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Sammanfattning 

Studiens syfte är att utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv beskriva samt diskutera hur verksamheten 

tillämpar ett samverkande estetiskt- och matematiskt arbetssätt. Denna uppsats har jämfört områdena 

och valt att lyfta fram estematik, vilket är ett nytt begrepp som införts för att synliggöra samarbetet 

mellan matematik och estetik. Utifrån syftet har tre frågeställningar lyfts fram: Hur nyttjar 

verksamheten matematiken i relation till estetiken och hur ämnena samverkar med varandra? Vilken 

beroendeställning har ämnena i relation till varandra, avsätts det tid för respektive ämne separat och i 

så fall varför? Hur tar ämnena plats i förskoleverksamheten, är något av ämnena underordnat 

respektive överordnat? Metoder som användes för datainsamlingen var observationer av pedagogernas 

aktiviteter och stimulated recall med förskollärare. Studiens resultat lyfter fram att estematiken formar 

sig efter aktiviteter. Det innebär att utifrån de olika aktiviteterna så växlar den överordnade rollen 

mellan estetik och matematik. Vidare synliggörs det i både resultat och diskussion att förskollärare 

kunskap om ämnesområdena har en avgörande roll för hur de lyfts fram i verksamheten. Studien lyfter 

fram en slutsats som belyser vikten av pedagogers tid för reflektion med utomstående för 

professionsutveckling. 

  

 



 

 

Abstract 

The aim of the study is to describe from a socialsemiotic perspective, and discuss how the preschool 

activities uses aesthetic and mathematical methods in collaboration. This essay has compared the areas 

and chosen to highlight aesthematics, which is a new concept introduced to visualize the cooperation 

between mathematics and esthetics. Based on the purpose, three questions have been raised: How does 

preschool activities use the mathematics in relation to aesthetics and how the disciplines interact with 

each other? What dependency do the subjects have in relation to each other, is the time allocated for 

each topic separately and, if so, why? How do subjects take place in preschool activities, is one of the 

subjects subordinate to or above? Methods used to gather empirical data were observations of 

preschool teachers activities and stimulated recall with preschool teachers. The results of the study 

highlight that the aesthematics are shaped after activities. This means that based on the different 

activities, the overall role of aesthetics and mathematics changes. Furthermore, both results and 

discussion reveal that preschool teachers knowledge of the subject areas plays a decisive role in how 

they are highlighted in preschool activities. The study highlights a conclusion that clarifies the 

importance of the preschool teachers time for reflection with third parties for professional 

development. 
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Förord 

Vi som har skrivit detta examensarbete är Madelene och Emma. Vi har arbetat dag som natt och efter 

blod, svett och tårar har vi nu lyckats genomföra denna text som många gånger har ställt till med att vi 

velat slita av oss håret. Det är genom den hjälp vi fått av våra stöttande familjer och nära vänner som 

peppat upp oss till stjärnorna som vi nu är klara med examensarbetet. Vi har trots allt slit haft otroligt 

roligt när vi formulerat, utvecklat och omformulerat denna uppsats.  

 

Vi vill ge ett stort tack till vår fantastiska handledare Rikard som har stöttas oss i med och motvind 

genom vår process i arbetet.  

 

Vi vill även ge ett särskilt stort tack till Sofia, Linda, Oskar, Giulia, Erika, Nina och Joshua som stöttat 

oss i hur det är att skriva ett sådant stort arbete och hjälpt oss att göra “tankekullerbyttor” som fört 

studien framåt. Vidare vill vi även tacka alla de informanter som deltagit i studien och gjort det möjligt 

för oss att samla in studiens empiri. 

  

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Litteratursökning efter tidigare forskning gjordes tillsammans på stockholms universitetsbibliotek. 

Referenslitteratur har vi sökt efter på egen hand för att sedan ha tagit upp litteratur förslagen för 

diskussion angående om den berör examensarbetets sammanhang. Genomgående i hela processen av 

denna studie har vi tillsammans planerat, samlat in data, utformat och skrivit fram textens utformning 

samt det innehållsliga genom ett nära samarbete. Under insamlingen var vi på samma förskolor men 

på olika avdelningar, under genomförandet av stimulated recall var båda närvarande. Att leda 

stimulated recall var en uppgift som vi delade lika på. Texten har skrivits och bearbetats genomgående 

av båda två via ett gemensamt dokument, varav vi båda har varit involverade i alla delar kontinuerligt. 

Vi har valt att arbeta på detta sätt då vi upplever att texten har en större potential att utvecklas om vi 

har fler “ögon” på den. 
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Inledning  

Områdena estetik, exempelvis som musik, dans, bild och teater, och matematik kan ses som antingen 

ett område då samverkan skapar en gemensam grund eller att de två ämnesområdena ses som 

separerade plattformar. Tankarna om en samverkan mellan estetik och matematik har under hela vår 

förskollärarutbildning funnits med i våra tankar och reflektioner. Vi kom att diskutera denna 

integration av ämnena matematik och estetik, då vi båda har arbetat som barnskötare och sett hur de 

olika arbetslagen har gjort uppdelningar mellan ämnesområdena. Matematiken har i verksamheten 

noga blivit synliggjort och dokumenterad för att sedan lyftas med barn, arbetslag och föräldrar. Stort 

fokus har varit på att det matematiska barnet utforskat och erövrat matematisk kunskap med hjälp av 

estetiska ämnesområden (Skolverket 2010, s.6-7). Vidare har verksamheterna där vi arbetat tidigare 

använt många olika estetiska ämnen men i de flesta fall har estetiken använts som just ett verktyg eller 

ett redskap för att fördjupa sig inom andra ämnesdiscipliner, ett undantag är då estetiken ägt rum i den 

fria leken. Det sker inte heller i den fria leken att estetikens egenvärde blir synliggjort. Påståendet om 

att estetiken och matematiken har en likvärdig plats inom förskolans verksamhet men att 

ämnesområdenas värderingar inte synliggörs som jämställda. Det har alltså varit med under hela 

utbildningen vilket har gjort oss nyfikna på hur dessa ämnen används. Används de var för sig eller 

samverkande, och blir båda ämnesdisciplinernas egenvärde likvärdigt synliggjort eller väger ämnena 

olika tungt i förskolan? 

 

Denna undersökning kommer att behandla matematiken i relation till estetiken och hur ämnena 

används i förskolans dagliga verksamhet. Genom att sammanfläta orden, estetik och matematik, vill vi 

också föra fram ett nytt begrepp estematik, vilket signalerar att matematik och estetik ses som 

jämställda och även integreras i det pedagogiska arbetet. Vi kommer i detta arbete att tala om 

estematik och utifrån detta även tala om ett estematiskt arbetssätt- och meningsskapande. Estematik ser 

vi som ett begrepp som kan ge förskolepersonal möjligheten att få ökad förståelse för integrerat arbeta 

med båda ämnena. Den tidigare forskningen är begränsad ifråga om hur ämnesområdena integrerar 

med varandra och hur förskollärare lyfter fram estetiken och matematiken. I läroplan för förskolan 

(Skolverket 2010, s.6-7, 10) skrivs det om matematik och estetik som skilda ämnesområden där 

estetiken genererar kunskap till olika kunskapsområden, detta är något som vi ser som problematiskt. 

Vår ambition med studien är att undersöka hur förskolor arbetar med estetik och matematik och i 

synnerhet det samverkande arbetet mellan dessa ämnesområden i den pedagogiska praktiken. Vi vill 

även belysa och diskutera hur ett integrerat arbete med matematik och estetik, det vi lyfter som 

Estematik, kan användas i framtiden för att skapa likvärdiga förutsättningar för estetik och matematik i 

förskolans dagliga verksamhet. I avsnittet nedan lyfts det hur det tidigare forskningsfältet ser ut och 

hur vår studie kan relateras samt bli ett tillägg till fältet. Med hjälp av ett socialsemiotiskt perspektiv 

kommer vi att resonera kring och problematisera hur de observationer och materialet från stimulated 

recall kan tolkas utifrån teorivalet i resultat- och analysdelen. Mot slutet av detta examensarbete 

kommer vi resonera kring hur studiens resultat och tidigare forskning förhåller sig till varandra. 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer vi lyfta fram tidigare forskning utifrån fyra olika kategorier, estetik i förskolan, 

matematik i förskolan, estetik och matematik i lärarutbildning samt estetik och matematik i förskolan. 

De artiklar som vi har valt utgår ifrån minst två av tre relevanta sökord inom studien. De sökord vi 

använde oss av var exempelvis matematik, estetik och förskola. Sökorden alterneras inom både 

svenska och engelska för att möjliggöra ett så adekvat samt brett område att välja artiklar inom. Vi 

märkte tidigt att det var ett snävt område att hitta relevant tidigare forskning där alla var inkluderade 

särskilt om vi använde oss av alla tre sökord samtidigt. Detta gjorde att vi sökte efter forskningen 

genom att alternera ”nyckelorden” inom par istället. Utefter våra valda artiklar kommer vi lyfta 

likheter, skillnader och diskutera hur de olika forskningsbidragen är relaterade utifrån rubriken: Hur de 

olika artiklarna knyter an till varandra utifrån studiens undersökningssyfte. 

Estetik i förskolan 

I Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansens artikel (2013, s.2-3) Young children's experience of 

aesthetics in preschool var syftet delvis att synliggöra vad estetik är för de yngsta barnen i förskolan, 

samt att belysa om det finns samband mellan hur och vilka estetiska aktiviteter förskoleverksamheten 

erbjuder. De jämförde likheter och skillnader kring verksamheters estetiska aktiviteter i beroende av 

förskolors olika kvalitet som mättes genom utvärderingsverktyget Early childhood environment rating 

scale (ECERS) för att försöka finna ett samband mellan förskolans kvalitet och estetiska aktiviteter. 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013, s.3) använder en kvantitativ studie, via 

observationer som förskollärarna utför när barn “kliver in” i fria eller pedagogstyrda aktiviteter med 

estetiskt innehåll, vilket författarna beskriver som mapping. De använder utvärderingsverktyget 

ECERS för att jämföra förskolornas kvalitet och estetiska aktiviteter via mapping som är en del av ett 

större projekt.  

 

Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansens (2013, s.2-3) studie har utgångspunkt i ett perspektiv där 

det kreativa i estetiken synliggörs och utgår från en verksamhetsbaserad syn. Slutsatsen i studien är att 

det sker varierande estetiska aktiviteter som används i de olika pedagogiska rum som finns i 

förskolornas verksamheter både inne och ute. Artikeln lyfter även att det finns estetiska aktiviteter som 

är mer vanligt förekommande. Vidare ställer sig artikeln kritiskt till om vissa av dessa aktiviteter är 

kreativa eller om de endast är återskapande så att barnen då bara följer givna mönster men inte själva 

är kreativt aktiva. Författarna diskuterar kring att det uppstod negativa korrelationer inom förskolor 

med hög kvalitet och inräknade estetiska aktiviteter per dag. De resonerar kring att förskolorna med 

hög kvalitet endast kartlägger längre pågående aktiviteter vilket gör att aktiviteter av kortare karaktär 

inte räknas med. Jämfört med förskolor som hade lägre kvalitet som hade fler inräknade estetiska 

aktiviteter per dag. Författarna menar då att resultaten kan tolkas som att förskolorna med lägre 

kvalitet kan ha en tendens att även räkna in aktiviteter som är av kort karaktär (Pramling Samuelsson, 

Sheridan & Hansen 2013, s.8, 10-11). 

 

McMahon (1987, s.89) lyfter i sin artikel An Exploration of Aesthetic Awareness in Pre-School Age 

Children att sitt syfte är att belysa små barns estetiska känslighet. Författaren synliggör sitt syfte 
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genom att använda ett perspektiv som lyfter fram estetiken samtidigt som vikten av det verbala språket 

och att estetiken även är ett kommunikativt sätt framhävs (McMahons 1987, s.99-102). Vidare 

använder sig McMahon (1987, s.99-101) av selektiva observationer där förskolepersonalen valde ut 

specifika barn som genomförde planerade estetisk aktiviteter som berörde det fonetiska, taktila och 

visuella. Författaren menar att olika kombinationer av dessa sinnen kategoriseras in i ytterligare 

kategorier för att studien skulle kunna utläsa ett kvantitativt resultat. Den slutsats som McMahons 

(1987, s.101-102) studie synliggör är barnens förståelse för estetik som olika kommunikationsvägar 

och att barnen i studien hade likvärdiga preferenser inom den visuella och taktila kategorin i sin studie. 

I jämförelse med andra kategorier var dessa svåra att översätta till ett för barnen igenkännbart språk. 

  

I artikeln Creative Dance for Preschool Children skriven av Stinson (1988, s.52-53) är syftet att 

synliggöra dansen som ett estetiskt uttryckssätt, vilket fångar upp begrepp som barnen eller barnet 

ännu inte har i sitt vokabulär. För att undersöka syftet med studien använder sig Stinson (1988, s.54) 

av en kognitivistisk utvecklingsteori för att påvisa att barnen övar sig fram med kroppen tills de skapar 

förståelse för specifika begrepp. Vidare använder sig Stinson (1988, s.54-55) av en form av deltagande 

observationer då författaren skriver fram sin empiri i form av täta beskrivningar utifrån egna 

arbetssituationer med barngrupper och dans. Författaren visar ett resultat som lyfter att barnen behöver 

få tiden anpassad utifrån sina förutsättningar att kunna arbeta, utforska och förstå olika estetiska 

lärprocesser. Om pedagogerna har förståelse för att barn behöver utforska estetiska lärprocesser i sin 

egen takt möjliggör detta att barnen kan få ett förändrat kunnande kunskap. De vuxna bör då inte 

påskynda ett utforskande, där barnen kanske inte till fullo har skapat förståelse för den nyvunna 

kunskap de utforskar (Stinson 1988, s.55-56). 

Matematik i förskolan 

I studien The influence of preschool teachers’ content knowledge and mathematical ability beliefs on 

their sensitivity to mathematics in children's play (Oppermann, Anders & Hachfeld 2016, s.177) var 

syftet att belysa vikten av förskollärares matematiska kunskapsinnehåll och känslighet för när 

matematik uppkommer i leksituationer i förskoleverksamheten. De använde sig delvis av ett 

socialkognitivistiskt perspektiv och gjorde ett tillägg till det teoretiska perspektivet genom en egen 

teoretisk modell för att analysera sitt empiriska material. Oppermann, Anders och Hachfelds (2016, 

s.177) studie var en del av en större studie och de använde sig av en enkät där förskollärare fick svara 

på frågor som berörde pedagogens självbild, själveffekt och övertygelse för att erhålla empiriskt 

material, därför blev det en kvantitativ studie. Oppermann, Anders och Hachfelds (2016, s.179-181) 

hypotes om att det matematiska kunskapsinnehåll som förskolläraren innehar var avgörande för deras 

förmåga att synliggöra matematik i leksituationer bekräftas utifrån analysen av det empiriska 

materialet. Författarna menar att korrelationen mellan synliggjorda matematiska aktiviteter och 

förskollärarens matematiska kunskap var mer eller mindre synlig beroende på vilken av självbild, 

själveffekt och övertygelse som sattes i relation till förskollärarnas matematiska kunskapsinnehåll. 

  

Delacour (2012, s.64-67) i sin artikel Interpreting the curriculum: mathematics and didactic contracts 

in swedish preschools; tema: ett vidgat perspektiv på ämnesdidaktik? har syftet att synliggöra 

matematikdidaktik ur ett vidgat perspektiv. Detta har författaren undersökt på några svenska förskolor 

genom att utgå ifrån ett läroplansdidaktiskt perspektiv. Vidare använder sig studien av kvalitativa 

metoder där författaren valt intervjuer med förskollärare och videoobservation (Delacour 2012, s.66). 
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Resultatet i Delacours (2012, s.76) studie påvisar vikten av förskollärarens roll att kommunikativt 

synliggöra och möjliggöra utforskande inom matematiska aktiviteter och miljöer. Vidare lyfter 

Delacour (2012) också att förskollärarens matematiska självkänsla är avgörande för vad 

förskoleverksamheten erbjuder barnen och att studien skrevs för att öppna en diskussion angående vad 

som sker inom svensk förskola när matematisk didaktik praktiseras. 

Estetik och matematik i lärarutbildning 

Palmer (2009, s.387-388) beskriver sitt syfte i artikeln I’m not a “maths-person”!’ Reconstituting 

mathematical subjektives in aesthetic teatching practices, vilket är att utmana förskollärarstudenters 

attityd gentemot det matematiska arbetet. Hur de kan arbeta med matematik och även skapa en 

förståelse för sig själva som subjekt som anser sig som mer eller mindre matematiska. Studenternas 

utforskande av matematik sker under en 10 veckors alternativ kurs. Författaren använder sig av en 

feministisk poststrukturell teori (Palmer 2009, s.387). Val av metod för att samla in empiri till studien 

var delvis minnen och narrativa berättelser för att sedan använda sig av workshops för att ge 

studenterna alternativa sätt att använda sig av matematik (Palmers 2009, s.389). Exempelvis beskriver 

artikeln att studenter arbetar kooperativt och använde sig av ett rums utformande för att skapa musik. 

Studenterna fick utveckla en form av schema med hjälp av geometriska former för att förklara 

rummens utformning och dessa geometriska former blev omtyda till musik (Palmer 2009, s.389-392). 

Resultatet som synliggörs i studien är att många av studenterna har en form av hatkärlek inför 

matematik och att den ångest som uppstår när studenterna diskuterar kring ämnet inte framkommer i 

deras narrativa berättelser (Palmer 2009, s.396-398, 400-401). Likväl lyfts också att studenterna inte 

alls haft en tanke att involvera estetiska ämnen i sina narrativa berättelser men att Palmer (2009) till 

denna artikel lyfter många estetiska ingångar som synliggörs när minnet eller texten granskas estetiskt 

medvetet. Palmer beskriver också i resultatet att studenterna fått en annan medvetenhet om att 

estetiken kan användas som ett “redskap” för att skapa förståelse för matematik även om det finns en 

oro hos studenterna att falla tillbaka till ett traditionellt arbetssätt med matematik. Detta gör att ett 

förändrat arbetssätt inom ämnet då uteblir (Palmer 2009, s.396-398, 400-401). 

  

Palmers artikel Let’s Dance!’ Theorising Alternative Mathematical Practices in Early Childhood 

Teacher Education (2010, s.130-131) använde 75 olika exempel av studentrapporter som empiriskt 

material. Syfte med studien var att visa olika diskursiva sätt att förstå olika undervisningsmetoder, 

lärande i matematik, kön och populärkultur och att dessa begrepp inte bara kan relatera till varandra 

utan att de även genomsyrar och stödjer varandra via Early Childhood teacher Education (ECE). I 

Studiens syfte inkluderades också ett synliggörande av hur studenter kan förstå matematik på ett mer 

kreativt sätt (Palmer 2010, s.130-131). Palmers (2010, s.132-134) artikel genomsyras av en feministisk 

poststrukturell teori och utgår från en materiell diskursiv interaktionsanalysmetod, baserad på Barads 

agentiska realism, vilket är en genre av diskursanalys. För att synliggöra studiens syfte lyfter Palmer 

(2010) fram ett exempel där en student såg att barnen i den fria leken använde dans och valde temat 

”dans och matematik” i sitt empiriska material. Palmers (2010) fokus har varit att belysa intra-

aktiviteten mellan ämnen, diskurser, inlärningsmaterial och miljö för att förstå undervisningsmetoder. 

Genom att inkludera material som kan ses som agenter, skapas möjligheter för att då kunna använda 

kroppen i matematiska sammanhang utifrån ett transdisciplinärt tankesätt (Palmer 2010, s.132-134). 
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Palmer (2010, s.139-140) lyfter i sin slutsats kring de utrustade ECE-studenterna som experimenterar 

med olika lärstrategier. Studenterna har fått ny förståelse av undervisning och inlärning av matematik 

samt om konstitution och rekonstruktion av kön och subjektivitet i förhållande till matematik. Det har 

också gjort det möjligt för dem att betrakta makt som dynamiska relationer - inte bara relationerna 

mellan människor men också mellan materia, saker och miljö - som påverkar produktionen av kroppar 

och subjektiviteter. Palmer (2010, s.139-140) skriver att deras personliga attityder gentemot 

matematiken har förändrats. Om önskan att arbeta med matematik har väckts här i svenska ECE, kan 

Palmer (2010) inte se varför det inte borde vara möjligt någon annanstans. Författarens tanke med 

texten är att den ska vara en inspirationskälla (Palmer 2010, s.139-140). 

Estetik och matematik i förskolan 

Ahlskog-Björkman och Björklunds syfte med artikeln Patterns of awareness - preschool teachers´ 

integration of art and mathematics (2016, s.167-169) var att undersöka konst och matematik utifrån 

hur förskollärare tänker kring temaarbete, alltså hur ämnena används utifrån ett samverkande 

arbetssätt. Artikeln utgår utifrån ett sociokulturellt perspektiv, vilket innebär samspelet mellan olika 

individer samt material i det sociala. De som efterfrågades var personer som arbetade med Early 

Childhood Education and Care (ECEC) och deltagarna i studien kontaktades via kommunens officiella 

webbsidor samt olika lärarnätverk. Via ett digitalt frågeformulär samlades empirin in. I 

undersökningens formulär ställdes det snäva samt öppna frågor och datan som samlades in 

analyserades utifrån ytterligare sju öppna frågor. (Ahlskog-Björkman & Björklunds 2016, s.167-169, 

171) 

 

Studiens resultat är uppdelat i tre olika delar: resonerande kring lärandemål, meningen med konst i 

tematiskt arbete och en meta-analys av konsten och estetikens bidrag till tematiska lärandet (Ahlskog-

Björkman & Björklunds 2016, s.172, vår översättning). I resonerande kring lärandemål, beskriver 

författarna att delar av svaren från formuläret hade tendenser till att matematiken har ett överordnade 

kontra estetiken som inte berörs. Andra delar av svaren synliggjorde den dynamiska relationen mellan 

konst och matematik. Meningen med konst i tematiskt arbete, berörde hur konst och estetik 

synliggjordes och arbetades med i olika utsträckning, samt i vilket skede av temaarbetet estetiken 

introducerades. Konsten och estetikens bidrag till tematiska lärandet, lyfter att konst och estetik har ett 

egenvärde som läroändamål men att det oftare användes som ett redskap för att skapa förståelse för 

matematiska ändamål. Kunskapsområdena kan ses som en helhet där både matematik och estetik kan 

bidra till lärande. (Ahlskog-Björkman & Björklunds 2016, s.168, 172-177) 

Artiklarnas relevans i relation till studiens syfte 

I de artiklar som lyfter fram estetiken inom förskolan synliggörs just estetik bland annat som ett 

kommunikationsverktyg som är meningsfullt i den skapande verksamheten. Det här leder då till att 

estetikens egenvärde inte alltid synliggörs vilket medför att verksamheterna, utifrån det Stinson (1988, 

s.55-56) lyfter kan skapa problematik för barnens utforskande. Eftersom författaren menar på att 

pedagogerna behöver ge barnen tid för att de ska kunna uppsluka och förstå estetiken inom 

förskoleverksamheten, vilket Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen (2013, s.8, 10-11) och 

McMahon (1987, s.101-102) också synliggör. Pramling Samuelsson, Sheridan och Hansen, McMahon 

och Stinson synliggör på olika vis det vi kan tolka som att estetiken, förutom att kommunicera 
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individers olika tankar, känslor och kunskaper också kan användas som ett redskap för andra 

ämnesdiscipliner. Till exempel att det ofta är matematik som skapas genom att barnen arbetar med 

matematiska termer i de estetiska uttryckssätten. Dessa kunskaper kan förekomma inom andra 

ämnesdiscipliner vilket skapar en integrerande aspekt för kunskapandet om matematik. När vi då 

jämför med artiklarna inom estetik och matematik i förskollärarutbildningen där estetiken också lyfts 

fram som ett verktyg för att skapa förståelse inom det matematiska ämnesområdet (Palmer 2009, 

s.396-398, 400-401; Palmer 2010, s.139-140). Vi kan se att Palmer (2009; 2010) synliggör en positiv 

korrelation med det estematiska begreppet i form av att estetiken används för att skapa förståelse för 

matematiken, samtidigt som vi ser en negativ korrelation med det Stinson (1988, s.55-56) lyfter som 

viktigt. Vidare kan vi se hur Ahlskog-Björkman och Björklunds (2016, s.168, 172-177) sammanstrålar 

delvis med Stinson (1988) då deras resultat belyser estetikens egenvärde i förskolan. Då Ahlskog-

Björkman och Björklund (2016) lyfter att individer behöver tid och olika sätt att närma sig estetiken 

för att kunna skapa förståelse om ämnesområdet. Detta gör att matematiken kan användas med fördel 

för att skapa förståelse för estetiska uttryckssätt. Vidare synliggörs en positiv korrelation mellan 

kategorierna matematik i förskolan och estetik och matematik i förskollärarutbildningen då artiklarna i 

båda kategorierna påvisar vikten av pedagogers tankar, känslor och deras nyttjande av ämnesområdet 

(Palmer 2009, s.396-398, 400-401; Palmer 2010, s.139-140; Oppermann, Anders & Hachfeld 2016, 

s.179-181; Delacour 2012, s.76). Trots att de flesta artiklar inom den tidigare forskningen lyfter fram 

det estetiska och det matematiska har vi synliggjort en genomgående korrelation som påvisar att 

matematiken oftast får en överordnad ställning i relation till estetiken trots att Stinson (1988) och 

Ahlskog-Björkman och Björklund (2016) lyfter fram estetikens egenvärde framstår det inte lika tydligt 

som matematikens ställning. 

  

Artiklarna ovan har använt sig av olika metoder för att beforska ämnesområdena, då tre av artiklarna 

lyfter fram en kvantitativ studie kan de också synliggöra korrelationer som uppstår inom ett större 

omfång, detta gör att dessa studier också kan tala mer generellt utifrån hur det kan se ut i olika 

förskoleverksamheter (Oppermann, Anders & Hachfeld 2016, s.177; McMahon 1987, s.99-101; 

Pramling Samuelsson, Sheridan & Hansen 2013, s.3). En av artiklarna ovan har utgångspunkt i en 

form av enkätundersökning som sedan analyseras utifrån kvalitativa metoder vilket skapar en form av 

generaliserande. Då valet att analysera empirin kvalitativt synliggör författarna en ”djupare” empiri då 

frågorna som ställdes var utformade för att de medverkande skulle få lyfta in sin upplevelse och sina 

tankar (Ahlskog-Björkman & Björklunds 2016, s.167-169, 171). Detta gör dock att möjligheten till 

adekvata följdfrågor kan falla bort men att dessa artiklar ändå lyfter fram estematiken som ett 

återkommande ämne i förskolan. Vidare har vi lyft fram några artiklar som använder sig av olika 

kvalitativa metoder vilket skapar ett djup i hur individers förhållningssätt till estematiken synliggörs 

(Palmers 2010, s.130-131; Stinson 1988, s.54-55; Delacour 2012, s.66; Palmers 2009, s.389). Med 

detta urval av olika metoder i tidigare forskning blir det alltså tydligt att hur det på olika sätt kan 

framställas kunskap om estematik och det skapar också en bild av vad vi upplever saknas då det inte 

lyfts fram hur estematikens olika delar kan komma att träda in och förenas jämställt i aktiviteter samt 

lyfta upp varandras styrkor.  
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Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att beskriva, analysera och diskutera hur förskoleverksamheten tillämpar ett 

arbetssätt där estetik och matematik är i samverkan, vilket vi beskriver som estematik. Utifrån syftet 

har vi synliggjort tre frågeställningar som är avgörande för hur estematiken framkommer, vilken 

uppbyggnad den kan inneha samt hur estematiken används i förskolans verksamhet. 

 

Hur nyttjar verksamheten matematiken i relation till estetiken och hur ämnena samverkar med 

varandra? 

Vilken beroendeställning har ämnena i relation till varandra, avsätts det tid för respektive ämne separat 

och i så fall varför? 

Hur tar ämnena plats i förskoleverksamheten, är något av ämnena underordnat respektive överordnat? 

Teoretiskt perspektiv 

Under detta avsnitt kommer vi att först belysa vårt val av teori för att sedan framföra centrala tankar 

inom socialsemiotiken. Utifrån olika författare precisera vår tolkning av centrala begrepp som kommer 

att användas i analysen av det empiriska materialet. Vidare kommer vi också att beskriva hur estetik, 

matematik och estematik kan förstås utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv. 

Valt teoretiskt perspektiv 

Då syftet med denna studie är att lyfta hur estematiken framhålls inom förskoleverksamheter har vi 

valt att utgå från ett socialsemiotiskt perspektiv eftersom det skapar möjligheter för studien att 

synliggöra alternativa vägar att kommunicera. Detta skulle kunna skapa svårigheter att synliggöra med 

exempelvis ett sociokulturellt perspektiv som snarare lyfter fram det sociala samspelet med hjälp av 

olika artefakter. Det sociokulturella perspektivet belyser också det verbala språket som hamnar i fokus 

mer än alla de möjliga kommunikativa vägar som det socialsemiotiska perspektivet lyfter fram som ett 

fokus för meningsskapande (Säljö 2014, s.17-20; Kress 2009, s.54; Kjällander 2014, s.31). Vidare 

skapas också möjligheten att lyfta vad vi kallar estematiska aktiviteter utifrån olika meningsskapande 

aspekter. Socialsemiotiken möjliggör att vi kan skapa en relevans i studien genom att lyfta fram 

möjliga tillvägagångssätt för individer att kommunicera och skapa mening i förskolans verksamhet. 

Samtidigt lyfter detta perspektiv också fram de kommunikativa vägarna som olika områden individer 

kan skapa mening kring. Vi kunde också ha använt oss av neomaterialism vilket möjliggör en 

förståelse av kommunikationen mellan agenter som är i en ständigt pågående process, alltså att de är i 

en tillblivelse i varje situation (Dahlberg, Olsson & Theorell 2013, s.49; Lenz Taguchi 2015, s.190). 

Detta skulle skapa möjligheter för oss att se på verksamheten utifrån att det inte endast är människorna 

som skapar lärandemöjligheter utan att det också är material och miljö som formar de aktiviteter som 

genomförs. Vi ansåg att det var intressant att undersöka hur estematiken lyfts fram i verksamheten 
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samt hur estematiken kan ha olika “sammansättningar”, alltså om det kan finnas ett överordnat ämne. 

Det är relevant för oss att se hur individer kommunicerar och skapar mening kring de berörda 

ämnesdisciplinerna. Vi tolkar det alltså som att socialsemiotiken har en central ställning då den på ett 

relevant sätt kan sammanfläta matematik och estetik till det vi lyfter fram som estematik utifrån olika 

meningsskapande situationer.  

Centrala tankar utifrån ett socialsemiotiskt 

perspektiv 

Semiotik innebär teckenlära, samtidigt som det socialt inriktar sig på individers samspel, alltså innehar 

socialsemiotik betydelsen teckenläran i det sociala samspelet (Nationalencyklopedin). En central 

uppfattning inom socialsemiotiken är tanken om hur individer kommunicerar i olika sociala situationer 

(Kress 2009, s.54; Kjällander 2014, s.31). En brännpunkt är att synliggöra och skapa förståelse för 

vilka tecken och teckensystem, som exempelvis språk, gester, ljud, som individen väljer att använda i 

kommunikativa möten med andra personer eller/och institutioner för att komma fram till specifika 

målsättningar. Detta kan då betraktas utifrån olika maktstrukturer (Kress 2009, s.10, 14; Elm Fristorp 

& Lindstrand 2012, s.86, 97-98). Kulturen/samhället har en inverkan på vilka kommunikativa vägar en 

individ kan förse sig med då normer i samhället är avgörande för vad som är socialt tillåtet. Barn är 

multimodala teckenskapare, vilket Kress (1997, s.2-3, 8, 10) menar att barn är mer kreativa när det 

gäller teckenskapande än vad vuxna är. Genom att individer använder sig av olika kommunikativa 

möjligheter blir språket skapat och transformeras i varje specifik process. Detta är även något som 

Unga (2013, s.19) lyfter fram i sin avhandling där också hon belyser barns kreativa 

kommunikationsvägar utifrån Kress tankar. Vilket kan tolkas som att barn har ett bredare “utbud” av 

teckensystem då de inte har samma medvetenhet om kulturens normer som vuxna. Detta gör att vuxna 

i barnens närhet skapar olika möjligheter beroende på hur mycket utrymme barns eget teckenskapande 

får i relation till samhällets normer. 

Begrepp 

Tecken (eng. signs) uppstår ur vårt intresse vid ett givet tillfälle när vi representerar de egenskaper som 

är av vikt för att definiera objektet just i en specifik situation (Kress 1997, s.10-13). Intresset som 

helhet är komplext och består av fysiologiska, psykologiska, emotionella, kulturella och sociala 

ursprung. Tecken kan ses som en metafor i många avseenden, alltså tecken är ett resultat av en 

metaforisk process samt att det kan vara en effekt av dessa processer. Alla olika tecken är alltid 

multimodala och likaså är tecken komplexa (Kress 1997, s.10-13).  

  

“As all signs are complex, then the further assumption on which I proceed is that all aspects of these 

complex signs are equally formed in that way.” (Kress 1997, s.19) 

  

Kress (2009, s.54) fokuserar på̊ tecken och teckensystem (eng. modes) som mer än resurser men är 

enig om att tecken skapas i kulturella och sociala kontexter för att meningsskapandet ska bli essentiellt 

i skeendet. Kjällander (2014, s.31) beskriver teckensystem som ord, bokstäver, gester samt ljud, alltså 

allt vi använder för att kommunicera med varandra. Det är inte bara i kommunikation med andra som 

tecken och teckensystem används utan det används också i det egna tolkningsarbetet (Leijon & 
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Lindstrand 2012, s.175-176). Elm Fristorp och Lindstrand (2012, s.39, 45) tolkar teckensystem som 

semiotiska resurser alltså likt engelskans modes. Denna text kommer likt Kress (1997), Källander 

(2014), Leijon och Lindstrand (2012) och Elm Fristorp och Lindstrand (2012) lyfta teckensystem som 

övergripande i val av olika kommunikativa kategorier som exempelvis verbalt språk, bilder, volym, 

kroppsspråk med mera, medan tecken definieras i texten som mer detaljerade val inom kategorin till 

exempel ordval, mycket eller lite, mimik och så vidare.  

 
“The core unit of semiotics is the sign, a fusion of form and meaning. Signs exist in all modes, so that 

all modes med to be considered for their contribution to the meaning of a sign-complex. The genesis 

of signs lies in social actions. In semiosis – the active making of signs in social (inter)actions – signs 

are made rather than used. The focus on sign-making rather than sign use is one of several feature 

which distinguishes social-semiotic theory from other forms of semiotics. In a social-semiotics 

account of meaning, individuals, with their social histories, socially shaped, located in social 

environments, using socially made, culturally available resources, are agentive and generative in 

sign-making and communication.” (Kress 2009, s.54) 

 

Kress (2009, s.54) menar att individer utefter de rådande kulturerna använder sig av materia, rörelser, 

ljud med mera för att skapa samförstånd. Vidare lyfter Kress (2009) att inom socialsemiotiken vägs 

teckenskapande som ett centralt begrepp då det är skapandet och inte återanvändandet som ligger i 

fokus utifrån olika sociala situationer (Selander & Kress 2017, s.33). Kjällander (2014, s.31) beskriver 

att tecken är skapade i sociala och kulturella sammanhang där de skapar mening, teckensystem 

sammankopplas för att kommunicera med varandra. 

 

Kulturen innehar en stor del i hur individer kommunicerar med varandra. Deras val av teckensystem 

och tecken avgörs inom det samhälle eller den kultur individen befinner sig i. Detta blir avgörande för 

vilka riktlinjer och normer som anses vara korrekta vägar att använda sig av när individer ska 

kommunicera med varandra (Kress 2009, s.10, 14; Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s.86, 97-98). 

 

Enligt Kress (1997, s.1) kan literacy (svenska ordet litteracitet) vara språk i sin skrivna form, Elm 

Fristorp och Lindstrand (2012, s.98) lyfter fram ett ytterligare begrepp, appropriera, som samlar 

tankar kring hur litteracitet används utifrån andra teckensystem än endast skriftspråket. Appropriering 

är inlånat från Säljö (2014, s.152) och därmed från ett sociokulturellt perspektiv. Det ger 

appropriering som begrepp en möjlighet att se användning av liknande tecken och teckensystem på 

olika sätt beroende på varje enskild situation. Ett exempel på detta är när ett barn behöver däck till ett 

modellbygge av en bil men inte finner annat än kapsyler och de får representera däck på grund av 

kapsylernas likvärdiga form med bildäck. Vidare lyfter Kress (2009, s.96) att literacy finns till stora 

delar i faciliteter, affordances, medium, potentialer och begränsningar av modern teknik för 

representation, produktion och kommunikation. 

 

Meningsskapande sker i det aktiva görandet utifrån ett speciellt intresse i olika miljöer, vilket blir 

skapandet av de olika tecken. Med detta används meningsskapande som begrepp i ett konkret görande 

och det är i interaktion individer blir teckenskapare för att skapa samförstånd och mening (Kress 1997, 

s.19). Kjällander (2014, s.31-32) beskriver i sin bok meningserbjudande som, inbyggda i varje föremål 

vilket blir till i varje situation. Meningserbjudande skapas av en individs behov och intressen, till 

exempel kan ett handtag på en dörr anses vara meningserbjudande för vissa och andra inte. Vi 
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kommer i vår studie, likt hur Kress använder sig av begreppet meningsskapande, också att använda 

meningserbjudande synonymt då de innefattar likvärdiga aspekter.  

  
“Meaning arises in social environments and in social interactions. That makes the social into the 

source, the origin and the generator of meaning. In the theory here, ‘the social’ is generative of 

meaning, of semiotics processes and forms, hence the theory is a social-semiotic one.” (Kress 2009, 

s.54) 

  

Selander och Kress (2017, s.33) lyfter meningsskapandet som kreativa handlingar där redan befintliga 

representationer kan omskapas för att bli mer relevant för individen/individerna som befinner sig i en 

specifik situation. Affordance är det engelska ordet för meningsskapande, vilket Selander och Kress 

(2017, s.40-41) beskriver det som att objektens egenskaper bjuder in till att skapa 

handlingsmöjligheter i varje situation. Varje resurs skapas och bjuder in till skapande i sociala 

sammanhang, även om vissa specifika medium inbjuder till en aktivitet. Elm Fristorp och Lindstrand 

(2012, s.47) lyfter fram medium som sätten att kunna kommunicera på, exempelvis som rösten, luften 

och syret för att kunna föra fram verbalt språk eller pennan och pappret som verktyg för att kunna 

möjliggöra skriftspråk/bildspråk. Samtidigt lyfter Selander och Kress (2017, s.42-43) lärandemiljöer 

och resurser på liknande sätt, att det är individen som använder sig av miljön och resurser som finns 

för att skapa mening. 

 

Kress (2009, s.29, 58) lyfter vidare begreppet motivation som anpassade val av olika teckensystem 

utav teckenskaparen för att skapa mening i situationen. Detta lyfter också Elm Fristorp och Lindstrand 

(2012, s.48) att valet av tecknet och det som teckenskaparen har för avsikt att tecknet ska 

kommunicera är motivation. 

 

Inom socialsemiotiken lyfts multimodalitet som ett centralt begrepp, Selander och Kress (2017, s.26-

27) menar på att när en individ kommunicerar använder sig personen ofta av flera olika tecken och 

teckensystem för att skapa samförstånd med samhället och andra individer. Multimodalitet kan med 

andra ord förklaras som en flervägskommunikation.  

  
“Multimodality in a social-semiotic frame offers a different approach. If modes differ in their 

affordances, it is evident that they configure the world differently, often profoundly so: as the earlier 

discussion was meant to show.” (Kress 2009, s.96)  

  

Detta för oss vidare till två begrepp som lyfts fram i texten eftersom dessa är av stor vikt inom 

förskola att vara medveten om, samstämmighet och tvetydighet. Genom att en individ ofta använder 

sig av flera tecken och teckensystem är det av vikt att dessa tecken samspelar med varandra och gör 

intentionen samt meningsskapandet tydligt för individerna som kommunicerar med varandra. Detta 

uppnås om teckensystem och tecknen är samstämmiga. Motsatsen blir då tvetydig om teckensystem 

eller tecknen motsäger varandra och skapar en osäkerhet i kommunikationen (Selander & Kress 2017, 

s.28). 

Hur kan matematik förstås inom ett socialsemiotiskt perspektiv? 

Utifrån socialsemiotiken kan matematik förstås som ett myller av teckensystem som är systematiskt 

samt kulturellt skapat och erhåller ett stort värde inom samhället då matematiken inom senare 
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revidering av läroplan för förskolan skrivs fram (Kress 1997, s.10-13; Kress 2009, s.10, 14; Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012, s.39, 45, 86, 97-98; Skolverket 2010). Genom att matematiken är ett brett 

ämne finns där också en mångfald av olika medium för att skapa, återskapa och omskapa tecken för att 

skapa en gemensam förståelse för diverse fenomen och företeelser. Därför kan stor vikt läggas vid en 

gemensam förståelse för att matematisk kunskap och erhållandet av olika teckensystem ses som 

centralt för samhället, alltså den kultur som infinner sig. Vidare kan meningsskapande synliggöras 

inom matematiken då det tydligt finns riktlinjer inom ämnet som avgränsar för vad som blir 

meningsfull kvalitet av specifika tecken inom matematiken (Kress 1997, s.19; Kress 2009, s.54; 

Kjällander 2014, s.31-32; Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s.47). 

Hur kan estetik förstås inom ett socialsemiotiskt perspektiv? 

Estetiken kan utifrån socialsemiotiken ses som en kategori som innefattar flera olika teckensystem som 

bottnar i människans upplevelser och uttryck för det sinnliga (Kress 1997, s.10-13; Kress 2009, s.10, 

14; Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s.39, 45; Leijon & Lindstrand 2012, s.175-176). Samtidigt kan de 

olika estetiska formerna ses som medium för att generera kroppslig och sinnlig förståelse för andra 

ämnesområden. Därför kan estetikens egenvärde utifrån meningsskapande kvaliteter hamna i ett 

andrahandsvärde eller glömmas inom en kultur som sätter målinriktade resultat i fokus (Kress 2009, 

s.10, 14; Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s.86, 97-98). Vidare kan estetiken generera 

meningsskapande för individer då de kan utforska sig själva, sitt eget tyckande, försöka tänja eller 

sätta sig emot rådande normer då olika estetiska uttrycksformer kan vara till för att hitta sig själv, 

påverka och provocera (Kress 1997, s.19; Kress 2009, s.54; Kjällander 2014, s.31-32; Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012, s.47). 

Hur kan estematik förstås inom ett socialsemiotiskt perspektiv? 

Genom att se till hur både estetik och matematik kan tolkas utifrån socialsemiotisk teori blir det 

möjligt att tolka och förstå samverkan mellan dessa ämnen och tala om denna samverkan som 

estematik (Kress 1997, s.10-13; Kress 2009, s.10, 14). Med stöd i Elm Fristorp och Lindstrand kan vi 

tala om möjlighet för att appropriera kanske otänkbara teckensystem och tecken inom de olika 

ämnesdisciplinerna (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s.39, 45, 86, 97-98; Säljö 2014, s.152; Kress 

2009, s.96). Samtidigt är det när ämnesdisciplinerna samverkar med varandra som estematiken 

uppkommer, vilket i sin tur leder till att meningsskapandet inom estematik kan bli att forma 

systematisk och sinnlig förståelse för specifika fenomen (Kress 1997, s.19; Kjällander 2014, s.31-32). 

Metod 

Val av metod 

Enligt Öhlander (2011, s.29) beskrivs metod som systematiska sätt att antingen erhålla data eller att 

utföra en analys av den insamlade data. I Studien används en kvalitativ metod, Ahrne och Svensson 

(2015, s.9-11) beskriver som att en typ av insamlingsmetod där ett grundligare innehåll skapas då 

studien innefattar färre antal undersökningspersoner. Detta skapar möjligheten att om man jämför 

metoders insamling av data, under likvärdig tid för en kvantitativ studie fördjupa frågor och synliggöra 

specifika ageranden för de som medverkar i den kvalitativa studien. Även Öhlander (2011, s.30-31) 
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beskriver att det är det kvalitativa inom data som är av vikt och inte det kvantitativa i en kvalitativ 

studie. Val av metod bestämdes fort efter att syftet formulerats. Då det blev av vikt för studien att både 

få med förskollärares och barns ageranden i olika aktiviteter samt hur deras tankar om de händelser 

som skett blev kombinationen av observation och intervju vilket används som stimulated recall 

centralt (Haglund 2003, s.145). Metoder som vi använt oss av inom denna kvalitativa studie var 

observationer och stimulated recall för insamling av empirin (Ahrne & Svensson 2015, s.9-11). Valet 

av att kombinera observation och stimulated recall kan ses som relevant då studiens syfte är att 

synliggöra både ett estematiskt agerande inom verksamheten och förskollärare tankar om estetik och 

matematik, samt hur de upplever estematik som pågående eller om det är vitt skilda ämnesdiscipliner 

(Lalander 2015, s.93-95). Vi kommer att benämna både förskollärare och pedagoger i texten och detta 

gör vi i texten för att det även finns andra pedagoger med i observationerna. 

  

Vidare fick vi förhållandevis snabbt tag på förskolor och förskollärare som kände sig positiva till 

medverkandet i studien. Det skapade tidiga förutsättningar för att utforma samtyckesbrev (se bilaga 2, 

3 & 4) både på svenska och engelska. Genom samtycke från de förskollärare som deltog i studien 

skapas också en avgränsning då vi endast hade samtycke från förskollärare, pedagoger, föräldrar och 

barn på de specifika avdelningar. Detta gjorde att insamlingen av empirin fick en möjlighet att 

fördjupas och medföra kunskap och förståelse inom forskningsområdet. Vi valde också att gå ut med 

ett informationsbrev (se bilaga 1) med bild på oss. Informationsbrevet sattes upp i hallarna för att 

vårdnadshavare och övrig personal skulle ha vetskap om vår närvaro och varför vi var på förskolan. 

 

Genom att insamlingen av data skedde via observationer av förskollärare i barngrupp, synliggjordes 

det hur förskolläraren arbetar och inte vad förskollärare har för tankar och visioner (Svensson & Ahrne 

2015, s.23). Därför valde vi att komplettera med stimulated recall, där vår återkoppling av empirin 

gavs till förskollärare så att vi tillsammans kunde reflektera kring observationerna och ämnesområden 

som berörs i examensarbetet (Haglund 2003, s.145). Skillnaden mellan hur Haglund (2003, s.145) 

lyfter fram ett stimulated recall och hur vi valt att använda oss av metoden är att Haglund (2003) lyfter 

fram videoinspelat material medan vi använder oss av renskrivna täta beskrivningar av observationer 

samt fem korta frågor (se bilaga 5). När metod skulle väljas för studien valde vi att använda oss av 

kombinationen stimulated recall och observationer. Metoderna kan ge olika typer av resultat, 

observationer kan ge en koherens med syfte och frågeställningar som finns för studien, och ett 

stimulated recall kan fördjupa kunskapen om varför förskolläraren agerar på ett visst sätt i olika 

situationer (Lalander 2015, s.94-95; Pripp & Öhlander 2011, s.114-116; Öhlander 2011, s.29). Genom 

att följa det syfte och de frågeställningar som studien är tänkt att lyfta fram blir det då en styrka att 

använda observation då förskollärare och pedagogers görande kommer i fokus. Men om studien enbart 

genomförs med observation som metod kan det resultera i att förskollärarens tankar glöms bort och 

studien mister ett fördjupande perspektiv. Vi valde att då också involvera stimulated recall med 

förskollärarna, som har en stor roll i studien. Genom att stimulated recall används blev det möjlighet 

att synliggöra förskollärares egna tankar och funderingar kring de olika ämnesområdena (Haglund 

2003, s.145). Styrkor med att kombinera dessa två metoder är att materialet får en bredd samtidigt som 

de frågor som uppstår under en observation får möjligheten att redas ut under ett stimulated recall. 

Samtidigt kan en nackdel vara att det ska hinnas med ett visst antal observationer för att stimulated 

recall skall bli givande för båda parter då tid avsätts för ett stimulated recall (Lalander 2015, s.93-95; 

Haglund 2003, s.145). 
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Från början var tanken att använda sig av passiv observation, alltså skuggning vilket utifrån 

Czarniawska (2015, s.128-141) beskrivs som att forskaren likt en skugga försöker närma sig 

informanternas perspektiv genom deras ageranden i aktiviteter. Detta lyfter också Pripp och Öhlander 

(2011, s.121-123) som skuggning eller att följa ett objekt. När vi väl kom ut i fält förändrades valet, 

eftersom barnen som var involverade gärna samtalade både med oss och detta gjorde även 

förskolläraren och pedagogen, vilket resulterade i att vi alternerade mellan passiv observatör och 

deltagande observatör (Pripp & Öhlander 2011, s.122-126, 128). En risk för studien som skulle kunnat 

uppstå om vi hade ignorerat barnen och pedagogerna var att de hade kunnat stänga oss ute från att ta 

del i händelser, vilket skulle kunna ha förändrat eller omöjliggjort insamlandet det empiriska data 

(Lalander 2015, s.105-106). 

Urval och avgränsningar 

Under tiden vi sökte litteratur till och utvecklade avsnittet Teoretiskt perspektiv fann vi att Kress 

(1997; 2009) var en källa som flera författare refererat till. Det gjorde att hans skrifter blev relevanta 

att synliggöra och reflektera kring hur socialsemiotiken kommer att färgsättas i studien. Detta gjorde 

också att vi upplevde Kress (1997; 2009) tolkningar av valda begrepp som centrala och valde därför 

att lyfta in citat från några av hans texter.  

 

En avgränsning som har gjorts är hur många avdelningar och förskolor som skulle vara med i studien. 

Valet stod mellan två eller fyra förskolor och det slutliga valet blev fyra avdelningar på två förskolor 

eftersom att det då går att fördjupa sig mer i varje avdelning och eventuellt få ett större djup på 

empirin genom våra valda metoder, observation och stimulated recall. Genom att vi har mer tid på 

förskolorna finns det en möjlighet för de personer som ska bli observerade att vänja sig vid att bli 

iakttagen, då detta kan upplevas som hämmande eller/och skrämmande. Om förskolläraren och 

pedagogerna som blev observerade blir vana vid vår närvaro, kan det möjliggöra att ett mer ohämmat 

arbetssätt träder fram (Lalander 2015, s.101-103). 

 

Vi valde att göra observationerna på samma förskolor och under samma tidsperiod men vi hade 

utgångspunkter i varsin avdelning. Detta sätt valdes för att vi kontinuerligt skulle kunna reflektera och 

diskutera med varandra innan och efter observationer och stimulated recall. Detta gjorde också att vi 

fick möjligheten att observera förskollärares arbete med estematik utifrån olika åldersindelade grupper. 

Vi fick alltså se hur aktiviteter samt den dagliga verksamheten kan se likvärdiga ut eller skilja sig åt 

(Pripp & Öhlander 2011, s.114-115). 

  

En ytterligare avgränsning var valet av metodens genomförande då vi från början haft tankarna att 

genomgå flera stimulated recall med de fyra förskollärarna. Men att vi under fältarbetet gång insåg, för 

att skapa ett stimulated recall som gynnar både studien och förskollärarna behövs det mättade 

observationer, alltså det är av vikt att det empiriska materialet som ligger till grund för stimulated 

recall innehåller adekvata situationer där estematiken framträder. För om ett stimulated recall 

genomförs utan empiriskt material med rikligt innehåll som är relevant för studien skapas en risk att 

stimulated recall inte synliggör relevant kunskap för studien (Kaijser 2011, s.44). 
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Vi har vidare valt olika utsagor av det empiriska materialet i resultat- och analysdelen som 

representerar det mångfald av observationer vi genomfört. Efter genomgången av alla olika 

observationer som legat till grund för våra stimulated recall har vi valt ut det material som vi upplever 

är relevant för att lätt synliggöra det vi har sett i det empiriska materialet överlag. Vi har medvetet valt 

att lyfta in exempel i resultat- och analysdelen där estematikens närvaro lätt har kunnat synliggöras, för 

att enkelt skapa förståelse för det vi vill framföra med uppsatsen. Genom att ge konkreta exempel kan 

läsaren då lättare följa våra resonemang under resultat och analys. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

På den “första” förskolan där vi började insamlingen av den empiriska data hade båda förskollärarna 

som vi följde längre erfarenhet inom förskolläraryrket. Båda förskollärarna hade arbetat länge på 

förskolan och därför var de bekväma i sin yrkesroll. Den förskolläraren som Emma följde hade 

nyligen fått nya arbetskollegor, vilket skapade en miljö där pedagogerna mer verbalt behöver uttala 

vad de kommer att göra då de inte kände till varandras arbetssätt. Emma observerade på en 4-6 

årsavdelning och Madelene på en 1-3 årsavdelning. Dock blev vistelsen kortare på en av 

avdelningarna då förskolläraren som skulle observeras var frånvarande. Vi löste situationen genom att 

utifrån godkännande av den förskolläraren som var närvarande observera hen båda två. På vår “andra” 

förskola som vi fick godkännande från var förskolläraren som Madelene följde en förskollärare som 

var relativt nyexaminerad. Medan förskolläraren som Emma följde hade längre erfarenhet av 

förskolläraryrket samtidigt som hon ändå befann sig i en speciell situation då hon var ny på 

arbetsplatsen (Pripp & Öhlander 2011, s.114). Vi hamnade också på denna förskola inom olika 

åldersanpassade avdelningar. Emma genomförde observationer på avdelningen med barn på 5-6 år 

medan Madelene var på avdelningen som hade åldrarna 1-3år.  

Genomförande 

När vi utformat syftet och frågeställningar med denna studie och vidare valt metod för genomförandet 

av studien formulerade vi samtyckesbrev där det framkom vad syftet med fältarbetet var. Det 

utformades tre samtyckesbrev som anpassades till pedagoger, vårdnadshavare och för de 

vårdnadshavare som inte har svenska skriftspråket som styrka. Alla samtyckesbrev hade också en 

tillhörande medgivandeblankett där pedagog eller vårdnadshavare fick ge sin signatur för medgivande 

till medverkan i studien. På förskolorna informerade vi även barnen om studiens frivillighet och vi 

arbetade med att hålla ett lyhört förhållningssätt till hur barnen reagerade. Insamlandet av data skedde 

via observationer på fyra avdelningar på två olika förskolor under tre dagars tid på vardera förskolor 

under framförallt förmiddagar. Under de dagar vi var ute på förskolorna lyfte vi vilka tider som var 

centrala. Vi ville få tillgång till verksamhetslagda timmar då möjligheten till att få empiri utifrån både 

spontana och pedagog styrda aktiviteter ökar då tid ofta är avsatt för dessa typer av aktiviteter 

(Lalander 2015, s.101).  

  

Observationerna genomfördes via att vi skuggade förskollärarna i både styrda och icke styrda 

situationer under förskolans verksamhetsförlagda timmar, det dokumenterades med hjälp av papper 

och penna (Czarniawska 2015, s.128-141; Pripp & Öhlander 2011, s.121-123). På första förskolan var 

vi under påsklovsveckan. Detta gjorde att verksamheten avvek från ordinarie verksamhet, bland annat 

berodde det på att det var färre barn på förskolan och pedagogerna lyfte in vissa aktiviteter som 

anpassas till högtidshelgen. Problem som har uppstått under insamling av empirin, var bland annat när 
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en av undersökningspersonerna inte kunde vara på plats av olika anledningar. Vi fick då skugga 

samma person vilket ledde till att det var fler än tilltänkt på samma avdelning i vissa lägen. På de båda 

förskolorna var vi på olika avdelningar som var åldersanpassade. Eftersom att vi var på olika 

avdelningar med olika åldrar skapade det olika tider inom verksamhetens schema för observationerna. 

Det ledde till att vi under kortare delar av dagen var på samma avdelning då de yngre barnen åt lunch 

och hade vila tidigare än de äldre. Under den tid båda var på samma avdelning var båda också 

deltagande, även om det bara var en som aktivt dokumenterade observationerna (Lalander 2015, 

s.101). Detta skapade en möjlig risk för att aktiviteterna skulle kunna bli störda då en ny person klev in 

i miljön. Detta upplevdes dock inte som att det var någon problematik med och detta kan ha att göra 

med att det var förskolor som var vana vid att förskollärarstudenter gör sina verksamhetsförlagda 

utbildningar under olika delar av terminerna (Pripp & Öhlander 2011, s.131). 

 

Inför stimulated recall tillfällena lyftes huruvida de fem förberedda frågorna skulle lyfta estetik och 

matematik gemensamt eller var för sig. Detta är en aspekt som kan göra avtryck i vad informanterna 

väljer att ge för svar. Under själva stimulated recall lades frågorna upp utefter att både matematik och 

estetik fick utgå som egna delar. Detta gjorde att de flesta frågorna kan ses som att de ställdes två 

gånger fast med olika fokus, alltså första gången frågan ställdes utgick den från estetiken och andra 

gången frågan ställdes var det matematiken som var i fokus. Det var dock en fråga som utgick ifrån 

hur och om förskollärarna upplever att ämnesområdena används i samverkan eller var för sig och 

vilken plats förskollärarna upplever att ämnena får i verksamheten, denna fråga var den enda fråga 

som i alla stimulated recall lyfte både estetik och matematik samtidigt (Eriksson-Zetterqvist & 

Ahrne2015, s.38-39). 

Databearbetning och analysmetod 

Svensson och Ahrne (2015, s.23-24) beskriver data, vilket är det material som blir insamlat via till 

exempel stimulated recall och observationer. Data skulle då kunna vara våra första anteckningar vi gör 

under en observation eller ljudinspelningarna under ett stimulated recall. När materialet sedan kallas 

empiriskt material har den empiriska data bearbetas exempelvis genom transkribering eller 

analysering, alltså är det avgränsade, tvärsnitt som kommer att analyseras i studien. Det är denna 

definition av empirisk data och empiriskt material som används i texten genomgående, alltså förhåller 

vi oss till begreppen på samma vis som Svensson och Ahrne för att det ska bli synligt om vi skriver 

om ett bearbetat material eller inte. Den data som samlades in, alltså både observationer och stimulated 

recall har transkriberades på två olika sätt. Vi transkriberade antingen ner insamlad data direkt till en 

tät beskrivning på dator eller så transkriberade vi ner det i två steg, alltså först till en tät beskrivning 

som var handskriven som sedan bearbetades in till en digital version (Pripp & Öhlander 2011, s.138). 

När ljudinspelningarna och text transkriberas blir det en bearbetning av vår insamlade data (Svensson 

& Ahrne 2015, s.24). Eriksson-Zetterqvist & Ahrne (2015, s.49) beskriver att penna och papper är den 

vanligaste tekniken som används när det är två personer vid stimulated recall då en kan ta 

anteckningar och en fokusera på att ställa frågorna. Under stimulated recall turades vi om att vara den 

som ledde samtalet och den som antecknade. Den som ledde stimulated recall hade skuggat den 

förskolläraren som intervjuades för att de skulle ha gemensamma upplevelser kring 

observationsmaterialet som låg till grund för stimulated recall. Genom att spela in ljudet samt att vi 

skrev ner anteckningar på sådant som ljud inte tar upp som exempelvis gester och miner, skapades 

möjligheter för att vi skulle kunna återkomma flera gånger till våra stimulated recall. (Eriksson-
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Zetterqvist & Ahrne 2015, s.49-51). I studien genomfördes fyra stycken stimulated recall, ett 

stimulated recall med varje förskollärare. Av de fyra stimulated recall som gjordes valde vi att göra 

sammanfattande transkribering istället för ordagrann översättning av två stimulated recall som 

upplevdes ge mer relevanta svar utifrån frågor som svarar mot vårt syfte och frågeställningar. De 

andra två stimulated recall lyssnades på för att selektivt välja ut delar som höll sig till studiens 

undersökningsområde. Genom dessa val finns det en koherens för att analysen ska bli trovärdig då det 

endast tar med det som är betydelsefullt som personen säger och menar istället för det ordagranna 

(Fägerborg 2011, s.107-109). 

  

Efter transkriberingen kategoriserade vi in observationer och delar av stimulated recall efter studiens 

tre frågeställningar: Hur nyttjar verksamheten matematiken i relation till estetiken och hur ämnena 

samverkar med varandra?, Vilken beroendeställning har ämnena i relation till varandra, avsätts det tid 

för respektive ämne separat och i så fall varför?, Hur tar ämnena plats i förskoleverksamheten, är 

något av ämnena underordnat respektive överordnat? Underrubrikerna som är i resultat- och 

analysdelen är skapade utifrån de frågeställningar som uppkom utifrån studiens syfte. Det 

socialsemiotiska perspektivet är det verktyg som har valts för analysarbetet (Svensson 2015, s.208). I 

de olika delarna har vi sedan valt att ha med kortare observationer eller delar utav längre observationer 

som synliggör och är berikade med händelser och aktiviteter som på flera sätt synliggör estetisk, 

matematiskt och estematiskt arbete. Vi har vidare valt ut ett specifikt citat från ett stimulated recall 

som är del i resultat- och analysdelen då detta citat synliggör ett problematiserande för hur pedagoger i 

förskolan synliggör eller osynliggör begrepp, förhållningssätt eller material inom ämnesdisciplinerna. 

Genom att lyfta fram observationer utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv för att sedan lägga in olika 

infallsvinklar i form av studiens frågeställningar och ämnesområdena synliggörs det hur verksamheten 

förhåller sig till dessa ämnesdiscipliner (Fejes & Thornberg 2015, s.37). 

Forskningsetiska överväganden 

I Vetenskapsrådet (2011, s.16) synliggörs betydelsen av att forskaren som ska genomföra en studie är 

medveten om hur en medmänniska ska behandlas. Det gör exempelvis att individer som medverkar i 

studien ska känna en trygghet i att de inte kommer till skada, kränks eller blir identifierbara under 

studiens gång. För att uppnå detta har vi bland annat valt att använda oss av observation som endast 

dokumenteras ner med hjälp av penna och papper (Pripp & Öhlander 2011, s.133-138). Detta val 

gjorde vi för att vi redan under observationstillfället ska kunna anonymisera barn, pedagoger och 

förskola. Vi har valt bort videoobservation för att detta kan ses som mer intrång på integriteten hos den 

enskilda individen. En ytterligare aspekt till att vi valt bort övriga dokumentationsmetoder är ifall vi 

snabbt skulle behöva ingripa, om det skulle uppstå en riskabel situation, då är det mindre risk att 

förstöra dokumentationsredskapen om vi skulle behöva släppa dem direkt för att agera 

(Vetenskapsrådet 2011, s.17, 19-21, 43). Under stimulated recall använder vi ljudupptagning för att 

inte missa det pedagogen säger (Vetenskapsådet 2011, s.42). Vi börjar med att innan ljudinspelning 

förklara att detta också är frivilligt och kan avbrytas om och när den som medverkar i stimulated recall 

inte vill vara med i studien längre. Genom att ytterligare påpeka studiens frivillighet skapas också en 

möjlighet för förskolläraren att uttrycka sitt medgivande eller eventuella frågor som uppstår kring 

anonymitet (Vetenskapsrådet 2011, s.21 42-43, 49-50, 68; Öberg 2015, s. 62). 
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Vidare lyfts vikten av att de som ingår i studien ska informeras och samtycka till att vara med i studien 

(Vetenskapsrådet 2011, s.18, 21, 42-43, 49-50, 68; Svensson & Ahrne 2015, s.29). Då det är en studie 

som utförs på förskolor krävs det att personal, barn och vårdnadshavare får korrekt information som är 

utformad efter varje specifik målgrupp. Detta tillämpade vi bland annat genom att ha skrivit 

samtyckesbrev med tillhörande blankett till både pedagoger och vårdnadshavare som beskrev studiens 

innehåll och där vi förklarar att alla individer och förskolan kommer att anonymiseras 

(Vetenskapsrådet 2011, s.42-43, 50, 68; Öberg 2015, s.62). Samtyckesbrevet med den tillhörande 

blanketten hade vidare skrivits både på engelska och svenska eftersom det finns vårdnadshavare som 

inte förstår det svenska skriftspråket. Det gör att vi har förståelse för samt har anpassat språket i 

blankettens information efter de personer som fått en förfrågan att medverka i studien. Utöver 

samtyckesblanketter valde vi också att skriva ett informationsbrev med bilder på oss som sattes upp i 

hallarna för att vårdnadshavare och övrig personal skulle få en möjlighet att se vad som sker på 

respektive avdelning på förskolorna. Under perioden då vi var ute på fältet för att göra våra 

observationer berättade vi för barnen vad vi skulle göra under den tid vi var på förskolan. Vi lyfte 

kontinuerligt att det var frivilligt att delta för individerna och när barnen frågade vad vi skrev 

återberättade vi situationen som vi antecknat. Då fick barnen en ytterligare möjlighet att ge sitt 

medgivande eller säga ifrån om att inte vara med i studien (Vetenskapsrådet 2011, s.42-43, 50, 68). 

 

Lalander (2015, s.100) lyfter forskarens position; vilken plats forskaren kan inta i observationstiden. 

Det är bland annat passiv eller delaktig som framkommer som begrepp. Detta gjorde att vi skapade oss 

en föreställning om att det skulle underlätta att vara en passiv observatör. Men under den tid vi var ute 

och observerade reflekterade vi över våra upplevelser då vi till en början hade tänkt använda oss av 

passiva observationer. Redan under början av vår studie upplevde vi att barnen och även pedagogerna 

som var involverade sökte kontakt med oss som observatörer. Hade vi då inte gett någon respons ifrån 

oss hade vi troligtvis kunnat genomföra passiva observationer men frågan är då vad de som medverkar 

i studien hade känt för ett fortsatt deltagande? Därför vände vi snabbt och bytte till metoden 

deltagande observationer för att kunna möta barnen och pedagoger eftersom de visade att de vill att vi 

ska engagera oss (Vetenskapsrådet 2011, s.41; Lalander 2015, s.100). 

 

Utifrån Vetenskapsrådet (2011, s.45-46) lyfts det att beroende på vilka frågor och hur frågorna ställs 

har det en del i ett avgörande för hur frågorna besvaras. Det krävs alltså ett medvetet förhållningssätt 

till hur vi framställer de frågor som ställs under stimulated recall. Därför reflekterade vi innan och 

efter stimulated recall kring hur vi ska formulera våra frågeställningar. Vi har under reflektioner med 

varandra, lärare och andra studenter erhållit en medvetenhet om att frågorna blir besvarade utefter vad 

den som deltog i stimulated recall upplever att intervjuaren vill ha svar på. Detta gjorde att vi 

reflekterade över om vi skulle använda oss av frågor som berör ämnena separat eller om vi borde 

sammanfläta ämnena i frågorna. Under reflektionerna så kom vi fram till att belysa ämnesområdena 

matematik och estetik separat, vilket vi med säkerhet vet att de som aktivt deltog i stimulated recall 

skulle reflektera kring och även lämna svar om ämnesområdena var för sig. Medan om ämnena hade 

fått samverka i alla frågor finns det en risk att det bildas mer data om ett av ämnena medan fokus på 

både estetik och matematik kan vara svår att balansera. Därför valde vi att använda ämnena mestadels 

separat men samverkan förekom i frågor där ämnesområdena lyftes tillsammans. 

  

Eidevald (2015, s.125-127) belyser att oavsett vilken observationsmetod som forskaren väljer att nyttja 

i sin studie tolkas situationerna i form av hur forskaren väljer att rikta sitt fokus. Detta gör att det också 



19 

 

i transkriptionerna sker ett urval som vinklar vår “rådata”. Vidare har vi diskuterat kring hur vi 

hanterat vårt empiriska material “korrekt” och vikten av att försöka hamna så nära händelserna som 

möjligt samt så objektivt som möjligt och inte lägga in egna värderingar i observationsmaterialet. 

Tankarna har då rört sig kring huruvida vår tolkning av utbytande blickar kan hjälpa eller missvisa det 

som skett i situationerna. Samtidigt har vi vetskap om att det genom vårt val av metod och sedan vårt 

val av olika teoretiska begrepp möjliggör för att ett visst resultat uppkommer men detta utesluter dock 

inte våra kontinuerliga reflektioner och diskussioner om hur vi på bästa möjliga sätt ska hålla oss 

objektiva. Vi har också reflekterat över att vi har varit delaktiga i alla delar och att vi kontinuerligt 

ifrågasätter och problematisera hur vi har synliggjort samt vinklat materialet. Ett exempel på detta kan 

vara när vi har observerat samma aktivitet eller situation. Vi har då kunnat delge våra olika upplevelser 

kring situationen. Detta kan medföra att vi genom att lyfta in ett till perspektiv möjligt kan nå närmare 

den “faktiska” händelsen. Samtidigt som flera perspektiv kan gynna att det empiriska materialet blir 

mer bearbetat, finns ändå en risk att våra reflektioner lyfts in och bearbetas som empiriskt material och 

det kan leda till att det empiriska materialet kan bli ”färgat” av våra reflektioner. 

Studiens kvalitet 

En möjlig svaghet med studien är att observationerna endast skedde med hjälp av penna och papper 

som dokumentationsverktyg. Risken finns att vi som observatörer går miste om nyanser i tonfall, 

ordagranna översättningar och många subtila kommunikativa kroppssignaler. I och med detta blir det 

under transkriptionen en risk för att vi utgår från minnet och då vinklar händelsen mer till fördel för 

vår studie. Samtidigt som vi lyfter styrkan inom detta val i avsnittet Forskningsetiska överväganden att 

man som observatör inte blir en “kameralins” utan lättare smälter in i miljön (Lalander 2015, s.109-

112). 

 

Efter första stimulated recall, uppkom reflektionen att det är svårt att synliggöra och reflektera kring 

ämnesområden när de inte riktigt överensstämmer med vad förskolläraren har för intressen då de gärna 

väger över till det ämne som intresserar förskolläraren. Detta återkom även efter övriga stimulated 

recall då vi upplevde det som att det ofta var lättare att fokusera på ett av ämnena än samverkan mellan 

dem. Det kan i sin tur ha att göra med vårt val av att benämna båda begreppen och inte estematik som 

begrepp. Vi valde att inte använda oss av estematik som begrepp under stimulated recall för att inte 

forma svaren då vi upplever att ett användande av estematik kan skapa förutfattade meningar om hur 

informanterna bör svara för att hålla sig till lags med oss som håller i studien. Det skapar i sin tur 

dilemmat om förskollärarna svarar i enlighet med hur de själva upplever estematik eller hur de tror att 

vi vill att de ska uppleva begreppet. 

Vi upplevde att informanterna höll sig till att fördjupa stimulated recall till det ämnesområde som 

föreföll förskolläraren som kärt, deras så kallade kärnområde. Utifrån förskollärarnas kärnområde 

påverkades deras svar. De vill framhäva sitt “hjärteämne”, i den form att detta ämne fick en 

överordnad roll i stimulated recall likväl som under tiden för observationerna. Detta synliggjordes 

bland annat i vilka aktiviteter som förskollärarna valde att genomföra då vi var på plats eller när de 

deltog i stimulated recall riktade de sina svar mot sitt kärnområde. Detta ledde till att den av oss som 

höll stimulated recall kontinuerligt fick flika in med det ämne som hamnade i skuggan av det 

överordnade ämnet (Lalander 2015, s.103-105). 
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Styrkor med metodvalet var att vi fick ett bredare empiriskt material som ställer sig i enlighet med 

syftet och frågeställningarna då det framkommer både i förskollärares praktiska agerande och tankar 

kring ämnesområden samt hur de upplever ämnena i förskolans verksamhet (Lalander 2015, s.93-95; 

Thornberg & Fejes 2015, s.260-261, 263-264). 

  

Genom att lyfta fram analysen utifrån ett socialsemiotiskt perspektiv möjliggörs det att det bearbetade 

empiriska materialet synliggöra hur estematiskt arbete inom förskolan sker och i vilken mån det sker 

medvetet. Detta är i enlighet med studiens syfte och frågeställningar som belyser hur estematiken 

nyttjas i förskoleverksamheten (Öhlander 2011, s.30; Öhlander 2011, s.266-267, 272-274; Thornberg 

& Forslund Frykedal 2015, s.63-64). 

Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer vi analysera studiens resultat utefter studiens syfte som är att beskriva, 

analysera och diskutera hur förskoleverksamheten tillämpar ett samverkat estetisk- och matematiskt 

arbetetssätt, vilket utrymme ämnena har samt om matematik och estetik samverkar som arbetssätt det 

vi talar om som estematik och om det förekommer i verksamheten. Syftet kommer att analyseras 

utifrån de tre frågeställningarna: Hur nyttjar verksamheten matematiken i relation till estetiken och hur 

ämnena samverkar med varandra? Vilken beroendeställning har ämnena i relation till varandra, avsätts 

det tid för respektive ämne separat och i så fall varför? Hur tar ämnena plats i förskoleverksamheten, 

är något av ämnena underordnat respektive överordnat? Frågeställningarna utgör rubriker för resultat 

och analys som kommer redovisas integrerat. 

Hur nyttjar verksamheten matematiken i relation 

till estetiken och hur ämnena samverkar med 

varandra? 

Utifrån tidigare erfarenheter inom förskoleverksamheter och utifrån de olika observationstillfällena 

upplever vi att estetik och matematik ses som centrala byggstenar inom förskoleverksamheten. Det 

kan vara allt från rytmik, rörelse, pärlplattsbyggande, legokonstruktioner till kojbygge i skogen. 

Pedagogerna i studien använder i vissa delar av praktiken estetik eller matematik medvetet för 

meningsskapande aktiviteter med barnen (Kress 2009, s.10, 14, 54). Men det är i många fall som det 

ämnesområde som pedagogen inte medvetet använder ändå har en tendens att framkomma i planerade 

aktiviteter som ett medium. Genom denna omedvetna multimodala användning av teckensystem och 

tecken har detta också synliggjort hur pedagogerna nyttjar de tecken vi tolkar som samstämmiga. Ett 

exempel från observationerna som belyser detta är följande: 

 
… en pedagog är i ett bygg- och konstruktionsrum med några barn och barn1 bygger med större 

rektangulära klossar samt kaplastavar, där barnet lägger kaplastavarna så de byggs ut i samma längd 

som träklossarna... när barn1 är klar utbrister hen “titta vad jag har gjort!” samtidigt som hen tittar på 

pedagogen. Pedagogen möter barn1s blick och svarar sedan “vad fint, vad har du byggt?” Barn1 blir 

tyst men möter fortfarande pedagogens blick, då fortsätter pedagogen med att säga “det ser nästan ut 

som en brygga”. Barn1 ler… Barn1 tar upp 3 kaplastavar och lägger dem vid de andra kaplastavarna 
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som är en del av bryggan men Barn1 lägger dem åt motsatt håll jämfört med de övriga stavarna. 

Barn1 tittar på pedagogen med en glimt i ögat och säger “det har blivit en myra nu!” … 

 

I exemplet synliggörs hur barnet använder klossar som medium för att utforska begreppet längd då 

barnet lägger kaplastavarna så de får samma längd som träklossarna. Vidare plockar pedagogen in 

estetiska influenser för att meningsskapa med barnet (Kress 1997, s.1; Säljö 2014, s.152). Det är 

genom visualisering som fantasin används, alltså med hjälp av att appropriera formen på klossar, blir 

bygget då avgörande för att de fantiserar fram en brygga. Detta gör att begreppet brygga blir 

meningsfull för individerna. Genom att pedagogen synliggjort estetikens närvaro och motivation kan 

barnet skapa nya estetiska former utifrån de geometriska formerna som teckensystem. Detta resulterar i 

att de tillsammans utforskar estetiska möjligheter med matematiken som medium för att skapa ett 

gemensamt estetiskt tecken för myra. Pedagogen skapar en samstämmighet mellan det matematiska 

och estetiska genom att lyfta in fantiserandet utifrån materialets form (Selander & Kress 2017, s.28). 

Om pedagoger skapar ett utforskande klimat i verksamheten skapas det också en kultur som motiverar 

till en teckenskapande miljö där det skapas fler alternativa tecken. Detta kan också ske genom att 

pedagoger motiverat använder sig av olika alternativa teckensystem såsom kroppsspråk, estetiska 

uttryckssätt, matematiska kategorier med mera. Samtidigt som pedagogerna i studien agerar utefter ett 

multimodalt teckenskapande med barnen utifrån en tillåtande kultur lyfter en förskollärare att estetik 

och matematik är något som kontinuerligt framkommer inom verksamheten (Selander & Kress 2017, 

s.26-27). Detta tolkar vi så att estetik och matematik kan förstås som osynliga meningserbjudanden 

inom verksamheten, då kulturen inom förskola approprierar dessa ämnesområden som ingångar för 

att skapa förståelse för olika situationer eller fenomen (Kjällander 2014, s.31-32; Selander & Kress 

2017, s.33). Å andra sidan framhåller andra informanter i studien att det är genom att pedagoger 

synliggör matematisk- och estetisk litteracitet för barnen, som multimodalt meningsskapande inom 

övriga ämnesområden sker med djup då barnen får kunskap om hur de medvetet kan använda 

matematik och estetik som medium (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s.98). Detta resulterar i att 

verksamheten antingen arbetar aktivt med att motivera tecken inom estetiska- och matematiska ramar 

eller så arbetar pedagoger med dessa tecken utan att synliggöra dem för barnen i verksamheten vilket 

gör att meningsskapandet då får olika motiv för hur det framkommer. Detta påvisar vidare att 

pedagoger innehar egna tolkningar utifrån vilken relevans synliggörande av estematikska arbetssätt har 

i verksamheten (Kress 1997, s.19; Kress 2009, s.54; Säljö 2014, s.152; Elm Fristorp & Lindstrand 

2012, s.47). Ämnena får den plats som pedagogerna är villiga att ge dem inom verksamheten “om jag 

inte är där och sätter ord på det, så betyder det ju ingenting”1. Med detta lyfts pedagogens roll fram för 

att motiverat befästa redan “erkända” tecken och teckensystem som finns i rådande kultur för att 

möjliggöra att dessa begrepp blir meningsfulla i barnens multimodala utforskande. Vilket då kan leda 

till att barns meningsskapande inom förskoleverksamheten antingen blir berikat med fler kulturellt 

etablerade teckensystem och tecken men att det är pedagogerna som måste inneha motiverad förståelse 

för hur de ska belysa dessa teckensystem (Selander & Kress 2017, s.33; Kress 2009, s.14, Elm Fristorp 

& Lindstrand 2012, s.97-98). 

                                                 
1 Stimulated recall 2 



22 

 

Vilken beroendeställning har ämnena i relation till 

varandra, avsätts det tid för respektive ämne 

separat och i så fall varför? 

Inom en förskoleverksamhet kan styrda aktiviteter ha agendan att rikta sig åt ett specifikt ämne eller 

fenomen. Likväl kan spontana aktiviteter utformas efter en agenda som uppkommer under aktivitetens 

gång när det är en pedagog som utformar aktiviteten. När en aktivitet har en agenda medför det också 

att specifika teckensystem blir motiverade till att skapas eller användas (Kress 2009, s.10, 54; Elm 

Fristorp & Lindstrand 2012, s.47). Om pedagoger då ständigt skulle agera utifrån omedvetenhet i 

motivation av teckensystem hur skulle redan etablerade teckensystem då mottagas av barnen? När 

pedagoger hållit i olika typer av aktiviteter har de synliggjort deras agenda att det har en motivation att 

utforska exempelvis matematiska tecken och genom detta utforskande söker sig estetiken in i form av 

olika teckensystem för att individerna ska finna förståelse och erövra kunskap i sitt meningsskapande 

(Kress 2009, s.54). Ett exempel som kan belysa detta: 

 
Ett barn närmar sig pedagogen och berättar att “jag fyller år idag”. Pedagogen möter barnets blick 

och frågar om barnet fått några presenter. Barnet pekar då på de olika klädesplagg som hen har på sig 

och pedagogen svarar “ååh, vad fint”. De byter blickar och leenden med varandra. Vidare lägger 

pedagogen till “kan jag få låna något av dem?” Barnet tittar på pedagogen, sen på sina kläder och sen 

på pedagogen igen och säger med eftertänksamhet “näääe, de är för litet för dig”. Pedagogen och 

barnet utbyter blickar med varandra och pedagogen fortsätter med lättsam röst “nått måste väl 

passa?”. Barnet funderar och svarar fnissande “kanske kjolen”, pedagogen bekräftar val av 

klädesplagg som kanske passar med “ja, kanske”. Barnet börjar då att ta av sig sin kjol och 

pedagogen frågar “tycker du jag ska prova den?”. Barnet skrattar och svarar samtidigt “ja” då drar 

pedagogen upp kjolen precis ovanför knäna och utbrister “ååh, titta vilken fin kjol jag har” samtidigt 

som pedagogen tittar på barnet. Barnet skrattar och ger ett “mmmm” ifrån sig. Pedagogen säger sen 

“jag vågar inte dra upp den högre för då kanske den går sönder”. Barnet är tyst och tittar på 

pedagogen och pedagogen lämnar tillbaka kjolen med ett leende. 

 

Utifrån detta exempel synliggörs det att pedagogen samspelar med barnet ifråga med hjälp av olika 

teckensystem och tecken i form av blickar, tonlägen och verbala ord. Som när barnet pekar och visar 

upp klädesplagg/presenter som hen fått kan det ses som medium att faktiskt visa istället för att berätta 

detta gör att barnets val att använda kroppsspråket som det vitala teckensystemet och val av tecken 

alltså själva pekandet som det mest tilltalande samt blickar och leenden (Kress 1997, s.19). Pedagogen 

lyfter fram det verbala talet som teckensystem när hen fortsätter med att fråga om hen kan få låna 

något av klädesplaggen av barnet (Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s.86). Likt barnet som använder 

sig av flera tecken på ett multimodalt sätt som ordval, blickar och leenden. Vidare kan det tolkas som 

att pedagogen på ett medvetet och motiverande sätt utmanar barnet till att utforska de kunskaper barnet 

har angående matematiska termer som till exempel stort och litet, vilket enligt det socialsemiotiska 

perspektivet kan ses som att pedagogen synliggör situationen som affordance för barnet att skapa 

mening i situationen (Kjällander 2014, s.31-32). Detta medför också att barnet approprierar sin 

kunskap som om att förskolan har en utforskande kultur då barnet faktiskt ges möjlighet att prova på 

matematiska begrepp multimodalt både kroppsligt och visuellt. Detta tolkar vi som att det matematiska 

och det estetiska i samverkan, det vill säga vad vi i denna studie för fram som det estematiska blir 

synligt, då pedagogen lyfter fram barnets klädesplagg som estetiskt tilldragande samtidigt som 

pedagogen också lyfter in matematiska frågeställningar som litet, lagom och stort (Selander & Kress 

2017, s.28). Alltså sker det vad vi utifrån detta kan tala om som estematiska meningsskapandet i form 

av att pedagogen motiverar fram det estetiska som ett medium för att synliggöra matematiska tecken. 
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Precis som pedagogen använder sig av estetik för att möjliggöra ett matematiskt meningsskapande 

sker samtidigt det ett växelverkande meningsskapande, då matematiken kan ge möjliga förklaringar 

till varför ett material kan se estetiskt tilldragande ut på en viss individ medan det kan få motsatt effekt 

på en annan (Kress 1997, s.2-3, 8, 10). Genom att då använda kjolen i observationen som ett medium 

för att sedan lyfta begreppen på en verbal nivå sker det multimodala meningsskapandet inom 

estematiken då båda ämnena samverkar för att skapa förståelse för situationen som uppstått. 

Hur tar ämnena plats i förskoleverksamheten, är 

något av ämnena underordnat respektive 

överordnat? 

I tidigare avsnitt lyfts det att pedagogerna synliggör ämnena som ligger till grund för barnens 

meningsskapande med hjälp av kulturellt etablerade teckensystem. Kulturen kan också rangordna olika 

ämnen beroende på vilken status ämnet har i samhället (Kress 2009, s.54). Även då både estetik och 

matematik kan inneha stora delar av förskolans verksamhet värderas de på olika sätt. Många av de 

informanter som medverkade i studien hade lätt att lyfta syfte med att arbeta och förstå matematik och 

likaså hade de lätt att se matematiska begrepp under reflektion utifrån det empiriska materialet som 

medverkade i stimulated recall (Kress 2009, s.10, 14; Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s.86, 97-98). 

Däremot lyftes estetiken många gånger fram som ett medium för att skapa förståelse utifrån det 

kroppsliga och sinnliga. Om då matematiken lyfts fram och problematiseras för att pedagoger ska få 

en konkret och djupare förståelse för vikten av matematiskt arbete i förskolan synliggörs inte alltid 

estetiken på samma plan. Detta kan då tolkas som att matematiken har ett större värde i ett kulturellt 

sammanhang och estetiken blir då underordnad trots att båda ämnesområdena finns till stor del i 

förskoleverksamheten. Vilket i sin tur kan leda till att ett estematikst arbetssätt då skulle kunna ha en 

matematisk överordnad roll. Detta leder då till att begreppets ursprungliga innebörd som ett “ämnes 

jämställt” begrepp skulle komma att raseras och att estematik skulle tolkas som att individer skapar 

matematisk förståelse med hjälp av estetiska verktyg (Kress 2009, s.10, 14; Elm Fristorp & Lindstrand 

2012, s.47, 86, 97-98). Då vi under observationstillfällen själva sett ett estematiskt förhållningssätt 

inom de förskoleverksamheter vi varit och genomfört studien i som ett omedvetet “ämnes jämställt” 

arbetssätt, där barn och pedagoger motiverat nyttjar och omskapar tecken med hjälp av matematik och 

estetik för att förstå respektive ämnesområde. Dock påvisas det när vi utifrån vårt empiriska material 

lyft frågor i stimulated recall vad förskolläraren kunde synliggöra inom estetik och matematik, var det 

många av observationerna som hade ett tydlig överordnat ämne (Kress 1997, s.19; Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012, s.47). Trots att estematiken framkommer i vårt empiriska material som lyftes under 

stimulated recall upplevde vi det som att matematiska teckensystem verkade vara lättare att synliggöra 

i diverse observationer och att estetiken hade en tendens att förbli osynlig (Kress 2009, s.54). Detta 

visas i följande exempel: 

 

Några barn och pedagogen sitter i ateljén, barnen håller på att lägga olika mönster som liknar figurer 

på pärlplattor och barn 1 ser besvärad ut …. Pedagogen frågar barn 1 ”vad gör du?”. Barnet tittar på 

pedagogen och säger ”det här går inte bra!!” och tittar ner på sin pärlplatta som barnet sitter med, 

samt har en sur min i ansiktet. ”Vad är det som inte går bra? Vill du ha någon hjälp?” undrar 

pedagogen och tittar på barn 1. Barn 1 svarar ”ja”. Pedagogen tittar på bilden som barnet vill skapa 

med pärlor och börjar räkna pärlorna samtidigt som man pekar på pärlorna på plattan ”en, två, tre”. 

”Här stämmer det” säger pedagogen till barn 1. Pedagogen tittar på barnet och säger ”en rad med tre 

pärlor, du får sätta pärlorna längre ut, så att du får plats med den. Ser du nu?” och tittar på barn 1 

igen. Pedagogen fortsätter att titta på bilden medan barn 1 är väldigt tyst. Pedagogen räknar ”en, två, 
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tre, fyra, fem” samtidigt som pedagogen pekar på bilden och säger ”det är fem pärlor på den raden”. 

Barn 2 kommer in i observationen och säger ”Nu är den klar! Ser du hur lika den ser ut” och tittar på 

sin pärlplatta samtidigt som barn 2 jämför med bilden. 

 

Barnet börjar redan innan det verbala med att tydligt kommunicera med pedagogen med hjälp av 

kroppsspråket som motiverat teckensystem. När pedagogen då motiverar det verbala språket som ett 

alternativt teckensystem för att möjliggöra meningsskapande för pedagogen som kan hjälpa barnet 

samtidigt som barnet multimodalt påvisar att pärlfiguren inte blir lik mallen. Genom att pedagogen 

lyfter antal och antalsuppfattning som är kulturellt etablerade matematiska teckensystem möjliggör 

affordance för att pärlfigursskapandet ska kunna bli meningsfullt för barn 1. Detta kan då ses som att 

estetiken får en högre uppsatt “roll” i situationen då det mönster barnet är ute efter är essentiellt 

(Kjällander 2014, s.31). För att skapa mening i situationen lyfter då pedagogen in matematiska 

begrepp som tecken vilket då får en lägre position i detta fall då matematiken används som ett medium 

för att skapa mening kring estetiskt skapande. Utifrån att pärlplattan som barnet lägger ska bilda en 

figur kan det tolkas som att det är en estematisk aktivitet där estetiken ligger i förgrunden och att 

matematiken nyttjas som teckensystem för att finna förståelse i aktiviteten (Selander & Kress 2017, 

s.33). Samtidigt som det kan vara estetiken som skapar nyfikenheten genom att appropriera 

matematiska begreppet mönster inom den estematiska aktiviteten. Dock har det under stimulated recall 

framkommit att förskollärare lyfter pärlplattor som en aktivitet där det främst är det matematiska som 

äger rum. Det kan då tolkas som att barnen utforskar matematiken och att mönster är det meningsfulla 

i aktiviteten och att det estetiska ligger som en konsekvens eller ett resultat i det själva matematiska 

meningsskapandet (Elm Fristorp & Lindstrand 2012 s.98; Säljö 2014, s.153). Detta kan också tolkas 

som att rådande kultur tydligare eftertraktar matematisk förståelse eller utforskande av matematik och 

att estetiken kan ha en underordnad del i utforskandet. Det som vi lyfter som estematiskt utforskande 

kan alltså ses som osynligt, genom att kulturellt bundna normer som råder där kategorisering och 

uppdelning ligger som normativ grund. Det skulle i sin tur kunna förklara varför förskollärarna i 

studien hade tendenser till uppdelningar av ämnena matematik och estetik (Kress 2009, s.54). Detta 

kan också synliggöras inom verksamheternas miljöer där estetik approprieras in i exempelvis ateljén 

och matematisk affordance framhävs mer i ett rum som innehar bygg och konstruktion. Även om 

estematiken florerar inom förskolans verksamhet delas ämnesområden ofta upp av pedagogerna. 

 

Då vissa situationer lyfter matematiken som det barn och pedagoger söker kunskap om, kan det i andra 

situationer framkomma att matematiska begrepp motiveras som tecken för att den estetiska 

upplevelsen ska bli essentiellt för sinnena. Följande exempel kan belysa detta: 

 

6 yngre barn och en pedagog sitter vid ett bord inne i ett matsals liknade rum och tillsammans håller 

de på att göra en playdoh-deg... “vilken färg tycker ni vi ska ha på degen kompisar?” Pedagogen 

räknar upp färgerna “röd, blå, gul, grön” samtidigt som pedagogen gör stödtecken för färgerna. 

Barnen börjar med att säga olika färger men de flesta enas om färgen röd. Pedagogen plockar fram 

och tittar på de olika flaskorna med hushållsfärg och säger “den röda är slut” var på ett barn säger 

“bobbo slut” pedagogen svara då “ja, röda bobbo är slut. Vilken färg ska vi då ha?”. Pedagogen tittar 

runt och möter barnens blickar och fortsätter “gul, grön, blå som doddo?” Ett barn svarar “blååååå”. 

Pedagogen ställer undan de andra hushållsfärgerna och tar sen av korken på den blåa hushållsfärgen. 

Pedagogen frågar sen “ska vi ha mycke eller lite färg?” Flera barn stämmer samman 

“myyyyyckeeeee!” Pedagogen fortsätter då vänd mot ett av barnen “vill du hjälpa mig att hälla?” 

Barnet möter pedagogens blick och puttar på flaskbotten och färgen flödar ut ur flaskan, barnen tjuter 

till och skrattar högt. Pedagogen fortsätter att blanda ihop degen. 
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Pedagogen använder sig av två centrala teckensystem när hen presenterar färgerna för barnen, dels 

genom att visa med stödtecken samt via det med det verbala språket. När barnen verbalt nämner de 

olika färgerna kan vi tolka det som att barnen förhandlar om vilken av färgerna som de motiverar och 

som barnen gemensamt kan återkoppla till det de upplever som njutbart. Barnen använder sig av 

teckensystem som namnen på färgerna samt sitt kroppsspråk för att skapa mening i situationen. Barnen 

uttrycker ett annat tecken för den röda färgen och det kan i sin tur tolkas som att “bobbo” blir ett 

approprierat begrepp då barngruppen lyfter meningsskapandet i att använda sig av babblarna 

(Selander & Kress 2017, s.33). Denna affordance situation blir även meningsfull för pedagogen då hen 

lyfter babblarna som medium för färgvalen och stämmer in tillsammans med barnen. Sedan påvisar 

individerna ett estetiskt meningsskapande då matematiska begrepp åter lyfts som tecken för estetiska 

ändamål då barnen får uttrycka vilken nyans degen ska få med hjälp av tecken mycket och även med 

sitt görande som teckensystem medföra en förståelse för “mycket” samt degen slutgiltiga nyans. 

Utifrån denna observation kan estematiken lyftas som det barnen och pedagogen skapar mening om då 

de samverkat använder matematiska tecken för att uppnå ett estetiskt uttänkt resultat (Kress 2009, s.54; 

Kjällander 2014, s.31-32). Detta kan också kopplas till den första observationen vi lyfter under 

rubriken Hur nyttjar verksamheten matematiken i relation till estetiken och hur ämnena samverkar 

med varandra? där estetiken används som ett motiverat teckensystem då barn och pedagogens 

meningsskapande är riktad åt matematisk förståelse. Det synliggörs vidare genom att pedagogen 

motiverat skapar ett affordance för ett av barnen för att få lyfta det matematiska begreppet mycket 

med hjälp av ett ytterligare teckensystem, alltså själva görandet (Kjällander 2014, s.31). 

Utifrån dessa exempel synliggörs det att ämnesområdena integrerar sig i den “andres” tilltänkta 

aktiviteter vilket skapar en meningsskapande aktivitet. Matematik och estetik har delar som ligger 

inom det gränsöverskridande aspekterna, vilket skapar svårigheter att exkludera något av ämnena vid 

användning av ett av dem. Vi tolkar detta som att estematiken är en etablerad del i förskolans 

verksamhet trots att det ofta sker i omedvetet agerande. Även om det är så att pedagogerna medvetet 

eller omedvetet väljer att inte synliggöra ett av ämnesområdena kan vi med motiverad blick synliggöra 

att ämnena samverkar med varandra inom förskolans verksamhet (Kress 1997, s.10-13; Leijon & 

Lindstrand 2012, s.175-176; Kjällander 2014, s.31-32). 

Diskussion 

Utifrån syftet med studien synliggjordes resultat om hur förskoleverksamheter använder sig av estetik 

och matematik, vilket utrymme ämnena har samt hur ett estematiskt arbetssätt förekommer i 

verksamheten. De frågeställningar som utvanns ur syftet är: Hur nyttjar verksamheten matematiken i 

relation till estetiken och hur ämnena samverkar med varandra? Vilken beroendeställning har ämnena i 

relation till varandra, avsätts det tid för respektive ämne separat och i så fall varför? Hur tar ämnena 

plats i förskoleverksamheten, är något av ämnena underordnat respektive överordnat? Utifrån studiens 

undersökningsfrågor har vi kunnat synliggöra att matematiken och estetiken framkommer som 

samverkande, alltså det vi lyfter fram som estematik, men att denna samverkan inte alltid var av 

medvetna val från pedagogernas sida. Vidare har resultatet synliggjort att det finns en möjlig 

rangordning av ämnesområdena estetik och matematik där vi har tolkat det som att rådande normer i 

samhällets struktur, till exempel läroplan för förskolan (skolverket 2010), lyfter fram matematiken i 

den medvetna förgrunden. Detta överordnande är dock inget som vi upplever skapar en uppdelning av 
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estematiken då det i antingen estetiskt planerade aktiviteter eller i matematiskt planerade aktiviteter 

sammanflätas till, för pedagogerna oftast, omedvetna estematiska aktiviteter. I de estematiska 

aktiviteterna kan det finnas ett överordnat ämne för stunden, men detta kan också snabbt skifta. Vi har 

vidare utefter resultatet av studien tolkat det som att estematiken är ett ämne som är svårt att ”klyva”, 

då vi kunnat se i resultaten att samverkan mellan matematik och estetik infinner sig i aktiviteter 

oavsett om pedagogerna har en medvetenhet kring det för att aktiviteterna ska kunna vara 

meningsfulla för individerna. I följande avsnitt kommer vi att diskutera studiens resultat utifrån den 

tidigare forskning som vi valt för denna studie och vi kommer att vidare fortsätta att använda studiens 

frågeställningar som underrubriker. 

Resultatdiskussion 

Hur nyttjar verksamheten matematiken i relation till estetiken och hur 

ämnena samverkar med varandra? 

Vi har utifrån det empiriska materialet kunnat redogöra att estematiken är ett återkommande inslag i de 

aktiviteter som pedagoger lyfter fram antingen som estetiska eller matematiska. Pedagoger använder 

ett förhållningssätt där de antingen medvetet eller omedvetet använder ämnesdisciplinerna 

samverkande. Detta kan vi koppla till Palmer (2009, s.396-398, 400-401; 2010, s.139-140) och 

Delacour (2012, s.76) som beskriver, om hur det går att skapa en medvetenhet om hur estetiken kan 

användas som ett redskap, alltså skapar förståelse för olika matematiska begrepp. McMahon (1987, 

s.101-102) lyfter fram ett motsatt perspektiv där matematiken kan nyttjas som ett redskap för estetiska 

upplevelser. Då både Palmer (2009; 2010) och McMahon (1987) påvisar olika sätt att använda sig av 

ämnena matematik och estetik i samverkan kan det ledas till det vi kallar för ett estematiskt arbete 

inom förskoleverksamheten där pedagogen medvetet eller omedvetet arbetar med matematik och 

estetik i samverkan. Vidare kan vi se en korrelation till hur Ahlskog-Björkman och Björklund (2016, 

s.168, 172-177) också framhäver det estematiska arbetssättet i sitt resultat. De olika författarnas 

resultat kan med andra ord tolkas som att de lyfter det estematiska förhållningssättet i förskolan på 

olika sätt som ett växelverkande ämnesområde där det matematiska och estetiska intar olika positioner 

beroende på aktivitetens syfte. 

 

Vidare påvisar resultatet i studien att förskollärares kunskaper och engagemang framkommer som att 

det kan vara avgörande för verksamheten, barns kunskapande och begreppsförståelse. Genom att det är 

pedagogens kunskap som är avgörande för hur aktiviteter framställs och genomförs med barngruppen 

kan det kopplas till hur Stinson (1988, s.55-56) påpekar att barn behöver få tiden för att skapa 

förståelse för estetik. Detta kan tolkas som att pedagogen behöver möta barnet på dess nivå och på 

grund av det blir det av vikt att pedagogen har denna typ av kunskap. Detta kan anspela på att 

pedagogen då behöver lyfta fram korrekta begrepp inom estetik och matematik för att skapa 

möjligheter för fördjupad förståelse. Genom att lyfta fram begrepp för att motivera ett utforskande för 

att skapa begreppsförståelse belyser också Oppermann, Anders och Hachfeld (2016, s.179-181) som 

lägger vikten vid hur pedagoger använder sig olika frekvent av matematiska begrepp beroende på 

vilken relation pedagogen har till ämnet. Detta skapar i sin tur en tanke om hur pedagoger genom att 

själva ta sig an och stiga utanför sin “trygga plats” kan skapa en ny väg till en fördjupad relation till 

estematiken. Vi tänker då att om en vuxen är villig att på nytt utforska exempelvis estetik med hjälp av 

matematik kan det bidra till en ökad medveten begreppsanvändning och ett medvetet förhållningssätt 

till hur ett samverkande arbete kan genomföras i förskolan. Det kan vidare skapa en tryggare miljö och 
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lärandesituationer då pedagogen kan vara mer trygg i nyttjande av estematik i verksamheten (Palmer 

2009, s.396-398, 400-401; Palmer 2010, s.139-140). 

Vilken beroendeställning har ämnena i relation till varandra, avsätts det 

tid för respektive ämne separat och i så fall varför? 

Resultatet som lyfts fram i studien är att ämnena matematik och estetik har en positiv korrelation. Där 

det ena ämnet lyfts som agenda i en styrd aktivitet och synliggörs av pedagoger samtidigt som det 

andra ämnesområdet ändå tenderar att integrera sig i aktiviteten. Vi har vidare lyft fram resultatet som 

påvisar att det finns en tendens att pedagoger endast synliggör ett av ämnena estetik och matematik 

inom specifika aktiviteter. Då det framkommer att estematikens uppbyggnad kan lyftas från olika 

aspekter kan det alltså tolkas som att ämnesområdena matematik och estetik innehar en 

beroendeställning till varandra (Ahlskog-Björkman & Björklund 2016, s.168, 172-177). Genom att det 

då finns en tendens att endast ett av ämnesområdena synliggörs inom specifika aktiviteter skapar det 

även restriktioner i ett medvetet ämnessamverkande arbetssätt. Om ämnesområden lyfts in som 

redskap skapas en medvetenhet samtidigt som denna medvetenhet lyfter fram överordningar och 

underordningar i estetiska och matematiska aktiviteter (Palmer 2009, s.396-398, 400-401; Palmer 

2010, s.139-140; Pramling Samuelsson, Sheridan & Hansen 2013, s.8, 10-11; McMahon 1987, s.101-

102; Oppermann, Anders och Hachfeld 2016, s.179-181). Då vi har belyst estematiken som ett ämne 

som sträcker sig över ämnesbarriärer skapar det också en möjlighet för en jämställd positionering av 

estetik och matematik samtidigt som det som ovan kan vara överordnat eller underordnat. Detta skapar 

en möjlighet för estetik och matematik att lyftas och utforskas utifrån olika antagande (Delacour 2012, 

s.76; Ahlskog-Björkman & Björklund 2016, s.168, 172-177). 

Hur tar ämnena plats i förskoleverksamheten, är något av ämnena 

underordnat respektive överordnat? 

Vi har under analysen av observationer och stimulated recall synliggjort att samhällets rådande normer 

kan vara betydande för vilken “rang” en ämnesdisciplin ges. Då matematiken inte tydliggjordes i 

förskolans läroplan förens efter första revideringen (Skolverket 2010, s.10) kan denna framställning av 

matematiken tolkas som att samhället lägger stor vikt vid matematiken. Detta kan tolkas som att 

samhällets efterfrågan efter matematik skapar kurser för förskollärarstudenter för att bli tryggare inom 

det matematiska arbetet inom förskoleverksamheten (Palmer 2009, s.396-398, 400-401; Palmer 2010, 

s.139-140). Vi kan vidare utifrån studiens resultat tolka det som att förskoleverksamheter använder sig 

av “flervägs” kommunikativa/multimodala aktiviteter. Detta bygger vidare på att det estematiska inom 

verksamheten är jämställt men att både estetik och matematik inte alltid synliggörs. Detta kan leda 

vidare till fråga om vilken konsekvens ett uteblivet synliggörande av estetikens och matematikens 

samverkan kan komma att utveckla? Om vi utgår ifrån Stinsons (1988, s.55-56) resultat kan ett 

otillräckligt utforskande i egen takt skapa luckor i begreppsbildningen och förståelse av 

ämnesområden kan således bli hämmat om pedagoger i förskolan inte synliggör barnens behov av att 

repetera. Likt Stinson (1988, s.55-56) lyfter Delacour (2012, s.76) att pedagogens roll är att tydliggöra 

för de begrepp som kan komma att vara relevanta för aktiviteten. 
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Slutsatser 

Utifrån resultatet som framkommit av studien är våra slutsatser att både matematik eller estetik kan 

synliggöras i all vår insamlade empiri även om det inte uttryckligen är det som är syftet eller tanken så 

finns estematiken alltid som en del i empirins synliggörande av verksamheten. Ibland tar estetiken mer 

utrymme utifrån pedagogers agenda och ibland tar matematiken det större utrymmet, men vi menar 

även att estematik kan anses vara i ett användande av estetik och matematik utifrån att ämnena kan ta 

en jämställd plats i aktiviteter, om då pedagoger håller ett medvetet förhållningssätt kan det skapa 

möjligheter till flera meningsfulla samverkande aktiviteter (Kress 2009, s.10, 14, 54; Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012, s.47). Vidare kan vi se att hur och vilket ämnesområde som lyfts fram i förgrunden i 

olika aktiviteter utifrån pedagogers agendor och att det också kan vara utifrån pedagogens kärnområde 

som ett specifikt ämne extra tydligt synliggörs. Detta gör att pedagogerna i förskoleverksamheterna 

inte alltid har ett medvetet förhållningssätt till estematiken (Selander & Kress 2017, s.33; Kress 2009, 

s.14; Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s.97-98). Studien har också synliggjort hur pedagoger lyfter 

fram en ämnesdisciplin som kan tolkas som mer relevant inom vissa aktiviteter exempelvis som när vi 

utifrån det empiriska materialet har tolkat det estetiska skapandet, alltså att det sinnliga ligger i 

förgrunden men att matematiken ändå används som ett redskap. Vi har tolkat det som att pedagoger 

och barn motiverat alternerar estetiska uttryckssätt och matematiska kategorier som teckensystem för 

att skapa mening inom olika aktiviteter (Kress 1997, s.10-13; Leijon & Lindstrand 2012, s.175-176; 

Kjällander 2014, s.31-32). Utifrån de stimulated recall som genomfördes blev det synliggjort att även 

om en situation från det empiriska materialet hade det ena ämnet i förgrunden så kunde vi tillsammans 

med förskolläraren synliggöra med hjälp av reflektion att det “andra” ämnet också fanns, fast 

aktiviteten hade ett visst fokus. Detta resultat skapade en slutsats om att pedagoger som kontinuerligt 

reflekterar kring hur ämnesdiscipliner används i olika situationer skapar det en möjlighet för sig att 

bredda förståelsen för ett ämnes samverkande arbetssätt. Studiens resultat påvisar också att det kan 

vara en fördel för pedagoger att få tillgång till att kontinuerligt reflektera med utomstående medvetna 

professions utvecklande individer som exempelvis pedagogista, ateljérista och så vidare, alltså 

personer som har tillgång till en “ny blick” på verksamheten (Kress 1997, s.10-13; Leijon & 

Lindstrand 2012, s.175-176; Kjällander 2014, s.31-32; Selander & Kress 2017, s.33; Elm Fristorp & 

Lindstrand 2012, s.97-98). Vidare har studien synliggjort hur pedagogerna arbetar med olika 

teckensystem och tecken på ett samstämmigt vis och att det utifrån vårt empiriska material inte infinner 

sig tvetydighet i kommunikationen. Denna slutsats påvisar dock inte att reflektioner angående de 

motiverade valen av tecken och teckensystem utifrån multimodal samstämmighet är mindre viktig 

(Selander & Kress 2017, s.28, 33; Elm Fristorp & Lindstrand 2012, s.97-98). 

Betydelse för praktiken och 
professionen 

I inledningen lyfte vi fram våra egna upplevelser av estetik och matematik som centrala byggstenar 

inom förskolan, vi upplever också att ett samverkande arbetssätt kan möjliggöra en utveckling om vad 
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estetik och matematik kan vara. Det gör att ämnesområdena helt enkelt kan användas som estematik. 

Vi upplever att ett synliggörande av ett medvetet användande av estematik kan skapa förutsättningar 

för pedagoger i förskoleverksamheten att främja barns kunskapande inom båda ämnesdisciplinerna. 

Om man lyfter fram estematik kan det göra att estetiken får ta större medveten plats i verksamheten 

och där estetikens egenvärde tar rum istället för att bara vara ett verktyg för andra ämnesområden. Att 

arbeta med olika ämnen samverkande kan skapa bredare förståelser i flera olika ämnen. Genom att 

synliggöra estematikens närvaro i förskolan kan det också medföra nya möjligheter för pedagoger att 

skapa aktiviteter som svarar mot läroplanen för förskolan (Skolverket 2010) som dessutom kan 

underlätta att se hur verksamheten aktivt arbetar mot alla de strävansmål som innefattas. Vi upplever 

att estetiken och matematiken belyser, lyfter och synliggör varandras svagheter samt styrkor, vilket 

gör att ämnena kan få en likvärdig plats i den praktiska verksamheten. Om verksamheter då medvetet 

arbetar med estematik som ett ämnesområde istället för att särskilja på estetik och matematik kan det 

finnas en god möjlighet att kunna fördjupa och effektivisera utmanande och utforskande aktiviteter i 

verksamheten. Detta skulle medföra ett sätt att erövra kunskap inom båda ämnesområdena som finns i 

estematiken. 

Vidare forskning 

Vi upplever att vi “skrapat” lite på ytan kring ett ämnesområde inom förskolan där en vidare forskning 

skulle kunna gynna förståelsen för hur ett samverkande arbetssätt kan se ut. Genom att vidare 

undersöka hur olika situationer där estematiska aktiviteter framkommer i en eventuellt större och 

längre varande studie kan det skapa en korrelation med denna studies resultat vilket skapar en större 

generell trovärdighet över ett bredare område. Vidare kan vi tänka oss en studie om hur estematiken 

samverkar med ytterligare ämnesområden exempelvis som naturvetenskap, teknik, språk, med mera. 

En fråga att undersöka då skulle kunna vara: Hur kan estematiken användas som ett redskap i 

förskolan för andra ämnesdidaktiska områden? Alternativt att efter forskarens intresse välja ut 

specifika ämnesdidaktiska områden och ha samma utgångspunkter som denna studie fast inkludera 

ytterligare ämnesområden. Vi upplever att det skulle kunna vara gynnsamt att beforska andra 

ämnesområden inom förskoledidaktik gällande hur förhållningssättet är kring ett samverkande mellan 

estetiken eller matematiken som exempelvis estetik och teknik eller matematik och naturvetenskap och 

så vidare. 
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Bilaga 1: Informationsbrev  

 

Hej 

Vi är stunder från Stockholms Universitet och är i full gång att skriva vårt examensarbete som 

kommer handla om hur förskollärare arbetar med matematik och estetik så som musik, sång, dans, 

måla med mera. Därför kommer vi under denna vecka följa …. och ….. i deras arbete.  

 

Mvh Madelene och Emma 

 

 

Bilagan innehöll även en bild på oss som vi av forsknings etiska skäl valt att ta bort. 
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Bilaga 2: Samtyckesbrev Föräldrar 

      
        Stockholm 27-03-2017 

Hej Föräldrar på XXX Förskola! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår 

sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie 

kommer handla om hur man i förskolan arbetar med estetik som musik, teater, dans och 

måla/rita och matematik. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under en 

vecka. Vid dessa tillfällen vill vi observera förskollärare XXX i barngrupp med hjälp av 

anteckningar och ljudupptagningar.  

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) 

samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, 

familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet 

gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över 

personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för 

vår egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att 

förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan 

är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad 

blankett. Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får 

möjlighet att besluta om sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni 

samtycker till studien. Om ni tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens 

beslut att respekteras.  

Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss studenter eller vår 

handledare vid Stockholms universitet. 

Med vänliga hälsningar Emma Forssell & Madelene Erlandsson 

 

………………………………   ………………………………………. 

……………………………..   ……………………………. 

…………………………………………………  ………………………………………………………..  

 

…………………………………. 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

……………………………………. 

………………………………… 

………………………………… 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare XXX innan 

den 07-04-2017. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  

 

Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 

 

 

 

Barnets namn …………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er…………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Vårdnadshavares namnunderskrift/er…………………………………………………………… 
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Bilaga 3: Samtyckesbrev föräldrar på Engelska 
 

      
Stockholm 27-03-2017 

Hello Parents of Preschool XXX! 

We are students in the Child and Youth Studies, Department of Early Childhood Education 

and early childhood research at Stockholm University. Within the framework of our last and 

final course of the pre-school teacher training, we will write a thesis. Our study will focus on 

how the preschool works with aesthetics as music, theater, dance and painting / drawing and 

mathematics. 

 

To gather material for the work, we would like to participate in the activities of pre-school for 

a week. At these times, we want to observe the preschool teacher XXX in the group of 

children with the help of notes and sound recordings. 

 

An independent project is regulated by rules of confidentiality, Personal Data Act 

(Personuppgiftslagen 1998: 204) and the Research Council's (Vetenskapsrådet) document on 

good research (God forskningssed). This means for example that the identitet of child, family, 

staff and preschool will not be revealed, and that complete anonymity applies. All collected 

materials will therefore be made anonymous and no lists / registers of data will be established. 

The documented material may only be used for our own processing and analysis, and 

compiled in an essay. The material will be destroyed after that the essay is approved. The 

paper will be published digitally. 

 

With this letter we would like to ask for your consent to your child participating in the study. 

All participation is voluntary and can be canceled at any time. Do you agree with the study 

sign the attached form. If you accept the children will also be informed about the work and 

have the opportunity to decide on its own participation. A prerequisite for children's 

participation is that you agree to the study. If you accept the participation, but the child say 

no, then the child's decisions to be respected. 

 

If you wish further information, please contact our students or our supervisor at Stockholm 

University. 

Sincerely Emma Forssell & Madelene Erlandsson 

 

……………….   …………………… 

……………….   …………… 

………………………………  ………………………………….. 

 

The supervisor's name: ……………………. 

University of Stockholm 

Child and Youth Studies 

………………… 

………………….. 

……………………………. 
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Request for consent to participation in the study. Returned filled to preschool XXX 

before 07-04-2017. If you do not agree to the participation, simply ignore this letter. 

 

 

 

I / We acknowledge that my / our children participate in the study. 

 

 

 

 

The child's name ……………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

Guardian's signature / s ............................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

Guardian's signature / s ................................................................................................ 
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Bilaga 4: Samtyckesbrev pedagoger 

      
Stockholm 27-03-

2017 

Hej pedagoger på förskolan XXX! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 
förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för 
vår sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett 
examensarbete. Vår studie kommer handla om estetik och matematik i förskolan. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan 
under en vecka. Vid dessa tillfällen vill vi observera förskollärare XXX i barngrupp med 
hjälp av anteckningar och ljudupptagningar samt bilder på miljön (bilder utan barn).  
 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen 
(1998:204) samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär 
exempelvis att barnets, familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas 
och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material kommer därmed att 
avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. Det 
dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys 
samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 
godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 
 

Med detta brev vill vi be om ditt medgivande för att medverkande i studien. All 
medverkan är frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker du till studien så 
skriver du under bifogad blankett.  
 
Önskar du ytterligare information är du välkommen att kontakta oss studenter eller vår 
handledare vid Stockholms universitet. 

Med vänliga hälsningar Emma Forssell & Madelene Erlandsson 
 
…………………………………….    ………………………… 

……………………………. .   …………………………. 

…………………………………    ………………………….. 

 

 

…………………………….                                 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 
……………  .. 

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  ,,,,,,,,,,,,,,,,, 

…… ………………………………… 
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Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till Emma eller 

Madelene innan den 07-04-2017. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att 

bortse från detta brev.  

 

 

Jag MEDGER att jag deltar i studien. 

 

 

 

 

 

 

Pedagogens namn ……………………………………………………………………………..... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogens namnunderskrift…………………………………………………………………… 
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Bilaga 5: Intervju frågor: 
 

Vad tycker du är viktigt med estetik/matematik i förskolan?  

 

Och vilken roll har ämnena i projekt/fria verksamheten/styrda aktiviteter? 

 

Hur använder du matematik och estetisk medvetet i verksamheten?  

 

Var upplever du matematik eller estetik vanligast uppkommer inom den fria leken?  

 

När upplever du att ämnena används tillsammans/integrerat? 

 

 

 

 



 

 

 

Stockholms universitet/Stockholm University 

SE-106 91 Stockholm 

Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 

www.su.se 


