vara och att 
veta/kunna. Nordin-Hultman (2004, s. 51) lyfter liknande tankar, dock ur ett annat teoretiskt 
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perspektiv, och skriver att miljöerna där barnen vistas i och material som finns för användning inte 
bara är fysiska utan också diskursiva. Hon menar att miljöer och material bör med sig föreställningar 
om till exempel hur de ska användas och vem man kan bli i relation till dessa.  

 

Matematik	
Eftersom vi vill undersöka vilka matematiska potentialer som uppstår genom olika möten mellan barn 
och material i tillblivelseprocesser, så anser vi att vi även behöver sätta matematiska glasögon på oss 
genom att lyfta fram och beskriva begreppet matematik med hjälp av Palmer (2011) och litteraturen 
Hur blir man matematisk samt Solem och Lie Reikerås (2004) och litteraturen Det matematiska 
barnet.  

Enligt Palmer (2011) och ett poststrukturellt perspektiv ses människans identitet som skiftande och 
föränderligt. Människan föds inte matematisk eller icke-matematisk utan blir till i relation till material, 
miljö och diskurser. Hon menar att lärande är en kooperativ process mellan olika aktörer, såväl 
materiella och icke-materiella. I likhet med Deleuze och Guattari anser hon också att man inte behöver 
kunna förstå alla matematiska begrepp och räknemetoder för att betraktas som matematisk. Kroppen, 
händerna, sinnena kan också upptäcka och förstå matematik genom intra-aktionens dynamik (Palmer 
2011, ss. 13–14). Hon beskriver till exempel hur hon själv som barn upplevde sig själv mer eller 
mindre matematiskt då framför matematikboken fick en panikkänsla inför matematiska uppdrag och 
uppräkningar jämfört med fria aktiviteter som att spela Monopol, där hon inte hade något problem alls. 
Hon menar att miljö, material och sammanhang kan ge olika möjligheter att förhålla sig till matematik 
(ibid. ss. 37–38). Matematik boken och Monopol kan förstås i detta fall som performativa agenter som 
gör något med henne, hennes föreställningar och idéer medan kunskapsskapande och 
identitetsskapande är en materiellt-diskursiv intra-aktivitet som uppstår mellan dessa agenter (ibid. s. 
43).  

 

Emellertid använder sig Palmer (2011) av begreppet transformation i sin bok för att beskriva hur 
material och miljö påverkar barns lekar. Till skillnad från begreppet intra-aktion relateras 
transformation närmare barnen, i den meningen att det är barnen som transformerar materialen till det 
de vill i leken. På ett liknade sätt förklarar även Solem och Lie Reikerås (2004) barns sätt att använda 
sina matematiska förmågor och kunskaper i olika situationer.  Som vi skrev tidigare i inledningen är 
inte avsikten med studie att minska människans värde utan istället lyfta fram det beroendeförhållandet 
som finns mellan människan och material. Detta är också anledningen till att vi väljer att använda 
Palmers litteratur Hur blir man matematisk (2011) för att redogöra för den teoretiska delen i studien 
(och inte hennes avhandling som vi skulle kunna använda som tidigare forskning) samt Solems och 
Lie Reikerås litteratur Det matematiska barnet (2004). Även om de alla författarnas beskrivningar 
snarare är antropocentriskt relaterade, blir de ändå viktiga i den meningen att de hjälper oss att få syn 
på, förstå och förklara matematiken utifrån både en mänsklig och materiell synvinkel samt i relation 
till ett ämnesperspektiv.  

Författarna anser, med inspiration av Alan Bishops (1991) sex fundamentala matematikaktiviteter, att 
matematik utvecklas genom pendling mellan handling och tänkande. Det innebär att tänkande och 
handling inte skildas åt utan förstås som sammanflätande och beroende av varandra (Ibid, ss. 10–11, 
13). Dessa matematiska aktiviteter handlar om förklaring och argumentation som innebär att barn 
tänker och resonerar det de menar, lokalisering som betyder att barn behöver hitta och orientera sig i 
rummet samt förstå begrepp som visar placering och lokalisering såsom över, ned, ute, inne osv.  Det 
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handlar också om design som innebär att kunna förstå egenskaper som former, figurer, mönster och 
symmetri samt likheter och skillnader mellan dessa. Räkning handlar om räkning och räkningssystem 
samt talsystem medan mätning handlar om jämförelser, måttenheter och mätsystem som längd, area, 
volym, tid, vikt och pengar. Sist men inte minst är lekar och spel som handlar om en matematisk 
aktivitet som innefattar rollekar, rollspel, fantasilekar, kurragömma, strategispel, tärningsspel, pussel 
mm. (Ibid, ss. 11–12).  

 

Med utgångspunkt ett icke-antropocentrisk teoretiskt perspektiv och ett posthumanistiskt sätt att förstå 
matematik och hur man blir till matematisk ska det empiriska materialet analyseras och diskuteras 
vidare i syfte att studiens frågeställningar besvaras. Men först ska vi redogöra för studiens metod och 
genomförande.  

 

Metod 

Val av metod 
Vi väljer kvalitativ metod för vår studie. Denna metod är lämpligast då den karaktäriseras av närhet 
mellan forskare-miljö-personer som studeras (Ahrne & Svensson 2015, ss. 10–12). Utifrån ett 
posthumanistiskt teoretiskt perspektiv behöver vi närma oss såväl människor som miljö och material 
för att synliggöra intra-aktionen som sker i fältet. Genom en etnografisk ansats har vi möjlighet att få 
tillträde till fältet och genom videoobservationer har vi möjlighet att se den intraaktiva processen i 
möte mellan barn och material i förskolan. 

 

Öhlander (2011, ss.11ff) säger att människor i fältarbetet kan uppleva, minnas och förnimma med sina 
olika sinnen: syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Allt sker i relationer mellan oss, andra människor och 
ting. Vi får kommunicera, se och höra verkligheten vi befinner oss i. Vi tar emot och ger ut kunskaper 
som pågått i ett rhizomatiskt relationsfält tillsammans med material och andra människor i ett 
mellanrum. Vi färgar och blir färgade av människor, material och platser som vi besöker och befinner 
oss i. Lalander (2015, s. 106) säger också att forskare inte bara har sin roll som forskare utan att de är 
medmänniskor med de andra, där respekt och omtänksamhet uppstår i fältarbetet. Sålunda påverkas 
forskarna av andra eftersom relationer mellan dem och deltagare skapas under tiden, vilket kallas för 
”go native” (Ibid, s. 107). Detta leder till att observation inte kan utföras distanserat. 

 

Som tidigare nämnts om det rhizomatiska relationsfältet blir vi enligt Deleuze och Guattari (i Lenz 
Taguchi, 2012) också en del av tillblivelseprocessen. Vi blir annorlunda oss själva i mötet med andra 
aktörer, såväl människor, material som platser. Vi påverkar och påverkas av olika aktörer vi umgås 
med. Därför kan vårt förhållningssätt skapa olika flyktlinjer i vår undersökning med andra aktörer 
såväl det mänskliga och icke mänskliga. Lenz Taguchi (2012) benämner kunskapsapparat som en 
metafor av kunskapskapande där olika aktörer såväl människor som material och olika diskurser 
påverkar, samhandlar och medverkar i intraaktiva processer som gör att saker och ting förändras. Detta 
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menar vi att teori, metod, val av förskola och försöksgrupp, vårt och andras förhållningssätt, platser 
och ting som befinner sig i studien påverkar och medverkar i processen. Det vill säga att allt kan bli 
annorlunda om en av dessa komponenter ersätts eller byts ut till något annat, till exempel fokus på 
barn, pedagoger eller material; posthumanism eller poststrukturellt perspektiv; förskolan i stan eller på 
landet; intervju eller videoobservation med mera.  

 

Det finns många olika typer av observationer. Observationer kan beskrivas med ord, ljudupptagningar, 
filmer eller kombinationer mellan ord och bilder. I denna studie har vi tillämpat videoobservation som 
en kärnmetod i kombination med ljudupptagning och anteckningar med nyckelord eller korta 
meningar. Vi valde denna metod på grund av att vi tycker att videoobservationen kan fånga olika 
segment i händelser där vi kan titta om och om igen. Vi förstår också att metoden kan problematisera 
vårt arbetssätt. Eidevald (2015) säger att videoobservation kan fånga komplexitet i händelser som 
pågår i fältet, men metoden är tidskrävande. Det kräver att syfte och forskningsfrågor är avgränsade 
från början innan metoden används. Därför kan vi inte fokusera på allt som sker utan att avgränsa och 
begränsa det vi vill studera. Vi tycker också att videodokumentationen ska användas tillsammans med 
ljudupptagning och anteckningar för att tydliggöra det som hänt och identifiera det vi vill ge svar för. 
Ljuden kan lyssnas in vart som helst vilket är sparsamt med tiden och används ifall filmer inte 
fungerar. Anteckningar kan kompensera, påminna och komplettera det som sker utanför kameran, 
vilket också är viktigt för analysen och tolkningen (Halvars-Franzén 2010, ss. 62, 63). 

 

Eidevald (2015, ss. 125, 126) säger även att allt som pågår i fältet blir aldrig neutralt. Olika metoder 
har svagheter och styrkor. Sekvenserna som skapas genom utrustningen blir inte samma sak som 
situationer i verkligheten. Människor kan bete sig på ett annat sätt när de inte filmas. Därför förstår vi 
att situationer i fältet påverkas av oss som befinner sig där tillsammans med andra aktörer. 
Videokameran, våra handlingar och syften leder situationer på något sätt både medvetet och omedvetet 
att gå i den riktning vi behöver, samtidigt som andra aktörer såväl barn och pedagoger som material 
också avgör hur händelser ska ske. Ett barn som säger ”Nej” eller en videokamera som får slut på 
batteri kan leda till att observation avbryts. Därför har vi förhållit oss till pågående situationer och 
förändrat oss efter situationerna. 

 

Urval och avgränsningar 
Urval och avgränsningar för denna studie är att vi först valde en förskola, som är uppdelat i fyra 
avdelningar på en förskola, i en förort till Stockholm. Eftersom vi inte i förväg kunde vara säkra på 
vad vi ska se i förskolan i den meningen att vi inte kunde veta i vilken utsträckning barnen på varje 
avdelning fick leka fritt inom dagen så tänkte vi gå ut med ett öppet förhållningssätt kring vilken 
barngrupp vi skulle fokusera på och i vilka sammanhang.  

 

Efter vår första dag i förskolan så avgränsade vi undersökningsområdet i studien till material för 
skapande, ritning, rollek samt spel. Vi avgränsade också barngruppen för undersökning utifrån 
föräldrarnas samtycke och barnens godkännande att delta i den. Dessutom valde vi att inte observera 
planerade aktiviteter i enlighet med förskolans tema. Eftersom vi ville fokusera på samspelet mellan 



15 
 

barn och material så såg vi att materialen under planerade aktiviteter valdes ut från pedagogerna och 
inte barnen själva. Material som pedagogerna förväntade sig användas från barnen på ett specifikt sätt 
och för ett specifikt syfte och oftast inte var tillgängliga för barnen utan undanplockade och lösta.  

 

Utflykter, lek utomhus och vardagliga situationer som matstund och ”läsvila” observerades inte heller. 
Trots att dessa situationer också karaktäriserades av bans lek och inkluderade mycket matematik, 
tyckte vi ändå dels att leken i relation till material skedde i mindre utsträckning och ofta avbröts från 
pedagogerna och dels att materialen under dessa situationer var mer definierade, rutinmässiga och 
även reglerade från pedagogerna. Det innebär att lekmaterialen antigen har ett fastställt 
användningsområde (såsom böcker, spadar, hinkar, bollar, tallrikar, bestick osv.) eller i vissa fall 
saknas helt (till exempel under en utflykt). Vi menar inte att material med vilka barnen leker under fri 
lek inte kan innebära ett i förväg utsett användningssätt. Vi tänker snarare att dessa material tillåter 
flera handlingsmöjligheter och därmed matematiska möjligheter, jämför de definierade och reglerade 
materialen som begränsar barns görande och tänkande. Eftersom vårt syfte är att undersöka 
materialens betydelse i förhållande till barns matematiska inlärning så riktas blicken mot aktiviteterna 
där materialen tydligt används obegränsad och fri från lokala förvändningar och regler.  

 

Undersökningspersoner 

I undersökningen deltog totalt åtta barn, mellan 3–5 år, från 17 barn som finns sammanlagt på den 
avdelningen vi samtalade in vår empiri. Barngruppen valdes i samråd med förskolans chef och 
avdelningens ansvarige förskollärare, utifrån vårdnadshavarens godkännande men också utifrån 
barnen som godkände sitt deltagande.  

 

Barnens ålder har vi inte tagit hänsyn till dels för att vi inte hade någon stor valmöjlighet eftersom vi 
fick åtta samtyckeblanketer tillbaka och dels för att barns ålder hade haft någon betydelse för vår 
studie och dess syfte eftersom vi fokuserade på materialens betydelse i barns matematiska 
kunskapsskapande. 

 

Det var möjligt att studera flera miljöer och barngrupper i förskolan eftersom det finns fyra 
avdelningar på den. Dock tyckte vi att ett mindre fokusområde kunde ge oss möjlighet att göra en mer 
genomgripande och problematiserande analys för att på så sätt kunna svara på studiens 
frågeställningar. Detta är också en förutsättning för kvalitet i studie (Svensson & Ahrne 2015, ss. 
17ff).  

Genomförande 
 

Inför studien kontaktade vi förskolan och beskrev syftet med vårt arbete, hur den kommer att 
genomföras samt våra roller i studien. Vi förklarade att vi bara skulle vara observatörer under den 
tiden vi skulle vistas på avdelningen, vilket vi gjorde genom att behålla en låg profil under hela 
observationens gång. På grund av tidsbrist, var vi tvungna att ändra våra frågeställningar från att 
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fokusera på skapande aktiviteterna till att fokusera på olika oförutbestämda aktiviteter. Men det 
fungerade väldigt bra. Många aktiviteter som skedde i denna stund gav olika nyanser på hur material 
intra-agerade och hur matematiken sågs i det rhizomatiska relationsfältet.   

 

Vi hade samlat in samtyckeblanketterna, som pedagogerna hjälpte oss att förmedla vidare till 
vårdnadshavarna inför studien och innan utförandet av videoobservationen. Vi hade presenterat oss 
under ett samlingstillfälle och fick lära känna barnen innan vi utförde vår observation. Dock fick vi 
inte samtycke från alla barn. Detta gjorde att vi måste observera aktiviteter med barnen som vi hade 
samtycken från. Vi videofilmade barnen men försökte undvika att fokusera på deras ansikte utan hade 
fokus på deras görande och materialet lades stor vikt vid. Vi filmade fyra olika aktiviteter med upp till 
tolv sekvenser. Vi antecknade med hjälp av nyckelord. Tidpunkter och sekvenser – som var intressanta 
och kunde koppla till det vi ville identifiera – antecknades också. Det hjälpte oss att snabbt kunna gå 
tillbaka till sekvenser vi intresserade oss för, vilket ledde till att tiden inte slösades. Vi fokuserade både 
på ett enskilt barn och på gruppen. Detta hjälpte oss att se olika variationer av intra-aktioner som 
uppstod i fältet. Fria lekarna hjälpte också oss att kunna se olika situationer som barnen lekte själva 
eller tillsammans med pedagogen. Allt gick fort tack vare att vi hade kunskap kring vår teori vilket 
gjorde att vi kunde se och sålla bort det irrelevanta när vi filmade. De olika begrepp som vi hade valt 
vägledde oss att kunna se olika samband i mötet mellan barn, material och matematik som uppstod i 
fältet. 

 

Vi var där fyra timmar efter att barnen hade ätit lunch. Dels observerade vi tillsammans på samma 
aktivitet, dels gjorde vi observation var för sig. Vi förhöll oss distanserat och nära beroende på 
situationer. När barn bad oss om hjälp eller hade konflikt förhöll vi oss nära, annars distanserat. Vi 
fick också lov att kunna gå tillbaka dit igen om vi inte fick tillräckligt material. Men allt material vi 
samlade in gav oss tillräckligt information och detaljer för att vi kunde analysera. Därför behövde vi 
inte gå tillbaka. 

 

Slutligen tycker vi att kunskap kring vald teori och val av förskola är viktiga för att kunna göra saker 
utan hinder. Dessutom ska allt som bestämt förut inte fastlåsas för att kunna anpassa och lösa 
oförväntade problem som kan uppstå när och var som helst under fältarbetet, vilket är också är en 
grund utifrån vår teoretiska utgångspunkt, det posthumanistiska perspektivet. Vi ska bortse från det 
självklara och tillåta att något nytt kan uppstå. 

Databearbetning och analysmetod 
 

Databearbetning gjorde vi genom att först samla ihop det insamlade empiriska materialet, eftersom vi 
filmade med både Ipad och smartphone. Vi tittade genom alla filmerna och sorterade dem genom att 
separera observationerna och bifoga tillhörande bilder för varje observation. Dessutom kodade vi 
dessa genom att ge en rubrik för varje situation utifrån respektive aktivitet och material (Rennstam & 
Wästerforts 2015, s. 220). Vi bearbetade totalt tre timmars inspelning. Därefter reducerade vi och 
transkriberade till text de sekvenserna vi tyckte att de fungerade bäst för vår analys (Berg 2015, s. 
153). Det innebär att vi började analysera datamaterialet så fort bearbetningen startade.  
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Till en början försökte vi att göra en begreppsanalys genom att analysera det transkriberande 
materialet och bilderna utifrån de teoretiska begreppen vi valde i studien. Med inspiration av ANT 
(Aktör-nätverksteori), och en symmetriregel som analysmetod försökte vi förklara vilka aktörer som 
fanns i situationerna och vad de gjorde. Denna analysmetod innebär att alla aktörer, såväl mänskliga 
och icke-mänskliga, förstås som aktiva subjekt och förklaras i samma termer (Ahn 2015, s. 125). 
Emellertid insåg vi snart att det inte räckte till för att svara på undersökningens syfte, vilket är 
resultatets viktigaste uppgift och för vår studie handlar om att undersöka hur material kan påverka 
barns matematiska kunskapsskapande (Halvars-Franzén 2010, s. 67). Därför försökte vi även att sätta 
på oss matematikens glasögon och upptäcka vilka de matematiska effekterna var genom aktörernas 
möten. Detta gjorde vi genom att reflektera över och problematisera de didaktiska frågorna vad, hur 
och varför (Ahn, ss. 126–127). Tidigare forskning har exempelvis gett oss kunskaper om att olika 
material kan ge barnen olika möjligheter till lärande i matematik. Detta försökte vi tolka genom att se 
om de materialen som barnen använde under de olika aktiviteterna fungerade mer eller mindre 
motiverande i deras matematiska kunskapskapande och hur i så fall. I relation till vårt syfte handlade 
detta inte om att undersöka vad barnen har lärt sig och inte har lärt sig utan att upptäcka om mötet med 
olika material även har inneburit olika matematiska potentialer. Vi ställde frågor som: vad för 
matematik har uppstått i relation till materialen? Hur matematiken har uppstått? Varför och hur de 
specifika materialen ledde till just den matematiska förståelsen? Skulle andra material leda till en 
annan matematisk förståelse? Blev det mer matematik i barns möte med dessa material gentemot andra 
som barnen kunde ha sysslat med?  

 

Tidigare forskning har också gett oss kunskaper om att allt icke-mänskligt är aktivt i det som sker. 
Detta försökte vi beskriva genom att studera sambandet mellan materialen och matematiska 
innebörder såsom: mäta, räkna och lokalisera. Vi försökte alltså se vilka matematiska begrepp som 
synliggörs i respektive material och vilka matematiska villkor för kunskapsskapande som var och en 
skapar.   

Forskningsetiska överväganden  
 

I Vetenskapsrådet, God forskningssed förklarar Hermerén (2011, s. 15) skillnader mellan begreppen 
moral och etik. Moral är å ena sidan en omedveten process som finns inneboende hos människors 
beteende som avgör det som är rätt eller fel. Å andra sidan är etik en medveten process som 
systematiskt sker, där alla beteenden ska reflekteras och motiveras för att förstå olika konsekvenser. 
När man forskar och undersöker något som berör människor och djur finns det emellanåt inga lagar i 
vissa länder som kan hindra hur alla dåliga beteenden ska stoppas och sanktioneras (Ibid, ss. 20ff). 
Därför presenterar det etiska forskningsfältet regler om hur forskare ska arbeta och undersöka inom 
vetenskapliga fältet så kallad kodex. Kodexen är en samling av olika forskningsetiska regler som 
lagligt och genomtänkt ska tillämpas inom vetenskapen (Ibid, ss. 15, 18). Kodexen är ett 
kontrollverktyg som förhindrar oetiska handlingar. Även om kodexen inte gäller juridiska lagar kan 
forskare ändå sanktioneras och deras verk stoppas att presenteras. För att utföra någon forskning som 
berör människor krävs tillståndet och ett godkännande av etikprövningsnämnd (Hermerén 2011, s. 48). 
När det gäller studenter finns det inget krav på ett sådant tillstånd. Dock finns det kontrollsverktyg 
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som bestämmer och förhindrar det oetiska som studenter kan utföras. Olika lärosäten har enligt 
högskolelagen (1 kap. 3a § i Löfdahl 2014, s. 34) regler och villkor att trovärdighet och forskningssed 
ska värnas. Detta betyder att studenter inte kan göra något som kan skada andra människor och 
kritisera människor på grund av deras etnicitet, trosuppfattning, religioner och politiska ställningar.  

 

I denna studie var vårt arbetssätt att vi alltid etiskt skulle förhålla oss till och reflektera kring det vi 
gjorde. Vi ville kontrollera vårt arbetssätt och förhindra det icke-önskvärda som kunde uppstå inom 
vår studie. Vi försökte förhålla oss till kodexen genom att använda en rätt metod med en 
välgenomtänkt och välplanerad planering och ett rimligt genomförande. Det var för att det oförväntade 
inte skulle kunna uppstå och på ett minsta sätt påverka alla deltagare, vilket betonats i Vetenskapsrådet 
(2011, s. 18). Vi tänkte också att alla deltagare i undersökning måste godkänna sina samtycken innan 
deltagning i vår studie. Alla samtycken kunde dras tillbaka om deltagare när som helst ville avbryta. 
Eftersom vår studie avsett småbarn ville vi då vara lyhörda för barns kroppsspråk och räkna det som 
tecken för tolkning på samtycket, barns JA eller NEJ (Robson 2011, s. 184). Föräldrarna informerades 
och frågades om samtycke ifall barnet skulle delta i studien. Barnet som föräldrar inte gav samtycket 
fick vara med i aktivitet men varken filmades eller nämndes i arbetet. I vissa fall måste hela filmen tas 
bort då det berörde barn som inte gav samtycken beroende på sammanhang. Vi presenterade och 
förklarade studiens syfte till alla deltagare innan insamling av material så att alla som deltog i studien 
kunde känna sig trygga. Deras anonymitet och konfidentialitet garanterades, det ville säga att deras 
identiteter skyddades och ingen kunde identifiera vem deltagare var (Hermerén 2011, ss. 68, 69). 
Påhittade namn användes istället för deltagares riktiga namn. Vi hanterade olika material aktsamt 
genom att kontrollera våra utrustningar så att ingen informationsutspridning kunde ske. Materialen 
sparades inte i Molnsprogram och allt utrusning vi använde för att filma (mobil/surfplatta) låstes upp 
för att försäkra ifall de tappades bort.  

 

Ytterligare använde vi posthumanistiska utgångspunkten som arbetssätt med studien. När det gällde 
tolkning och analys av material visste vi att maktrelationer mellan såväl oss och deltagarna som 
material kunde uppstå hela tiden. Men den balanserades på ett lämpligt sätt. Vi styrde inte situation 
utan lät deltagarna och material styra själva situationen. Analysen av material beskrev hur vi 
påverkade och medverkade i olika situationer där vi befann oss i. Enligt Deleuze och Guattari (1987 i 
Lenz Taguchi 2012, s. 61) blev vi också en del av olika komponenter i denna studie, nämligen i en 
abstrakt maskin. Det innebär att allt vi gjorde kunde påverka direkt och indirekt studien, i denna 
abstrakta maskin med olika komponenter: val av teori, metoder, försökspersoner, förskola, material 
etcetera. På så sätt tycker vi att vi kunde förhålla oss både distanserat och nära till deltagare beroende 
på pågående situationer. Det ville säga att vi förberedde oss på det oförväntat, genom att avbryta 
observationer när barn inte ville vara med eller genom att ingripa i situationer när konflikten emellan 
barn uppstod. Samtidigt navigerade vi inte det som pågick i studiemoment utan det var deltagare och 
material som satte igång rörelse i studien.  

 

Slutligen tycker vi också att studiens slutsats inte generaliserat dras utan det är förståelse som 
kompletterade förståelse från tidigare forskning och som är beroende av kontexter, så kallad för 
abduktion (Fejes & Thornberg 2015, ss. 25, 27). 
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Studiens kvalitet 
 

För att producera data filmade vi och samtidigt fältantecknade allt vi såg och hann skriva utan att 
försöka utvärdera eller analysera våra anteckningar. Detta gjorde vi senare för att förstå, tolka och 
därmed svara på vårt syfte.  

 

Roos (2014, s. 51) skriver att när man talar om studiens trovärdighet så handlar det om att man har 
samlat sina data på ett noggrant och tillfredsställt sätt för att kunna dra slutsatser av det.  Ahrne och 
Svensson (2015, s. 25) menar liknande att studien ska vara transparens, det vill säga att i studien ska 
framgå metodval och genomförande. I vår studie ville vi ta reda på hur materialiteter intra-agerar med 
barn i olika aktiviteter. Att vi valde videoobservation som metod berodde på att intra-aktionen inte 
bara kunde utgå från barns språkliga berättelser som har som utgångspunkt och förutbestämda 
frågeställningar, exempelvis i form av intervjufrågor, för då sätter vi det mänskliga i fokus och 
underordnar de icke-mänskliga som själva inte kan berätta (Svensson & Ahrne 2015, ss. 19, 21; 
Lalander 2015, ss. 94, 100). Vårt metodval berodde istället på att videoobservationerna gav oss 
tillgång till det ömsesidiga samspelet mellan barnen och materialen, samtidigt som genom diskussion 
fick vi möjlighet att komma närmare barnen i den meningen att de litade på oss. På detta sätt kom vi 
även närmare ett svar i vår studie.  

 

Videoobservationerna syftar dock inte att låta förstå att de specifika materialen i sekvenserna 
representerar alla möjliga material. Vi antar att det insamlade materialet beror på mycket annat än bara 
dessa som används i observationerna såsom andra material som inte används under dessa 
observationstillfällen men finns tillgängliga, platser, antal barn i relation till material och inte minst 
vårt eget förhållande och vår egen tolkning i relation till det vi såg. Vi kan alltså konstatera att om vi 
hade valt andra material, en annan förskola och andra barn än de vi valde att fokusera på och observera 
så hade vi kanske sett helt annorlunda saker. Roos (2014, s. 53) menar att vi bara kan tolka och sträva 
efter absoluta sanningar och objektivitet, men vi kan aldrig uppnå. Genom att tolka det som sker samt 
genom att tydligt och så närmare som möjligt beskriva verkligheten, anser vi att det är några sätt som 
ökar studiens tillförlitlighet.  

 

En annan kvalitetsaspekt handlar om validitet. Fejes och Thornberg (2015, ss. 269–270) beskriver att 
begreppet validitet innebär hur och i vilken utsträckning den valda metoden och teorin verkligen tyder 
det som avses att undersökas. I enlighet med denna aspekt så anser vi att validiteten i vår studie är hög. 
Dels för att videoobservation är den lämpligaste metoden för vår studie, enligt vår uppfattning, då den 
tillåter tillträde till fältet och till förskolans vardagligliga aktiviteter där intra-aktionen mellan barn och 
material sker. Dels för att Barads och/eller Deleuzes och Guattaris begrepp inom posthumanismen (vår 
utgångspunkt) är väsentliga verktyg för vårt undersökningsområde just för att de visar på vad vi 
behöver vara uppmärksamma för.  Dessutom har begreppen inom teorin besvarat syfte med vår studie 
(Roos 2014, s. 53; Svensson 2015, s. 216–217). 
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Resultat och analys 
I förskolan blir lek som är initierad av barnen, ett moment där barn kan utforska olika leksaker och 
material, vilka säger till barn och erbjuder barn olika matematiska potentialer. Vi kommer nu 
analysera detta vidare med hjälp av vår empiri. Först redogör vi för varje leksituation. Därefter 
analyserar vi dem utifrån Deleuze och Guattaris immanensfilosofi samt Barads agentisk realism med 
utgångspunkt i matematiken. 

Att bli matematisk i relationer till Duplo 
Den första observationen handlar om lek med Duplo. Duplo är stora lego som finns i olika färger, 
former och storlekar, vilket ofta används på olika förskolor. I detta urval av vår empiri fokuserar vi på 
ett barn som vi kallar för Siri. 

Observation 1 

Siri leker med några andra barn i ett litet rum, tills hon plötsligt går till legohörnet som ligger i 
avdelningens centrala rum och börjar leka med Duplo-bitar. På hörnan finns det en hylla som 
avgränsar till en annan station, en hemvrå. I legohörnet finns det tre olika korgar med Duplo-bitar i 
olika färger, former och storlekar och en fyrkantig matta som avbildar 
olika vägar och platser. Siri börjar stapla de gula Duplo-bitarna på 
varandra till en lång rad. Bredvid väggen står det också olika former av 
Duplo som Siri och andra barn byggt tidigare. Olika former av Duplo 
finns bland annat de fyra röda, de två gula, de fem gröna i olika nyanser 
och de tre blåa vilka stapplas på varandra. Efter att hon har gjort klart 
med att bygga högt de gula bitarna väljer hon några andra sorter Duplo 
från korgarna. Hon väljer en stor Duplo som påminner om en bit tårta, en stor bit i en cylinderform, en 
bit brun Duplo (i samma form som de gula bitarna) och tre bitar som ser ut som bullar, vilka hon 
stapplar på varandra. Därefter provar hon också att lägga dem bredvid och efter varandra i ordning till 
en lång rad. Siri jämför olika höjder av Duplo (som finns i olika former, färger och storlekar) med 
golvlister. Hon sätter in och ut varje Duplo-bit i olika höjder. Till slut tar Siri bort Duplo som ser ut 
som ett mynt (den längsta ut) för att den ska ha samma höjd som en linje som är mitt i mellan två 
golvlister.  

Analys av observation 1 

I denna situation kan vi se att Duplo verkar kodad med specifika funktioner som kan relateras till 
teknik och skapande. ”Kodningen” bestämmer hur och på vilka sätt Duplo kan användas. Duplo 
ropade efter Siri och sa till att hon skulle bygga något. Situationen tydliggör också hur ett 
immanensplan skapas. Immanensplanet är ett ömsesidigt mellanrum som uppstår när olika kroppar 
möter varandra enligt Lenz Taguchi (2012) samt Unga (2013). Siri och Duplo skapade utifrån denna 
aspekt ett utrymme och en plats där lek, lärande, kreativitet, matematik, teknik, görande och tänkande 
möttes. Det var också olika tider som sammanblandades i händelsen. Minnet av det hon hade gjort 
tidigare i legohörnet uppstod på samma gång när hon gick in i legohörnet. Hon såg tidigare Duplo-
bygg som hon hade byggt med andra. Hon mindes hur Duplo kunde bli när hon mötte dem och de 
mötte henne. Duplo och Siri öppnade potentialer mot matematiken: mätning (mätte olika Duplo-bygg 
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på golvlister), form (byggde olika former av Duplo) och klassificering (sorterade Duplo-bitarna efter 
färger och former). Utan dessa material eller utan flickans samspel med dessa material uppstår 
matematiken eventuellt inte alls. Dessutom uppstår förståelse för matematiken på ett nytt sätt i leken 
och skapande på samma gång. Siri kunde mäta och bygga Duplo samtidigt som hon lärde sig att 
sortera och kategorisera Duplo-bitarna efter deras utseende: färger, storlekar och former. Hon förstod 
att höjder av olika Duplo-bygg kunde mätas med golvlister.  

 

Allt går utanför ett ortodox tänkande (Duplo som förutbestämmas för bygg- och 
konstruktionsaktivitet) i ett mjukt rum som överlappar i ett stratifierat rum. Det stratifierade rummet är 
rum som har specifika regler och villkor förutbestäms hur saker och ting ska bli och hanteras. Det är 
diskurser som avgör hur saker och ting ska hanteras och skötas och hur människor ska handla och 
göra, vilket gör att människors handlingsutrymme begränsas (Palmer 2011, s. 38). Det illustrerades när 
Siri använde Duplo-bitarna efter både dess funktioner och förskolans regler. I detta blir Duplon ett 
material att bygga med bland annat i den fria leken.  Materialet var även knutet till ett visst rum och 
fick inte tas med in i andra rum.  Det mjuka rummet är däremot ett plan där barn kan göra sig fritt och 
där olika nya idéer kan skapas utanför ramar och regler som är motsats till det stratifierade rummet 
(Lenz Taguchi 2012, s. 74; Unga 2013, ss. 32, 33). Det mjuka rummet illustrerades exempelvis när 
Siri kunde utforska och experimentera matematik med Duplo som användes för bygg- och 
konstruktions aktivitet. När båda rum överlappades illustrerades det när Siri i leken kunde göra vad 
hon ville (I det mjuka rummet) men på ett bestämt och accepterat sätt efter pedagogernas villkor och 
materialets förutbestämda funktioner (Det stratifierade rummet). Duplo har specifika funktioner som 
har bestämts av företag som producerat materialet. Dessutom löser det även olika binära delningar 
(kropp-tänkande, material-människor och lek-lärande) i ett mellanrum, där allt möjligt kan ske och 
uppstå. Det vill säga att kropp, tänkande, Duplo, Siri, lek och lärande förändrades i möte mellan barnet 
och materialet. Siri sågs som matematiskt, samtidigt som Duplo inte blev objekt i aktiviteten. Duplon 
blev subjekt som lockade Siri att mäta, tänka och leka i samtidighet. Duplo samhandlade och arbetade 
med Siris händer och vice versa.  

 

Duplo, men också rummet såsom golvet och golvlisterna blev sålunda inte passiva i denna situation. 
De väntade inte på att användas utan de gjorde något genom det sättet de fanns där i korgarna och i 
rummet, med sina egenskaper och konstruktionsmöjligheter. Tillsammans med Siri konstruerade de, 
jämförde, mätte och byggde olika höjder. Utifrån agentisk realism kan det tolkas att materialet och 
barnet blir performativa agenter som påverkar och förändrar varandra. Flickan gjorde något med 
duplon och blev något i mötet med Duplo och tvärtom. Duplo gjorde något med Siri och blev till något 
i mötet med Siri. Båda använde sina handlingskrafter och båda producerade agens på ett ömsesidigt 
sätt (Lenz Taguchi 2012). I detta kan kunskapsskapande och tillblivelse förstås som något materiellt 
då det genom uppstår och produceras som effekter genom intra-aktionens dynamik. Tillblivelse kan 
tillika förstås som en sammanflätad process som uppstår i ett ömsesidigt mellanrum som möjliggör ett 
matematiskt kunskapsskapande (Lenz Taguchi 2012, s. 40, 44). Siri blir till matematisk i relationen till 
Duplomaterialet. Hon tränar sin förståelse av matematik i mötet med Duplos egenskaper. Utifrån 
Bishops matematiska aktiviteter kan hennes lek relateras till aktiviteten ”design”. Hon hittade likheter 
och skillnader i enlighet med deras egenskaper, alltså utifrån form, storlek och färg, vilka hon redan 
kände igen, eftersom det är ett bekant material för henne i förskolan. Genom att hon designade duplon 
på olika sätt fick hon möjlighet att bli bekant med olika matematiska ordningar och symmetrier 
(Solem & Lie Reikerås 2004, s. 11). 
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Observation 2 

Siri ser två röda bilar som ligger i korgen. Hon börjar en ny lek tillsammans med Duplo och de röda 
bilarna. Hon plockar upp bilarna och försöker sätta dem ihop med hjälp av två andra Duplo-bitar. När 
dessa två bilar sätts ihop börjar hon sätta olika Duplo-bygg som tidigare legat bredvid väggen (Duplo-
byggen i observationen 1). Hon sätter dem i ordning såhär: det gröna bygget, det röda bygget och de 
andra formarna av byggen. Hon försöker sist lägga det långa gula Duplo-bygget på bilarna men det går 
inte. Det gula bygget välter och bryter i olika delar. Siri ser det och sätter ihop 
bitarna av det gula bygget för att de ska bli en helhet igen. Sedan tar hon upp 
dem. Hon mäter korgens längd med det långa gula Duplo-bygget. Plötsligt 
välter det gula bygget igen och hamnar parallellt med korgens undre kant. Siri 
tittar på det. Duplo som är kvar blir kortare än korgens kant. Hon sätter ihop 
igen några gula bitar på det gula Duplo-bygget för att det ska ha samma längd 
som korgens undre kant. Hon tar dem upp och mäter korgens övre kant samt 
innanför korgens övre och nedre kant. Sedan delar hon de gula långa Duplo till 
två lika halva delar och sätter ihop dem igen några gånger. 

Analys av observation 2 

I denna situation kan vi se och tolka utifrån Deleuze och Guattari att ett rhizomatiskt relationsfält 
uppstår när Siri möter material (såsom bilarna, korgarna och duplon-byggen). Det rhizomatiska 
relationsfältet innebär relationer som sammandrabbas i mötet mellan olika aktörer, där förändringar 
skapas (Holmberg & Zimmerman Nilsson 2013; Deleuze & Guattari 1987 i Hultman 2012). Vi ser 
också hur olika flyktlinjer och en vändning till någon annan händelse uppstår i empirin, där händelse 
skiftas till en ny händelse. Händelsen när Siri stapplades Duplo-bitar på de två bilarna skiftades till den 
nya händelsen när Siri mätte på korgens längd. Detta uppstod när Duplo-bygget bröt i olika delar.  

 

Samtidigt kan detta tänkas utifrån Barad (Lenz Taguchi 2012). I situationen blev Siri till ett aktivt 
matematiskt barn med egen, när hon tillsammans med Duplo kunde mäta korgens längd. Materialet 
såsom bilarna, Duplo och korgarna blir också en aktiv performativ eftersom de sätter igång rörelse och 
förflyttar ett situationsmoment till något annat. Det var exempelvis när de gula Duplo-bitarna välte 
ner, bröt i olika delar eller ramlade parallellt korgen. Det vill säga att en ny situation skapas ur den 
avslutande situationen. Intra-aktion ses också i situationen. Flickan och Duplo blir till i intra-aktion 
med varandra. Duplon blev mätredskap och Siri blev matematisk när de var tillsammans under leken. 

 

Empirin förklarar också en bild av att Siri blir matematisk även om det inte uppstår något ord under 
filmandet. Vi förstår att vi självklart blivit färgade av en matematisk diskurs genom att vi vet vad som 
kan vara och innebär matematik. Vi vet vad begrepp som exempelvis mätning innebär. Solem och Lie 
Reikerås (2004, ss. 208–218) förklarar att barnen brukar använda olika tillgängliga mätredskap för att 
kunna mäta det de intresserar sig för såsom pinne, linjal eller olika kroppsdelar. Mätning med 
tillgängliga mätredskap uppstår även i boken från Reggio Children: Skon och måttbandet (1997), där 
barnen hittar en ny väg att mäta och skapa en skiss av ett bord med hjälp av en sko och ett 
egentillverkat måttband. Därför förstår vi direkt Siris matematiska görande utan hjälp av det verbala 
språket. Hon satte Duplo-bitarna på den gula Duplo-bygget för att bygget skulle ha samma längd som 
korgen. Vi ser också att Duplo blir till något annat i mötet med Siri. De blev då till ett mätredskap när 
Siri försökte mäta korgens längd med dem. Därför blir Korgen och Duplo-bygget subjekt med en 
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kraft, vilket gör att Siri ses som matematisk. Duplo och Siri blir även annorlunda sig själva, inte länge 
samma person/sak som tidigare. Duplo-bygget blev då mätredskap samtidigt som Siri blev 
matematisk. Detta förklarar Lenz Taguchi (2012) att allt blir annorlunda i mötet med de andra 
aktörerna. Denna situation kan, utöver Bishops matematiska aktivitet ”design”, även förstås utifrån 
aktivitet ”mätning”. Siri prövade att bygga olika längder med Duplo-bitarna vilka hon mätte och 
jämförde med korgarna. Korgarna fungerade i detta fall som referensmått för hennes 
byggkonstruktion. 

Uno och matematik 

Observation 3 

Det är fyra barn och en pedagog som spelar Uno, ett kortspel som innehåller olika siffror, färger och 
tecken. Barnen sitter vid ett bord i ett rum som kallas för ”spels och puzzels hörn”. I början av spelet 
delar pedagogen ut sex kort till varje barn från vänstra sidan. Sedan börjar 
pedagogen först spela ut sina kort och lägger två kort och därefter vart och ett 
av barn efter. Under spelet pratar barn med varandra och förklarar varför de 
lägger olika kort under spelet.   

 

På bordet finns det de blåa två-korten som ligger översta på korthögen. Nu är 
det Saras tur att lägga kort. Då säger Siri till Sara.   

Siri: Din tur! Du har den blåa.  

Sara jämför sina kort och försöker välja. Hon tar upp två treor, rött och blå och alla ser 
hennes kort eftersom hon öppnar sina kort framför andra barn.  

Siri: Nu kan du lägga dina två trior om du vill. Trior, samtidigt som hon pekar på Saras 
kort. 

Nils: Hon bytte till blå igen. hon bytte till rött! 

Isak: Nej!!! Hon tar inte, inte samma siffror.  

Pedagog Lars: Kan du inte lägga den blåa?  

Siri: Det är för att hon har en färg och en siffra som är blå och den andra som är trea. 

Sara lägger den blå trean i högen. 

Pedagogen Lars: Så får hon lägga på den här, ah, eller vill du lägga den själv? säger han till 
Sara och tar hennes röda trea. 

Sara: Jag vill också. Hon lägger den röda trean i korthögen. 

Analys av observation 3 

Uno är ett spel som måste spelas efter bestämda regler och konventioner som vi kan koppla till en 
matematisk diskurs (i sättet som vi ser och förstår matematik), då det handlar om att hantera och 
matcha siffror, färger och figurer. I relation till Deleuze och Guattari kan detta relateras till det 
stratifierade rummet – rum som har bestämda villkor och regler – (Lenz Taguchi 2012; Unga 2013). 
Empirin visar hur Uno-korten synliggör barns matematiska kunskaper. Det uppstår utifrån ett 



24 
 

rhizomatiskt relationsfält när barnen, pedagogen och kortet möter varandra i ett mellanrum där lek, 
spel, lärande och konventioner samhandlade. Olika rum såväl det mjuka som det stratifierade 
överlappas varandra, vilket vi inte kan särskilja om det egentligen är lek eller lärande som uppstår. Det 
vill säga att immanensplanen skapas av alla kroppar som möter i det rhizomatiska relationsfältet (Unga 
2013). Kortet som lades i högen påverkade den nästa deltagaren som måste tänka hur de skulle välja 
sina kort efter den tidigare deltagaren. Färger och siffror på korten avgjorde hur deltagare skulle agera. 
Vi förstår också att mötet mellan människorna och korten skapas båda begränsningar och potentialer. I 
situationen uppstod begränsningar när barnen som inte hade kort som kunde relateras till kortet i 
högen fick dra nya kort eller inte lägga korten i högen. Samtidigt skapade korten potentialer för att alla 
barnen kunde lära sig matematik och fortsätta sitt spel utan hinder. 

 

Utifrån Barad kan vi se att materialet som Uno-kort kan bli agentiska i den meningen att de kan 
påverka och medverka i barnens matematiska förståelse (Lenz Taguchi 2012). Samtidigt ger korten en 
kraft till rörelse där barnen kan prata och resonera matematiken i spelet, vilket även kan kopplas till 
Bishops matematiska aktivitet ”förklaring och argumentation” (Solem & Lie Reikerås 2004, s. 11). I 
situationen argumenterade barnen hur spelet skulle utföras. Siri försökte förklara för Isak och Nils 
varför Sara kunde lägga sina två kort. Tillblivelseprocess skapas också i intra-aktion mellan barnen 
och kortet. Barnen ses som matematiskt och kompetenta, samtidigt som korten ses som subjekt, inte 
objekt i spelet. Korten i Saras hand och på högen sa till barnen hur varje barn kunde tänka. Barnen 
kunde argumentera eller logiskt förklara till varandra hur de hade tänkt och varför. Sålunda visar det 
att Uno-korten ger barnen potentialer och synliggör de matematiska kunskaperna (utifrån Bishops 
matematiska aktiviteter såsom räkning, design samt förklaring och argumentation) när korten, barnen, 
pedagogen och rum flätas samman i detta rhizomatiska relationsfält.  

 

Ytterligare matematik som vi kan se i denna observation är klassificering, antal och förståelse för 
siffror, räkne- och talsystem, vilka ingår i den matematiska aktiviteten ”räkning” (Solem & Lie 
Reikerås 2004, s. 12). Räkningen lärdes ut och sågs när pedagogen delade ut korten. Pedagogen 
använde principen om ett-till-ett-korrespondens. Begreppet ett-till-ett-korrespondens innebär att 
koppla och relatera ett föremål ur en mängd till något annat – såsom andra objekt eller siffror 
(Björklund 2009, s. 46). Det var när pedagogen delade ut kort till varje barn och räknade samtidigt. I 
kortspelet tränar barn också hur de ska klassificera korten efter färger och siffror som står på korten. 
Barnen spelade i situationen efter sin ordning från vänster. De väntade på sin tur. Under spelet 
sorterade barnen sina kort som de hade i sina händer och jämförde sina kort mot det sista kortet på 
högen. De såg sambandet mellan tal och abstrakta symboler (siffror). Detta kan relateras till 
klassificering, där barnen särskiljer och urskiljer egenskaper av föremål. Det vill säga att de hittar 
likheter och skillnader av föremål (Forsbäck 2006, ss. 60–65). Därför uppstår matematiken hela tiden i 
denna situation. 

Matematik i teckningen 

Observation 4 
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En flicka vilken vi väljer att kalla för Sara, sitter vid ett bord i avdelningens ateljé. Pedagogen har 
ställt en stor låda med pennor i olika färger på bordet samt några vita A4 papper delade på mitten. Sara 
tar ett papper och en röd penna från lådan. Hon funderar en lite stund och sedan springer hon ut ur 
rummet. När hon kommer tillbaka håller hon en pärlplatta i form av en bil i handen. Hon sätter den på 
pappret och ritar rund bilens avtryck med den röda pennan. Sedan ritar hon 
små trianglar på bilen, som ser ut som taggar. Vi frågar vad hon gör och hon 
svarar: ”Så här har prinsessor på huvudet. Och den är till prinsessan. Den är 
en prinsessbil”! 

Analys av observation 4 

Om denna observation analyseras utifrån Deleuze och Guattari kan det sägas 
att Sara och hennes tankar, pärlplattan, papper, pennor påverkar och medverkar med varandra på ett 
ömsesidigt sätt. Allt som pågår i situationen förändras om och om igen till något nytt. Saras rörelse 
tillsammans med penna och pärlplattan bildade en bild som skapade förståelse för matematiken: form, 
figurer och mönster. Detta kan kopplas till Bishops matematiska aktivitet ”design” (Solem & Lie 
Reikerås 2004, s. 11). Samtidigt förändrades pappret till något helt annat från ett tomt vitt papper till 
en bild med olika former och färger. Det vill säga att pappret blir annorlunda i sig självt. Detta 
relationsfält ska kunna tolkas som rhizomatiskt då olika knölar av relationer mellan materialen, flickan 
och diskurser sammandrabbas (Deleuze & Guattari 1987 i Hultman 2012; Lenz Taguchi 2012). 

 

Utifrån Barads agentisk realism kunde vi se intra-aktionen mellan flickan och materialen, alltså 
papperet, pennan och pärlplattan. Flickan konstituerade sina idéer med hjälp av materialen och 
materialen konstituerades från flickan. Det innebär att både flickan och materialen var aktiva 
performativa agenter och den kunskap som producerades genom denna mötte, var performativ 
kunskap (Lenz Taguchi 2012). I relation till matematik kan man säga att flickan blev till matematisk 
genom intra-aktion med materialen. Storleken och formen på pärlplattan, storleken och formen på 
papperet samt pennas möjligheter gör att Sara väljer just dessa material för att förverkliga sin idé, 
alltså att teckna en ”prinsessbil”. Pärlplattan, papperet och penna får agens eftersom de föredrar och 
förändras i möte med Saras händer och idéer. Sara har också agens eftersom hon föredrar och 
förändras i möte med materialen. Den matematiska kunskapsskapande flätar således samman med 
tillblivelse eftersom det är där lärandet uppstår och produceras, i inta-aktionen mellan dem (Lenz 
Taguchi 2012). Materialens egenskaper och de diskursiva föreställningar de bär med sig kring hur de 
får användas samt Saras erfarenheter om materialen och om hur en ”prinsessbil” ser ut leder således 
till ett visst matematiskt lärande och en viss matematisk identitet. Solem och Lie Reikerås (2004, ss. 
22–23) betonar vikten av detta samspel som kan fungera som en nyckel för barns vidare symboliska 
språk i matematik. Emellertid kan vi inte säga vilket symboliskt språk i matematik Sara utvecklade. 
Det är kanske så att språket blir till förnimmelse i hennes kropp som hon sedan kan återuppleva eller 
erfara igen längre fram. Vi kan konstatera också att hon blev till matematisk då materialens potential 
gjorde henne till matematisk, genom intra-aktionen i tillblivelseprocessen. 

Matematik i rolleken 

Observation 5 
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Tre barn leker i avdelningens centrala rum i en hemvrå där det finns fyra stolar och ett bord i barnens 
höjd. De har också tagit fram många filttäcken från ett skåp i samma rum. De diskuterar vilken roll var 
och en ska ha för sin lek. Ett barn, vilket vi kallar för Eva, vill vara stora syster. Ett annat barn, som vi 
kallar för Tina är lilla syster och det tredje barnet, som vi kallar för Lova, är ”mamma”. Vi ska sova 
säger Lova och ordnar en filt på bordet. Eva placerar två stolar bredvid varandra och lägger en filt över 
dem. Sedan rullar hon en annan filt och förklarar till de andra barnen att det är en kudde. Tina tittar 
noga på hur Eva gör och gör sedan likadant. Hon försöker sedan fästa en filt på stolarnas rygg men 
filten glider och ramlar hela tiden. Hjälp säger hon och Eva vänder sig mot 
henne. Jag kan inte göra min balkong säger Tina. Eva tittar på henne och sedan 
fortsätter hon att ordna sin egen säng. Tina ger upp efter en sista försök att fästa 
filten på stolarnas rygg utan resultat. Hon tittar på hur de andra barnen har gjort 
och säger: Jag vill också ha en kudde. Vi har inga flera täcken säger Lova. Tina 
kommer till oss och frågar efter ett täcke. Vi tittar runt och vi hittar en liten 
handduk i en docksäng. Vi frågar henne om hon tycker att den kan fungera som 
en kudde. Hon tänker en liten stund och sedan tar hon handduken och går tillbaka 
till sin säng. Hon viker den och placerar den på sin säng. Det är sovdags säger 
Lova. Tina och Eva lägger sig i sina sängar och Lova täcker dem med filtarna. 
Sedan lägger hon sig själv också och försöker lägga filten på sig. 

Analys av observation 5 

Filtarna i denna leksituation gav potentialer för att leken startas. Barnen hade olika idéer om vad filten 
kunde bli såsom en kudde eller en balkong. Solem och Reikerås (2004, s. 12) säger att rollek är en 
grund för hur ordningsföljd, föreställningar om saker och ting och ett logiskt samband skapas och 
utvecklas. Barnen och material i situationen skapade tillsammans olika villkor och regler i denna 
rollek. Filtarna blev till kudde och madrasser. Barnen blev till mamma, stora systern och lilla systern. 
Detta kan förstås som en immanensplan som skapas mellan leken och verkligheten, barn och material 
samt mellan olika tidpunkter Utifrån Huizinga (2004) är leken både på allvar och på låtsas, verklighet 
och fantasi, ont och gott på samma gång. Detta synliggjordes att barn var riktigt aktiva och på allvar i 
sin lek. De delade olika roller med varandra och föreställde sig och saker på olika sätt. Rolleken kan 
också förstå som en tillblivelseprocess som uppstår när barnen föreställer sig som någon annan (Lenz 
Taguchi 2012). I den rolleken exempelvis blev barn inte samma personer som tidigare. De blev istället 
olika familjemedlemmar, systrarna och mamman. Tiden förändrades också till någon annan tid. Det 
blev sovdags då. 

  

Utifrån Bishops matematiska aktiviteter kan leksituationen kopplas till aktiviteter ”mätning”, ”design” 
samt ”lekar och spel” (Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004, s. 11–12). Barnen tränade area och längd 
när de provade att placera filtarna på bordet, stolarna och fästa en filt för att göra en balkong. De övade 
med form när de provade att forma och forma om filtarna till kuddar och med ordningsföljd och 
logiskt samband när de bestämde sig för sina olika roller i leken och vad varje och en ska göra utifrån 
respektive roll.   

 

Här kan vi dessutom se Barads teoretisk aspekt, precis som i andra observationerna, att barnen och 
materialen blev aktiva performativa agenter som arbetade tillsammans intra-aktivt. Situationen kan 
kopplas till matematiska begreppen tänkagöra, kännatänka och mätakänna som Palmer (2011, ss. 47, 
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61) menar att de bildas när kroppen och huvudet, material och miljö samarbetar intra-aktiv. Barnen 
tänkte exempelvis och gjorde på ett visst sätt i möte med stolarna och bordet vilket gav upphov till den 
rolleken. De tänkte på hur stolarna och bordet används och hur de kan bli till något annat för sin lek 
och sedan gjorde som de hade tänkt. De kännatänkte genom att känna filtarna med alla sina sinnen och 
tänka hur de kunde göra med dem. De mätakände också genom att mäta med ögonen och händerna 
filtarnas längd och genom att tänka och välja vilka som kunde bli till en madrass, en kudde och ett 
täcke. Allt fungerade som ett rhizomatiskt system. Det innebär att barns tänkande och kropp och 
materialens egenskaper och möjligheter till förändring blev aktiva krafter i kunskapsskapande 
processen.  

 

Sammanfattningsvis så handlar dessa leksituationer ovan om händelser av aktivt samhandlande mellan 
materialiteter, deras olika krafter leder till förändringar. Materialens interaktioner med barns kroppar 
och tänkande kan förstås som en kraftfull händelse där i möte med varandra skapar immanens. Duplo, 
Uno-kort, pärlplatta, papper, pennor, stolar, bord och filtar är aktiva agenter som skapar kunskap 
tillsammans med barnen genom att inta-agera. Lärande och tillblivelse, kroppen och kunskap hänger 
samman och påverkar varandra ömsesidigt inom ett rhizomatiskt relationsfällt. 

Diskussion  
Studies syfte har varit att undersöka och identifiera, utifrån det posthumanistiskt perspektiv, hur 
material i förskolan påverkar och medverkar tillsammans med barn i leken och vad det betyder för 
deras matematiska förståelse och kunskapsskapande. Frågeställningarna vi utgått ifrån för att 
undersöka detta är: Vilka matematiska potentialer uppstår i möte mellan barn och material som aktiva 
aktörer i förskolan? Samt På vilka sätt kan relationer mellan olika aktörer, såväl de mänskliga som de 
icke-mänskliga synliggöras i ett rhizomatiskt fält i barns aktiviteter? 

Vi har använt videoobservationen för att synliggöra barns lärprocesser och intra-aktion tillsammans 
med tillgängliga material. Resultaten visar att såväl det materiella och människor blir aktiva aktörer i 
de olika aktiviteterna och att materialen inverkar på barns matematiska förståelse och potentialer i 
varje sammanhang. Barnen och materialen kan förklaras som ett intra-aktivt flöde, som förändras och 
blir till om och om igen. Detta såg vi när filtarna förvandlades till madrasser och kuddar, när 
pärlplatta, Duplo-bitar och Uno-kort förflyttade sig i möte med barnens händer och tankar. Dessutom 
visar resultatet att relationer mellan barn och material skapas som ett rhizomatiskt relationsfält inom 
ett immanensplan. Kunskap i matematik sprids genom det rhizomliknande systemet, där både barnen 
och materialen blir en del i systemet. Exempelvis skapar Siri samband tillsammans med Duplo som är 
i ständigt förändring då i deras gemensamma immanensplan (ett ömsesidigt mellanrum), detta vill säga 
deras sätt att vara, finns med andra kunskaper och erfarenheter (Lenz Taguchi 2012, s. 52).   

 

Vi kommer nu att diskutera vad dessa resultat innebär i förhållandet till tidigare forskning och hur de 
kan besvara studiens frågeställningar. Resultatet av vår empiri visar att olika material ger barn olika 
matematiska förståelser. Med hjälp av Bishops matematiska aktiviteter har vi identifierat matematik i 
alla observationstillfällen, i och med där det inte fanns något tydligt taluttryck (Solem & Lie Reikerås 
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2004). Så, vad för matematik har uppstått? Hur blir Duplo, pärlplattan, papper och penna, kortspel 
samt filtarna performativa agenter i intra-aktiva processen med barn och vilka är konsekvenserna för 
barnens kunskapsskapande? Skulle andra material leda till en annan matematisk förståelse? 

 

När barn mötte material och omvänt uppstod det förändringar. Barnen och materialen blev till något 
annat i intra-aktion med varandra, samtidigt som matematiken synliggjordes.  Observationen med Siri 
och duplon gav exempel på potentialer som mätning, klassificering, form och storlek som uppstod som 
effekter genom Siris möte med duplon. När barnen spelade med Uno-korten gav korten också barn 
potentialer att kunna resonera, klassificera, jämföra och förstå samband mellan symboler och antal.  
Pennorna, pappret och pärlplattan gav Sara matematiska potentialer på form och mönster och i 
rolleken gav filtarna barn förutsättningar på hur leken skulle drivas och förstås.  Det innebär att olika 
material gav olika matematiska potentialer och olika förståelser i matematik vilket stämmer med den 
tidigare forskningen som vi har studerat i denna uppsats. Fördelar med att barn använder kortspel 
tydliggörs exempelvis i Kirklands, Mannings, Kyokos och Hicks studie (2015), där de påpekar att 
kortspelet förstärker barns matematiska förmågor.  

 

Materialen i observationerna blev performativa agenter i enlighet med det Lenz Taguchi (2012) 
beskriver. Det vill säga att de fick kraft och producerade kraft genom att frambringa olika 
handlingsmönster hos barnen. Materialet gjorde att matematiken synliggjordes av barnen. Utan 
materialen kunde situationen bli till något annat. Det vill säga att barnen från vår empiri kunde leka sin 
rollek, mäta och rita olika former när olika material, såsom Duplo-bitar, filtar, Uno-kort, pärlplatta, 
pennor och papper, fanns tillgängliga i mötet med varandra. Jewitt, Kress, Ogborn och Tsatsarelis 
(2001) tidigare forskning har gett oss kunskaper om att barnen tillsammans med material skapar 
tecken som bygger på motiverade samband mellan materialen och det barn vill skapa mening kring. 
Liknande skriver Änggård (2009) också, det vill säga att material hjälper barnen att skapa sitt regiplan 
(hur olika roller ska fördelas till varandra och hur material ska föreställas). Förmågan att skapa 
regiplanet är en förutsättning för fantasier och förmåga i att föreställa och förstå rolleken. I motsats till 
Jewitt, Kress, Ogborn och Tsatsarelis (2001) betraktar Änggård (2009) inte material som subjekt där 
tillsammans med människor påverkar och medverkar med varandra i den kunskapskapande processen 
utan betraktas som objektet eller verktyg som väntar på att användas.  

 

En annan konsekvens genom materialens intra-aktion tillsammans med barnen är att leken med 
materialen och lärandet är sammanflätande utan att kunna skiljas åt, där immanensplanet (ett 
ömsesidigt mellanrum) skapas. Barnen lär sig genom leken tillsammans med olika material. Att 
lärandet ska ske genom lek poängteras i läroplanen för förskola (Skolverket 2016).  Dessutom 
synliggör vår studie att barnen kan experimentera och utforska hur materialet kan användas utifrån 
deras idéer som uppstår när de möter materialet, vilket också förklaras i av Olssons (2012, 2013) samt 
Dahlbergs, Olssons och Theorells artiklar (2013) utifrån studien Det magiska språket. Duplo-bitarna i 
observationer exempelvis användes som mätredskap, pärlplattan användes för att avbilda formen av en 
prinsessa och filtarna blev en del av barnens rollek. 

 

I frågan om andra material skulle leda till en annan matematisk förståelse är relativt svårt att ge ett 
fastställt svar. Sinclairs (2001) påpekar exempelvis i sin studie att anledningen som gör att barn väljer 
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vissa matematiska problemlösningar gentemot andra är, utöver barns medfödda sensibilitet och 
intresse, tvetydighet om det de redan kan och inte kan, men de är nyfikna att pröva sig fram, i arbete 
med nya material. Hultman (2011) beskriver i sin tur att om en aktör, materiell eller mänskliga, inte är 
med kan processen ske på ett helt annat sätt eller kan till och med stanna upp. Barn blir kompetenta i 
mötet med materialet. Det innebär att den matematiska förståelse som uppstår beror också på alla 
aktörerna och inte bara de materiella. Utifrån detta perspektiv kan vi konstatera att den kunskap i 
matematik och kompetens som dessa material medfört, avser just de specifika sammanhang och den 
specifika möte med just dessa barn. Om vi exempelvis ska tänka på Siri i leksituationen med pärlplatta 
och ritning i stället för Sara kan vi inte säga med säkerhet vilken matematisk förståelse som möte 
skulle leda till, på samma sätt som om vi kan tänka på Duplo i Saras händer. Här behöver vi snarare 
hjälp av även ett annat teoretiskt perspektiv, som socialsemiotik som fokuserar på barns 
meningsskapande processer, eftersom det posthumanistiska inte kan ge ett tillförlitligt svar.  

 

I samband med resonemanget ovan behöver vi även ta hänsyn till att barnens lekaktiviteter i 
observationerna skedde i aktiviteter som inte var reglerade av vuxna. Barnen i våra observationer 
kunde välja själva vilka material de intresserade sig för och som de ville ägna sig åt i leken. 
Matematiken lärdes inte ut och undervisades inte i de specifika aktiviteterna utan det uppstod i alla 
rum. Lenz Taguchi (2012) och Unga (2013) säger att mitt i olika rum, stratifierade och glatta, som 
överlappar varandra uppstår kunskaper och potentialer eftersom det är där barnen inträder. Emellertid 
även om barnen i vår empiri fick möjlighet att leka med vad de ville kan vi inte bortse från faktum att 
det alltid finns olika förutbestämda lokala regler och villkor, vilka säger till barnen hur saker och ting 
ska användas och hanteras. Nordin-Hultman (2004) säger också om detta i sin avhandling att de vuxna 
alltid har makt att bestämma och begränsa barnens möjlighetsvillkor. Barnen ska alltid göra efter det 
de vuxna säger där diskurser avgör hur regler och villkor representeras i förskolans kontexter. Vi vet 
inte till exempel om barnen valde de materialen för att det var de som var tillgängliga och fick 
användas och om de hade möjlighet att använda andra material som fanns undanstoppade i lådor och 
skåp i avdelningen. Det skulle kunna ge aktiviteterna en annan mening och därmed en annan mening i 
vår analys då även har blir vår valda teori otillräcklig. 

 

Ytterligare, som vi redan nämnt, tydliggör studien att relationer mellan människor och material skapas 
i mötet med varandra i ett rhizomatiskt fält. Därför ska materialet inte betraktas som objekt för lärande 
som betonas i Kirklands, Mannings, Kyokos och Hicks studie (2015) utan det är också subjekt som 
leder till lärandet. Materialet blir till och ses som subjekt när det tillsammans med barnen skapar en lek 
i mötet, medan det andra materialet som inte tillsammans med barnen i mötet blev objekt eller inte har 
kraft som gör att saker och ting förändras (Lenz Taguchi 2012). Exempelvis sågs Duplo-bitarna som 
objekt i Saras aktivitet (när Sara skapade sin teckning) eftersom de stod i ett annat rum. Men Duplo-
bitarna blev istället subjekt i mötet med Siri (i aktiviteten med bygg och konstruktion) när Siri och 
Duplo var tillsammans i samma rum och skapade mötet. De här aktiviteterna sker samtidigt men i 
olika rum. Dessutom kan detta exempel kopplas till Hulmans studie (2011), där olika nätverk som 
samtidigt uppstår och överlappar varandra kan påverkas eller inte alls har förhållande till varandra. Det 
vill säga att i olika nätverk finns specifika aktörer som sammankopplas och bildar en kedja av 
relationer. När Siri lekte med Duplon uppstod pärlplattan och Sara inte samma nätverk som Siri och 
omvänt. Sara och pärlplattan uppstod istället i andra nätverk som pågick samtidigt som Siris. Detta 
problematiserar det posthumanistiska perspektivet att det blir svårt att kunna se olika aktörer som 
överlappar varandra i samtidighet. Exempelvis vilka aktörer som uppstod i samma nätverk när Siri 
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lekte med Duplo. Var det material som stod i hemsvrån (stod bredvid legohörnet) med i Siris lek? 
Materialet kan också minska i kraft när nya aktörer uppstår (Lenz Taguchi 2012). I situationen 
påverkade bilarna inte länge Siri när den gula Duplo-bygget bröts isär och hamnade bredvid korgens 
kant. Korgen blev istället då agentisk som gjorde att händelsen förändrades, när den mötte Siri. 
Flickan slutade leka med bilar och började mäta korgen med Duplo-bygget.  

 

Ytterligare förstår vi att allt som sker i situationerna möjligt inte kan räknas som en effekt av 
materialet utan effekt av oss som framträder där. Det visade sig i fältet att barnen slutade leka med 
materialet (Duplo) och började prata med varandra när vi båda två satte bredvid och observerade. Det 
vi gjorde då var att vi istället observerade var för sig och hade lite avstånd från barnen. 

 

Som en sammanfattning kan vi säga att det inte går att betrakta materialet som objekt som ligger 
längst ner i hierarkierna efter människorna, utan att materialet och människor ska positioneras på en 
överlappad och horisontell nivå, nämligen utan hierarkier. Det vill säga att människor och material 
påverkar och medverkar i tillblivelseprocessen, där människorna och materialet blir något annan och 
annorlunda sig själva i det rhizomatiska relationsfältet. Detta leder till att barns matematiska förståelse 
och kunskapsskapande uppstår i mötet med materialen. 

Betydelse för förskoledidaktiska praktiken och 
professionen 
 

Vad är matematik och hur ser det ut i vardagliga och förskoledidaktiska sammanhang, inom och 
utanför förskolans grind? Svaren kan varieras på olika sätt beroende på den förståelse kring 
matematiken var och en har. Vissa tror att matematiken enbart ska innefatta räkning, lösning på 
ekvationer eller mätning medan vissa påstår att matematiken finns överallt omkring dem (Björklund 
2009, ss.10ff). Utifrån tanken att matematik finns överallt kan väldigt mycket förstås som matematiskt 
och förståelsen kan uppstå och tolkas olika beroende på diskurser, kunskapssyner eller sociala 
överenskommelser på hur matematiken ses i vardagen eller hur matematik används i olika 
sammanhang (Ibid, ss. 17ff). Barnen som ritar figurer på pappret, leker rollekar eller spelar kort eller 
bygger med Duplo kan ses som matematiska om pedagoger har en syn på matematisk kunskap. I ett 
rhizomatiskt relationsfält sammandrabbas olika aktörer såväl det mänskliga och icke-mänskliga samt 
olika tankar, vilket bidrar till olika förståelse om saker och ting som representerar vekligheten och 
kunskaper som skapas i mötet (Lenz Taguchi 2012). Varje enhet i detta rhizomatiska relationsfält har 
sin egen roll och betydelse för hur kunskaper ska synliggöras. Därför är det viktigt tänker vi att 
pedagoger har olika kunskapssyner på matematiken för att kunna se det barn gör tillsammans med 
olika material som blir till matematik, samtidigt som pedagogerna också vet om att material blir till 
subjekt när de möter barnen. 

 

Vår studie visar att olika material synliggör olika matematiska områden. Materialet leder till att barn 
lär sig och experimenterar olika förståelser för matematiken: mätning, förklaring, lokalisering, form 
och mönster etcetera. Utifrån detta perspektiv menar vi att det är viktigt för förskollärarna att se vad 
som finns tillgängligt och vad barnen gör i förskolan. Det är viktigt att pedagogerna bli medvetna om 
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att olika material ger barnen både begränsningar och potentialer för matematiska kunskapskapande. 
Barnen lär sig att mäta tillsammans med Duplon. Men Duplon kan inte ge en bra förutsättning i barns 
rollek som filtar eftersom de inte kan bli en kudde eller en balkong i leken. Därför måste olika material 
presenteras och finnas i förskolan för att barnen tillsammans med dem kan skapa olika förståelse för 
matematiken. Samtidigt kan miljöer och material bli viktiga agenter som avgör hur verksamhet i 
förskolan ska se ut. Nordin-Hultman (2004) säger att barnen blir till något/någon beroende på miljöer. 
Barnen ses som matematiskt om de vistas i miljöer som där det finns olika variationer av tillgängliga 
saker. En tillblivelseprocess skapas när barnen möter olika saker och ting i den pedagogiska miljön. 
Vad kommer att hända om det i förskolans miljö inte finns tillgängliga material för barn att 
experimentera och utforska? Hur och vad händer om material alltid finns i skåp som barnen inte kan ta 
ut själv? Vad händer om barnen kan hämta saker själva och det finns variationer av olika material? 
Svaret är att det har en betydelse hur saker och ting organiseras i förskolans miljö. Material är en 
viktig agent som i ett intra-aktivt möte får betydelse för synliggörandet av ett matematiskt lärande och 
kunskapsskapande.  

Slutsatser 
Det är ju inte enbart barn som genom sina erfarenheter, intresse och val styr vilka handlingsmönster 
som skapas i leken. Det är också allt icke-mänsklig som är med och påverkar dessa handlingar och 
kunskaper. Barnen i våra observationer upplever matematik i möte med de materiella dimensionerna i 
förskolan. Allt är ömsesidigt beroende av varandra dock inte i den meningen att de hänger samma, i 
enlighet Lenz Taguchis (2012, s. 53) uppfattning. Hon menar att vi inte kan veta i förväg vad något 
kommer att bli eftersom allt är i ständigt rörelse och förändring mitt i ett komplext relationsfält. 

 

Vi vill betona betydelsen av att betrakta materialen i förskolan på samma sätt som vi betraktar barn det 
vill säga som aktiva aktörer i det som sker. I likhet med det Nordin Hultman (2004) skriver i sin 
forskning visar den studien betydelse av att vända på det pedagogiska fokusen från den mänskliga till 
den materiella, från förklaringar som enbart inkluderar individerna till förklaringar som innefattar 
andra faktorer som material och miljö. Genom att ställa frågor som riktar sig mot materialen, på 
samma sätt som utifrån ett antropocentriskt perspektiv skulle rikta sig mot individerna, utmanar vi och 
inte mindre ifrågasätter uppfattningar som tenderar att bli naturliga, såsom att allt lärande finns och 
produceras inuti individen. Mot den bakgrunden ligger materialen och människorna snarare på samma 
positioner i det horisontella planet, där relationer överlappas och sammandrabbas med varandra på ett 
ömsesidigt sätt. 

Vidare forskning 
Då betydelse av materialen har lyfts upp kunde potentialitet och kunskapskapande i matematik 
synliggöras. Med detta som utgångspunkt skulle vara intressant att ägna oss åt och vidare undersöka 
förskolans andra läroämnesdimensioner. Att undersöka hur olika ämneskunskaper kan relateras till 
varandra i ett rhizomatiskt relationsfält, där olika aktörer såväl människor och material som diskurser 
binds samman utan att kunna skiljas åt. Frågor som vi skulle kunna ställa för vidare forskning är 
exempelvis: vilken potentialitet i ämnen, såsom estetik, naturvetenskap, teknik, språk och 
kommunikation kan synliggöras i möte mellan barn och material i förskolan? Hur material 
tillsammans med barn kan skapa förståelse för andra ämneskunskaper i ett transdisciplinärt lärande? 
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Det skulle också kunna bli intressant att utvidga kunskapssyn på posthumanistiskt perspektiv för att 
utveckla arbetssätt med material i förskolan utifrån att barn lär sig genom lek och intra-aktion med 
material som våra analyser visar. Sålunda kommer tänkandet på det transdisciplinära lärandet att skapa 
en ytterligare relevant kunskap för pedagoger att kunna se olika samband mellan olika 
ämneskunskaper som uppstår när barn och material möter varandra. Detta blir intressant att studeras 
även mot bakgrund av att innehållet i läroplanen för förskolan (Skolverket 2016) snarare förhåller sig 
med ett individinriktat perspektiv, vilket kommer i kontrast till vad denna studie studerar. 
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