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Sammanfattning 
Syftet med min studie var att få kunskap om på vilket sätt förskolebarns användande och hanterande 
av ting både får betydelse för den matematiska utforskande praktiken men också hur det kan kopplas 
till deras medvetenhet om matematiska förhållanden, fenomen och/eller begrepp. För att studera mina 
frågeställningar valde jag att använda mig av en kvalitativ textetnografisk metod. Som analysmetod 
valde jag att använda mig av begrepp från det teoretiska perspektivet agentisk realism. De resultat jag 
fick fram visar på att tingen fungerar som förhandlande enheter och som kan erbjuda möjligheter till 
ett utforskande och experimenterande. Tingen har egenskaper som lockande, förhandlande, prövande 
eller som dragkraft bort från den redan rådande ordningen. Studiens slutsats mynnade ut i att oavsett 
vilken pedagogik eller teoretisk hållning en förskolas matematiska praktiker utgår ifrån får tingen på 
olika sätt betydelser som ger särskilda didaktiska konsekvenser för den matematiska praktiken. Det är 
därför betydelsefullt för pedagoger vid planering och reflektion kring den matematiska praktiken att ha 
kunskap om tingens betydelser för olika pedagogiker och teoretiska hållningar. 
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Förord 
 
Med anledning av att mitt examensarbete har handlat om ”ting” vill jag först framföra ett stort tack till 
alla de ”ting” som har varit med och gjort min uppsats möjlig! 
 

Det finns många som jag skulle vilja tacka för deras stora stöd, inte bara under detta 
examensarbete, utan också under hela min utbildning. Alla de lärare och kolleger studenter som har 
gjort min utbildning möjlig, lärorik, spännande, utmanande och otroligt rolig! Det har varit en 
fantastisk resa. Jag vill rikta ett särskilt tack till Hillevi Lenz Taguchi som handledde mitt 
examensarbete på ett underbart sätt och till den ”opponeringsgrupp” som jag ingick i. Tack Maria, 
Elin och Linnéa för ett gott samarbete och tack för alla våra fantastiska samtal och reflektioner! Jag 
vill också passa på att tacka Marie, Hans, Amanda, Christina, Paul, Liselott och Kjell för ert understöd 
under hela studietiden och för alla era stärkande hejarop! Framför allt vill jag tacka min sambo Fabian 
för att du har, minst sagt, stått ut med mig under utbildningens sju terminer. Du har figurerat som en 
stabil stöttepelare, glädjespridare och som en ljuvlig livspartner!  
 

Ännu en gång ett stort tack till er alla! 
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Inledning  
Tänk dig ett barn som under en promenad stannade upp på en av trottoarens stenplattor och hoppade 
till plattan framför, sålunda hoppade över fogen mellan plattorna. En promenad med en grupp 
förskolebarn innebär enligt min erfarenhet en ordnad struktur i form av handhållning med en pedagog 
eller en kompis i ett led och ledet får ingen lämna. Det hoppande barnet däremot skapade sig en 
alternativ kontext tillsammans med stenplattorna och fogarna samt de hårda och oformbara skorna på 
barnets fötter. Dessa ingående ting utgör den nya kontexten med begränsningar och möjligheter och 
kan förstås som att fogarna har en påverkan på barnets fötter och kropp och som barnet kan förhålla 
sig till. Fötterna stannar upp vid den linje som bildats naturligt av stenplattornas fogar och barnet 
hoppar över och landar framför den på nästa stenplatta. Det uppstår en ömsesidig relation mellan 
fogen och barnet, den ena tillåter inte att bli trampad på och den andra ser därmed till att hoppa över 
den. Fogen är inte längre en konsekvens av två närliggande plattors möte utan snarare en fråga om 
barnets koreografering och på vilket sätt en kropp ska kunna röra sig och förhålla sig på inför fogarna. 
 
Den här studien syftar till att undersöka tingens betydelse för barnens utforskande matematiska 
praktiker i dagens förskolor, likt skildringen om barnet ovan. Syftet har uppkommit som ett resultat av 
min fascination av olika pedagogiska perspektiv och teorier och deras förhållande till och värdering av 
de många ting och föremål som fyllt förskolor. Under de senaste två hundra åren har, det som vi idag 
kallar för, förskolan präglats av olika pedagogiska praktiker och andra teorier om barn, didaktik och 
kunskap. Detta har medfört att just material och den matematiska praktiken för förskolebarn har givits 
olika betydelser. Det är just detta som har fått mig att vilja dyka ner i förskolepraktiken och undersöka 
om ”en ny” betydelsen av tingen i förskolan skulle kunna förstås. På vilka sätt har materialen 
betydelse i förskolans praktik i en förskola idag och på vilka sätt har de betydelse mer specifikt för de 
matematiska praktikerna och den matematiska medvetenheten? 
 
För att göra en kort beskrivning eller ett kort sammandrag av både tidigare och andra pedagogiska 
praktiker och teorier skulle det kunna läsas ut att tingen kan förstås som antingen något som tas för 
givet eller att ting och föremål fungerar som kunskapsförmedlare av omvärlden eller också som en 
förlängning av människan. I både det sociokulturella perspektivet och i Montessoripedagogiken 
innebär tingen att barnen skall lära sig vissa specifika kunskaper med hjälp av dem: de är redskap för 
barns lärande (se exempelvis Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 2008, s. 115-117; Säljö 2014, 
s. 30). Tingen blir budbärare för den inneboende tanken och för den kunskap som skall läras. Även 
Fröbel utarbetade ett läromedel, de så kallade lekgåvorna, för barnträdgårdarna. Dessa hade ändamålet 
att hjälpa barnen att bli medvetna om världens matematiskgeometriska strukturer som den ansågs vara 
uppbyggd kring (Vallberg Roth 2011, s. 60). Lekgåvorna skulle alltså motsvara och spegla den 
rådande logiken i världen. Dessa tidigare discipliner har dessutom en förståelse kring att lärandet är en 
kognitiv förmåga. Barn blir medveten matematik genom att användandet och hanterandet av en 
lärandesituation upptas av barnen som en kognitiv stimulering. Därför blir det viktigt, som pedagog, 
att både tillhandahålla barnen ett sådant material som får dem att utmanas kognitivt samt att presentera 
sådan kunskap som är nödvändig för barns fortsatta utveckling.  
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Mot bakgrund av det ovanstående är alltså syftet med denna studie att bilda mig en egen uppfattning 
om på vilket sätt tingen får betydelser för den matematiska utforskande praktiken i dagens förskola 
och hur användandet och hanterandet av dem kan kopplas till matematisk medvetenhet hos barn. Detta 
eftersom jag ser genom historien att tingen haft, och fortfarande har, betydelse för barns tillvaro i 
förskolan. Detta studerades genom att textanalytiskt analysera sex stycken filmsekvenser som var 
gjorda av pedagogerna tillsammans med barnen på en förskola. Filmsekvenserna som användes hade 
filmats från matematiska utforskande praktiker. Det är med utgångspunkt i en Reggio Emilia-
inspirerad förskola denna uppsats kommer ta sitt avstamp, eftersom Reggio Emilia-filosofin har 
inspirerat många förskolor idag samt för att de har som arbetssätt att producerar dokumentationer med 
syfte att synliggöra både den utforskande praktiken men också barns pågående görande (Åberg & 
Lenz Taguchi 2005).  
 
För att försöka förklara barns användande och hanterande av ting i filmsekvenserna använde jag mig 
av Karen Barads (2003; 2007) teoretiska perspektiv; agentisk realism. Detta teoretiska perspektiv har 
jag valt eftersom det möjliggör för en analys i vilken man kan få fatt i det ömsesidiga samspelet 
mellan barnen och materialiteterna i den matematisk utforskande praktiken samt hur relationen kan 
kopplas till barnens medvetenhet kring matematiska fenomen. Teorin ger mig tillgång till att på ett 
relevant sätt tala om tingens förhållande till det mänskliga varandet. Jag kommer att bland annat 
använda mig av det begreppsliga analysverktyget intraaktion1, som skiljer sig från interaktion, och 
betyder kortfattat en relation där det inte finns en tydlig gräns mellan inbördes parter som ömsesidigt 
påverkar varandra och tillsammans producerar något nytt (Lenz Taguchi 2012, s. 15). Begreppet 
intraaktion kommer vara till hjälp för mig att ta reda ut/analysera på vilket sätt fogarna i exemplet om 
barnet på förskolepromenaden haft för betydelse för barnets hoppande över dem. I analysen kommer 
jag också använda mig av begreppet material-diskursiv praktik för att förklara den utforskande 
matematiska praktiken som en effekt av både materialiteter och meningsbärande diskurser.  
 
Tidigare förstods matematiklärandet bland annat utifrån bland andra Fröbel (i Öman 1991) och 
Montessori (i Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 2008), och på senare tid av bland annat av 
Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) och mina inspirationskällor Palmer (2010; 2011), Hultman 
(2011) och Franzén (2012). De olika förespråkarna fokuserar materialiteter var och en på sitt sätt. Min 
förhoppning med denna studie är att försöka skapa en ytterligare en bild kring hur tingen kan få 
betydelse för pedagogens förståelse och planering av den matematiska utforskande praktiken.  
 
På grund av att min studie tar avstamp i de utforskande matematiska praktikerna anser jag att det är 
nödvändigt att kort beskriva hur den praktiken kan se ut och innebära i förskolan. Den utforskande 
praktiken har en idé att barns hypoteser och frågor sätts i fokus och undersöks. Idén kommer från 
Reggio Emilia-pedagogiken och även kan belysa det som den pedagogiken håller vid. I boken Skon 
och måttbandet (Reggio Children 2004) beskrivs ett matematiskt projekt som just utgår ifrån barnens 
idéer. Barnen prövar olika metoder kring att få fram mått som den lokala snickaren behöver för att 
kunna snickra ihop ett arbetsbord till barnen. Läsaren får följa barnens olika sätt att ta fram måtten på. 
Boken skildrar på liknande sätt de utforskande praktiker som Reggio Emilia-inspirerade förskolor i 
Sverige arbetar utefter. 

                                                        
1 Barad (2003; 2007) använder ett bindestreck mellan intra och aktion så att det blir ”intra-aktion”. Jag 

har medvetet valt bort bindestrecket i linje med det begreppet självt antyder: en relation med 
ömsesidighet och sammanflätning av agenter emellan. Om intra och aktion är i relation med varandra 
anser jag att de inte ska separeras med ett bindestreck utan snarare flätas samman, såsom ortografin 
för intraaktion gör. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet jag har med studien är att utforska och få kunskap om på vilket sätt tingen har betydelse för 
barns användande och hanterande av dem i en Reggio Emilia-inspirerad förskolas matematiska 
utforskande praktiker utifrån ett agentiskt realistiskt perspektiv samt hur barnens användande och 
hanterande av tingen kan kopplas till deras medvetenhet om matematiska fenomen, förhållanden och 
begrepp. Syftet presenteras som två frågeställningar: 
 

På vilka sätt får tingen betydelse i en Reggio Emilia-inspirerad förskolas matematiska 
utforskande praktiker? 

 
Hur kan användandet och hanterandet av tingen kopplas till barnens medvetenhet om 
matematiska fenomen, förhållanden och/eller begrepp?  

 
Den första frågeställningen kräver av mig att utgå ifrån ett material som tillhandahåller skildringar av 
den utforskande matematiska praktiken vid en Reggio Emilia-förskola. Den andra frågan är av den 
karaktären att den i första hand kan besvaras rent teoretiskt, eftersom det skulle kräva en annan typ av 
empirisk studie för att besvara den. För att genomföra mitt syfte och besvara den första 
frågeställningen har jag analyserat sex stycken filmsekvenser från en Reggio Emilia-inspirerad 
förskolas matematiska utforskande praktiker. För att besvara den andra frågan utgick jag från 
analyserna av den första frågan och förklarar teoretiskt hur barnen blev medvetna om den matematik 
som utforskades. Innan jag utförde min studie försökte jag först göra mig förstådd kring hur teorier 
förstår och problematiserar tingens varande i mänskliga praktiker. Den teori som valdes var den 
agentiska realismen eftersom den problematiserar tingen i hela sin framtoning. Detta redovisas under 
rubriken Teoretiskt perspektiv. Sedan undersökte jag betydelsen av tingen utifrån tidigare forskningar 
och annan litteratur som på lite olika sätt problematiserar tingens betydelser och barns matematiska 
medvetenhet inom förskolan. Efter det samlade jag in mitt datamaterial vid en textanalytiskmetod som 
redovisas och diskuteras under Metod kapitlet. Därefter presenteras den analys och det resultat som 
gjordes utifrån filmsekvenserna. Till sist, med anledning av mina frågeställningar fann jag det även 
intressant att diskutera vad den didaktiska konsekvensen blir av att ha använt mig av ett agentiskt 
realistiskt perspektiv som analysverktyg för att analysera förskolans utforskande matematiska 
praktiker kan tänkas bli, detta under rubriken Diskussion. 

Teoretiskt perspektiv 
Under denna rubrik kommer jag att redogöra för den teori jag förhållit mig till under studiens arbete. 
Jag har valt att flytta fram teoriavsnittet i uppsatsens struktur på grund av att den teoretiska 
utgångspunkten är så pass central i min studie. För kommande stycken kommer det att krävas en 
uppfattning kring den valda teorins synsätt på tingens betydelser i förskolan för att följa mina 
resonemang kring både den tidigare forskning och annan litteratur samt att möjliggöra den analys jag 
kommer göra av betydelsen av tingen i den tidigare forskning och annan litteratur. Det teoretiska 
perspektiv jag har valt för att förklara på vilket sätt tingen haft betydelse för barns matematiska 
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utforskande är Karen Barads (2007) förgrening av det posthumanistiska perspektivet, agentisk realism. 
Orsaken till att jag har valt just detta perspektiv är att denna teori kan ge mig viktiga verktyg i form av 
begrepp för att förstå barns samspel och relationer till ting. Det ger mig också verktyg för hur jag kan 
förstå den utforskande (matematiska) praktiken. Teorin kan både förklara relationen mellan barnet och 
materialet, görandet och handlandet dem emellan samt den matematiska utforskande praktiken. Skulle 
jag istället valt diskursteori som teoretiskt perspektiv skulle jag istället behövt ha haft fokuseringen på 
föreställningar om tingens betydelser i matematiskt utforskande praktiker (Bergström & Boréus 2012, 
s. 353, 354). Eller om jag valt det sociokulturella perspektivet skulle min fråga inte bli relevant 
eftersom teorin gör sig redan förstådd om tingens betydelser och då som redskap för kommunikation 
och kunskap samt att den teorin vill istället svara på frågor om barns lärande (Säljö 2014, s. 11, 80). 
Jag kommer först att presentera de väsentliga dragen hos agentisk realism för att sedan gå närmare in 
på de analytiska begreppen som jag kommer använda mig av vid analysen.  

Agentisk realism 
I ett agentiskt realistiskt perspektiv erkänns tingen som viktiga och betydande i skapandet av både ny 
mening och konkreta fenomen och praktiker (Barad 2007, s. 132). Detta är det fokus som denna studie 
har; att studera betydelsen av det materiella för matematiskt lärande. Agentisk realism talar bland 
annat om att materialiteter och människan inte kan skiljas från varandra och teorin vill ge en förståelse 
av att människan inte kan anses ”bestämma” över sin egen praktik oberoende av sin omgivning. 
Praktiken betraktas istället att bestämmas av de ömsesidiga relationer som uppstår mellan människan 
och de materialiteter som omger denne. Teorin vill alltså förstå miljön och det materiella som aktiva 
medaktörer som påverkar människans handlande med dem. Barnen och tingen med andra ord blir till i 
samverkan och samhandling med varandra. Teorin benämner de ingående som agenter (Lenz Taguchi 
2012, s. 9). En agent är något mänskligt eller icke-mänskligt (materialiteter) som har möjlighet att 
påverka och även själva kan påverkas i samhandling med andra agenter (Hultman 2011, s. 12). De är 
med och skapar verkligheten tillsammans och även då skapandet av varandra.  

En av de mest centrala teoretiska utgångspunkterna för denna studie är att materialiteter är med och 
påverkar tillblivelsen. Materialiteterna förstås som att både kunna påverka människans varande men 
kan också själva bli påverkade av människan för sitt varande (Lenz Taguchi 2012, s. 55-56). Det är 
inte en förståelse av att materialiteter fungerar som verktyg för kommunikation och kunskap eller som 
en förlängning av barnen utan snarare som en sammanflätning med barnen, där de istället kan förstås 
som en förlängning av varandra. Världen, för agentisk realism, förstås som en konstruktion av 
pågående och föränderliga processer där både det mänskliga och det ickemänskliga är med och 
konstituerar processerna och därmed världen. Därmed blir det människan och det mänskliga likväl de 
ickemänskliga materialiteterna aktiva agenter i formandet och skapandet av världen, och även de 
matematiska utforskande praktikerna.  

Denna studie har, som tidigare nämnts, som främsta intresse att titta närmare på vilket sätt tingen haft 
för betydelse. Det som de olika teorierna och perspektiven i avsnittet för min tidigare forskning kallat 
för exempelvis artefakter, (lek)gåvor eller (montessori)materiel, samt de begrepp som återfinns i 
vardagstal såsom material, saker, verktyg, objekt, föremål eller det som jag hittills i min studie valt att 
kalla för ting samt annat som kan återfinnas i naturen benämns i teoretiska termer som materialiteter. I 
denna studie kommer jag att alternera mellan det allmänna begreppet ting och det med teoretiska 
begreppet materialiteter i ett försök att göra texten mer lättläst. Begreppet materialiteter avser allt det 
som är ”icke-mänskligt” (Hultman 2011, s. 13).  
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Centrala begrepp för de kommande analyserna 
Utifrån all den teori som jag presenterat utmärker fyra naturliga och användbara begrepp för mig som 
jag kan använda mig av som verktyg för analysen. De centrala begreppen är följande: performativa 
agenter, intraaktivitet, material-diskursiva praktiker och bodymind. Begreppen kan hjälpa mig att 
både bygga upp en förståelse för barnens användande och hanterandet av tingen i en material-diskursiv 
praktik samt hjälper mig att få syn på hur intraaktiviteten mellan barnet och de performativa tingen 
kan göra barnen medvetna om matematiska fenomen, förhållanden och/eller begrepp. 

Det som Hultman (2011, s. 37-38) ger uttryck åt, kommer jag att använda mig av i min analys, det vill 
säga, att begreppet materialiteter kan förstås som något som kan komma med förslag och artikulera 
erbjudanden. Barad (2003, s. 814) kallar detta sätt att förstå materialiteterna på att de är performativa 
agenter. En performativ agent anger att materiella föremål har sin egen förmåga till 
”handlingsmöjligheter”. Det är inte att besjäla föremålen med ett liv eller som det sociokulturella 
perspektivet anger att föremål är syftesenliga. Det handlar snarare om att göra mig införstådd i att 
föremålen i sig självt kan få barn att handla, kan påverka eller göra skillnad för någon/något. 
Materialiteter är på så vis med och samhandlar med barnen. Vid upptagandet av materialiteter som 
performativa agenter bör vi ställa frågor och problematisera om vad de bidrar med, vad de medför och 
vad de gör med både barnen i förskolan och med, exempelvis mitt intresse, den matematiska 
utforskande praktiken. Förståelsen kan hjälpa mig att analysera på vilket sätt materialiteterna haft 
betydelse i de insamlade dokumentationerna för barns användande och hanterande av materialiteter 
vid den matematiska praktiken.  

Det som sker i den relation som uppstår mellan den performativa materialiteten och barnen kallas för 
en intraaktivitet. Intraaktion är inte detsamma som interaktioner som avser två människor i 
växelverkan med varandra, två individer i ett mellanmänskligt samspel. Intraaktioner betyder i sin tur 
den ömsesidiga uppbyggnaden av en eller flera agenter i sammanflätning (Barad 2007, s. 33; Lenz 
Taguchi 2012, s. 15). Det är i de ömsesidiga transformationerna, det vill säga i de intraaktiviteter för 
de medverkandes agentskap som fenomen produceras. Ett fenomen kan inom den agentiska realismen 
beskrivas som det ontologiska oskiljaktiga av agentiska intraaktionernas komponenter (Barad 2003, s. 
815; Barad 2007, s. 148). Det blir att genom den intraaktion som uppstått vid ett specifikt 
sammanhang/material-diskursiv praktik som bestämmer gränser och möjligheter. Dessa gränser och 
möjligheter ringar in ett specifikt fenomen. Tillsammans skapar subjekten/objekten som ingår i 
intraaktiviteten det som vanligtvis kallas för kunskap. De genererar tillsammans ett område där 
fenomenen kan framträda och aktualiseras (Lenz Taguchi 2012, s. 42, 61). Begreppet intraaktivitet 
kunde hjälpa mig i analysen av de pedagogiska dokumentationerna att förklara, och för den delen även 
kunna se, samhandlingen mellan barnet och materialiteter. Det ger en förklaring på hur materialiteter 
och barnet formar varandra och formas av varandra och därmed får jag möjlighet att förklara på vilket 
sätt de haft betydelse i den matematiska utforskande praktiken samt hur intraaktionen kan kopplas till 
barnens medvetande om matematik. 

I förskolan ingår barnen i pedagogiska praktiker, exempelvis matematiska utforskande praktiker. Olika 
praktiker kan, enligt den agentiska realismen, kortfattat beskriva som en effekt av ett ömsesidigt 
beroende mellan språk och materialiteter (Lenz Taguchi 2012, s. 9). Den innebörd, den kunskap eller 
det lärande som uppstår är, med andra ord, det sätt som den specifika praktiken är materiellt planerad 
och organiserad (Lenz Taguchi 2012, s. 10). De pedagogiska praktikerna är alltså också med och 
skapar kunskaper och betydelser för barnens lärande och tänkande. På så vis påvisas det att 
materialiteterna är med i skapandet och konstruerandet av kunskap och betydelse. Det skapas då även 
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en intraaktion mellan de performativa materialiteterna och den pedagogiska praktiken. Detta kallas för 
material-diskursiva praktiker (Barad 2007, s. 335). Diskursiva praktiker är de intraaktioner som utgör 
de avgränsade och därmed de specifika lokala meningar och varandevillkor vid en kontext och som 
hänvisas av Barad (2003, s. 820) som materiellt skapade praktiker. Barad (2003, s. 819 refererar till 
Michel Foucault och Niels Bohr) beskriver de diskursiva praktikerna som ett materialiserande av 
kropp och mening. De är fysiska arrangemang eller fysiska tillstånd som är förmögna och kan inge 
både medvetenhet såsom mening till en kontext, exempelvis en matematiskt sådan. Den material-
diskursiva praktiken, eller de pågående agentiska intraaktiviteterna, kan med andra ord producera 
fenomen. 

Vid tanken om att bli matematisk medveten kommer jag använda mig av Palmers (2010) tankar om ett 
vidgat lärande. Att bli matematisk medveten förklarar Palmer (2010, s. 102) som att matematiskt 
lärande tränger sig på barnen och fångas upp av deras ”porösa” kroppar. En kropp är i sig bestående av 
en ansamling intraaktioner som kroppen ingått i (Barad 2007, s. 170). Barnens kroppar kan därigenom 
komma ihåg och känna igen föreställningar, rörelser, relationer, artikuleringar, erbjudanden och 
känslor. Vilket gör att dessa tidigare minnen av intraaktioner kan i sig förnimma eller varsebli 
matematiska fenomen, förhållanden och begrepp (Palmer 2010, s. 102; de Freitas & Sinclair 2013, s. 
458). Matematiken kopplar upp sig och ansluter sig på sätt och vis mot barnens kroppar, blir ett med 
dem och gör barnen matematiska i sitt hanterande och användande av materialiteter. Detta resulterar i 
ett så kallat bodymind, ett kroppstänkande (Palmer 2010, s. 46; Hultman 2011, s. 33, 73; Lenz Taguchi 
2012, s. 42-43, s. 57). Begreppet bodymind kan förklaras som att det kognitiva (tänkandet och minnet) 
har förflyttat sig till att innefatta, inte bara huvudets praktik, utan hela kroppens praktik. Kroppen 
tänker, minns, kommer ihåg och kan processera sin omgivning. Ett illustrerande exempel är när en 
pianist musicerar vid ett piano. Frågan är om det är pianistens kognition som för fingrarna längst 
pianots tangenter eller om det är fingrarna själva som kommer ihåg och minns de olika tonerna 
tangenterna har? Eller är det en fusion mellan huvudet och fingrarna? Palmer (2010, s. 46) menar att 
det är med ett bodymind som lärandet och medvetenheten kan hänvisas till och inte det att lärandet 
bara skulle kunna hänvisas till intellektet.  

Sammanfattning 
Hur relateras den agentiska realismen till förskolans matematiska utforskande praktiker och mer 
specifikt till barns användande och hanterande av materialiteter? Den matematiska utforskande 
praktiken kan relateras till begreppet material-diskursiva praktiker (Barad 2003, s. 819-820; Barad 
2007, s. 335; Lenz Taguchi 2012, s. 9-10) som kortfattat betyder att de fysiska arrangemang av 
materialiteter som utgör en matematisk praktik är med och påverkar och bestämmer för vad som är 
både möjligt att göra men också vad som är möjligt att få kunskap om och lära sig inom matematiken. 
Det är skapandet av ett fenomen. Ett fenomen kan beskrivas som varandets oskiljande av agentiska 
intraaktioner (Barad 2003, s. 815; Barad 2007, s. 148). De fysiska arrangemangen, de material-
diskursiva praktikerna, utgörs av materialiteter, det som i vardagligt tal kan refereras till ting, föremål 
eller saker. Hultman (2011, s. 37-38) beskriver att materialiteter kan, i relation med varandra eller ett 
barn, komma med förslag på olika göranden eller artikulera exempelvis kunskaper. Barad (2007, s. 
814) kallar det att materialiteterna är performativa agenter. En performativ agent är något som har 
möjlighet att själv handla och påverka. Barnet och materialiteterna intraagerar med varandra vilket 
betyder att de påverkar och påverkas av varandra. Båda parterna är med och skapar vad som är möjligt 
att göra och tänka i den matematiska praktiken.  
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Tidigare forskning och litteratur 
om tingens betydelse i förskolan: 
en översikt 
Syftet jag har med uppsatsen är således att få kunskap om på vilket sätt tingen haft betydelse för barns 
matematiska utforskande praktiker samt hur barns användande och hanterande av tingen kan kopplas 
till deras medvetenhet om matematiska fenomen, förhållanden och begrepp. I detta avsnitt kommer jag 
att presentera tidigare forskning och litteratur om matematik i förskolan och se hur de på olika sätt 
förstår både tingens betydelser i matematiska praktiker samt hur de förklarar hur barn blir matematisk 
medvetna. Den tidigare forskningen och den litteratur jag kommer att redogöra för har jag valt fram 
genom en bred sökning och det är på grund av att jag önskar ha en vidd kring tingens betydelse. Detta 
har medfört att jag kommer att presentera både något äldre samt mer samtida forskningar kring tingens 
betydelse. Jag kommer att närma mig tidigare forskning och litteratur om matematik i förskolan 
genom att tematisera de olika framställningarna. Detta kommer att presenteras i tre övergripande 
teman av forskning och litteratur i rubriceringarna Tingen som verktyg för kommunikation och 
kunskap, Tingen som en förlängning av barnen och Tingen i sammanflätning med barnen. För 
respektive tema börjar jag i de tidigare teorier och pedagogiker som kan förstås som äldre för att sedan 
arbeta mig fram till en mer samtida forskning och litteratur på det övergripande temat om tingen i de 
matematiska praktikerna. Dessa teman kommer sedan att analyseras didaktiskt i uppsatsens sista del 
och förhållas till diskussion om den didaktiska konsekvensen som min analys kan komma mynna ut i.  
 

Jag vill inledningsvis sammanfatta läget inom forskningen och litteraturen på följande sätt: den mesta 
forskningen tittar inte på tingen annat än att de (artefakter, (lek)gåvor eller (montessori)materiel) 
används och då för att människan ska kunna uppnå olika specifika ändamål, bland annat för 
kommunikation, kunskapstillägning eller för nya varierande upplevelser. Tingen blir då, med andra 
ord, antingen verktyg för människans tillvaro i omvärlden eller som en förlängning av människans 
kroppar. Det ”arbete” som tingen gör är att de styr upp barnens användande och hanterande av dem 
mot ett befintligt och uttänkt matematisk kunskap som ska tillägnas. 
 

Den mer samtida forskningen jag också kommer redovisa är tre texter som på olika sätt tar upp tingens 
betydelse i förhållande till matematik, men då främst i relation till barnens subjektskapande. I dessa 
texter framgår det att materialiteter har som ”arbete” att vara del i skapandet av barnens subjekt i den 
matematiska praktiken. Tingen framhålls som att de flätas samman med barnen. Med det menas att allt 
det som barnet är med om och alla de relationer som barnet kan ingå i gör något med barnet och 
därmed blir integrerad i barnets subjektskapande.  

Tingen som verktyg för kommunikation och 
kunskap 

Fröbelpedagogikens lekgåvor och Montessorimaterielen 

Fröbelpedagogiken har haft ett stort inflytande på den svenska förskolepedagogiken (BOSK 1997, s. 
10). Den tog fart i början på 1900-talet och höll sig till viss del kvar in på 1960-talet. Grundsynen för 
pedagogiken var trosföreställningen kring människans påverkan av främst naturen och Gud med även 
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av den vetenskap som baserades på att få kunskap om världens naturliga ordning (Vallberg Roth 2011, 
s. 56). Barns utveckling beskrevs som ett växande, ett ordnat odlande (BOSK 1997, s. 10). Det var i 
leken som det andliga gick igen och det vetenskapliga intresset knöts an genom att Fröbel själv forskat 
om världens ordning och beskrev den enligt matematiskgeometriska strukturer. De 
matematiskgeometriska strukturerna skulle gå igen för barnen genom deras användande och 
hanterande av de då så kallade lekgåvor som utvecklats inom Fröbelpedagogiken (Vallberg Roth 2011, 
s. 60). Lekgåvorna förstods just som motsvarigheter till omvärldens struktur. Kortfattat gav de flesta 
lekgåvorna barnen konkreta praktiska övningar för en bestämd matematisk kunskap (Öman 1991, s. 
23). Det var genom att använda och hantera de olika lekgåvorna på sitt bestämda sätt som barnen 
skulle bli medvetna matematiken, särskilt kring världens struktur som förstods vara av matematisk 
karaktär. Lekgåvorna hade med andra ord ett styrande sätt att påverka det växande barnet. 
Materialiteterna höll barnen på rätt kurs för den kunskap som då avsågs skulle läras in. 
 

Även för montessoripedagogiken hade tingen, de så kallade montessorimaterielen, som uppgift att föra 
barnen mot olika lärandemål (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 2008, s. 115). De är kraftfulla 
på de sätten att de behövs användas precist eftersom de anses vara nyckeln till världen och som 
inspiratörer för barns fortsatta upptäckter av världen. Montessorimaterielen skulle ge barnen en 
konkret sensorisk upplevelse. Det fanns fem lärandemål för montessorimaterielen: praktisk-, 
sensorisk-, språk-, matematisk- och kulturmateriel. Varje mål hade flera och väl utarbetade materiel 
som på olika sätt skulle förse barnen med kunskap (Skjöld Wennerström & Bröderman Smeds 2008, s. 
115).  
 

Både föremålen för lekgåvorna och montessorimaterielen både har och haft stor betydelse för barnens 
uppväxt- och lärandevillkor. De hade en överordnad position för barns utveckling och socialisering 
med omvärlden. På det sätt de utarbetade föremålen får betydelse är främst att dana in barnen i den 
matematisklogiska omvärlden som världen ansågs vara. Den matematiska praktiken kunde vid eget 
valt tillfälle tas upp av barnen genom att ta fram en lekgåva eller ett montessorimateriel för ett 
arbetande inom det valda ämnet. Tingen styr således upp hela tillfället att allena handla om 
lärandemålet. Det styrande syftet möjliggjorde alltså inte för barnen att använda dem på annat sätt än 
det rådande. 

Sociokulturellt fokus på artefakter 

Det som jag hittills i studien valt att kallat för ting kallas inom den sociokulturella disciplinen för 
artefakter eller kulturella redskap. Det sociokulturella perspektivet utvecklades och byggdes upp av 
Lev Vygotskij under 1920-talet fram till 1940-talet (Hwang & Nilsson 2011, s. 66). Vygotskij använde 
begreppet artefakter om de fysiska redskap som barn och vuxna använder sig av i sina vardagliga 
praktiker (Säljö 2014, s. 29). Det är fysiska redskap som är skapade av människan för diverse 
mänskliga syften (Säljö 2014, s. 30). Artefakter får sin specifika betydelse och position i förhållande 
till det syfte och sammanhang som det används för. Det är artefakten och främst artefaktens 
inneboende meningar som människan använder sig av för att agera och samspela med sin omvärld 
(Säljö 2014, s. 80). Det blir artefakterna i användning som medierar verkligheten mellan människor 
(Säljö 2014, s. 81). Det blir alltså genom det mänskliga användandet av verktygen som mening och 
kunskap tolkas och människan gör sig förstådd igenom. Ting får därigenom en viktig position i 
förståelse och som kunskapsbärande. Utgångspunkten för min uppsats är, till skillnad från den 
sociokulturella synen på ting/artefakter, att kunskap skapas i den ömsesidiga relationen och 
intraaktioner mellan barnet och tinget. Tingen i sig är inte kunskapsbärare. Mitt valda teoretiska 
perspektiv gör heller inget anspråk på mänskligt skapande ting eller ting som återfinns i naturen. Det 
sociokulturella perspektivet betraktar barns utveckling och lärande och kan kortfattat beskrivas som en 
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zon av utveckling. Hela processen kallas för den proximala utvecklingszonen och definierar begreppet 
som avståndet för det som barnet klarar av på egen hand till det som barnet kan prestera tillsammans 
med någon med ytterligare insikter om ämnet i fråga (Säljö 2014, s. 120).  
 
I Eriksson Bergströms (2013) avhandling Rum, barn och pedagoger: om möjligheter och 
begränsningar i förskolans fysiska miljö får läsaren följa beskrivningar och analyser av barns 
aktiviteter i förskolan. Eriksson Bergström (2013, s. 44) för ett resonemang om att den fysiska miljön 
har som effekt att erbjuda möjligheter men också begränsa barns handlingsutrymme. Detta redovisas 
utifrån en sociokulturell teori där barn förstås som att vara aktiva och sociala samt att barns utveckling 
är kulturellt formade (Eriksson Bergström 2013, s. 44). Avhandlingen ställer bland annat frågan om 
”Vilka aktiviteter skapas i förhållande till den fysiska miljöns handlingserbjudanden och regleringar” 
(Eriksson Bergström 2013, s. 9). I analysen framkommer bland annat att en sagostund, som 
observerades, kunde spontant tillkomma just för att miljön redan var planerad och färdig. Miljön 
reglerade därmed andra aktiviteter från att uppstå. Ett handlingserbjudande förklaras genom begreppet 
affordance. Begreppet affordance kan kort förstås som den direkta unika relationen mellan individen 
och miljön, likt en temporär och speciell attraktion dem emellan (Gibson 1986 i Eriksson Bergström 
2013, s. 41). Eriksson Bergström (2013) exemplifierar detta med att en stol kan erbjuda ”att sitta”, 
men kan för ett betraktande barn även erbjuda att leka häst, ”att rida”. Den obestämda stolen kan 
upptäckas ha många erbjudanden utifrån individens egna intentioner i relation till miljöns affordance 
som finns att använda. En miljö kan beskrivas som ett arrangemang av tingen och förstås genom 
Erikssons Bergströms (2013) studie som ett ”register” av uttagna aktiviteter iförhållande till den 
intention som finns hos barnet. Den teoretiska utgångspunkten för min studie är att förstå relationen 
mellan människa och miljön/tingen där både människan och den andre i mötet, oavsett om det är en 
annan människa eller ett ting, förstås båda som aktiva deltagare i relationen. Som aktiva deltagare har 
båda parterna kraft och möjlighet att påverka och påverkas där båda parterna blir till och börjar 
existera i mötet med varandra.  

Utvecklingspsykologin 

Jag vill även lyfta en av utvecklingspsykologins teoretiker Jean Piaget (1969 i Lightfoot, Cole & Cole 
2009, s. 255) och hans teori om barns kognitiva utveckling. Han hade genom omfattande 
observationer och studier av barn gjort sig en tydlig bild kring barns kognitiva utveckling. Det som 
han kom fram till var om barns kognitiva utveckling. Utvecklingen presenterades enligt ett schema där 
ålder, förmågor och oförmågor redogjordes för. Enligt schemat skulle barn mellan två till sex år inte 
vara förmögna att utföra mentala operationer, däribland matematiska processer. Barn mellan två och 
sex år förstods vara i ett föroperativt stadie som indikerar att barns kognitiva utveckling var på väg 
mot att kunna utföra mentala operationer men hamnar istället i förvillelser (Lightfoot, Cole & Cole 
2009, s. 256). Barn i den ålderskategorin kan heller inte inta ett annat eller en annans perspektiv eller 
tänka utanför den egna erfarenheten, vilket förstods motsvarar att kunna tänka logiskt och abstrakt 
(Lightfoot, Cole & Cole 2009, s. 255, 256). Tingens betydelse för barn var sammankopplat med deras 
kognitiva utveckling och de fick en mätande funktion för att fastställa utsträckningen av just den 
kognitiva utvecklingen eller för att utveckla den. Piaget kom även fram till en slutledning kring att 
begripa och förstå som omvärld genom begreppen assimilation och ackommodation. Kort beskrivet 
betyder assimilation att nya kunskaper och erfarenheter läggs till bland de tidigare och 
ackommodation strukturerar upp de tidigare och de nya kunskaperna och erfarenheterna till att passa 
ihop (Hwang & Nilsson 2011, s. 64). Barns medvetenhet ansågs vara mentala processer och inte som 
ett bodymind där det mentala inte kan skiljas från den kroppsliga upplevelsen och vise versa.  
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I boken Förskolebarn i matematikens värld tyder Doverborg & Pramling Samuelsson (1999, s. 13-14) 
förskolebarns matematiserande utifrån en utvecklingspedagogisk förståelse. De menade på att 
pedagogernas arbetssätt borde utgå ifrån barnens egna förutsättningar för att kunna påverka deras 
utveckling av förståelse för exempelvis matematiska fenomen. Dessutom framhåller de att barn genom 
exempelvis lek eller allmänt i vardagen ställs inför olika former av matematiska dilemman. Barnen 
själva behöver inte vara medvetna om att det är just ett matematiskt dilemma vid tillfället utan 
huvudsaken är att pedagoger förmår att inse att dilemmat är av matematisk karaktär för att sedan 
kunna medvetengöra det för barnen. När ett dilemma uppstår manifesteras det trots allt i barnens 
kroppar och kan medvetengöras för barnen genom att pedagogerna sätter ord på det upplevda 
dilemmat när det sker (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999, s. 6). Författarna problematiserar 
material och föremål till att allt kan fungera för matematiska frågor genom att pedagogerna 
uppmärksammar för barnen de olika föremålens skilda kvaliteter (Doverborg & Pramling Samuelsson 
1999, s. 46). Detta görs bäst genom att använda en svag röst för ett litet föremål och en grövre röst vid 
benämning av ett stort föremål. Författarna menar att det hjälper barnen skapa innebörder för 
exempelvis liten och stor. I enighet med utvecklingspsykologins tankar belyser Doverborg & Pramling 
Samuelsson (1999, s. 46) att det bör göra skillnad på de yngre barnens matematiska uppmärksamhet 
och de äldre barnens. Kvaliteten stor och liten passar bra till de mindre barnen medan äldre barnen 
anses behöva större utmaningar såsom sortering, räkning, benämning eller serieordning.  

Tingen som en förlängning av barnen 

Fenomenografi 

Ett sätt att relatera matematiska fenomen för förskolebarn, menar Björklund (2009, s. 17), är att utgå 
ifrån att matematik är ”att beskriva mätbara relationer i omvärlden”. I sin avhandling använde sig 
Björklund (2007, s. 73) av metoden videoobservation för att försöka fånga upp barns riktade 
medvetande mot matematiska fenomen. Detta för att försöka få kunskap om bland annat vad barn lär 
sig kring matematik i förskolan och hur de sedan använder sig av sin nyfunna kunskap för att rå på sin 
omvärld. Den teoretiska ansatsen som studien utgick ifrån var en gren av den fenomenologiska teorin 
och benämns som fenomenografi. Teorin kan kortfattat beskrivas som att ett lärande förstås som att 
kunskap tillägnas successivt (Björklund 2007, s. 18). Det betyder att i barns interaktioner med 
varandra, pedagoger eller exempelvis föremål får de alltid erfarenhet om något som barnen senare kan 
få användning av. Björklund (2007, s. 48 refererar till Mix 2002) talar om att ting är hjälpmedel för att 
kunna skilja ut olika matematiska fenomen för barnen. Föremål förstås i avhandlingen som goda 
hjälpmedel vid matematiska förklaringar för exempelvis talbegrepp, räkning, problemlösning eller 
längd. Tingen används för att symbolisera olika fenomen i omgivningen. Den fenomenografiska teorin 
menar att användandet av föremål är baserat på den erfarenhet som finns hos barnet och kan förstås 
som ett uttryck på det sättet som barnet gör sig förstådd med ett visst fenomen. Teorin menar också att 
vid varje möte med ett fenomen kommer fenomenet att variera och framträda något annorlunda än 
tidigare, kunskapen om fenomen tillägnas alltså successivt hos barnet. Så småningom kommer barnet 
att tillägna sig de konstanta kritiska aspekterna för fenomenet och därmed kommer att minnas 
fenomenet (Björklund 2007, s. 19). Som pedagog blir det då viktigt att följa barnets väg för 
matematiska fenomen och dela sina uppfattningar om olika fenomen. Detta för att barnet både ska få 
en varierad förståelse av fenomenet och kunna urskilja de konstanta aspekterna men också för att ge 
barnet den generella meningen fenomenet brukar ha (Björklund 2007, s. 159).  
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Tingen i sammanflätning med barnet 

Posthumanistiska perspektiv och en intra-aktiv pedagogik 

Det är särskilt följande studier och litteratur som jag nu kommer att presentera och som har inspirerat 
mig till att själv vilja utforska och få kunskap om hur ting haft betydelse både för den pedagogiska och 
didaktiska praktiken. Samtliga av dessa studier använder sig av posthumanistiska teorier i olika 
avseenden. Den ena är Anna Palmers (2011) bok Hur blir man matematisk? som bland annat skildrar 
fem exempel på utforskande matematiska praktiker i förskolan med de yngre barnen. Exemplen 
förklaras genom ett poststrukturellt perspektiv med särskilt fokus på identiteten där identitet förstås 
som något ständigt skiftande och beroende av det sammanhang som barnen är del av (Palmer 2011, s. 
37, 39). Det Palmer (2011, s. 72-103) redovisar i sina exempel, som jag finner intressant, är att det 
matematiska lärandet i förskolan förflyttar sig utanför det ordnade pedagogiska läranderummet och 
istället skapades en alternativ pedagogisk praktik där det blev möjligt att utforska matematiska 
fenomen, förhållanden och/eller begrepp. Den materiella konsekvensen blev då som så att de olika 
ingående tingen gavs en helt annan innebörd än det som kunde tolkas först. Vid ett av exemplen 
använde barnen en bandyklubba som en ”måttstock” istället för ett redskap i aktiviteten bandy (Palmer 
2011, s. 77). Tingen och den nya sammankomna pedagogiska praktiken för matematiskt praktiserande 
blev medskapare av både barnens matematiska lärande och matematiska identiteter som dessutom 
Palmer (2011, s. 39-40) förstår som att lärande och identitet hänger samman. 

I Karin Hultmans (2011) avhandling utforskas tingens betydelse och dess inverkan på barns 
subjektskapande. Detta gjordes genom en posthumanistisk teoribildning där tingen förstås som att ha 
samma kvaliteter som barn, däribland komma med förslag och artikulera erbjudanden (Hultman 2011, 
s. 69). Det som avhandlingen resulterade i kan presentera som fyra punkter: 1) barn ingår i tillfälliga 
och ömsesidiga relationer med tingen och det går inte att avgöra en tydlig gräns dem emellan, 2) barn i 
den pedagogiska miljön konstitueras och blir definierade ihop med tingen, 3) tanken om det 
kompetenta barnet förskjuts till kompetenta samarbeten, barnet står inte längre som centrerad i 
sammanhangen utan istället som tillsammans med tingen i sammanhanget, samt 4) relationen mellan 
barnet och ting är kommunikativa och sker i kreativa utbyten varandra emellan (Hultman 2011, s. 65-
70). Det sättet som tingen fick betydelse för Hultmans (2011) avhandling var att tingen förstods som 
förhandlande komponenter för barnens subjektskapande. Tingen artikulerade förslag och gav barnen 
erbjudanden till att utveckla deras subjekt.  I jämförelse med den sociokulturella teorin där tingen 
förstods som verktyg för kommunikation blir i Hultmans (2011, s. 38) avhandling blev betydelsen att 
tingen i sig själva också är kommunicerande och kommunikativa. 

Karin Franzén (2012) hade som syfte att utforska de yngre förskolebarnens menings- och 
betydelseskapande kring matematiska begrepp och hur detta tog sig i uttryck. Likt Hultmans (2011) 
avhandling står barns subjektskapande även här i fokus. Barn förklaras ha multipla subjekt som ansågs 
flytande och föränderliga. Barnen gör sig och görs till mer eller mindre matematiska för den situation 
eller det sammanhang som de deltar i. Genom deltagande observationer fann Franzén (2012, s. 65) att 
menings- och betydelseskapandet sker i samhandling mellan barnet och tingen. Därmed kan inte 
lärandet fördefinierats och läranderum kan därför inte alltid förkoreograferas. Uttrycken kommer till 
genom rummets påverkan. Franzén tillhandahåller att det behövs ett tänkande för kreativitet och nya 
outgrundade banor. Detta eftersom barn skapar transdisciplinära matematiska områden där barnen inte 
tänker matematik som ett redan beskrivet och fast ämnesområde (Franzén 2012, s. 64).  
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Det som Anna Palmer (2010; 2011), Karin Hultman (2011) och Karin Franzén (2012) redogör för är 
att de posthumanistiska perspektiven innebär viktiga verktyg för förståelse kring hur barn blir till som 
subjekt samt hur pedagoger får en viktig position i deras tillblivelse. Detta är något som Hillevi Lenz 
Taguchi (2010; 2012) tar hänsyn till när hon utvecklar den svenska Reggio Emilia-inspirationen vidare 
med hjälp av posthumanisten Karen Barads (2003; 2007) agentiska realism. Reggio Emilia-
inspirationen i Sverige byggde från början på och även bygger till viss del fortfarande på en social 
konstruktionsteori och poststrukturalistisk teori (Lenz Taguchi 2000, s. 19, 111). Med hjälp av Barads 
teori har Lenz Taguchi (2010; 2012) utvecklat både begreppet och innebörden för en intra-aktiv 
pedagogik. I sin bok från 2012 introducerar Lenz Taguchi den intra-aktiva pedagogiken och beskriver 
att den förflyttar uppmärksamheten från att inte bara ge fokus åt de interaktiva relationerna utan även 
de intraaktiva relationerna mellan barnen och tingen. Detta menar Lenz Taguchi (2012, s. 19) kommer 
att medföra ett språkbruk och en medvetenhet hos pedagogerna att även diskutera och reflektera över 
tingens agens i lärandet och i tillblivelseprocesserna hos barnen. När pedagogerna får syn på 
betydelsen av tingens agens får det didaktiska konsekvenser för det pedagogiska arbetet. Genom att 
inta en intra-aktiv pedagogik kan pedagoger inte tillämpa en generell förklaring eller en sanning över 
det som pågår i verksamheten. Det pedagogerna istället behöver bli införstådda i är att inta en 
multidimensionell utgångspunkt där flera infallsvinklar på det som händer i förskolan kan inkluderas 
(Lenz Taguchi 2010, s. 26). Dessutom får varje barn möjlighet att uppleva och engagera sig i de egna 
intraaktionerna utan att bli om-positionerad till att uppmärksamma en generell kunskap.  

Reggio Emilia pedagogiken  
I metod-kapitlet kommer det att redogöras för mitt val av att jag gick till en Reggio Emilia-inspirerad 
förskola för att genomföra min studie på. Därmed blev Reggio Emilia-pedagogiken intressant att ta i 
betraktelse under denna rubrik för tidigare forskning och litteraturöversikter för att både i beaktande av 
den förskola jag samlat in material ifrån men särskild för att ge en insyn i tingens betydelser vid en av 
tidens förskolepraktik. 
 

Den utforskande praktiken kommer ifrån Reggio Emilia-pedagogikens tankar kring barn och förskola. 
Pedagogiken har en idé om att barns hypoteser och frågor bör sättas i fokus och undersökas och 
utforskas. I boken Skon och måttbandet (Reggio Children 2004) beskrivs ett matematiskt projekt som 
just utgår ifrån barnens idéer. I boken provar barnen olika metoder för att få fram mått som den lokala 
snickaren behöver för att kunna snickra ihop ett arbetsbord till barnen. Barnen behöver ett till 
arbetsbord som har samma mått som de arbetsbord som redan fanns på avdelningen. Läsaren får följa 
barnens olika sätt att ta fram måtten på. Reggio Emilia-pedagogiken yppar en förståelse mot att se 
barnen som medskapare av kunskap eftersom det är de som kommer komma växa upp i en värld som 
kräver nya perspektiv (Dahlberg & Göthson 2005, s. 76-77, 82). Lärande och kunskap förstås som att 
byggas upp och utvecklas tillsammans. Det blir inte att förmedla specifik kunskap till barnen utan att 
utgå ifrån barns egna tankar, frågor och hypoteser och låta de bli utgångspunkten för praktiken i 
förskolan och på så vis uppstår det relevant kunskap för det som barnen undersöks (Barsotti 1997, s. 
21, 23). Arbetssättet skildras i miljön på Reggio Emilia-förskolor. Miljön ska vara ett komplement till 
hemmet och skildras gärna som en kreativ verkstad (Åberg & Lenz Taguchi 2005, s. 27, 29). Tingen 
får en skapande och en särskild tillgänglig betydelse för barnen. Valet av material till en förskola utgår 
gärna från tanken om ett intelligent material. Ett intelligent material karaktäriseras som material som 
tillhandahåller de utforskande barnen utrymme att undersöka. Det är material som inte tvingar barnen i 
en viss riktning utan som istället ställer frågor och lockar fram hypoteser och viljan att experimentera 
(Strozzi 2006, s. 67). Det sätt som tingen får som betydelse hos Reggio Emilia-pedagogikens tankar är 
att det är öppet och tilltalande.  
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Den didaktiska konsekvensen – en agentisk 
realistisk analys 
Jag kommer här att presentera den tidigare forskningen och fältöversikten utifrån det teoretiska 
perspektiv jag valt att ta i beaktande för denna uppsats; den agentiska realismen. Därefter kommer jag 
även kort diskutera den didaktiska konsekvensen för de teman som jag tidigare presenterat. Alltså, på 
vilket sätt förhåller sig andra perspektiv till tingens betydelser när de talar om barns matematiska 
praktiker i förskolan? I och med det kommer jag att snudda vid min egen och kommande diskussion: 
vad blir den didaktiska konsekvensen av att använda och förhålla sig till ett agentiskt realistiskt 
perspektiv?  
 
Till synes utgår den mesta forskningen utifrån att barn inte på egen hand klarar av matematiska 
dilemman utan behöver en vuxen eller en färdig övning för att på sikt kunna tänka matematiskt. Den 
forskningen jag har valt att presentera som Tingen som verktyg för kommunikation och kunskap 
innebär att som pedagog tillhandahålla ting, föremål eller verktyg för barns kommunicerande och 
kunskapande. I förgrunden för detta tema var kunskapsmålen påförhand bestämda och ansågs 
åldersberoende iförhållande till barnens utveckling och kognitiva förmågor. Därmed blir det viktigt för 
pedagogerna att tillhandahålla barnen med ”rätt” kunskaper och förmågor vid ”rätt” ålder för att inte 
överträda barnens självkänsla. Verktygen anses vara en länk mellan vad världen kan säga till barnet 
och vad barnet själv vill säga. Verktyget var alltså en symbol för den riktiga världen och styrde upp 
barnen till att förhålla sig inom detta. Genom att inte tillhandahålla barnen med vissa kunskaper eller 
sätt att kommunicera på kanske pedagogerna hindrade dem från att utvecklas och skaffa sig särskilda 
kognitiva förmågor. Det är med andra ord endast möjligt för barn att närma sig och kunskapa sig 
matematik i förskolan genom att pedagogerna förmedlar kunskapen till barnen med hjälp av bland 
annat syftesenliga föremål. En annan didaktisk konsekvens skulle kunna vara att vid matematisk 
nyfikenhet eller vid matematiska frågor hos barnen tillhandahåller pedagogerna med det ”rätta” svaret 
istället för att utforska svarsmöjligheter. Enligt den agentiska realismen skulle det inte vara möjligt att 
tala om att tingen har ett inneboende syfte som kan ”sippras” ut till människan i det mänskliga 
användandet av den. Teorin skulle istället fråga om dessa slutledningar av tingen varit möjliga utan att 
problematisera tingens kraft att vara delaktiga och kunna påverka praktiken. 
 
Utifrån temat Tingen som en förlängning av barnet diskuteras inte tingens påverkan eller makt på 
barnet. Det som snarare diskuteras är hur och på vilket sätt barnens erfarenheter och uppfattningar av 
världen bland annat belyses och kan belysas genom användning och hantering av föremål. Det är 
barnet som är subjektet och huvudpersonen i perspektivet och det sätt som tingen får betydelse är att 
de utökar barnen och kan utvidga barnens upplevelser med omvärlden. Tingens betydelse för temat 
Tingen i sammanflätning med barnet är även likt temat Tingen som verktyg för kommunikation och 
kunskap i den mening att båda erkänner tingen som att starkt kunna användas för lärande. Skillnaden 
är att tingen vid temat Tingen i sammanflätning med barnet avser att tingen är med och skapar både 
barnet och den kunskap som alstras. Detta genom barnets ömsesidiga relation med dem. Dessutom 
görs det inte skillnad på mänskligt tillverkade ting och andra ting i vår omgivning utan allt 
runtomkring barnen får betydelse och kan på så vis problematiseras. Tingen får betydelse som 
möjliggörare för att barn ska kunna ta egna (utforskande) initiativ. Om materialet inte kan anföras till 
ett syfte måste pedagogen lyssna noga till och försöka utskilja vad barnen initierar och deras vilja att 
utforska. Som pedagog blir det till att välja ut bland alla barnens flera olika intresseområden och ge 
tillbaka till dem likt en utforskande huvudfråga.  
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Metod  
För denna studie, vars syfte var att analysera barns användande och hanterande av ting i matematiska 
utforskande praktiker, valde jag att göra en kvalitativ textetnografiskanalys som metod med ett 
utvidgat textbegrepp. Med ett utvidgat textbegrepp menar jag att ”allt” kan förstås som text, såsom 
bilder, film, illustrationer och skrift (Björkvall 2012, s. 342). Inom ramen för textanalys kommer jag 
att analysera ett antal befintliga dokumentationer som producerats på en förskola. Jag kommer med 
andra ord inte producera ett eget material utan samla in redan gjorda texter. Innan jag går in på den 
textanalytiska metoden skall jag beskriva hur jag gått till väga för att få tillgång till dessa texter: det 
vill säga datainsamlingsmetoden. 

Datainsamlingsmetod 
För att på bästa sätt få tag på ett passande och ”rikt” material valde jag att använda mig av 
datainsamlingsmetoden textetnografi. I artikeln Varför textanalys? av Andreas Nord (2012, s. 193) 
presenteras kort textetnografi om hur analytikern tar utgångspunkt i den praktik eller verksamhet som 
ska studeras för att välja ut de texterna som ska analyseras. Etnografi däremot riktar in sig på att 
försöka få kunskap om särskilda avgränsningar kring en kultur, som i denna studie som vill få kunskap 
om på vilket sätt materialiteter haft betydelse för en matematisk utforskande praktik (Öhlander, 2011, 
s. 17). Detta anför att textetnografin både vill få kunskap om vilka texter som finns tillgängliga i en 
viss verksamhet och vad texterna beskriver om verksamheten i fråga (Nord 2012, s. 193). 
Textetnografi ägnar sig med andra ord åt att analysera väl utvalt material som säger något om 
människors liv, mer specifikt för denna studie: barns användande och hanterande av materialiteter i 
matematiska praktiker (Hörnfeldt 2011, s. 238). Genom denna ansats gallrade jag fram de möjliga 
texter som finns på förskolan och som beskrev de matematiska utforskande praktikerna på förskolan. I 
enighet med min studies syfte behövde jag alltså ett ”rikt” material som säger något om barns 
användande och hanterande av materialiteter i den matematiskt utforskande praktiken. Min 
(text)etnologiska ansats för studien riktade in sig på de dokumentationer som förskolepedagogerna 
själva producerar för att själva få ett underlag för reflektion och vidare planera den pedagogiska 
verksamheten. Det blev dessa dokumentationer som blev mitt primära undersökningsmaterial. Denna 
form som dokumentation refererades av pedagogerna som pedagogiska dokumentationer2 och säger 
något om både praktiken och verksamheten, och lämpar sig därmed särskilt bra som min primära 
kunskapskälla.  

                                                        
2 I läroplanen för förskolan (Skolverket 2010, s. 14-15) är det skrivet att för att kunna skapa goda villkor 
för barns lärande behövs barnens pågående lärande dokumenteras, men också följas upp och analyseras. 
Det framgår att val av dokumenteringsmetod ska väljas väl och kritiskt granskas (Skolverket 2010, s. 
15). Skolverket (2012, s. 14) rekommenderar att förskolan bör välja pedagogisk dokumentation som 
dokumenterings- och utvärderingsmetod. Att en dokumentation blir ”pedagogisk” innebär kort att 
dokumentationerna återkopplas till de pedagogiska praktikerna med barnen bland annat för att öka 
förståelsen för praktiken och föra arbetet framåt (Skolverket 2012, s. 58). Den pedagogiska 
dokumentation kan förklaras som ett arbetssätt för pedagogerna och barnen för att synliggöra den 
lärandeprocess som är pågående. För att en pedagog ska kunna se lärandet är det viktigt för den 
pedagogiska praktiken att pedagogen själv är med som medkonstruktör med barnen och utforskningen. 
Det är via dokumentationerna av praktiken det kan bli synligt; via foton, teckningar och uttalanden bland 
annat (Lenz Taguchi 1997, s. 34). Den kan förstås som en kommunikation mellan barnet, pedagogen och 
det lärande som är i görningen. 
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Urval och avgränsningar 
För att på bästa sätt få ta del av texter, eller utvidgade texter, som innehöll beskrivningar och 
skildringar kring förskolebarns matematiska utforskande processer där barnen också särskilt använder 
sig av och hanterar ting kontaktades en Reggio Emilia-förskola. En Reggio Emilia-förskola har som 
arbetssätt att arbeta utforskande med barnen samt som vana att dokumentera dessa praktiker. För att 
rikta materialet ytterligare till att svara mot mitt syfte valdes en förskola som arbetat väl och länge 
med både med att hantera de producerade dokumenteringarna samt med matematiska utforskande 
praktiker. När jag sedan kontaktat förskolan och fått samtycke från pedagoger, förskolechefen och 
föräldrar fick jag möjlighet att välja mellan cirka trettio stycken filmatiseringar. De filmsekvenser som 
valdes ut valdes ut på grund av pedagogernas syfte vid filmningen var att själva försöka fånga barnens 
utforskande med ett nytt material. Som en särskild avgränsning, på grund av uppsatsens begränsade 
upplägg, har endast just sex samlats in och ingen av filmerna var längre än runt två minuter långa. För 
att inte försvåra mina analyser valdes filmer bort där fler än tre barn förekom eftersom mitt fokus är att 
särskilt titta på hanteringen av ting, inte kring samspel eller interaktion barn emellan.   
 

Undersökningsmaterial 

De pedagogiska dokumentationer som samlades in var videodokumentationer. För att kunna klargöra 
användandet av videofilmer som underlag för textanalys kommer de att förstås som ett vidgat 
textbegrepp och som innebär en multimodal syn av text. Det innebär i sin tur att ”allt” går att tydas 
som text. Begreppet multimodal kommer från Kress (1997, s. 310) och kan förklaras att 
kommunikation inte bara innefattar språkliga och verbala uttryck utan istället alltid innefattar flera 
olika informationsmedier som tillsammans skapar mening och innebörd (Kress 1997, s. 130; Nord 
2012, s. 194,196).  Björkvall (2012, s. 310) återger det vidgade, multimodala textbegreppet som 
visuella texter. Ett visuellt textbegrepp, liksom det multimodalt vidgade textbegreppet, kan innefatta 
bilder, illustrationer och skriftalster samt att dessa behandlas likadant vid analys (Björkvall 2012, s. 
342). Visuella texter kan skapa versioner av världen som ett sätt att se och beskriva världen på. Att 
använda mig av ett vidgat textbegrepp eller begreppet visuella texter skapar möjlighet att ta del av 
förskolans ”texter” om den pedagogiska verksamheten eftersom dessa texter dokumenteras med hjälp 
videokamera. Björkvall (2000, s. 307) beskriver dessutom att i urvalet vid insamling av material är det 
även viktigt att det finns andra medier än det språkliga (såsom texter), exempelvis bilder, teckningar 
och illustrationer, eftersom språket inte anses vara ensam bärare av förståelsen för helheten vid en 
analys samt att de är viktiga för helhetsbilden till analysen. 

Undersökningsmaterialet kan liknas vid ett ”snitt” av ett ”snitt”. Ett snitt kan utifrån ett agentiskt 
realistiskt perspektiv beskrivas som den avgränsning som den intraaktiva material-diskursiva praktik 
utgör (Barad 2007, s. 175, 217). Därmed är filmen i sig själv ett snitt som kommer ifrån ett större snitt, 
den praktik snittet är taget ur. De pedagogiska dokumentationer som samlades in kan också förstås 
som ett snitt för en pågående process av förskolepraktiken (Lenz Taguchi 2012, s. 60). Jag kan 
följaktligen inte se eller förstå något annat än vad snittet visar. Då syftet är att undersöka på vilket sätt 
tingen haft för betydelse för den utforskande matematiska praktiken behövs endast de snitt 
(pedagogiska dokumentationer) som kunde visar upp barns handlande och samspel med materialiteter 
i en matematisk utforskande praktik.  
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Genomförande med etiska ställningstaganden 
Tack vare ett tips från en lärare på min utbildning vid Stockholms universitet fick jag kontakt med en 
passande förskola för min studie.  Förskolan hade under en längre tid arbetat särskilt med matematiska 
utforskande praktiker samt använder vant filmkamera för att kunna dokumentera verksamheten. Jag 
besökte förskolan vid ett tillfälle för att kunna närma mig det potentiella materialet som underlag för 
studien. Tillsammans med en pedagog gick vi igenom de videofilmer som fanns med matematiskt 
utforskande innehåll. Samtidigt berättade pedagogen för mig om deras syn på matematik i förskolan 
samt lite kring deras verksamhet. Därefter valde jag ut åtta filmsekvenser som jag ansåg vara av 
intresse för studien i fråga och kunde därmed lämna ut ett samtyckesformulär till de föräldrar vars barn 
är synliga på filmerna. Filmerna valdes ut utifrån den textetnografiska ansatsen och valdes med 
omsorg för närmare kunna studera barns användande och hanterande av materialiteter vid en 
matematisk utforskande praktik.  

För att kunna få ta del av de pedagogiska dokumentationerna som på olika sätt beskrev och visade upp 
några barn på förskolan blev jag följaktligen tvungen att få de barnens föräldrars tillstånd. Således gick 
jag ut med ett samtyckesformulär (se bilaga 1) till dessa föräldrar. Samtyckesformuläret både 
distribuerades ut och samlades in av den pedagog jag hade min kontakt med på förskolan. Detta för att 
i största möjliga mån distansera mig från barnen eftersom samtyckesformuläret tillät mig inte att träffa 
dem. Efter att föräldrarna samtyckt till att deras barn fick vara del av min analys kunde jag återvända 
till förskolan och filmerna och omvandla dem till täta, detaljerade beskrivningar. Anledningen till att 
jag befann mig på förskolan för att återigen titta på filmerna var för att filmerna inte skulle lämna 
förskolan av etiska skäl på grund av hänsyn till det inte går att garantera att filmerna kan hållas helt 
säkra. Därmed utgör förskolans lokaler en god plats för arbetet med filmsekvenserna. Samtliga åtta 
filmer tittades igenom och stödanteckningar gjordes. Två av filmerna sovrades därefter bort. De 
bedömdes inte vara betydelsefulla vid analys. De återstående sex filmerna granskades ytterligare en 
omgång för fler anteckningar för en tätare skildring. Barnens namn användes väldigt sällan på 
filmerna, men vid mina anteckningar användes arbetsnamn på barnen för att anonymisera dem enligt 
Vetenskapsrådets riktlinjer (Vetenskapsrådet 2011, s. 18, 68, 69). Jag kunde sedan använda 
beskrivningarna på en annan plats för att analysera de ömsesidiga relationerna mellan barnen och 
materialiteterna. 

Databearbetning 
Bearbetningen av data gjordes på ett sådant sätt att det skulle fungera vid ett eget observerade av 
utforskande matematiska praktiker. Jag förde fältanteckningar från de sex utvalda videosekvenserna 
för att sedan göra dem till täta beskrivningar. Fältanteckningarna fördes likt en spaltsdokumentering 
och det kan illustreras av att jag använde mig av ett liggande A3 papper med tre spalter där varje spalt 
hade ett särskilt hänsynstagande för syftet (Wehner-Godée 2010, s. 61-69). För att kunna närma mig 
hur materialiteterna haft betydelse för utforskande matematiska praktiken utgick jag från följande tre 
spalter; användandet av tingen, hanterandet av tingen, och tingens rörelse. Därefter renskrevs de med 
en mer detaljerad och ordnad skildring. Detta för att jag inte kunde ta med videofilmerna från 
förskolan och därmed behövdes ett återberättande av dem ordnas. Efter att ha tittat på filmerna flera 
gånger och efter att ha gjort mina täta beskrivningar kände jag trots allt att det inte räckte fullt ut. Jag 
gjorde även en teckning av varje filmsekvens för att lättare komma ihåg mitt seende av filmerna. Den 
data som erhölls blev sålunda de täta beskrivningar samt de teckningar jag gjorde. Dessa täta 
beskrivningar lästes sedan om och om igen och med en märkpenna markerade jag de intraaktiviteter 
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som beskrevs och den performativitet som materialiteterna erhöll. Bilderna visade mig den 
matematiska utforskande praktiken och tillsammans med helheten av beskrivningarna kunde jag 
urskilja både olika uppkomna fenomen och den material-diskursiva praktiken. 

Analysmetod 
Som analysmetod använde jag mig av de fyra centrala begreppen som jag tidigare presenterat: 
performativ agent, intraaktivitet, material-diskursiv praktik och bodymind (Barad 2003, s. 814, 815, 
819, 820; Barad 2007, s. 33, 148, 335; Palmer 2011, s. 46). På grund av det jag vill med den här 
uppsatsen som är att studera på vilket sätt de performativa agenterna är med aktivt och intraagerar med 
barn i matematiska utforskande praktiker. Det var med det utgångsläget som jag läste och tolkade 
filmsekvenserna. Det jag alltså försökte få syn på var hur tingen griper an och intar aktion i handlingen 
i filmsekvenserna. Det jag också gjorde var att uppmärksamma de material-diskursiva intraaktionerna 
mellan barnen och materialet i handlingen för filmsekvenserna och utforska vad de verkar haft 
betydelse för barns matematiska utforskande. Av analysverktyget att bedöma möjliggör den att de 
matematiska utforskande praktikerna kan förstås som material-diskursiva praktiker, tingen som 
performativa agenter, barns användande och hanterande av de performativa agenterna som en 
intraaktivitet samt barnens bodymind kring de fenomen som uppstår i intraaktiviteten. 

I och med att denna studie utgick ifrån en kvalitativ textetnografisk ansats studerades olika texter som 
underlag för analys. Boréus (2011, s. 132) påpekar att genom att studera texter kan aspekter urskiljas 
kring människans föreställningar om samhället, vilket blev bland annat det jag behövde ta till hänsyn i 
analysen. Det blev då så att när jag analyserade de sex filmsekvenserna jag hade samlat in försökte jag 
urskilja barnens och tingens föreställningar i den matematiska utforskande praktiken. Med barns och 
tings föreställningar refererar jag till deras ömsesidiga relation och till det som förnims dem emellan.  

Vid användning av de centrala begreppen kan jag även belysa de performativa aktörernas agens i 
försök till att få reda på, på vilket sätt tingen haft betydelse i filmsekvenserna. Dessa identifieringar 
lämpar sig väl för att försöka svara på mina frågeställningar. Palmer (2011, s. 11) menar också att det 
blir att försöka uppmärksamma och då även svara mot det material-diskursiva intraaktiva i snittet för 
att sedan i analysen försöka se hur de får betydelse för det som sker i snittet i fråga. Det jag gjorde var 
att applicera begreppen i det bearbetade datamaterialet för att sedan göra nya analytiska beskrivningar 
av dem i förhållande till filmsekvenserna.  

Forskningsetiska överväganden i sammanfattning 
Då detta är ett självständigt arbete är det reglerat av tystnadsplikt, personuppgiftslagen (PUL 
1998:204) och Vetenskapsrådets 2011) rapport God forskningssed. Det betyder att jag i så stor 
utsträckning som möjligt erbjöd avidentifiering för både barn, pedagoger, föräldrar och förskolan 
(Vetenskapsrådet 2011, s. 68). Genom att samla in redan gjorda pedagogiska dokumentationen från en 
förskola tog jag först kontakt med den berörda förskolan och fick ett muntligt medgivande av både 
förskolechefen och berörda pedagoger. Då det förekom barn i dokumentationerna kontaktades därefter 
de berörda föräldrar vars barn fanns med i de utvalda dokumentationerna. De kontaktades genom en 
blankett som samtidigt gav föräldrarna möjlighet att samtycka eller avböja för en medverkan till 
studien. Samtyckesblanketten informerade även föräldrarna om de etiska ställningstaganden jag som 
forskare ställs inför. De informerades om studiens syfte och metod samt de etiska ställningstaganden 
för denna studie; att barnen identitet ska skyddas och inga namn behövde därför avslöjas för mig. Jag 
skulle inte träffa barnen eller själv dokumentera dem eller förskolan och inga filmsekvenser eller annat 
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material skulle lämna förskolan. Jag skulle endast ta del av materialet på förskolans arbetsrum.  Dessa 
etiska ställningstaganden genererade i att ett skriftligt medgivande av föräldrarna krävdes för det 
fortsatta arbetet med studien. Att medverka i studien, och för den delen vilken studie som helst, är 
frivilligt och detta blev också föräldrarna varse om vid läsning av blanketten. Det föräldrarna tog 
ställning till genom sitt medgivande var att jag alltså skulle få använda dokumentationerna, där deras 
barn var synliga.  
 

För att, i största möjliga utsträckning, avidentifiera både barnen, förskolan och pedagogerna har 
samtliga deltagare fått arbetsnamn av mig i mitt arbete. Vid samtal med pedagogerna under 
filmsekvensvisningarna föreslog jag att de inte skulle använda sig av barnens riktiga namn. De erbjöds 
istället att referera till ett specifikt barn vid deras klädsel, likt ”barnet i de röda byxorna” eller bara 
”den randiga tröjan”. Avidentifieringen innebär också att materialet blir konfidentiellt skyddat om det 
skulle på något vis hamna i obehörigas händer, vilket jag självklart ville att det i största möjliga mån 
skulle undvikas. Ytterligare två särskilda hänsynstaganden togs gentemot pedagogerna. För det första 
att jag inte deltog i verksamheten annat än att ta del av de befintliga dokumentationerna och då enbart 
med syfte att undersöka på vilket sätt materialitetens får betydelse för den matematiska utforskande 
praktiken. Den andra var att jag inte hade som intresse att utvärdera eller undersöka pedagogerna som 
förekom i filmsekvenserna.  
 

Redan från starten i mitt genomförande framkom ett etiskt och komplex dilemma. Trots det att jag fick 
föräldrarnas samtycke, vilket egentligen räcker eftersom barnen inte var myndiga, var att barnen som 
förekommer i filmerna inte själva har givits möjlighet att samtycka till att jag tagit del av de 
dokumentationer som gör att de på sätt och vis medverkar i studien. Det krävde istället att jag antog en 
etisk medvetenhet kring detta och under hela studiearbetet eftersom barnen återkommer i flera av 
studiens delar. Min bedömning är både att dokumentationerna inte berör känsliga uppgifter som kan 
göra barnen en otjänst i någon större utsträckning samt att inget material lämnade förskolan annat än 
på väl avidentifierade beskrivningar. Dahlberg & Moss (2005) skriver om en postmodern etik vilket 
kortfattat innebär att vi behöver ta ansvar för och fatta beslut kring etiken utan att falla tillbaka på 
befintliga regler och koder. Vi behöver bli våra egna moraliska väktare och ta ansvar för den andre3 i 
mötet. Inom bland annat forskningen får dessa tankar om den andre konsekvensen genom att forskaren 
behöver försöka ta hänsyn till det som inte hörs och att bli upptagen av det som beforskas. I min studie 
var det som inte hördes de barn, den andre, som fanns synliga i dokumentationerna. Det gjorde att jag 
återkommande behövde reflektera över den makt jag har då jag både beskriver de omständigheter 
dokumentationerna visade mig samt de analyser jag gjorde utifrån dokumentationerna. Mitt möte var 
egentligen inte med barnen själva utan med dokumentationer, därför beslutade jag att inte låta barnen 
själva samtycka till ett deltagande. Detta eftersom det inte var barnen som deltog utan det var 
dokumentationerna som nyttjades. Men, det som Dahlberg & Moss (2005) talar om tog jag till mig, 
eftersom beskrivningar om vissa barn i förskolan återkom i dokumenten. 

Studiens kvalitet 
Studiens kvalitet kan relateras till två aspekter, den ena är att studien är av den kvalitativa arten och 
den andra är att studien utgår ifrån en agentisk realism som teori. Den första aspekten relaterar till att 
studien är av den kvalitativa ansatsen och kvalitén innebär då att studien inte kan förstås på något 
annat sätt än utifrån sitt sammanhang (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 156-157). 
Utifrån den andra aspekten kan studien förstås i enighet med den agentiska realismen. Barad (2007, s. 

                                                        
3 I etiken kan den andra i mötet refereras som den Andre (se bland annat Dahlberg & Moss (2005)). 
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381) menar att i denna värld av tilltrasslande och oskiljbara snitt, formar forskare egna snitt för att 
kunna säga något om det som där sker. Det som forskare gör är att skapa tillfälliga verkligheter och 
kan därmed både markera och stipulera de fysiska arrangemangen av materialiteter samt deras 
agentiska krafter mellan varandra i intraaktionen. Det är precis det min studie handlar om att titta 
närmare på redan framtagna snitt (filmsekvenser) för att markera de fysiska arrangemangen och 
markera de intraaktioner som därinom sker. Det blir, som Barad (2007, s. 381) kallar det för, en etisk-
onto-epistemologi4, det vill säga ett forskande förhållningssätt som utgår ifrån att det inte går att 
urskilja kunskap, varandet eller etiken betydelsen från varandra. Genom att som forskare både markera 
snitt och närstudera dem innebär det att aktivt förhålla sig etiskt. Studiens kvalitet begränsas då till att 
innebära endast det som blir uppenbart vid analys av de utvalda filmsekvenserna/snitten ifråga. Vilket 
innebär att min studie enbart kan bidra med ytterligare en redogörelse på frågan om materialiteters 
inverkan vid matematiska utforskande praktiker. I förhållande till den teori jag valt att basera denna 
studie på beskriver Barad (2007, s. 36) att kunskap är något som uppstår i intraaktioner vilket innebär 
för min studie att den kunskap jag producerat är betydelsefull och väsentlig just för de intraaktioner 
jag sammanflätats med.  

För att jag skulle kunna förstå de pedagogiska dokumentationerna som narrativa texter öppnade 
Robertsson (2012, s. 226) upp mina ögon för möjligheten att bli lyhörd för nyanser av mänsklig 
medverkan i studiefrågan. Han hävdar att (Robertson 2012, s. 227 refererar till Lyotard 1984) det 
narrativa förknippas med postperspektiven i den mening att kunskap kan förstås som ett oräkneligt 
antal mikronarrativer. Detta medför i min studie att jag endast kunnat göra ett nedslag i en av dessa 
mikronarrativer och redovisa för den. Det liknar det snitt-tillvarandet som jag redogjorde för ovan. För 
denna oräkneliga tanke blir det inte möjligt att tala om en sanning för de frågor jag ställt utan endast 
en ”sanning” för den narrativ/snitt jag tagit del av, precis som jag ovan påstått. Även Björkvall (2012, 
s. 348, 349) menar att textanalys används till fördel i samhällsvetenskapliga frågor och gärna i 
kombination av poststrukturalistiska perspektiv eftersom både samhällsvetenskapen och 
poststrukturalismen vill ge svar på frågor om makt och social gemenskap. Eftersom frågor om 
förskolan hamnar under samhällsvetenskapen och att agentisk realism är en gren från 
poststrukturalismen utgör min studie, enligt Björkvall (2012), ett tilltalande koncept.  

Metoddiskussion - Reflektion av genomförandet  

De dokument jag tog del av och som hade producerats på en förskola hade tagits fram utifrån ett 
specifikt syfte. Dessa syften var att lyfta den egna verksamhetens matematiska utforskande praktiker 
samt att få ett material för att senare kunna reflektera tillsammans med barnen kring det som de 
utforskade. Mitt eget syfte för det material jag använde mig av för att genomföra min studie var att få 
möjligheten att undersöka på vilket sätt tingen haft för betydelser i utforskande matematiska praktiker. 
Både pedagogernas syfte med att producera dokumentationer och mitt eget syfte överlappar till viss 
del varandra. I de producerade dokumentationerna återfanns barn i deras användande och hanterande 
av ting vilket kunde överföras till mitt syfte. Trots att det var två skilda syften överensstämde det i den 
mån att de båda vill närma sig den matematiska utforskande praktiken. En annan reflektion jag gjorde 
var att pedagogerna själva närmare ville undersöka barnens användande och hanterande av ett nytt 
material medan jag själv inte hade som avsikt att ta hänsyn till om tingen var nya för barnen eller inte. 
Trots det gjorde jag bedömningen att jag kunde använda deras dokumentationer för min egen studie 
eftersom barnens användande och hanterande av tingen var i fokus. I och med att pedagogerna 
använde den pedagogiska dokumentationen som metod för att dokumentera blev det möjligt för mig, 
                                                        
4 Översättning av Barads (2007, s. 381) begrepp ”ethico-onto-epistemology”. 
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som till viss del hade ett annat syfte, att använda mig av ett eget ontologiskt ställningstagande. Detta 
eftersom den pedagogiska dokumentationen har som idé att flera olika perspektiv och personers 
reflektioner är viktiga och väsentliga för tolkandet och reflekterandet kring barnens lärandeprocesser 
och utforskande praktiker (Lenz Taguchi 1997, s. 34-35).  

Svårigheten med en textetnografiskanalys i min studie var både att finna en förskola som använde sig 
av ett utforskande arbetssätt och som också hade arbetat med matematiska praktiker samt dessutom 
dokumenterade dem på ett sådant sätt att de skulle kunna fungera som underlag för min egen studie 
med tillhörande syfte, frågeställningar och analys. Dessutom var det en svårighet i att själv begränsa 
insamlingen av ett material med utgångspunkt i den utforskande matematiska praktiken då den 
matematiska praktiken i förskolan idag refereras till att matematiken finns överallt, matematiken finns i 
vardagen eller matematiken är alltid pågående (se exempelvis Doverborg & Pramling Samuelsson 
1999; Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004; NCM 2006; Björklund 2009; Kärre 2013). Det var också 
därför som jag valde bort att själv försöka observera och dokumentera den ”svårfångade” matematiska 
praktiken. Detta skulle kunna vara möjligt vid längre studier där det insamlade materialet kan få ha ett 
större omfång och bredare vidd. Istället valde jag alltså den textetnografiska ansatsen eftersom den gav 
mig möjlighet att söka efter texter, dokument, foton eller filmer som beskriver, skildrar och redogör 
den matematiska praktiken. Därmed blev det relevant att använda metoden, på så vis skapades ett 
naturligt urval och begränsningar. Tilläggas kan att det inte var jag som hade dokumenterat 
situationerna.  

Tack vare det tips jag fick av en lärare vid Stockholms universitet fick jag kontakt med en förskola 
som hade arbetat med matematiska utforskande praktiker och som hade till vana att dokumentera ner 
dem. Då både mitt syfte och pedagogernas syften till viss del överlappade varandra blev också 
dokumentationerna relevanta för min studie. Detta innebar i sin tur att både mitt metodval och mina 
teoretiska utgångspunkter blev koherenta. Fördelen med att välja just textetnografiskanalys är att 
texter, eller vidgade texter, har som vana att beskriva praktiker och att textanalys ägnas åt att vilja säga 
något om människors liv. Vilket väl överensstämmer med mitt syfte: att försöka säga något om barns 
matematiska utforskande praktiker genom texter som säger något om den praktiken. En annan 
svårighet jag upplevde med mitt metodval var att jag själv inte tagit fram materialet för min 
undersökning utan istället erhöll ett material att hantera som jag kände att jag inte ”ägde”. Det blev att 
jag kände mig ansvarig för att särskilt ta redan på i vilket syfte materialet tagits fram utifrån, hur 
dokumentationerna gjordes och på vilket sätt barnen gjordes delaktiga i det arbetet. Pedagogerna 
nämnde för mig att deras syfte och producerande av dokumenteringen skett i stort samförstånd med 
barnen och vanligtvis var barnen med och dokumenterade deras utforskande praktiker samt barnen 
hade insikt kring att de inte behövde vara delaktiga i dokumentationerna, vilket i stort motsvarar etiska 
överväganden i deltagande observationer eller etnografiska studier och lämpar sig väl i mina 
reflektioner. Dessutom kände jag ett oerhört ansvar gentemot materialet och det kändes mycket viktigt 
att vara ytterst respektfull gentemot det. Detta eftersom jag inte ville att mitt arbete på något sätt skulle 
användas på olämpligt sätt gentemot förskolans och med deras egna syften, intentioner och etiska 
överväganden med de dokumentationer som jag fick ta del av.  
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Resultat och analys 
Under denna rubrik kommer jag att använda mig av de analysverktyg som jag lånat av Barads (2003, 
2007) agentiska realisms. De begrepp jag valde att använda mig av var, som tidigare nämnt, 
performativ agent, intraaktivitet, material-diskursiv praktik och bodymind. Analysverktygen kommer 
alltså att användas för att försöka förstå och få kunskap om på vilket sätt tingen haft för betydelse för 
både de matematiska praktikerna samt för barnens matematiska medvetande i de olika 
filmsekvenserna.  

Sammantaget visar min studie att tingen, i en Reggio Emilia förskolas matematiska utforskande 
praktiker, får en såväl styrande som igångsättande effekt i intraaktion med barnen. Detta i enighet med 
den material-diskursiva miljön som på sätt och vis bjuder in barnen där de fysiska arrangemangen, 
tingen, lockar barnen till ett visst handlande; utforskande och experimenterande. Det som skedde i de 
olika filmsekvenserna var att tingen i den material-diskurs som rådde erbjöd barnen ett specifikt, men 
komplext, utforskande matematiskt fenomen. Fenomenet uppstod i barnens möte med den material-
diskursiva miljö som rådde. Barnen koreograferar sig därmed utefter tingens artikulerande inviter. 
Mina resultat visar att pedagogernas didaktiska planerande medför en material-diskursiv praktik där ett 
matematiskt fenomen kan fångas upp av barnens kroppar redan innan de intraagerar med tingen. 
Tingen förstärker sedan upplevelsen för barnen. De resultat min studie visar på kring tingens agens 
och varande i en Reggio Emilia-förskolas pedagogiska praktiker får en särskild och bestämd betydelse 
precis som tingen har vid andra pedagogiska- och teoretiska perspektiv såsom den tidigare forskning 
och annan litteratur jag redogjort för visar på.  

Resultatet 
Här kommer jag att redovisa tre av de sex filmsekvenser som jag samlat in. Det är dessa tre som på 
tydligast sätt kan representera och redogöra för tingens betydelse i de matematiska utforskande 
praktikerna. Filmsekvenserna som följer är skildrade utifrån de fältanteckningar som jag bearbetade 
det insamlade datamaterialet, alltså filmsekvenserna. Fältanteckningarna fördes för att kunna 
identifiera det som var av betydelse för denna studie: de intraaktioner som sker, de olika performativa 
agenterna som finns med, den material-diskursiva praktiken som pågår samt det bodymind som 
skedde. Efter varje beskriven filmsekvens kommer jag att presentera mina analyser. Det som analysen 
gör är att ge en förklaring till och en förståelse för det som sker i filmsekvenserna. Eftersom det 
förekom barn i filmsekvenserna valde jag att, enligt Vetenskapsrådets (2011) God forskningssed, inte 
återge barnens riktiga namn utan istället benämna dem på annat sätt. 

Filmsekvens 1 – Barnet och fogarna 

Något som framgick i samtliga filmsekvenser var att de olika tingen som framträdde i filmerna var 
aktiva och performativa som agenter (Barad 2003, s. 814). Tingen kunde få barnen att verka för 
praktikens material-diskursiva ordning som bjöd in barnen där sedan tingen lockar barnen till ett visst 
handlande. En analys av en filmsekvens kan påvisa detta. 

Under en promenad med sin förskoleavdelning hoppar ett barn på cirka två år fram, ser det ut 
som vid första anblicken, istället för att gå eller promenera fram som de andra barnen gör. Vid 
en närmare titt går det att se att barnet stannar till framför gatuplattornas fogar och sedan hoppar 
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över dem. Stenplattorna, som bildar trottoaren, är lagda omlott vilket innebär att två plattor möts 
i mitten av en annan. De är inte lagda likt ett schackbräde utan snarare likt en tegelbeklädd vägg 
eller mur. Barnet stannar med båda fötterna på en stenplatta varav han framför sig har två nya 
plattor. Barnet böjer knäna för att ta sats, hoppar och landar med varje fot på varsin platta. Detta 
upprepas fyra gånger under filmsekvensen. Barnet placerar båda fötterna på en stenplatta, tar 
sats och hoppar så att barnet kan landa med var fot på varsin platta.  

Analys 1 – De performativa agenterna 

Under promenaden, eller snarare under ett av barnens eget praktiserande vid promenaden återfinns ett 
antal aktiva och performativa agenter: stenplattorna, plattornas oregelbundenhet för hur de är lagda, 
fogarna som stenplattorna utgör samt barnets ben, fötter och skor. Någonting förändrar barnet sätt att 
röra sig på under promenaden på trottoaren. Precis som Karin Hultman (2011, s. 37-38) antyder att 
tingen kan artikulera förslag och komma med erbjudanden, var det fogarna som materialiserar sig för 
barnet och förhandlade aktivt fram med barnet att inte gå eller landa på dem. Barnet förändrar därmed 
sitt sätt att röra sig på. Stenplattornas placering längst trottoaren och de ofrånkomliga fogarna 
koreograferar barnet att placera sina fötter, eller snarare skor, på olika sätt. Först tillsammans på en 
platta och sedan på varsin platta. De aktiva och performativa agenterna intraagerar med varandra och 
skapar inte längre ett ”promenerande-barn” utan istället ett ”inte-nudda-fogen-barn”. Detta kan 
jämföras med det resonemang Hillevi Lenz Taguchi (2012) för kring hur ett papper kan, som barnen 
ritar på, intraagerar med det barnen tänker och fysiskt vill rita med sina pennor. ”Inte-nudda-fogen”-
barnets kroppsliga upplevelse registrerade eller förkroppsligade placering, bakom och framför, 
problemlösning och höjden som krävs till att inte landa på fogen. De matematiska förhållandena 
trängde sig helt enkelt på eller kanske in i barnet och verkade förnimmas av barnets perceptuella kropp 
och kommer att bli igenkännbart vid något annat tillfälle. Fogarna har varit betydande för vilken 
kunskap barnets kropp kunde förnimma och på så vis varit delaktiga i en (sam)produktion av kunskap. 
Matematiken tar med andra ord form och plats i de intraaktionerna som utgör situationen. De 
matematiska förhållanden som barnet förkroppsligar eller förnimmer är de materiella arrangemang 
som plattorna och skorna ordnar för barnet.  

Den rådande material-diskurs vid promenaden var något annat än en matematisk utforskande praktik. 
Det hoppande barnet hade istället skapat en slags ”motdiskurs” där en annan material-diskursiv praktik 
istället gjorde sig gällande. Den diskurs barnet istället ingick i, liksom på det sätt som pedagogerna 
presenterade filmklippet för mig, var just en (icke planerad eller förarrangerad) matematisk 
utforskande praktik. Därmed blev resultatet kring på vilket sätt tingen fick för betydelse i den 
matematiska utforskande praktiken något annat. Det som tingen gjorde var att både fungera som en 
öppning mot den rådande- och gällande ordningen. Barnet förlängde sig själv i intraaktion med 
fogarna för att bryta sig loss från den fasta promenaden. Fogarna bestämde de avgränsningar för vad 
som blir möjligt för barnet att utforska.  

Filmsekvens 2 – Att bygga högt 

Vid denna sekvens kunde jag, med hjälp av mitt analysverktyg, identifiera och beskriva den material-
diskursiva praktiken, ett begrepp som lånats av Barad (2007, s. 335) och som utmärkte det 
matematiska utforskandet hos barnen. Eftersom samtliga filmsekvenser var dokumenterade från 
matematiska utforskande praktiker insåg jag att det blev nödvändigt att försöka synliggöra på vilket 
sätt de material-diskurser gjorde sig gällande agentiska i förhållande till tingens betydelse.  
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I en av filmsekvenserna syntes ett rum på förskolan som av pedagogerna refererades till som ett 
”rörelserum”. När kameran började filma filmades två barn som placerade upp och ned vända 
papperskorgar på varandra. Två ”torn” hade börjat bildas. Det ena barnet går och hämtar en 
papperskorg och placerar den på sitt torn. Sedan vänder han sig och hämtar en till. Proceduren 
fortsätter fyra gånger om innan kameran slutade filma. Det andra barnet placerar också 
papperskorgar på ett annat lite mindre torn. Detta görs under tystnad och när barnet går för att 
hämta sitt byggmaterial tittar barnet till på sin byggar-vän innan barnet placerar sina 
papperskorgar på det mindre tornet. Ytterligare ett annat barn vara med i rummet men detta barn 
trummade på de upp och ned vända papperskorgarna istället.  

Analys 2 – Matematiken produceras fram 

Två av barnen bygger torn genom att stapla papperskorgar ovanpå varandra. Vid varje ny papperskorg 
som placeras på ”tornet” blir tornet högre och högre, det fenomen som produceras och blir till kunskap 
betonas starkare och starkare. Det som Barad (2003, s. 815; Barad 2007, s. 148) berättar om, att ett 
fenomen produceras vid intraaktioner, kan appliceras väl på exemplet. Barnen producerar alltså 
matematik i den ömsesidiga relationen med papperskorgarna. Hade det inte varit papperskorgar hade 
möjligtvis inte detta skett.  

Vid denna analys av filmsekvensen ovan kommer jag först att definiera vad som, för situationen, 
upplevdes och tolkades av mig som det material-diskursiva när jag tittade och granskade sekvensen. 
Analysen kan visa att den material-diskurs som rådde hade påverkan på barnens användande och 
hanterande av tingen och kan därmed alltså inverka på det sätt tingen haft betydelse i just denna 
matematiska utforskande praktik. Enligt Barad (2007, s. 335) är den material-diskursiva praktiken den 
effekt som språket och det materiella arrangemanget tillsammans skapar. Det är både kropp och 
mening som går ihop till att bilda den rådande diskursen. Därför blir pedagogernas syn på 
matematiken i förskolan viktigt att ta i beaktning samt att förskolan har en Reggio Emilia-inspirerad 
pedagogisk hållning. Då detta teoretiskt sätt är med och gör något med situationen/filmsekvensen. 
Pedagogernas egen uppfattning om förskolematematik var ju att matematiken finns överallt och 
runtomkring barnen i deras vardag5. Då förskolan hade en Reggio Emilia-inspiration och pedagogerna 
utgick ifrån Reggio Emilia-pedagogikens utforskande arbetssätt medförde det att den material-diskurs 
som uppstod skapade en slags parallell mellan dessa både innebörder.  

Det min analys synliggör är alltså på vilket sätt den matematiska utforskande praktiken, den material-
diskursiva praktiken, hade agens och effekt på barnens användande och hanterande med 
papperskorgarna. Den inneboende meningen som fanns i rummet var, enligt Reggio Emilia-
inspirationen, att låta barnen utforska och experimentera den matematik som fanns runt om kring 
barnen. När barnen kommer in i rummet översköljdes de av dessa idéer och tankar och blir själva en 
del av den, barnen görs till i rummets diskurs (Franzén 2012, s. 56-57). Det kan antagligen också 
därför som barnen lyfte papperskorgarna och bar runt dem samt att barnen också placerade 
papperskorgarna ovanpå varandra. Det var också därför ett av barnen trummade på papperskorgarna. 
Hade rummet haft en annan material-diskurs hade papperskorgarna haft en annan agens och varit 
performativa på annat sätt. Det jag fann var att tingen fick ett experimentellt värde gentemot det 
matematiska utforskande praktiken. Tingens agens kunde därmed ge upphov till särskilda 
handlingsmöjligheter hos barnen. Begreppet experimentellt valdes med hänsyn taget till att 
                                                        
5 Det finns även flera författare som beskriver att pedagoger i förskolan väljer att definiera matematiken 

på detta sätt, exempelvis Doverborg & Pramling Samuelsson 1999; Heiberg Solem & Lie Reikerås 2004; 
NCM 2006; Björklund 2009; Kärre 2013. 
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användning och hantering av upp och ned vända papperskorgar inte var något vedertaget varken i 
förskolans värld eller, enligt mina reflektioner, någon annanstans.  

I filmsekvensen upplevde jag hur tingen gav som förslag till barnet om att just stapla papperskorgarna 
på varandra. Barnet staplade tills det blev för högt för att nå (Hultman 2011, s. 38). I denna intraaktion 
mellan barnet och materialet i staplandet förnimmer barnen högre och högre stapel. Staplandet 
förklarar för barnet förekomsten av höjd. Genom de upp och ned vända papperskorgarnas agens och 
performativa krafter på barnens händer och kroppar upplevde jag det som ett förvisso givet 
artikulerande förslag (Hultman 2011, s. 37-38) för barnen att placera papperskorgarna på varandra. 
Hade papperskorgarna legat ner hade barnen troligtvis rullat dem. I och med att barnen placerade 
papperskorgarna i varandra blev tornen högre och högre och barnen gavs möjlighet att upptäcka just 
den matematiska kunskapen. Intraaktionerna förklarar därmed vilka matematiska fenomen som blir 
möjliga (Barad 2007, s. 148). De ting som var tillgängligt blev producenter av lärande och kunskap i 
barnens användande och hanterande av dem. Papperskorgarnas betydelse blev i och med det en del av 
producerandet av kunskap, eller snarare en del av förhandlandet om kunskapen högt. Tingen var helt 
enkelt med och samproducerade både barns varande i den matematiska utforskande praktiken och den 
kunskap som blev möjlig.  

Det som Barad (2003, s. 815; Barad 2007, s. 148) berättar om, att fenomen produceras vid 
intraaktioner, kunde jag i min analys tyda som att ett fenomen uppstod i intraaktionen mellan 
pedagogernas arrangerande av rummet ihop med deras innebördsliga uttryck kring matematik. Detta 
redan producerade fenomen blev i sig en del av den material-diskurs som rådde när barnen sedan kom 
in i rummet. Vilket innebar att det redan fanns ett fenomen för barnen att upptäcka och utforska kring. 
Det medförde att det inte uppstod ett ”nytt” fenomen utan istället blev det redan producerade 
fenomenet något annorlunda sig själv i relation med de inkomna barnen. Barnen användes och 
hanterades av tingen i rummen i den effekten som finns i rummet. Fenomenet hade ”kopplat upp sig” 
mot intraaktionen mellan barnet och tingen och därmed gjorde sig tingen sig som en förlängning av 
barnen, inte tvärt om som fenomenografin avser (se exempel Björklund 2007, s. 48, 66). På vilket sätt 
fick då tingen som betydelse i de redan arrangerande matematiska utforskande praktiken? Genom att 
leda barnen till det fenomen som fanns producerat i rummet och göra dem medvetna om fenomenets 
innebörder. Fenomenet, eller kunskapen, blir då i sig en särskild materiell artikulering av det 
agentiska framförhandlande som den material-diskurs medför (Barad 2007 i Lenz Taguchi 2012, s. 
70).  

De faktorer som den material-diskursiva praktik inkluderade och som barnen sedan blev del av hade, 
precis som jag tidigare hade nämnt, den effekten att de erbjöd inte bara barnen utan också tingen en 
uppsättning handlingsmöjligheter. Det som Eriksson Bergström (2013, s. 41) talar om i sin 
avhandling, ett affordance, förhåller det också till begreppet handlingsmöjligheter. Eriksson Bergström 
(2013, s. 41) refererar till relationen mellan individen och miljön där den relationen förstås som en 
temporär och särskild attraktion. Hon menar att miljön erbjuder likt ett register av 
handlingsmöjligheter för barnet att attraheras av och därmed skapa en temporär och särskild 
uppmärksamhet till. Begreppen problematiserar inte tingens eller ens för den delen miljöns attraktion 
för barnet utan snarare endast erkänner att miljön nästan artikulerar (handlings)erbjudanden till barnen, 
precis det som Hultman (2011, s. 69) beskriver.  

Filmsekvens 3 – Att nå upp 

I en filmsekvens hade pedagogerna filmat ett barn som utforskar matematik genom att också använda 
och hantera cirka hundra stycken svarta och vita papperskorgar av plast. Även detta barn staplar 
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papperskorgarna på varandra. Jag vill poängtera att analysen av sekvensen kommer att se annorlunda 
ut. Kontexten, såsom den visade sig för mig, var att en pedagog satt på golvet och filmade tre barn, 
varav ett barn försöker nå upp med en papperskorg för att placera den överst i tornet av papperskorgar. 

Barnet håller en svart papperskorg mellan sina händer och sträcker den över sitt huvud med 
öppningen mot toppen av tornet av papperskorgar. Långsamt går barnet närmare tornet. Strax 
lyfter sig hälen från golvet och barnet ställer sig på tå i ett nytt försök att nå upp. Samtidigt 
flyttar handflatorna sitt grepp om papperskorgen till att låta fingertopparna greppa korgen. 
Fingertopparna spänner sig och klämmer åt papperskorgen mellan vänster- och högerhand. 
Papperskorgen kommer lite högre upp från golvet i barnets försök att placera den på toppen av 
tornet av korgar. Greppet är placerat en bit nedanför korgens mittpunkt. Papperskorgen sliter sig 
från greppet och rullar från högerhand till vänsterhand och far ner mot golvet och resulterar i en 
liten duns. Barnet vänder sig genast till pedagogen och får (enligt min tolkning) ögonkontakt. 
Pedagogen besvarar ögonkontakten med ”Oj det är så högt, hur ska ni nå?”.  

Analys 3 - Att bli matematisk medveten 

Vid analys av filmsekvens 3 kan jag se klara paralleller till begreppet bodymind. Genom att barnet 
förlängde sin kropp förnimmer barnet med ett bodymind de matematiska fenomenen lång och längre. 
Det är också genom användningen av barnets egna fingrar som barnet kan bli ytterligare längre i 
försöket med att nå upp. När papperskorgen sedan sliter sig från de spända fingrarna och faller längst 
barnets kropp som barnet kan, för en stund, uppfatta den höjd som är mellan golvet och de uppsträckta 
fingrarna. Detta eftersom kroppen helt plötsligt kan användas som en måttstock för barnets uppfattning 
av fenomenet. Min analys blir således att barnen verkligen blir medvetna i förhållande till sina kroppar 
och det som materialiseras tillsammans med dem. Barnens kroppar bekantar sig med tingens 
betydelser, de material-diskurser som råder och den kunskap som är producerad eller håller på att 
produceras.  

Franzén (2012, s. 64) menar att det är i barnens eget meningsskapande som intraaktionen tar vid och 
gör sig förstådd. Det innebär att det är genom intraaktionen som barnen förmedlar den matematik som 
är i görningen. Franzén (2012) menar också att barn konfronteras med matematiska dilemman genom 
användande och hanterande med särskilda föremål, såsom sekvens 3, och i intraaktion med föremålen 
utforskar matematik. Jag vill förtydliga att jag inte bara menar att det är genom användning av 
specifika eller utvalda ting som barnen blir medvetna om särskilda matematiska förhållanden eller 
begrepp. Det jag menar är att olika ting låter sig användas och hanteras på ett eget sätt vilket möjliggör 
en potential att utforska och förnimma med ett bodymind ”förbestämda” matematiska förhållanden 
och/eller begrepp. Det som den agentiska realismen hjälpte mig att få syn på var just att vid intraaktion 
mellan barnen och tingen uppstår det alltid ett fenomen om något, en kunskap för något (Barad 2003, 
s. 815; Barad 2007, s. 148). Detta fenomen eller kunskap tränger sig på och fångas upp av barnens 
porösa kroppar (Palmer 2010, s. 102) och vidare är det i intraaktionen, samhandlingen, mellan barnet 
och tingen som kunskap produceras vilket i sig betyder och innebär att kunskapen inte kan skiljas från 
varken barnets kropp eller från materialiteten. Barnen tillblivs och blir medvetna kring olika 
intraaktioner genom bodymind.  

Slutligen vill jag även, under denna rubrik, återigen lyfta filmsekvens 1 där ett barn hoppade över 
trottoarplattornas fogar. Barnet upplever med hela kroppen intraaktionen med fogarna och blir därmed 
medveten om fenomenet som intraaktionen producerar. Barnets kropp och fötter utforskar möjligheten 
att byta placering från framför fogen till att placeras bakom den.  Den matematiska upplevelsen består 
också i att barnet får delta i aktiviteten att rymma en stenplatta i taget eller med vardera fot på varsin 
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stenplatta. Genom att barnet placerade varje fot på varsin stenplatta kunde barnet också både uppleva 
det mönster som stenplattorna tillsammans bildar men också grupper av två. Fogarna styr in barnet till 
att koreograferas längst med dem medan barnets fötter för in barnets kropp därefter. Varvid fötterna 
blir alltså den kroppsliga delen av barnet som först blir medveten stenplattornas möjligheter till att 
utforska matematiska förhållanden. Precis detsamma som när en pianist musicerar vid sitt piano. 
Frågan blir då om det är pianistens kognitiva förmågor som återges i fingrarna genom ett 
tangentminne eller om det är fingrarna själva som minns hur de ska föras utefter pianotangenterna? I 
enighet med det som Palmer (2010, s. 46) menar med bodymind kan det leda till en förståelse av 
filmsekvensen att barnet blir medveten den matematik genom det rörelsemönster som barnet förde 
längst med stenplattorna på trottoaren. Den matematik som barnet blev medveten om var det som 
stenplattorna artikulerade som förslag kring.  

Sammanfattning av de tre analyserna och med 
vissa komplement 
Enligt mina analyser får alltså tingen i både de arrangerade matematiska utforskande praktikerna, 
såsom exemplet med papperskorgarna, eller vid barnens självvalda matematiska utforskande praktiker, 
såsom exemplet med barnet på promenaden, betydelsen som antingen ledande eller som en öppning 
mot den rådande diskursen. Tingen fick barnen i båda fallen att utforska och experimentera den 
material-diskursiva praktik förskolans verksamheter inbjuder till. Barnen, i exemplet med 
papperskorgarna, kunde därför inte använda eller hantera papperskorgarna på annat sätt än att ställa 
matematiska hypoteser och bli matematiskt nyfikna. I jämförelse med Palmers (2011, s. 40) 
reflektioner om att ett klassrum med matematikböcker och skolbänkar medför en material-diskursiv 
praktik som bestämmer vilka barn som blir tysta och arbetsamma vid sina bänkar och vilka barn blir 
passiva eller vill bryta sig loss från diskursen. Det är de fysiska arrangemangen, de materiell-
diskursiva praktikerna, som skapar förutsättningen för vad barnet med papperskorgarna kan utforska.  

Att tingen haft aktiv agens och varit performativa agenter visades sig vid samtliga filmsekvenser. 
Varje gång ett barn förhåller sig till ett ting eller på något sätt påverkas av tingen i rummet har tingen 
själva agerat gentemot barnet. Genom tingens egen form, storlek, textur, färg och även för den särskild 
föreställning vid situationen verkar tingen på ett visst sätt gentemot barnens utforskande 
matematiserande. Exempelvis visade en filmsekvens att det var stor skillnad om de papperskorgar, 
som barnen använde för sitt matematiska utforskade, stod upprätt eller upp och ned. Vid upp och ned 
ställda papperskorgar trummade ett av barnen på papperskorgarnas botten eller medan de andra barnen 
placerade papperskorgarna på varandra varvid ett papperskorgstorn formades. Stod papperskorgarna 
upprätt hade korgarna den agens och performativitet att barnen förstod det som att papperskorgarna 
skulle placeras i varandra varvid det liknade en städning och aktiviteten riskerade att avslutas. Barnen 
gjorde då sig själva uppmärksammade på att behålla papperskorgarnas placering upp-och-ned. 

Vid två av filmsekvenserna förekom det kommentarer från pedagogerna som kan förstås som att de 
blev en del av den material-diskursiva praktiken då de materialiserade sig som en del av praktiken. 
Kommentarerna påvisar att diskursen vid kontexten var av en utforskande karaktär och håller kvar 
barnet inom den vars ögonkontakt kanske förmedlade något annat. Papperskorgarna får praktiken att 
fungera utforskande då de inte ingår i ”klassiska” matematiska materialval såsom matematikböcker, 
linjaler, miniräknare, kulramar, skolbänk/skrivbord exempelvis. Papperskorgarna fungerar dessutom 
inte inom den allmänna föreställningen att en papperskorg är till för exempelvis skräppapper, det vill 
säga papper som ska slängas. Tinget kan därmed kategoriseras enligt Reggio Emilia-pedagogikens 
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begrepp ett intelligent material (Strozzi 2006, s. 67). De opererar i kontexten att tillåta barnen att 
utforska högt och artikulerar därmed för barnen att bygga, stapla dem, på höjden. Valet av ting får 
därmed stor betydelse för vad blir möjligt att utforska.. Skulle ett annat material ingå eller ytterligare 
ett skulle kanske diskursen svänga mot att bli något annat än matematisk i sin karaktär. Detta som jag 
blivit uppmärksammad på går inte att relatera till temat Tingen som verktyg för kommunikation och 
kunskap eftersom papperskorgarna i sig inte fick ”sitt” givna syfte i kontexten (”korgar för papper”). 
Dessutom förmedlar inte papperskorgarna någon specifik kunskap till barnet utan snarare skapas 
kunskap i relation till den intraaktivitet som uppstod mellan barnet och papperskorgarna.  

Diskussion  
Studiens två frågor kommer jag återigen ta upp här under Diskussion men istället förhålla resultaten 
till de didaktiska konsekvenser jag tänker mig att de kan ha. Därmed vill jag nedan också uppehålla 
mig vid en diskussion kring frågan: Vilka är de didaktiska konsekvenserna av de resultat jag erhållit 
när jag analyserat mitt material med hjälp av agentisk realism? 

Inledningsvis vill jag sammanfatta och redovisa min studie i en nerkortad version. Den frågeställning 
som varit genomgående i mitt utforskande arbete för denna studie har varit att få kunskap om på vilket 
sätt tingen fått betydelse för barnens matematiska utforskande praktiker i en Reggio Emilia inspirerad 
förskola. En följdfråga uppkom och den handlade om att försöka förstå hur barns användande och 
hanterande av materialiteter kan kopplas till deras medvetenhet om matematiska fenomen, 
förhållanden och/eller begrepp. För att kunna studera mina frågeställningar valde jag att använda mig 
av en kvalitativ textetnografisk metod. På så vis fick jag tillgång till ett rikt och passande material som 
underlag för mina analyser. Materialet bestod i sex stycken filmsekvenser filmade från en Reggio 
Emilia-inspirerad förskolas matematiska utforskande praktiker. Som analysmetod valde jag att 
använda mig av begrepp från det teoretiska perspektivet agentisk realism. Begreppen möjliggjorde för 
mig att få syn på tingens agens och förstå tingen som performativa agenter.  

Studiens två frågeställningar kommer kortfattat redovisas innan jag för studiens diskussion. Den första 
frågan erhölls resultaten att tingens betydelse för den matematiska utforskande praktiken kan vara 
inbjudande, lockande, erbjudande, förstärkande, koreograferande, artikulerande, ledande och kan 
öppna upp för något annat. Studiens andra fråga fick ut resultatet att barnen blir medvetna 
matematiska fenomen, förhållande och/eller begrepp med både kropp och knopp, med ett 
”kroppstänkande”. Barnens intraaktiva och ”porösa” kroppar bekantar sig med tingens betydelser, de 
material-diskurser som råder och den kunskap som är producerad eller håller på att produceras och 
förnimmer detta. 

Montessoripedagogiken, Fröbelpedagogiken, det sociokulturella perspektivet och även 
fenomenografin är på olika sätt lärandeteorier som vill försöka förklara hur lärandet går till och som i 
sin tur ger en skiftande pedagogisk grundsyn. Den didaktiska konsekvensen blir då kortfattat att en 
viss lyhördhet hos pedagogen för vad som är det bästa sättet för små barn att tillägna sig kunskap på. 
En fråga utkristalliseras därmed för mig: vad är kunskap? De olika lärandeteorierna utgår ifrån att det 
finns mer eller mindre universella sätt att tillägna barn kunskap. Bland annat genom väl utvecklade 
lekgåvor eller montessorimaterial. Dessa är enkla och generella sätt som är tänkta att passa alla barn. 
Som en didaktisk konsekvens enligt min tolkning bidrar det till att marginalisera och exkluderande av 
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de barn som inte finner dessa sätt behagliga eller intresseväckande. Dessutom bortses och hindrar 
annan kunskap och lärande att få komma fram och tillträda barnens pedagogiska praktiker. De olika 
lärandeteorierna syntes inte i någon större utsträckning problematisera vad kunskap är eller hur 
kunskap skapas. Genom att veta som pedagog hur lärandet ska gå till blir det som en konsekvens hur 
pedagogen planerar och dukar upp den pedagogiska praktiken. Det kommer då bli som så att barnen 
danas och vägleds till att göra sig särskilda upptäckter och aktiviteter för att tillägna sig den särskilda 
kunskapen. Vilka kunskaper är viktigast och lämpligast? Och vilka kunskaper ska lämnas åt sidan? 
Den pedagogiska planeringen behöver utvärderas av pedagogerna innan den sätts i verket. Som en 
effekt av att lära barnen vissa förbestämda kunskaper medför det också hur pedagogerna kommer tala 
till och även om barnen. Pedagogernas syn på barnet samt om vad och hur de väljer att prata med 
barnen blir diskursivt avpassat.  

Det som den svenska Reggio Emilia-inspirationen hade som följd för mina resultat var att den 
förklarar tingen som lika väsentliga och bestämda som andra pedagogiker visar upp. Tingen kunde 
därmed få särskilda innebörder som i sin tur för barnen mot att förnimma valda fenomen. Genom att 
istället ställa frågor och förhålla sig ifrågasättande till den gängse verkligheten kan barn och pedagoger 
istället bli skapande, kreativa och utforskande när det gäller framställningen av kunskap. Det blir inte 
att lära ut mot ett bestämt innehåll utan snarare vara med och vara en del som kultur- och 
kunskapsskapare (Lenz Taguchi 1997, s. 19). Det blir att möta upp barnen där barnen initierar sitt 
intresse för något. Som pedagog blir det att först efteråt reda ut det didaktiska för att senare erbjuda 
barnen ytterligare en utforskande praktik kring intresset. Pedagogerna som var med i boken Skon och 
måttbandet (Reggio Children 2004, s. 32) menar att ett förflyttande av en fråga eller ett intresse är ett 
viktigt didaktiskt övervägande eftersom det kan ge barnen ytterligare en dimension och utforskande 
hållning av frågan eller intresset. Genom att pedagogerna först låter barnen initiera intresse eller ställa 
hypoteser tillåts barnen att själva äga sin fråga och tillåts att engageras mer ingående i sin fråga.  

I förhållande till de didaktiska konsekvenserna som de olika lärandeteorierna, Reggio Emilia-
pedagogiken och de resultat min studie mynnade ut i kanske Hillevi Lenz Taguchis (2010; 2012) 
intra-aktiva pedagogik skapa andra meningar och nya innebörder för tingens betydelser i matematiska 
utforskande praktiker. Den intra-aktiva pedagogiken förflyttar uppmärksamheten från att inte bara 
fokusera på de interaktiva relationerna utan inkluderar även intraaktiviteten mellan barnen och tingen. 
Detta menar Lenz Taguchi (2012, s. 19) kommer att medföra en medvetenhet hos pedagogerna att 
även inkludera diskussioner och reflektera över tingens agens i barnens lärande och i 
tillblivelseprocesser. Genom att inta en intra-aktiv pedagogik behöver pedagogerna bli ense om att inta 
en multidimensionell utgångspunkt där flera infallsvinklar på det som händer i förskolan kan tas i 
beaktning (Lenz Taguchi 2010, s. 26). Därmed får även tingen en plats som utgångspunkt och i 
reflektion kring den pedagogiska praktiken.  

Anledningen till att jag lyfter den intra-aktiva pedagogiken i förhållande till Reggio Emilia-
pedagogiken och de posthumanistiska perspektiven är för att jag ser en liten problematisk 
sammanblandning av att använda de posthumanistiska perspektiven i relation till Reggio Emilia-
pedagogiken. Det är därför jag vill som diskussion föra Lenz Taguchis (2010; 2012) resonemang till 
att erbjuda en intra-aktiv pedagogik till förskolor. Detta för att ge pedagoger ytterligare en hållning att 
förhålla sig till gentemot att planera verksamheten och kunna ta del av och reflektera kring olika 
didaktiska konsekvenser.  

Det är den agentiska realismen som är det grundläggande teoretiska perspektivet för den intra-aktiva 
pedagogiken. Teorin säger något om betydelsen av hur språk och ting samkonstituerar världen och 
menar att vi istället behöver fundera över vad det är för värld vi är med och skapar. Det blir därmed 
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både en förhandlande och en etisk praktik. Lenz Taguchi (2012, s. 136-137) för fram ett resonemang 
om att det etiska ansvaret är fördelat mellan alla ingående performativa agenter, såväl mänskliga som 
”icke-mänskliga”. I det upplösta tidsperspektivet innebär det med andra ord att inte agera impulsivt 
gentemot det ovisa fenomen som är i tillblivelsen, utan vi behöver föra en aktiv etisk praktik. Den 
intra-aktiva pedagogiken följer dessa didaktiska konsekvenser och kan istället beskrivas som att 
pedagoger behöver sträva efter att både synliggöra men även möjliggöra potentiella tillblivelser. Detta 
eftersom dessa pedagoger istället är medvetna om att världen kan förstås som en tillblivelseprocess 
och att pedagogerna på så vis är med och skapar varandet i världen såväl materiellt som diskursivt. Det 
pedagogiska uppdraget är just att både aktivt välja ett didaktiskt ställningstagande för att kunna på ett 
relevant sätt arrangera processer för kunskap och lärande (Lenz Taguchi 2012, s. 137).  

Det är därmed inte sagt att den ena pedagogiken eller ett ensamt teoretiskt perspektiv klarar uppdraget 
självt och på egen hand. Snarare vill jag lyfta att som pedagog är det av vikt att vara medveten om 
olika pedagogiker och teorier som finns till hands för att arrangera kunskaps- och lärandeprocesser för 
barn. Det som går alltså att tala om att vissa ting potentiellt sätt lämpar sig bättre för den matematiska 
utforskande praktiken. Genom att arrangera pedagogiska miljöer för ett tilltänkt ändamål skapas trots 
allt en material-diskursiv praktik som kanske i sig kan till viss del hålla kursen till ämnet i fråga, men 
det får inte glömmas att materialen kan locka barnen och bjuda in dem till något annat än det var tänkt.  

Resultatdiskussion  
De resultat min studie kommit fram till kan öppna upp för både tanken till att ting har betydelser för 
Reggio Emilia-förskolors matematiska utforskande praktiker samt att de är med och skapar kunskap i 
barnens relation till dem. Det jag redogjort som tidigare forskning är att den tidigare forskningen som 
jag beskrivit som Ting som verktyg för kommunikation och kunskap och Ting som en förlängning av 
barnet tittar inte på tingen annat än att visa på hur tingen kan användas för olika ändamål. Resultaten 
från denna studie kan bidra med ytterligare en bild av tingens varande och verkande i förskolans 
matematiska (utforskande) praktiker samt att resultaten gav en didaktisk konsekvens till kring hur 
pedagoger kan arbeta med den matematiska utforskande praktiken.  

Min studie har visat att vissa ting lämpar sig bättre för matematiskt utforskande men då tillsammans 
med något, exempelvis en fråga eller ett problem. Utifrån mina filmsekvenser lämpar sig 
papperskorgarna särskilt väl för barnen att utforska högt, höjd, lång och långt. Detta snuddar vid 
tematiseringen av Ting som verktyg för kommunikation och kunskap eftersom tingen däri förstås som 
syftesenligt skapade för olika ändamål och därmed kan jämföras med mitt resultat där ting skapas 
syftesenligt i förhållande till det som pågår. Tingen kan både vara skapade för specifika syften och för 
att användas i utforskning men en skillnad görs inte.  Skillnaden är att olika ting kan istället förstås ha 
olika kvaliteter för olika sammanhang jämfört med olika inneboende syften för vissa sammanhang.  

Jag vill dock framhålla återigen att studiens kvalitet inte ligger i att förstå resultaten som någon absolut 
sanning eller statiska svar på mina frågeställningar. De resultat jag fått fram går att relatera i två led. 
Det första ledet utgår ifrån att denna studie är av en kvalitativ art vilket innebär att resultaten inte kan 
relateras till annat än till den kontext där resultaten är ”hämtade” ifrån (Eriksson Barajas, Forsberg & 
Wengström 2013, s. 156-157). Det andra ledet utgår ifrån den agentiska realismen som antyder att 
kunskap om något uppstår i intraaktioner. I mitt utforskande arbete uppstod den kunskap jag tagit del 
av med utgångspunkt i mina frågeställningar i alla de ”materialiteter” jag tagit del av för att få till 
denna studie undersökning. Den eventuellt nya kunskap som producerats genom denna studie har 
uppkommit genom mina intraaktioner med den tidigare forskning jag tagit del av, med den teori jag 
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gjort mig bekant med, med den insamlingsmetod jag genomfört och den förskola jag varit på för att 
samla in mitt datamaterial och därmed de filmsekvenser jag analyserat. Allt detta har i en ömsesidig 
relation med mig producerat kunskap. Skulle exempelvis en annan undersökare göra en liknande 
studie är det troligt att resultatet sett annorlunda ut. Det som då får bli bidraget med min studie och de 
resultat som min undersökning har genererat i är att få med ytterligare en aspekt eller ett perspektiv att 
kunna ta hänsyn till kring tingens betydelse i barnens matematiska utforskande praktiker i förskolan.  

Slutsatser 

Beroende på vilken pedagogik eller teori en förskola använder sig av får materialiteter på olika sätt 
betydelse. I en Reggio Emilia-förskolas matematiska utforskande praktiker får tingen betydelsen som 
inbjudande, lockande, erbjudande, förstärkande, koreograferande, artikulerande, ledande och 
öppnande. Medvetenheten befinner sig i barnens kroppar i form av minnen och igenkänningar från 
tidigare möten och intraaktioner med omvärlden. Att ingå i nya möten och intraaktioner skapar nya 
medvetenheter hos barnen. Dessa nya potentiella medvetenheter kan inte på förhand bestämmas utan 
endast skapas möjligheter till i arrangerade material-diskursiva pedagogiska praktiker. Därmed blir 
den didaktiska konsekvensen att som pedagog vara öppen, solidarisk och kreativ till det som komma 
skall (är i tillblivelse). Det blir att som pedagog försöka planera och arrangera olika etiska 
lärandepotentialiteter för barnen och samtidigt vara mycket lyhörd för vad det är barnen egentligen är 
med och lär sig. i  

Vidare forskning 
Precis som jag redovisat under rubriken Tidigare forskning och litteratur om materialitet i förskolan 
finns det forskning som utgår från posthumanistiska perspektiv med materialiteter i hänseendet där 
barns subjektskapande står i fokus för att bland annat förstå matematik som ämne och som kunskap 
hos förskolebarn. Det kanske vore intressant med en genusfråga i förhållande till tingens betydelser i 
matematiska utforskande praktiker. Såsom Palmer (2011, s. 22-29) reflekterar och redovisar i sin bok 
Hur blir man matematisk: Att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn 
är att matematik är en stark maskulint kodad disciplin och har genom historien framförts av män. 
Förskoleyrket anses istället vara feminint kodat och att matematik därmed inte tas upp i förskolan 
eftersom de flesta pedagoger, även i dagens förskolor, är kvinnor och kvinnor historiskt sett 
manövrerar inte matematik. Om jag återigen skulle få chansen att göra en studie skulle jag vilja forska 
vidare på frågor om just genusperspektivet i matematiskt utforskande praktiker och/eller i förhållande 
till tingens betydelser och då även återigen utifrån den agentiska realismens teoretiska perspektiv. 
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Bilagor  

Bilaga 1 – Samtyckesformuläret 

	  
	  

Stockholm	  den	  19	  november	  2014	  
Hej	  föräldrar/vårdnadshavare!	  	  	  
	  
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.	  
Vi,	  Caroline	  och	  Maria,	  kommer	  att	  göra	  enskilda	  och	  individuella	  studier	  men	  med	  samma	  material	  som	  underlag	  för	  vårt	  
utforskande.	  Våra	  respektive	  studier	  kommer	  handla	  om	  materialets	  (tingens)	  betydelse	  i	  matematiska	  praktiker	  samt	  kroppens	  och	  
sinnenas	  betydelse	  i	  matematiska	  praktiker	  det	  vill	  säga	  hur	  de	  allra	  yngsta	  barnen	  utan	  det	  verbala	  språket,	  tar	  hjälp	  av	  sina	  
kroppsliga	  intentioner	  och	  gestik	  för	  att	  uppfatta	  platser,	  rum	  och	  former.	  
	  
Vi	  har	  vänt	  oss	  till	  denna	  förskola	  för	  att	  på	  plats	  i	  förskolan	  få	  se	  och	  analysera	  kortare	  filmsekvenser	  och	  fotografier	  från	  välgjord	  
dokumentation	  av	  lärandepraktiker	  där	  matematiska	  områden	  berörs.	  Vi	  kommer	  att	  analysera	  delar	  av	  dokumentationerna	  för	  att	  
dels	  få	  syn	  på	  materialens	  betydelse	  för	  matematiskt	  lärande	  och	  dels	  kroppens	  betydelse	  för	  att	  förstå	  matematiska	  begrepp	  och	  
fenomen.	  Vi	  kommer	  att	  vid	  ett	  fåtal	  tillfällen	  under	  veckorna	  48	  och	  49	  att	  tillsammans	  med	  X	  ta	  del	  av	  dokumentationerna	  och	  göra	  
våra	  analyser,	  på	  plats	  i	  förskolans	  arbetsrum	  för	  personal.	  Vi	  kommer	  alltså	  inte	  att	  träffa	  era	  barn	  eller	  själva	  dokumentera/filma	  
eller	  fotografera,	  utan	  bara	  arbeta	  med	  redan	  befintlig	  dokumentation	  från	  pågående	  projekt.	  
	  
Ett	  självständigt	  arbete	  är	  reglerat	  av	  regler	  om	  tystnadsplikt,	  personuppgiftslagen	  (1998:204)	  samt	  Vetenskapsrådets	  skrift	  om	  God	  
forskningssed	  (2011).	  Detta	  innebär	  exempelvis	  att	  barnens,	  familjens,	  personalens	  och	  förskolans	  identitet	  ska	  skyddas.	  Detta	  
betyder	  i	  sin	  tur	  att	  vi	  inte	  kommer	  att	  få	  veta	  vad	  barnen	  heter	  och	  kommer	  att	  ge	  dem	  ”arbetsnamn”	  i	  analysen.	  Allt	  material	  
kommer	  alltså	  att	  vara	  avidentifierat	  och	  inga	  listor/register	  över	  personuppgifter	  kommer	  att	  upprättas.	  Materialet	  får	  endast	  
användas	  för	  vår	  analys	  för	  denna	  examensuppsats.	  Uppsatsen	  kommer	  att	  publiceras	  digitalt	  där	  ni	  självklart	  får	  ta	  del	  av	  våra	  
slutgiltiga	  examensarbeten.	  	  
	  
Med	  detta	  brev	  vill	  vi	  be	  om	  ert	  medgivande	  att	  vi	  får	  ta	  del	  av	  de	  redan	  gjorda	  dokumentationerna	  där	  ert	  barn	  finns	  med.	  All	  
medverkan	  är	  självklart	  frivillig.	  Samtycker	  ni	  till	  studien	  skriver	  ni	  under	  bifogad	  blankett.	  Önskar	  ni	  ytterligare	  information	  är	  ni	  
välkomna	  att	  kontakta	  oss	  studenter	  eller	  vår	  handledare	  vid	  Stockholms	  universitet.	  
	  
	  
Vänliga	  hälsningar	  Caroline	  Abrahamsson	  &	  Maria	  Franson 
	  
	  
Caroline	  Abrahamsson	   	   Maria	  Franson	  
Tel.nr:	  -‐-‐-‐	   	   	   Tel.nr:	  -‐-‐-‐	  
Mailadress:	  -‐-‐-‐	   	   	   Mailadress:	  -‐-‐-‐	  
	  
Hillevi	  Lenz	  Taguchi	  (handledare)	  
Stockholms	  Universitet	  
Barn	  och	  Ungdomsvetenskapliga	  Institutionen	  
Mailadress:	  -‐-‐-‐	  
 
 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare X innan den 28 november. Om du/ni inte 
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