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Sammanfattning 
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i det fenomenologiska perspektivet undersöka de 
yngsta barnens kroppsliga upplevelser i och av matematiska praktiker. Jag har även undersökt vilka de 
didaktiska konsekvenserna blir vid ett hänsynstagande till de kroppsliga erfarenheterna av barns möte 
med matematik. Min förhoppning är att denna studie, med hjälp av Merleau-Pontys kroppsliga 
fenomenologi kan bidra med ett större och ett mer utvidgat perspektiv i att förstå kroppens och 
sinnenas betydelse i och för de matematiska praktikerna. Utifrån en textetnografisk metod med en 
kvalitativ textanalys med ett utvidgat textbegrepp som undersökningsmetod genomfördes studien. Det 
utvidgade textbegreppet har bestått av visuella medier i form av kortare videosekvenser från redan 
gjorda dokumentationer från en förskola. Analyserna är gjorda hjälp av olika fenomenologiska 
begrepp. Den matematiska praktiken som framträder i just dessa sekvenser, innehöll en rad olika 
matematiska begrepp som upplevdes genom en omedelbar kroppslig upplevelse för barnen. Utifrån 
min analys i de utvalda sekvenserna skapade dessa sammanhang möjligheter till en kroppslig 
upplevelse där matematiken synliggjordes konkret för de inblandade barnen. Utifrån mitt resultat kan 
det sägas att den didaktiska konsekvensen blir att jag som pedagog bör ha insikt och kunskap om vad 
som innefattar en matematisk praktik och hur de allra yngsta barnen möter sin omgivning. Detta 
innebär att vi pedagoger bör ha ett mer utvidgat och bredare arbetssätt och bland annat låta de estetiska 
uttryckssätten genomsyra tänkandet kring matematiken för de allra yngsta barnen.  
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Förord 
Mitt arbete med att skriva detta examensarbete skulle kunna beskrivas och summeras som ett solo i en 
krävande dansföreställning med ett klurigt fotarbete, hastiga tempoväxlingar och långsamma 
raksträckor. Denna uppsats är nu avslutad och även ett fantastiskt kapitel i mitt liv, som gett mig en ny 
yrkesroll, nya insikter och nya vänner. Allt eftersom tiden på utbildningen gick insåg jag att en 
utbildning gör sig inte av sig själv utan är helt beroende av stöd och hjälp av familj, vänner och 
kurskamrater. Därför vill jag speciellt tacka mina medkoreografer under hela min 
förskollärarutbildning, mina två musketörer Malin och Helena, utan er hade det inte blivit något gjort 
alls, tack för att ni har gjort utbildningen till min bästa föreställning någonsin! Jag vill även tacka min 
opponeringsgrupp, Caroline, Elin och Linnea som har gett mig nya infallsvinklar och ovärderlig 
respons på mitt självständiga arbete under hela skrivandet. Jag vill även rikta ett stort varmt tack till 
min handledare Hillevi Lenz Taguchi som har utmanat mig och hjälpt mig att hålla fokus tills sista 
applådtacket. Sist och allra mest vill jag tacka Patrik som hela tiden har dansat vid min sida och stöttat 
och gett mig insikter i att livet pågår utanför universitetet. 
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Inledning och bakgrund 
I dansens ickeverbala värld fungerar kroppen som kommunikationsmedel och det är genom den som 
jag förstår när orden inte finns eller räcker till. Som dansare reflekterar jag aldrig över hur en rörelse 
ska utföras eller vad den kommer ifrån bara att den är ett uttryck för mina sinnen och känslor och 
skapar meningsfullhet. 

Jag är dansare. Jag använder min kropp, den är mitt uttryck och kommunikationsmedel och det 
verktyg med vilket jag utforskar omvärlden. Något jag aldrig ansett mig vara är matematisk, likt resten 
av min familj. Under en kurs om matematik på förskollärarutbildningen möttes jag och ämnet igen och 
jag reflekterade över vad matematik har för betydelse för mig. Ord som ”räkna utantill”, ”svårt”, 
”ångest” och ”jag vill hellre dansa” genomsyrade mina tankegångar. Efter kursen har min inställning 
till matematik ändrats radikalt och under min verksamhetsförlagda utbildning och ett projekt kring 
matematik fick jag en ny, positiv upplevelse av matematik tillsammans med de allra yngsta barnen. 
Det som fängslade mig var att matematiken blev förkroppsligad hos de allra yngsta barnen genom 
deras kroppsspråk och olika sinnesuttryck. Deras oftast icke verbala kommunikation visade tydliga 
upplevelser av matematik när de utforskade rummet och materialet tillsammans med och genom sin 
egen kropp. Det var genom det kroppsliga de allra yngsta barnen kom i kontakt med olika 
matematiska begrepp och lägesbeskrivningar; såsom över, under, i och på, olika geometriska begrepp, 
antalsordning och klassificering. Det blev även en intressant och rolig upplevelse för egen del, 
eftersom jag insåg att jag själv har utövat matematik genom dansen! Inom dansen utforskas ständigt 
rumsuppfattning, sortering, mönster och allt i förhållande till kroppen och sinnena. 

Bakgrunden till min studie är en problematik som jag upplevt på fältet; att förskolan och pedagoger 
fastnar i en alltför abstrakt presentation av matematik samt att allt fokus tycks ligga på den verbala 
framställningen och att barnen ska lära sig använda rätt ord och begrepp för saker och ting. Den 
tidigare forskningen kring matematik i förskolan för barn mellan 1-3 år, det vill säga de allra yngsta 
barnen i förskolan, är begränsad och den mesta forskningen har fokus på de äldre förskolebarnen. 
Forskningen inom området för matematik och förskolebarn har ofta en kognitiv inriktning. Inom den 
kognitiva inriktningen har tre frågor särskilts studerats: 1) förskolebarns förståelse av matematiska 
begrepp, 2) hur barn löser matematiska problem och 3) betydelsen av att förskolebarn utvecklar 
förståelse av begrepp tillsammans med andra barn och vuxna (Björklund 2007). 

Vidare har jag också upplevt att förskolor tenderar att lägga mycket energi på att skapa matematiska 
hörnor eller platser i förskolans inre miljö. Den inre pedagogiska miljön är oftast fylld med en mängd 
olika, mer eller mindre tillgängliga material som har ett uttalat matematiskt uttryck (Nordin-Hultman 
2004). Det kan vara till exempel matematiklådor, kulramar, siffror och annat material. Ett exempel är 
att jag under min tid i den verksamhetsförlagda utbildningen, diskuterade anledningen till att ha siffror 
uppsatta på väggen eller som en hängande mobil, på en avdelning för barn mellan 1-3 år. Jag förstod 
inte syftet och då gick mina tankar vidare, ja men hur gör vi då? Hur introducerar vi olika matematiska 
fenomen och hur kan vi göra det lustfyllt och intressant? Nya frågor dök upp i mitt tänkande: hur 
händer matematik i kroppen? Om vi bortser från rösten som kommunikatör och förmedlare, vad blir 
istället verkligt med kroppen, och hur kan kroppen lära och förstå matematiska fenomen? 
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I sammanflätningen av min egen förförståelse av en kroppslig erfarenhet, min nyvunna positiva 
upplevelse av matematik och mitt engagemang för de allra yngsta barnen i förskolan uppenbarade sig 
mitt syfte för denna studie. Efter en genomgång av tidigare forskning inom min specifika problematik 
om de yngsta barnen och matematik, fick jag uppfattning att det inte finns tillräcklig forskning med de 
yngsta barnen i fokus. Jag tyckte mig se en avsaknad på forskning om kroppens betydelse för lärande i 
de matematiska praktikerna. Ur ett bredare och större didaktiskt perspektiv blir det därför intressant att 
utforska och studera hur de yngre barnen kroppsligt upplever matematik, då en ökad förståelse för 
kroppens och sinnenas betydelse i arbetet på förskolan, skapar följder och konsekvenser för hur den 
pedagogiska verksamheten planeras. Min studies utgångspunkt har därför varit att studera matematik i 
förskolans yngre åldrar och min avgränsning består av att undersöka hur 1-3 åringar får möjlighet att 
utveckla, kommunicera och möta matematik på ett mer utvidgat sätt. Vidare i detta självständiga 
arbete kommer jag att prata om en matematisk praktik. Med detta menas att förskolan kan uppfattas 
som en plats och verksamhet där matematiken utforskas och används, på så sätt kan förskolan ses som 
en matematisk praktik. 

För att kunna undersöka kroppens betydelse i de matematiska praktikerna har jag tagit stöd i den 
franske filosofen Maurice Merleau-Pontys (1945/1997) tankar om den kroppsliga fenomenologin och 
den levda kroppen. Merleau-Ponty (1945/1997) menade att det är genom kroppen vi finns till i världen 
och han betonade hur viktig kroppen är för en fortsatt förståelse för begreppsbaserade ord och att 
genom både kroppsuttryck och det verbala talet blir kommunikationen möjlig. Inom detta teoretiska 
perspektiv är det den fysiska mänskliga kroppen som står i centrum och i denna teori får jag tillträde 
till begrepp som intentionalitet, perception och intersubjektivitet där den kroppsliga och sinnliga 
upplevelsen får kraft. Detta har möjliggjort en analys och tolkning av barns subjektiva upplevelse av 
kroppens betydelse i de matematiska praktikerna. 

För att fördjupa förståelsen och undersöka kroppens betydelse i de matematiska praktikerna har jag i 
min studie valt att dels analysera tidigare forskning som skrivits om förskolan med fokus på 
matematik utifrån ett fenomenologiskt perspektiv, samt göra en textanalys med ett utvidgat 
textbegrepp från ett urval i form av redan gjorda dokumentationer från en förskola som medvetet 
arbetar med matematiska praktiker. Min datainsamling består av några kortare videosekvenser vilket 
ger mig en blick in i den matematiska praktiken där de yngre barnen upplever matematiken. 
Utgångspunkten för min analys har varit en fenomenologisk ansats och förståelse av ett utvidgat 
textbegrepp. Min förhoppning är att denna studie, med hjälp av ett fenomenologiskt perspektiv och 
utifrån en textanalys med ett utvidgat textbegrepp som forskningsmetod, kan bidra med ett större och 
ett mer utvidgat perspektiv i att förstå kroppens och sinnenas betydelse i och för de matematiska 
praktikerna. 
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Syfte och frågeställningar 
Mitt syfte är att med Maurice Merleau-Pontys (1945/1997) tankar om den kroppsliga fenomenologin 
och den levda kroppen undersöka de yngsta barnens kroppsliga upplevelser i och av matematiska 
praktiker. För att inrikta, fördjupa och tydliggöra syftet med denna undersökning har jag utgått från 
följande frågeställningar: 

 

• Vilka kroppsliga matematiska upplevelser blir möjliga för de yngsta barnen? 

• Vilka blir de didaktiska konsekvenserna vid ett hänsynstagande till de kroppsliga 
erfarenheterna av barns möte med matematik? 

 

För att genomföra mitt syfte och besvara mina frågeställningar kommer jag att göra en närgången 
textläsning av redan befintliga dokumentationer från en förskola som ger mig insyn i ett arbete med 
matematik och små barn, och analysera dem från ett fenomenologiskt perspektiv med kroppen i fokus. 
För att kunna besvara den sista frågan om didaktiska konsekvenser kommer jag även fördjupa mig i 
den dominerande didaktiska litteraturen och den tidigare forskningen kring matematikdidaktik i 
relation till min egen studie. I avsnittet Resultat och Analys kommer jag arbeta vidare med den 
didaktiska konsekvensen.  

Tidigare forskning 
För att ge en fördjupad inblick i mitt huvudsyfte med det här arbetet får du som läsare i detta avsnitt ta 
del av didaktisk litteratur och tidigare forskning kring matematik och de yngsta barnen i förskolan, 
samt tidigare forskning i form av fenomenologiska studier av förskolans yngsta barn. Inledningsvis 
kommer jag att presentera ett urval av den forskning som jag har tagit del och som har haft relevans 
för min uppsats. 

Min studie har vuxit fram ur ett sammanhang där barns matematiska kunskapsnivå varit i fokus de 
senaste åren och matematik är ett ständigt aktuellt ämne i debatter om skolan och barn. Franzén (2012) 
beskriver i sin inledning av texten Vägar till matematik att resultaten från internationella 
kunskapsmätningar pekar på att svenska barn inte lyckas lika bra jämfört med barn i de flesta andra 
länder (Franzén 2012, s. 54). Detta har inneburit att även barn i förskolan och det matematiska lärande 
som pågår i förskolan hamnat i centrum. Franzén (2012) menar för att förstärka matematikens 
ställning i förskolan har den svenska regeringen under flera år avsatt resurser för vidareutbildning av 
personal i förskolan. Vidare har förskolans läroplan omarbetats och tydliggjorts, framför allt inom 
områden som matematik och språk. Enligt läroplanen (Skolverket 2010, LpFö 1998 s. 9) bör 
verksamheten baseras på barnens erfarenheter, intressen, behov och åsikter. Matematik är ett område 
som har förtydligats i den reviderade upplagan av läroplanen, som hävdar att förskolan ska främja 
barns matematiska lärande. 
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Franzén (2015) anser i en kommande artikel att vi bör utvidga vårt sätt att se på lärande och menar att 
vi vet för lite om de yngsta barnens erfarenheter för att kunna bygga förskolans verksamhet på barns 
upplevelser och behov och kunna främja lärandet i åldern 1-3 år (Franzén 2015, s. 1). Det finns för lite 
kunskap om hur vi kan skapa möjligheter för de yngsta förskolebarnen menar Franzén (2015) i 
relation till syftena i läroplanen. Med detta som utgångsläge blir det intressant att närmare studera ett 
mer utvidgat förhållningssätt att se på de yngre barnens lärande av matematik. Då syftet för min studie 
är att studera kroppens och sinnenas betydelse för de matematiska praktikerna kommer jag i 
efterföljande del beskriva ett antal studier och texter som visat sig relevanta i relation till min studie. 
En del av dessa studier kan ses som ett utvidgat sätt att se på de yngsta barnens inlärning och 
upplevelser av matematik. I förskoledidaktiska sammanhang brukar matematik beskrivas utifrån olika 
teoretiska utgångspunkter och jag kommer att beskriva några av dem i relation till min egen 
utgångspunkt för det här examensarbetet. 

Kroppen och sinnenas betydelse 
Efter en generell genomgång av tidigare forskning kring kroppens betydelse för barns lärande, syns 
tydliga spår av att den kroppsligt fysiska och sinnliga upplevelsen främst anses uppstå i samband med 
barns lek och sociala tillvaro. I de tidigare mer kognitiva utvecklingsteorierna med Piaget och 
Vygotiskij som företrädare beskrivs den kroppsliga upplevelsen främst i samband med lek. Leken 
beskrivs som något sinnligt, sensomotoriskt och fantasifullt (Piaget 2008, s. 36; Vygotskij 1933/1981, 
s. 173ff).  

Johansson och Pramling Samuelsson (2002, s. 123) beskriver en rad olika tankar och perspektiv och 
hänvisar till en mängd olika forskare och skildrar att i leken delar barn sina lekvärldar med andra och i 
leken finns det spänning, fantasi, hängivenhet och engagemang. Författarna beskriver att leken ger 
barnen en slags kroppslig förståelse av sin omvärld, där det inte finns något som är bestämt vad som är 
som rätt eller fel (Johansson & Pramling Samuelsson 2002, s. 126,127). På liknande sätt lyfter Heiberg 
Solem och Reikerås (2004, s. 7) fram barnens fantasifulla lek som ett påtagligt och positivt sätt att lära 
och menar att just leken är en lustfylld sysselsättning som barnen kan motiveras till sökande av 
kunskap, till exempel matematisk kunskap. Detta lyfter även Pramling Samuelsson och Asplund 
Carlsson (2003, s. 42) och poängterar lek som viktig då leken handlar om att ”upptäcka den fysiska 
världen där barnen använder sig både av kropp, språk och material av olika slag för att skapa och 
gestalta sina erfarenheter och på så sätt gör de sin värld meningsfull”.  

Kärre (2013, s. 90) menar i sin bok Lekfull matematik att för kunna utveckla till exempel en god 
rumsuppfattning behöver rum och omgivning utforskas fysiskt. Genom rörelsen som sker i olika 
riktningar, där föremål undersöks med hela kroppen, kan en känsla för rumsliga begrepp uppfattas.  

I relation till min egen studie där den kroppsliga och sinnliga upplevelsen är den huvudsakliga 
utgångspunkten, benämns kroppen i de ovanstående beskrivningarna främst tillsammans med något 
annat som till exempel lek. Den egna kroppen blir inte den primära ingången i ett lärandeperspektiv. 
Kroppen finns med men inte hela kroppen, utan det är i det kognitiva, i huvudet och hjärnan som 
lärandet sker. Kroppen används som ett redskap för att utvecklas och växa som en kognitiv människa, 
inte som Merleau-Ponty (1945/1997) antyder att det är kroppen i sig som gör människan medveten 
och erfaren. 

I Steinsholts text Lekens ingenmansland (2012) beskrivs det sinnliga också i samband med lek, där lek 
är som något som inte kan förklaras eller motiveras. I en intervju med Claesdotter (2001) menar 
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Steinsholt att lek är som förälskelse, ”den bara händer, förälskelse och lek har inget mål eller syfte 
och är inget som kan manipuleras eller tvingas fram”. Steinsholt anser att i lek, precis som i en 
förälskelse, kan allt hända och känslan och uppfattningen om tid och rum slutar existera; det är bara 
här och nu som betyder något. Utifrån det kan det ses som att sinnena, som förhåller sig till det 
kroppsliga, har en betydande roll i barnens lek där den kroppsliga och sinnliga upplevelsen skapar 
möjlighet till att vara här och nu. 

En annan utgångspunkt för det kroppsliga presenteras i boken Att bli matematisk (2011). Palmer 
redogör för idén om begreppet bodymind där begreppet kan bidra till en ökad förståelse hur lärande 
inte bara sker intellektuellt utan också via kroppen (Palmer 2011, s. 46). Denna fusion mellan tanke 
och kropp beskriver Palmer (2011) som nästan omöjlig att dela upp och avgöra vad som lärs med 
kroppen och vad som lärs med tänkandet. Detta samspel sker inte ensamt utan alltid tillsammans med 
omgivningen, materialet och det rumsliga, i ett ömsesidigt flöde. Palmers (2011) främsta intresse 
ligger dock inte i att förklara begreppet bodymind utan att presentera barnens ofrånkomliga relation till 
materialet. I Franzéns (2012, s. 59) text benämns kroppen som ett viktigt verktyg för barns lärande hon 
beskriver i sitt exempel att ett barn använder sin kropp för att krypa, klättra upp och kliva in i en bil. 
Precis som Palmer (2011) utgår Franzén från ett teoretiskt perspektiv som främst studerar samspelet 
mellan material och kropp. Det vill säga utifrån Franzéns exempel, hur kroppen samspelar med golvet 
eller bilen och vilken inneboende kraft materialet har för att sätta kroppen i rörelse i en ömsesidig 
relation. Utifrån den här framställningen av det kroppsliga blir det heller inte här den egna subjektiva 
upplevelsen som får stå i centrum utan endast kroppens relation till material och ting. 

Den ovanstående beskrivningen av den tidigare forskningen och litteraturen är en viktig del i den 
förskoledidaktiska forskningskulturen. Då mitt syfte med denna studie är att enbart studera den 
kroppsliga och subjektiva upplevelsen och vad det får för betydelse i de matematiska praktikerna. Det 
blir således inte intressant för mig att varken studera barns lek, den kringliggande miljön eller det 
material som presenteras eller finns tillgängligt. Min förhoppning är att min studie kan ses som ett 
komplement till den tidigare forskningen då jag tycker mig se en avsaknad av den subjektiva och 
kroppsliga upplevelsen av matematik för de allra yngsta barnen. 

Matematik för de allra yngsta 
Utifrån mitt syfte med denna studie, som är att studera kroppens betydelse i de matematiska 
praktikerna, har jag även gjort en inflygning i den litteratur och forskning som finns kring matematik i 
förskolan. Den tidigare forskningen kring matematik i förskolan för de allra yngsta barnen är sparsam 
och den mesta forskningen har fokus på de äldre förskolebarnen. Forskningen inom området för 
matematik och förskolebarn har också ofta en kognitiv inriktning. Till exempel har förskolebarns 
förståelse av matematiska begrepp studerats och intresset har riktats mot hur och betydelsen av att 
förskolebarn utvecklar förståelse av matematiska begrepp, så som ”mindre”, ”större”, ”mycket” och 
”mer”. Forskningen visar hur 3-6-åringar lär sig att urskilja egenskaper och mönster samt att ett objekt 
skiljer sig från ett annat.   

Björklund menar i sin bok En, två, många (2009, s. 10) att en matematisk tankeförmåga till stor del 
handlar om att uppfatta hur saker och ting står i relation till varandra när det gäller mängd, tid eller 
rum. Att urskilja likheter och olikheter samt samband och förändringar mellan olika fenomen är 
huvudsakliga utgångspunkter när det gäller att förstå matematiska termer. Detta menar Björklund 
(2009, s. 57) möjliggör en djupare förståelse för ett fenomen som också innebär att urskilja vad eller 
vilken aspekt som skiljer fenomenen åt. Kärre (2013, s. 76) menar att jämföra, sortera och söka efter 
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mönster innebär att skapa ordning och struktur och vi människor sorterar och klassificerar för att ta 
hand om våra erfarenheter och det hjälper oss att komma ihåg och förstå omvärlden. Heiberg Solem 
och Reikerås (2004, s. 52ff) beskriver i boken Det matematiska barnet att små barn tidigt utforskar 
rumsliga begrepp såsom djup, bredd, avstånd och riktningar där barns nyfikenhet är drivande i 
utvecklandet av detta. Författarna menar att barnen använder hela kroppen i utforskandet av rummet. 
De känner, smakar, kryper och klättrar. För min studie blir det därför intressant att studera vidare detta 
och försöka se vilken betydelse just det kroppsliga får i relation till utforskandet av olika matematiska 
begrepp. 

Viss forskning påvisar att det finns variationer av hur de allra yngsta barnen lär sig matematik. I boken 
Små barns matematik (Doverborg och Emanuelsson 2006) beskrivs matematik som en upplevelse som 
sker i vardagssituationer och för att utveckla tankeverksamheten i matematik används ofta flera olika 
uttryck. Matematiska företeelser kan utforskas med hjälp av till exempel ett bildspråk som tillsammans 
sedan utvecklas till ett matematiskt språk. Emanuelsson (2006, s. 40) menar att ju mer barn arbetar 
med matematiska verktyg, desto mer utvecklas den matematiska terminologin. Lärandet är en process 
anser Emanuelsson (2006, s. 41) där det symboliska språket i form av till exempel siffror kommer 
längre fram i processen där barn så småningom får tillträde till ett större antal mer korrekta och exakta 
uttrycksformer. 

I Reis avhandling Att ordna, från ordning till ordning (2011) beskrivs ett projekt om hur barn ordnar 
burkar och ringar efter storlek och dimensioner. Hennes studie tar sin utgångspunkt i variationsteori 
och syftet med studien är att skildra hur yngre förskolebarn utvecklar sitt ”matematiserande” (2011, s. 
30). Reis (2011) beskriver att barns handlingar inte är slumpmässiga och att barn använder sig av en 
mängd olika varianter av inlärning och anser att dessa variationer beror på barnets tidigare erfarenhet 
(2011, s. 170). Slutsatsen i Reis (2011) studie är att yngre barn handlar målinriktat och strategiskt och 
barnen både är producenter och aktörer i eget och i andras lärande (2011, s. 185). 

 

Tidigare forskning med fenomenologiska 
utgångspunkter 
För att få stöd i min studie har jag funnit forskning och texter med fokus på de yngsta förskolebarnen 
där den kroppsliga upplevelsen står i centrum. En av de texter som har haft en betydande roll för mig, 
och delvis varit startskottet, i mitt examensarbete har varit Småbarnspedagogik – fenomenologiska och 
estetiska förhållningssätt (Løkken, Haugen & Röthle 2006). Boken är en samling av flerstämmiga 
texter som har sin utgångspunkt i en fenomenologisk teoribildning där det centrala inom teorin är att 
det är genom kroppen vi upplever världen. I boken beskriver Løkken, Haugen och Röthle (2006) hur 
människokroppen kan ses som en helhet av känslor, tankar, sinnesintryck, rörelseförmåga och 
fysiologi. Författarna menar att det först och främst är i den kroppsliga uppfattningsförmågan, som den 
ögonblickliga och direkta upplevelsen finns (Løkken et al. 2006, s. 18).  I den tidigare forskningen 
kring de yngsta barnen och den kroppsliga betydelsen för barnens tillvaro är det främst Løkkens 
(2006; 2008) texter och fältstudier som har uppmärksammat kroppens betydelse för de allra yngsta 
barnen. Hennes fältstudier av vardagliga samspel mellan ett- och tvååringar har resulterat i att hon har 
beskrivit att små barn har en alldeles egen slags kultur som hon kallar för toddlarkultur, där kroppen 
står i centrum för upplevelser och kommunikation. Med toddlare menas barn mellan 1-2 år. 
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Løkkens (2006; 2008) texter visar hur små barn aktivt kan vara delaktiga i en verksamhet genom sin 
kropp även om de ännu inte verbalt kan uttrycka sina tankar. Som exempel beskriver hon i sin artikel 
The Construction of Toddler in Early Childhood Pedagogy (2009) att barn genom sin kropp och sitt 
kroppsspråk kommunicerar och presenterar sig själva genom en kroppslig rörelse (2009, s. 35). 
Løkken menar att alla kroppsrörelser är avsiktliga och skapar meningsfulla handlingar där de 
medvetna rörelserna formar ett uttrycksfullt kroppsspråk och skapar för det individuella barnet ett 
meningsskapande och en relation till andra människor och till sin omvärld (2009, s. 36). Detta är även 
något som Engdahl (2011) skildrar i sin avhandling Toddlers as Social Actors in Swedish Preschool de 
allra yngsta barnen. Engdahl (2011) beskriver att de yngsta barnen genom lek bygger vänskap och blir 
sociala personer. I skapandet av vänskap med andra använde sig barnen av icke verbala handlingar 
exempelvis rörelser, gester och ansiktsuttryck, i form av en gemensam och ömsesidig riktad 
uppmärksamhet och koordinerade rörelser (Engdahl 2011, s. 66-67). Denna tanke är även något som 
författaren Nøkleberg Schjønsby framhåller i sin text Bevegelse og uttrykk (2012) och menar att 
kroppen bör ses som det essentiella och centrala för hur vi förstår och gestikulerar språket (2012, s. 
62). 

Den didaktiska konsekvensen 
Mitt syfte med denna studie är undersöka de yngsta barnens kroppsliga upplevelser i och av 
matematiska praktiker. I denna del av den tidigare forskningen har jag utgått från mina 
frågeställningar: vilka kroppsliga matematiska upplevelser blir möjliga för de yngsta barnen och 
vilken blir den didaktiska konsekvensen av kroppens betydelse i och för de matematiska praktikerna. 
Detta i ett försök att förklara den didaktiska konsekvensen med utgångspunkt från ovan presenterade 
forskningar om de yngre barnen och deras matematiska praktiker.  

Ett genomgående tema är studier hur barn löser matematiska problem och lär sig rätt begrepp och där 
dessa studier, som ofta bygger på en kognitiv- eller sociokulturell teori, också fokuserar på hur barn 
interagerar med andra barn och vuxna för att utveckla sitt matematiska tänkande. Resultaten och 
slutsatserna belyser gärna hur viktigt det är att utmana barnens matematiska tänkande (Björklund 
2007; Doverborg och Emanuelsson 2006). En del av den tidigare forskningen som är presenterad i 
detta avsnitt av texten utgår de flesta från ett vuxenperspektiv, vilket innebär att det är den vuxnes 
uppgift att lära ut och förmedla kunskap vidare. Emanuelsson (2006, s. 42ff) menar att en lärare som 
är välorienterad i den matematiska världen kan inspirera och sätta igång samtal kring matematik som 
uppmanar och leder barns intresse till att tänka och utveckla matematiska uttrycksformer. 
Fortsättningsvis menar Emanuelsson (2006) också att det är de första mötena med matematiken som 
kan avgöra hur barns fortsatta inställning till matematik blir och anser att om barn möts av 
intresserade, nyfikna och positivt motiverade förskollärare främjas barns matematiska utveckling 
redan tidigt i åren. Emanuelsson (2006, s. 43) hänvisar till ett pilotprojekt där tusentals lärare 
formulerade sin syn på matematik och slutsatsen i projektet blev att alla lärare, inte minst i förskolan 
måste satsa och våga arbeta med matematik och låta barns tankar bli en del av verksamheten. 

Sammanfattningsvis kan sägas att forskningen belyser vikten av ett lustfyllt arbetssätt och att det är 
angeläget att utvecklingen främjas tidigt i förskolan (Reis 2011; Doverborg & Emanuelsson 2006). 
Flertalet av forskarna poängterar att verksamheten och lärarna måste bli bättre på att utforska 
matematik men sällan beskrivs det hur vi ska göra. Författarna Linder, Powers Costello & Stegelin 
(2011, s. 36) som utgår från ett utforskande arbetssätt anser att matematiken måste anpassas för att bli 
meningsfull för barnen eftersom det är först då som barnen får en positiv bild av vad matematik är 
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vilket innebär att barnen ges en bättre grund med matematiska färdigheter. Tucker (Mathematics 
Through Play in the Early Years, 2010) menar att innebörden av meningsfull matematik är när den 
görs konkret, vilket resulterar i att barnen lättare förstår meningen och syftet med matematik. Om 
matematiken blir för abstrakt och går ifrån det meningsfyllda, leder detta enligt Tucker (2010, s. 5) till 
ett sinat intresse för matematik hos barnen. Men hur går vi från ett abstrakt tänkande till ett mer 
greppbart och konkret medvetenhet? 

 

Teoretiskt perspektiv 
I denna del av uppsatsen kommer jag att sammanfatta och förtydliga de teoretiska utgångspunkterna 
som legat till grund för min studie. För att kunna studera kroppens betydelse i de matematiska 
praktikerna har jag tagit stöd i den franske filosofen Maurice Merleau-Pontys tankar om den 
kroppsliga fenomenologin och den levda kroppen. Merleau-Pontys tankegångar och beskrivningar om 
den fysiska och mänskliga kroppen ligger i linje med mitt syfte och mina frågeställningar då jag är 
intresserad av att studera vilka kroppsliga upplevelser som blir möjliga för de yngsta barnen. Syftet 
med att välja just ett fenomenologiskt perspektiv är att teorin ger mig tillgång till ett flertal 
begreppsliga verktyg som kan understödja förståelsen om kroppens betydelse i och för de matematiska 
praktikerna. 

Nedan följer en beskrivning av det fenomenologiska perspektivet med kroppen i fokus och teorins 
centrala utgångspunkter. 

Den kroppsliga fenomenologin 
Fenomenologin, som grundades av Edmund Husserl (1859-1938), är både en filosofi som gör sina 
egna varandeteoretiska antaganden och som har använts som en metod. Bengtsson (1988, s. 19, 23) 
beskriver i sin bok Sammanflätningar att generellt sett brukar fenomenologi förklaras utifrån att teorin 
studerar mänskliga företeelser i den vardagliga kontexten, där företeelser och fenomen uppstår, så som 
det visar sig och framträder för den som upplever fenomenet. Det centrala inom fenomenologin är att 
det inte kan finnas något som visar sig utan att det finns något eller någon som det visar sig för. På så 
vis kan det alltså förstås hur världen och tingen framträder för det lilla barnet och att fenomenet 
därmed bara existerar om det finns för barnet. På så sätt kan fenomenologi ses som en slags 
erfarenhetsfilosofi menar Bengtsson (1988, s. 27). I sin senare bok Livsvärlden som grund beskriver 
Bengtsson (2005, s. 12) att med fenomen menas och innebär ett ömsesidigt förhållande mellan ett 
subjekt och ett objekt. Det fenomenologiska begreppet livsvärld avser vad som visas i vardagen och 
det utgör en direkt och omedelbar upplevelse. Hur vi uppfattar och tolkar världen beror på våra 
tidigare erfarenheter, det vill säga vilken förförståelse vi har, vilket också innebär att varje individ 
skapar sin egen världsbild (Bengtsson 2005, s.18). På så sätt delar vi vår livsvärld med de människor 
vi delar vardagen med. Det finns med andra ord många små livsvärldar som vävs ihop till en 
människas livsvärld. För små barn innebär det att de har en livsvärld i sin hemmiljö med föräldrar, 
syskon och annan familj. Barnet har även en livsvärld på förskolan som de delar med de andra barnen. 
Sammanflätat blir detta hela barnets livsvärld och dess upplevda erfarenhet. För den här studien blir 
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det följaktligen barnets livsvärld i förskolan och de matematiska praktiker som de befinner sig i som 
studeras.   

Inom den kroppsliga fenomenologin är det den fysiska mänskliga kroppen som står i centrum och med 
sin bok Kroppens fenomenologi (1945/1997) kan sammanfattningsvis sägas att Merleau-Ponty menade 
att kroppen är personlighetens subjekt och det är genom vår kropp vi finns till i världen och står i 
förbindelse med tingen och livet självt. Merleau-Ponty (1908-1961) ingick i den franska 
fenomenologiska traditionen och intresserade sig för kroppens betydelse för människans existens och 
menade att vi står i direkt koppling till världen genom våra kroppar. Merleau-Ponty gjorde upp med 
uppfattningen om kroppen som endast ett objekt eller redskap för medvetandet och menade att det var 
motsatt, att kroppen är personlighetens subjekt och det är genom kroppen som medvetandet tar form 
(Bengtsson 2005, s. 24). Utifrån detta perspektiv existerar det lilla barnet egentligen endast genom 
kroppen, och det själsliga och kroppsliga fungerar som en enhet som inte kan separeras från varandra. 
Barnets kroppssubjekt är alltså den egna levda kroppen och i den finns ingen konflikt mellan kropp 
och själ, utan de bildar en sammanflätad helhet, där sammanflätningen består en förening mellan 
kropp och själ istället för att separera eller reducera. 

 

Den levda kroppen 

Människokroppen kan ses som en helhet av känslor, tankar, sinnesintryck, rörelseförmåga och 
fysiologi och det är först och främst i kroppens perception, det vill säga i uppfattningsförmågan, som 
den omedelbara upplevelsen finns (Løkken et al. 2006, s. 18). Barnets upplevelser uppstår alltså via 
olika perceptiva intryck från syn, hörsel, smak, lukt och känsel. Perception handlar också om den 
direkta tolkning som vi alltid gör i samband med en upplevelse. På så sätt existerar inte ordet utan att 
först ha blivit uttryckt genom kroppen samt att den levda kroppen ses som en enhet av känslor, 
perception, och förnimmelser med vilka vi interagerar och kommunicerar i en viss tid och plats i vår 
livsvärld.   

Utifrån det skulle till exempel en kraftig ljudupplevelse bli omedelbart kroppslig för det lilla barnet. 
Vist (2006, s. 84ff) anser att det finns ett betydelsefullt samband mellan den kroppsliga fenomenologin 
och musik. Vist (2006) menar att kroppen medverkar i alla emotionella och sinnliga upplevelser så 
även musikupplevelser. Vist (2006) återger exempel på det lilla barnet som gungar bredbent upp och 
ner till musik och som förtjust medverkar i favoritsångens gester och rörelser samt blir rädd och 
skrämd i en oväntad och plötslig dramatisk melodi. Denna kroppsliga, den kraftfullt sinnliga och 
direkta musikupplevelsen är något som karakteriserar de yngsta barnens förhållningssätt till musik 
menar Vist (2006). Att förnimma och känna sitt eget trumslag eller höra sin egen röst i hela sin kropp 
skapar en möjlighet till en kraftfull upplevelse, både av musiken men också av samhörigheten som 
uppstår i till exempel en grupp med barn som sjunger eller trummar. Vist (2006, s. 88-89) anser att 
genom att få möta sig själv genom sådana ljudliga uttryck stärks både självkänslan och 
självförtroendet. Merleau-Ponty (1945/1997, s. 151) poängterade kroppens betydelse för vidare 
förståelse för begreppsbaserade ord och att genom både kroppsuttryck och talet blir kommunikationen 
möjlig och fullbordad. Inom den kroppsliga fenomenologin är kroppen personlighetens subjekt, där 
den kroppsliga upplevelsen formar medvetandet, och därför blir det viktigt i min studie att studera 
vilka kroppsliga upplevelser som blir möjliga i en matematisk praktik.   

Som tidigare nämnt i detta arbete beskriver Løkken (2009) i The Construction of Toddler in Early 
Childhood Pedagogy att barn genom sitt kroppsspråk och sin kropp presenterar sig själva och 
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kommunicerar med hjälp av en kroppslig rörelse. Løkken (2009, s. 35ff) menar att detta är utmärkande 
för de yngre barnens helkroppsrörelser, även kallad för toddlarstilen. Vidare menar Løkken är dessa 
rörelser medför ett radierande, det vill säga att små barn genom sitt kroppsliga agerande utstrålar och 
ger uttryck för känslor och på så sätt pratar genom sina kroppar. Alla kroppsrörelser har avsikter och 
intentioner menar Løkken (2009) där rörelserna är medvetna och skapar ett uttrycksfullt kroppsspråk 
och ger ett meningsskapande och producerar för det lilla barnet en relation till andra människor och sin 
omvärld. Merleau-Ponty (1945/1997, s. 98) skulle beskriva detta som kroppens intentionalitet, det vill 
säga att alla kroppsrörelser har intentioner och inte uppstår ur tomma intet utan är riktade och 
uppkommer i den kontexten som de visar sig i. Detta är även något som Nøkleberg Schjønsby (2012, 
s. 73ff) framhåller och menar att kroppen bör ses som det essentiella och centrala för hur vi förstår och 
gestikulerar språket. Det kroppsligt gestaltande uttrycket är viktigt för barns upplevelse menar 
Nøkleberg Schjønsby (2012) där upplevelsen får kroppen att växa i volym, så att uttrycket och gesten 
får kraft.  

Den fenomenologiska teorin grundas på intersubjektivitet, vilket kan förstås som samspelet mellan 
subjekten i världen (Nøkleberg Schjønsby 2012, s. 62; Løkken 2006, s. 32). Samtidigt som att barn är 
födda till kroppslig rörelse finns också en inneboende känsla för att socialisera med andra människor 
menar Haugen (2006, s. 49ff). Små barn har en förmåga att följa en annan människas uppmärksamhet 
och på så sätt dela ett yttre fokus för uppmärksamheten med andra. När barn upptäcker att de kan 
förmedla sina intentioner till andra uppstår intersubjektivitet. I en barngrupp skulle intersubjektivitet 
således betyda den delade samförståelsen mellan barnen som individuella subjekt. Det skulle också 
innebära att yngre barn hela tiden kommunicerar utan att för den saken skull uttrycka sig verbalt för att 
göra sig förstådda. Det kraftfulla kroppsliga språket är således helt tillräckligt för att de andra barnen 
ska förstå och tillsammans skulle det kunna ses som en kroppslig dialog. 

En fenomenologisk förståelse av små barn innebär följaktligen att det blir viktigt att söka efter barns 
mening eller avsikter i deras handlande. Vilket för min studie, skulle det betyda att jag letar efter vad 
barnen visar i sina handlingar och utifrån ovanstående beskrivning av kroppslig fenomenologi skulle 
det följaktligen innebära att för att förstå begrepp, till exempel de matematiska begreppen, måste de 
första bli upplevda genom kroppen. I min studie blir det därför intressant att försöka tolka och förstå 
det individuella barnets subjektiva upplevelse i den kontexten de befinner sig i. I en grupp med barn på 
en förskola skulle det på så vis vara intressant att observera små barns radierande kroppsrörelser och 
hur detta framträder och hur det skapar en gemensam förståelse i gruppen utan att använda ett verbalt 
språk. Med ett fenomenologiskt perspektiv i en händelse ligger tyngdpunkten och intresset på 
upplevelsen av matematik snarare än förståelsen av matematik. Detta blir då intressant i min studie då 
jag vill undersöka kroppens betydelse i de matematiska praktikerna och därför blir det av största vikt 
att studera vilka kroppsliga intentioner och upplevelser som framträder och vilka upplevelser blir 
möjliga och vilken betydelse det får i de matematiska praktikerna. 
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Metod  
Den här delen av texten kommer att förklara och beskriva min undersökningsmetod. Utifrån mitt syfte 
att undersöka de yngsta barnens kroppsliga upplevelse i och av de matematiska praktikerna utifrån ett 
fenomenologiskt perspektiv, har jag valt att göra en kvalitativ textanalys med ett utvidgat textbegrepp 
som forskningsmetod. Den text jag skall analysera utgörs av dokumentationer från en förskola, vilket 
jag nedan kommer att förklara närmare. Med ett utvidgat textbegrepp menas att jag har analyserat 
andra informationskällor än text för textanalysen, såsom rörliga bilder i form av korta videosekvenser, 
vilket alltså förekommer i de dokumentationer som jag fått tillgång till. Utifrån mina forskningsfrågor 
kunde jag sedan välja det material inom ramen för dokumentationen som gav mig mest information 
med fokus på varje individs subjektiva upplevelse och deras kroppsliga uttryckssätt (Öhlander 2011, s. 
30). 

Val av datainsamlingsmetod, urval och 
begränsningar 
För denna studie kommer jag att analysera ett antal befintliga dokumentationer som producerats på en 
förskola. Orsaken till detta är att jag behövde ett ”närgånget” material där små barn interagerar i 
situationer som kan uppfattas som ett utforskande av matematiska fenomen. Under de omständigheter 
som ett examensarbete görs, det vill säga studiens tidsbegränsning och design, hade det inte blivit 
genomförbart att själv producera ett sådant material. Istället har jag vänt mig till en förskola där 
pedagogerna arbetar utforskande med små barn och som på olika sätt producerar dokumentationer av 
sitt lärandearbete med barnen. På så vis har pedagogerna alltså genererat en text – i detta fall videofilm 
– som jag i efterhand kan gå in och göra mina analyser av. Därmed blir min metod textanalytisk. Innan 
en beskrivning av den textanalytiska metoden kommer jag att beskriva mitt tillvägagångssätt för att få 
tillgång till dessa texter, det vill säga min datainsamlingsmetod. Genom att göra en väl genomförd 
studie av ett sådant material utifrån mitt valda teoretiska perspektiv har jag haft möjligt att genomföra 
en analys som är i linje med mitt syfte. 

 

Datainsamlingsmetod 

Min datainsamlingsmetod är textetnografi där min text utgörs av videofilmer. Dessa filmer är filmade 
av pedagoger på en förskola och filmerna har jag sedan har analyserat på plats i förskolan. Innan jag 
går in på fler detaljer och mitt tillvägagångssätt vill jag förklara valet av min datainsamlingsmetod och 
beskriva textetnografin som metod. I artikeln Varför textanalys? av Nord (2012, s.193) presenteras 
kortfattat textetnografi, att den har sitt utgångsläge i den verksamhet eller praktik som ska studeras och 
att jag som författare därigenom kan välja ut de texter som ska ligga till grund för analys. 
Textetnografi ägnar sig på så sätt åt att utforska och analysera material som uttrycker något om 
människors liv (Hörnfeldt 2011, s. 238). På så sätt kan jag se insamlingen av de texterna, i form av 
kortare videosekvenser, som en variant av textetnografi. 

Björkvall (2000, s. 307) beskriver att vid en textanalys av ett urval av texter innebär det också att 
språket inte är ensam bärare av förståelsen av helheten i en analys. Även bilder, teckningar och 
illustrationer är essentiella för tolkningen i ett utvidgat textbegrepp. Detta benämns som en visuell 



 
 

12 

textanalys och Björkvall (2000, s. 310) menar att det utvidgade textbegreppet också kan ses som en 
förståelse av texter som multimodala. Begreppet multimodal kan förklaras som att en kommunikation 
alltid involverar flera olika informationskanaler samtidigt och är på så vis meningsskapande på annat 
sätt än bara det språkliga och verbala uttrycket (Kress 1997, s. 130; Nord 2012, s. 194,196). Vid en 
visuell textanalys blir det också viktigt att det som framträder i analysen ska ses som tänkbara och 
Björkvall (2000, 313ff) menar att på så sätt får den visuella texten möjliga betydelser utifrån den 
kontexten som texten befinner sig i. Metoden för analys av de visuella multimodala texterna utgår från 
en rimlig tolkning utifrån vad jag vet om hur och varför texterna är skapade och hur de kan tolkas. 
Metoden kan på så vis ge mig en beskrivning av tolkningar utan att, för den saken skull, utesluta några 
andra tolkningar (Björkvall 2000, s. 313). 

En kvalitativ textanalys innebär en analys av ett givet textmaterial. Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och 
Wängnerud (2012, s. 210ff) beskriver att en kvalitativ textanalys handlar om att ta fram det viktiga och 
den huvudsakliga innebörden i en text genom att grundligt läsa de olika delarna och helheten i texten, 
samt kontexten den ingår i. Genom en kvalitativ textanalys som metod utförs en förtätad och intensiv 
närläsning av texten och på så sätt skapas även möjligheten att upptäcka sådant som uttryckligt inte 
kommit fram i texten. Delarna i texten är av varierande och skiftande betydelse för studien vilket 
Esaiasson et al. (2012) menar skapar möjligheter för mig som forskare att välja ut de delar som 
uppfattas som centrala och essentiella. Den centrala strategin inom metoden är att texten läses aktivt 
och eftertänksamt vid ett flertal tillfällen, samt att jag som forskare ställer frågor till texten, vilka 
texten eller jag som forskare själv ska försöka besvara (Esaiasson et al. 2012, s. 211; Widén 2009, 
s.136). 

Pedagogisk dokumentation producerad på en förskola 

I denna studie har data samlats in från redan gjorda pedagogiska dokumentationer i form av korta 
videosekvenser med hjälp av en textetnografisk metod. Med stöd av en textetnografisk 
insamlingsmetod med utgångspunkt i den praktik som ska studeras, kunde jag välja ut de texter från en 
pedagogisk dokumentation som ligger till grund för min analys. 

I förskolans läroplan (Skolverket 1998, reviderad 2010, kap 2.6) är det uttryckt att förskolan ska 
systematiskt och kontinuerligt dokumentera, det innebär att det finns en rad olika sammanställda 
dokument på förskolor1. Pedagogisk dokumentation är en form av dokumentation och arbetsmetod 
som går ut på att dokumentera verksamheten och barnens vardag. Den fungerar både som ett underlag 
för pedagogisk utveckling, fortbildning, föräldrasamarbete och utvärdering. Den pedagogiska 
dokumentationens väsentligaste uppgift är att synliggöra barnen som kompetenta och aktivt 
kunskapande subjekt där arbetsmetoden ska vara till hjälp för ökad förståelse i arbetet och kan ses som 
ett sätt att kommunicera (Lenz Taguchi 1997, s. 7, 34).  

Den pedagogiska dokumentationen i förskolan innehåller således en mängd olika typer av dokument, 
såsom anteckningar, fotografier, videofilmer, teckningar och dessa kan förstås som kontextuella. Det 
vill säga, dokumenten ingår i ett viss specifikt sammanhang och de är skapade i en social och kulturell 
kontext (Hörnfeldt 2011, s. 239). Genom att göra flera läsningar och omtolkningar av dokumenten kan 
jag också få svar på en mängd olika frågor till exempel vilken verksamhet/praktik och socialt 
sammanhang förekommer texten i, vilket är syftet, vilka är framställare av texten och vilka är 
                                                        
1 I Uppföljning, utvärdering och utveckling i förskolan (Skolverket 2012, s. 14-16, 58) beskrivs att pedagogisk 
dokumentation är den som form av dokumentation som är lämplig att använda i förskolan för att driva 
arbetsprocessen vidare. 
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deltagarna. Det är mycket som kan bli av stort värde för texten som underlag vid en textanalys. För att 
syftet ska uppnås krävs därför en noggrann läsning och täta beskrivningar för att materialet ska kunna 
ge mig ett svar som motsvarar mitt syfte och mina frågeställningar. 

För min studie blir det således, utifrån en textetnografisk forskningsansats och en kvalitativ textanalys 
med ett utvidgat textbegrepp som insamlingsmetod, viktigt att inta ett helhetsperspektiv och se 
texterna som kontextuella (Björkvall 2000; Esaiasson et al. 2012). Med en kvalitativ textanalys med 
ett utvidgat visuellt textbegrepp som forskningsmetod har jag befunnit mig i den kontext som utgör 
studien och utifrån ett rikt material såsom videofilmer, fått tag i det som framträder i videofilmerna. 
Dessa ”texter” har sedan bearbetas i form av anteckningar och delvis narrativa berättelser och sedan 
slutligen analyserats utifrån mitt ämnesområde och studiens syfte och frågeställning. 

Urval och avgränsningar 

Urvalet av texter har valts ut enligt principen för metoden textetnografi (Nord 2012, s. 193; Hörnfeldt 
2011, s. 238). Mitt urval har begränsats till en förskola som har ett utforskande arbetssätt och som 
dokumenterar lärandeprocesser i sitt arbete tillsammans med barnen. Det gör att jag på förhand vet att 
de arbetar med pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Detta medför att pedagogerna har en 
förkunskap om hur arbetet ser ut kring pedagogisk dokumentation och vad det innebär. Genom min 
egen förförståelse och min förskollärarutbildning samt i ett eget praktiskt användande av pedagogisk 
dokumentation som ett arbetsredskap, har jag även en förståelse om innehållet och användandet av en 
pedagogisk dokumentation. För att begränsa materialets omfattning blir det också viktigt att göra ett 
medvetet och relevant urval. Då mitt intresse och syfte för denna studie är att studera de allra yngsta 
barnen var det dessutom angeläget att den pedagogiska dokumentationen gällde de yngsta barnen i 
förskolan, det vill säga de barn som är mellan 1-3 år gamla. Då min teoretiska utgångspunkt är att 
studera den subjektiva och kroppsliga upplevelsen i de matematiska praktikerna har inte mitt syfte 
eller intresse varit att jämföra och se skillnader mellan barn, pedagoger eller förskolor. 

Undersökningsmaterial  

Mitt undersökningsmaterial har bestått av visuella och multimodala texter i form av kortare 
videosekvenser från en redan insamlad pedagogisk dokumentation från en förskola. Dessa visuella 
texter har sedan blivit ett underlag för min analys i detta självständiga arbete. 

 

Genomförande med etiska överväganden 
I den här delen av texten beskrivs genomförandet av min datainsamling som ligger till grund för den 
här studien. Jag kommer även att beskriva vissa etiska överväganden som redan från start 
genomsyrade min studie. 

Min insamling av data i form av pedagogisk dokumentation genomfördes vid ett par olika tillfällen. 
Genomförande och tillvägagångssätt vid insamlingen av data bestod inledningsvis av att en lärare på 
min förskollärarutbildning gav mig upplysningar om en förskola som hade ett pågående matematiskt 
projekt och som skulle kunna tänka sig att ta emot mig. Förskolan hade ett utforskande arbetssätt och 
arbetade väldigt aktivt med pedagogisk dokumentation. Den tilltänkta förskolan hade även erfarenhet 
av att ta emot både praktiserande lärarstudenter samt forskare från Stockholms universitet, vilket 
skulle underlätta min kontakt med förskolan. Den avsedda avdelningen arbetade även med ett 
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utforskande matematiskt projekt vilket gynnade min studie i form av ett tillgängligt och lämpligt 
material. Den första kontakten etablerades via e-post med en pedagog som arbetade på den tilltänkta 
förskolan. I mitt mail presenterades syftet med studien och jag redogjorde även för mitt 
tillvägagångssätt för insamlandet av mina data. Jag gjorde ett särskilt hänsynstagande gentemot 
pedagogerna då jag upplyste om att jag enbart utifrån mitt eget syfte att undersöka på vilket sätt 
kroppen får betydelse i en matematisk praktik och därmed inte var intresserad av att undersöka eller 
utvärdera pedagogernas handlingar eller arbetssätt. 

Efter att ha fått positiv respons för min studie bestämdes därefter två tillfällen för besök. Vid vårt, 
pedagogens och mitt, första möte berättade pedagogen lite om det pågående projektet och att det fanns 
en mängd olika videosekvenser som skulle kunna tänkas intressera mig. Videoinspelning är en vanligt 
förekommande dokumentationsteknik på förskolan och pedagogen berättade att varje videosekvens är 
cirka en minut, vilket var pedagogens avsikt med förklaringen att det annars tar alldeles för lång tid att 
transkribera och analysera vid till exempel ett reflektionsmöte. Pedagogen berättar även för mig att 
rummet där de aktuella videosekvenserna är inspelade brukar kallas för rörelserummet. Rummet 
använts också vid större bygg- och konstruktionsprojekt där mycket yta och rymd behövs.  

Därefter tittade jag tillsammans med pedagogen igenom åtta olika videosekvenser från pedagogiska 
dokumentationer. I samråd med pedagogen bedömde vi båda att alla åtta videosekvenserna också 
kunde ses som ett nedslag i en matematisk praktik, vilket skulle kunna motsvara min studies syfte och 
därmed kunna vara ett underlag för en analys. I enlighet med detta överlämnades till pedagogen de 
samtyckesformulär som var skriva specifikt för den här studien. Pedagogen vidarebefordrade sedan 
dessa samtyckesformulär till de berörda barnens vårdnadshavare för underskrift för samtycke till 
studien. 

Efter att ha fått alla vårdnadshavarnas samtycke återkom jag till förskolan för att återigen titta igenom 
de åtta videosekvenserna ännu en gång. Utav dessa åtta videosekvenser valde jag sedan ut fyra stycken 
videosekvenser som jag uppfattade låg i linje med studiens syfte att undersöka de yngre barnens 
kroppsliga upplevelser i och av de matematiska praktikerna. Efter att jag hade valt ut fyra stycken 
avsnitt från videosekvenserna överfördes dessa till text i form av anteckningar med hjälp av 
anteckningsblock och penna. Detta gjordes utan pedagogens närvaro i den utvalda förskolans 
dokumentationsrum. 

Den problematik som har uppstått under mitt genomförande har främst rört etiken kring insamlandet 
av mitt undersökningsmaterial för den här studien. Inledningsvis ställdes jag inför dilemmat jag själv 
inte var ägare till de videofilmer som jag hade fått tillgång till. Hur skulle en studie göras på ett 
material som inte ursprungligen var mitt och vilka hänsynstaganden skulle göras? Ett etiskt och 
komplex dilemma som framträdde redan från start var att barnen som förekommer i filmerna inte har 
givits möjlighet att samtycka till sin medverkan i studien. Detta är något som jag har krävt en etisk 
medvetenhet under hela min studie och har präglat mina etiska ställningstaganden i vilken typ av 
information som skrivits fram. Jag kom fram till att de data som skulle framställas i min studie inte 
berörde känsliga uppgifter som på något sätt kunde skada de inblandade. Då materialet bedömdes som 
tillräckligt bra som underlag för min studie valde jag ändå att detta var det bästa sättet att gå till väga 
på. Detta betydde dock inte en mindre hänsynsfullhet gentemot de inblandade. Därför blev det oerhört 
viktigt att ingen information skulle kunna spåras tillbaka till barnen, pedagogen eller förskolan.  

Redan vid mitt framställande av samtyckesformuläret tog jag ett beslut att inget av den pedagogiska 
dokumentationen skulle lämna förskolan. I mitt hänsynstagande gällande förskolan och de inblandade 
barnen var att jag inledningsvis först tog del av materialet tillsammans med en pedagog i förskolans 
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dokumentations- och arbetsrum. Detta för att inte flytta dokumentationerna och för att videofilmerna 
inte skulle hamna i orätta händer beslutade jag att i mitt inledande textanalysarbete, endast skulle 
arbeta med videofilmerna i förskolans dokumentationsrum. De utvalda videosekvenserna fanns 
samlade på ett USB-minne som pedagogen överlämnade till mig när jag kom och som sedan 
överlämnades tillbaka till pedagogen när jag hade avslutat mina anteckningar och notiser utifrån 
videosekvenserna. 

 

Databearbetning och analysmetod 
För att du som läsare ska få en översikt i hur databearbetningen har genomförts för denna studie, ges 
först en kort beskrivning av min analysmetod som i mitt fall var avgörande redan från start i min 
datainsamling. För att genomföra mitt syfte och besvara mina frågeställningar har jag gjort en 
närgången textläsning av redan befintliga dokumentationer från en förskola som ger mig insyn i ett 
arbete med matematik och små barn, och analysera dem från ett fenomenologiskt perspektiv med 
kroppen i fokus.  

En fenomenlogisk analys 

Mitt syfte med detta självständiga arbete har varit att med hjälp av Merleau-Pontys (1945/1997) tankar 
om den kroppsliga fenomenologin undersöka de yngsta barnens kroppsliga upplevelser i och av 
matematiska praktiker. Inom den kroppsliga fenomenologin är det den mänskliga och fysiska kroppen 
som är utgångspunkten och genom denna teori får jag tillträde till begreppen intersubjektivitet, 
perception och intentionalitet. För att kunna få reda på detta har jag därför gjort en fenomenologisk 
analys av mitt insamlade material med hjälp av dessa begrepp där den kroppsliga och sinnliga 
upplevelsen har fått vara det initiala.   

En fenomenologisk tanke utgår från intersubjektivitet, vilket innebär att titta på samspelet mellan 
subjekten i världen (Løkken 2006, s. 32; Nøkleberg Schjønsby 2012, s. 62). Detta begrepp har 
möjliggjort en tolkning och analys av samspelet och samförståelsen mellan barnen som individuella 
subjekt i de utvalda sekvenserna. Med hjälp av begreppet perception, det vill säga 
uppfattningsförmågan, har jag kunnat tolka direkta upplevelser via perceptiva intryck (Løkken et al. 
2006, s. 18). Genom Merleau-Pontys idé om kroppens intentionalitet, det vill säga att alla 
kroppsrörelser är riktade och medvetna, får jag ett redskap som hjälper mig att försöka tolka de yngre 
barnens helkroppsrörelser i de utvalda videosekvenserna (1945/1997, s. 98).  Med hjälp av en 
fenomenologisk analys av mitt insamlade material har jag således kunnat göra tolkningar och analyser 
av de yngsta barnens subjektiva upplevelse av kroppens betydelse i de matematiska praktikerna.  Av 
den anledningen är den fenomenologiska analysen koherent för mitt syfte och mitt teoretiska val för 
den här studien. 

Databearbetning 

Mina fyra valda avsnitt överfördes till text i form av anteckningar med hjälp av penna och 
anteckningsblock. Genom att först skriva dem som fältanteckningar kunde jag direkt få fram det som 
studien vill undersöka och studera, det vill säga den kroppsliga betydelsen och upplevelsen för och i 
den matematiska praktiken. De täta anteckningarna utifrån det som framträdde i videosekvenserna 
gjordes för att kunna analysera texterna utanför förskolan. Direkt efter det andra besöket 
sammanställdes det insamlade materialet i form av fältanteckningar till överskådliga dokument i 
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Word. Sammanställningarna av dessa anteckningar kompletterades sedan med ytterligare reflektioner 
och tolkningar utifrån den litteratur och tidigare forskning som jag parallellt med studien har tagit del 
av. De fenomenologiska begreppen hjälpte mig att kategorisera de framträdande händelserna. Vid 
upprepade tillfällen återkom jag till mina sammanställningar av de insamlade texterna, vilket bidrog 
till fördjupade reflektioner och vid vissa tillfällen även omtolkningar av tidigare gjorda tolkningar.  

Med utgångspunkt i den kroppsliga fenomenologin och med hjälp av att använda en kvalitativ visuell 
textanalys med ett utvidgat textbegrepp, har jag sökt efter kroppsliga och matematiska händelser i de 
presenterade videosekvenserna (Esaiasson et al. 2012, s. 210). Det som framträdde i videosekvenserna 
var en mängd olika matematiska och kroppsliga upplevelser. Mitt val av ämnesområdet matematik och 
mitt fenomenologiska perspektiv har därför fått vägleda mig genom databearbetningen och analysen. 

 

Forskningsetiska överväganden i sammanfattning 
Tidigare i denna text, under rubriken Genomförande, har jag löpande beskrivet mina etiska 
överväganden för den här studien och vad det har inneburit och fått för konsekvenser. Ett komplext 
och etiskt dilemma som blev synlig redan från starten av min studie var att barnen som förekommer i 
videosekvenserna inte har givits möjlighet att samtycka till sin medverkan i studien. Däremot har 
givetvis vårdnadshavarna gett sitt samtycke till att jag studerar och analyserar filmerna där deras barn 
finns med. Att analysera en redan befintlig text, det vill säga data i form av befintliga dokumentationer 
har krävt en etisk medvetenhet under hela min studie och har präglat mina etiska ställningstaganden i 
vilken typ av information som skrivits fram. Samtidigt kan redan befintliga dokumentationer 
jämställas med andra befintliga texter som kan plockas ned från nätet eller som finns på bibliotek och i 
arkiv (Hörnfeldt 2011, s. 238; Björkvall 2000, s. 310). De barn som finns med på bilder och beskrivs i 
dessa texter kan inte heller delge sitt medgivande. Nedan följer en allmän beskrivning om de 
forskningsetiska överväganden som har varit utgångspunkten för den här studien. 

God forskningssed 

I min studie har jag ställts inför en rad olika forskningsetiska överväganden och dilemman och 
eftersom denna studie ingår i mitt självständiga arbete är det styrt av regler om tystnadsplikt, 
personuppgiftslagen (PUL 1998:204) och Vetenskapsrådets rapport God forskningssed (2011). 
Vetenskapsrådets etiska kodex har hjälpt mig att förhålla mig till de krav som ställs på mig som 
student (2011, s. 18, 66). Begrepp som sekretess, individskyddskrav, tystnadsplikt, konfidentialitet och 
anonymisering/avidentifiering har gett mig vägledning i mitt förhållningssätt till de etiska aspekter 
som är viktiga i en undersökning som beskrivits ovan. 

Som tidigare beskrivet under rubriken Genomförande av min insamling av data, tog jag först kontakt 
med den berörda förskolan och fick ett muntligt medgivande av både förskolechefen och de 
inblandade pedagogerna. Enligt forskningsetiken ska jag skydda deltagarna i min studie från 
kränkningar eller skador i deras medverkan (Vetenskapsrådet 2011, s.16). För att uppnå detta har jag i 
förväg upplyst deltagarna om deras frivillighet att delta, syftet med studien samt informanternas skydd 
om anonymitet. Då det är förskolebarn som har varit del av min studie är det barnens vårdnadshavare 
som har fått lämna ett skriftligt godkännande till samtycke av deras barns medverkan i min studie. 
Under hela min studie har en etisk medvetenhet funnits kring att barnen inte har kunnat själva 
samtycka till sin medverkan vilket har präglat mitt val av vilken typ av information som skrivits fram. 
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Jag gjorde bedömningen att de data som skulle framställas i min studie inte berörde känsliga uppgifter 
som på något sätt kunde skada de inblandade. Då materialet bedömdes som tillräckligt bra som 
underlag för min studie valde jag ändå att detta var det bästa tillvägagångssättet.  

De berörda vårdnadshavarna kontaktades med en blankett2 som innehöll en rad olika 
ställningstaganden. Det vårdnadshavarna behövde ta ställning i samband sitt medgivande, var att jag 
skulle få använda dokumentationerna, där deras barn var synliga, för och endast vid det analysarbete 
som krävdes för just detta självständiga arbete. Blanketten informerade även om att ett skriftligt 
medgivande av vårdnadshavarna krävdes för det fortsatta arbetet för studien. Fortsättningsvis i 
samtyckesblanketten informerandes vårdnadshavarna om att medverkan i studien var frivillig och jag 
uppgav också att jag inte hade för avsikt eller något intresse av att träffa barnen för att själv 
dokumentera, filma eller fotografera. Här informerades vårdnadshavarna att jag enbart skulle arbeta 
med de redan gjorda och existerande dokumentationerna på förskolans arbetsrum och i och med det 
skulle dokumentationerna aldrig lämna förskolan. 

Jag har förhållit mig till anonymiserat material och tystnadsplikt och i och med det inte förmedlat och 
delgivit information till obehöriga om de medverkande i min studie samt avidentifierat samtliga 
medverkande så att det inte går att identifiera dem (Vetenskapsrådet 2011, s. 68). För att i största 
möjliga utsträckning avidentifiera både barnen, förskolan och pedagogerna, har samtliga fått 
arbetsnamn av mig för mitt arbete. Det innebär också att jag i denna studie inte har använt bilder på 
barn, pedagoger eller förskola som gör att de inblandade går att identifiera. På så sätt har deltagarna 
enligt kravet på konfidentialitet, skydd mot att obehöriga får ta del av uppgifterna i min undersökning. 

  

Studiens kvalitet 

Reflektion av genomförandet  

En pedagogisk dokumentation som är producerat av en förskola är gjord utifrån ett specifikt syfte. Det 
huvudsakliga syftet med det utvalda och redan befintliga dokumentationsmaterialet var ursprungligen 
något annat än mitt syfte för den här studien. Förskolans syfte med det insamlade materialet var att 
dessa skulle kunna vara en fortsatt inspiration och vidareutveckling på det projektet som pågick på 
förskolan för tillfället. Detta projekt handlade om bygg- och konstruktion och ingick i det tema för 
deras projekt som var att utforska stadsmiljö och stadens olika byggnader. En tanke med att arbeta 
med pedagogisk dokumentation är att den kan läsas utifrån flera olika perspektiv med olika 
ämnesområden och syften (Lenz Taguchi 2012). Mitt syfte för den här studien är att studera och 
undersöka kroppens betydelse för och i de matematiska praktikerna. Även om pedagogen och jag 
skilde oss åt i ontologiska utgångspunkter gjorde jag bedömningen att det insamlade materialet kunde 
vara en bra utgångspunkt för min studie och min analys. 

Metoddiskussion 

Min uppfattning är att mitt metodval har fungerat väl och motsvarat mitt syfte för den här studien att 
undersöka kroppens betydelse i de matematiska praktikerna. Vid ett annat val av metod med till 
exempel deltagande observationer som undersökningsmetod, hade undersökningens resultat troligtvis 
sett annorlunda ut. Utifrån det här examensarbetets utformning och design gjorde jag en bedömning att 
                                                        
2 Se bilaga 1 



 
 

18 

en fullskalig etnografisk studie med videoobservationer inte varit möjlig. En etnografisk studie med 
fältstudier i form av observationer med videofilmning som insamlingsteknik hade troligt genererat en 
för stor mängd material. Omfattningen av ett sådant insamlande hade inte varit görligt att bearbeta och 
analysera inom rimlig tid för den här studien. 

Att ha fått tillgång till material från en redan gjord pedagogisk dokumentation är något som jag har 
upplevt tillfredsställande. Detta underlättade mitt genomförande av insamlingen av min data. En 
väldigt positiv upplevelse har även varit att få möjlighet och förmånen att se och tolka 
videosekvenserna utifrån ett nytt perspektiv än som var den ursprungliga tanken från pedagogens sida. 
Genom min metod och i mitt genomförande kunde jag se att, trots min och pedagogens olikheter i våra 
teoretiska utgångspunkter kunde den pedagogiska dokumentationen läsas och tolkas utifrån mitt valda 
teoretiska perspektiv och på så vis vara samstämmig med mitt syfte för den här studien. Jag upplevde 
att användningen av pedagogisk dokumentation som data i en studie likt min, med en textanalys med 
ett utvidgat textbegrepp fungerade mycket bra. Detta stärker tanken med en pedagogisk dokumentation 
som ett kraftfullt dokument, att det oberoende av den ontologiska utgångspunkten, fungerar väl som en 
del av en textetnografisk studie (Lenz Taguchi 2012). Därmed blev mitt metodval koherent med mitt 
syfte och min teoretiska utgångspunkt.  

I starten av mitt självständiga arbete hade jag svårigheter att förena mitt teoretiska perspektiv med mitt 
val av undersökningsmaterial. Eftersom ett fenomenologiskt perspektiv framförallt tittar på barns 
kroppsspråk i rörelse, förlorar jag som åskådare det som händer här och nu om jag är upptagen att 
dokumentera med hjälp av papper och penna eller med en kamera. På så sätt skulle jag gå miste om 
barns intentioner och den gemensamma intersubjektiva upplevelsen. Ur ett fenomenologiskt 
perspektiv efterfrågas inte hur långt ett barn har kommit i sin utveckling utan fokuserar på vad barnet 
upplever här och nu. Istället ligger koncentrationen på vad som är meningsskapande i deras upplevelse 
i stunden och att jag som pedagog är delaktig i dessa upplevelser (Løkken 2006, s. 32). Inledningsvis 
var även svårigheten med mitt metodval att det kändes komplicerat att hantera ett material som jag till 
en början inte ägde eller var ansvarig för. Med hjälp av en kvalitativ textanalys som metod blev det 
klarare och tydligare hur jag skulle ta mig an materialet. Jag upplevde också till en början en viss 
begränsning i det etiska genomförandet, att mitt datainsamlingsmaterial inte fick lämna förskolan. Den 
fenomenologiska teoribildningen och mitt syfte med studien, att studera den kroppsliga upplevelsen i 
de matematiska praktikerna bistod med teoretiska begrepp och verktyg som tydliggjorde 
genomförandet. Det var snarare så att denna begränsning tvingade mig att hålla fokus, vilket 
underlättade mitt slutförande av studien. 

Studiens tillförlitlighet 

För att uppnå en god tillförlitlighet i en studie likt min, som en del i detta självständiga arbete, förordas 
ibland att närma sig området från många olika håll. Genom att använda flera olika 
undersökningstekniker som ett sätt att ”triangulera” skulle resultatet därigenom bättre kunna 
säkerställas (Alvesson & Sköldberg 2008, s. 179). Det skulle i detta fall innebära, att utöver en 
textetnografisk metod som kvalitativ textanalys, även till exempel genomfört egna kompletterande 
observationer. Utifrån studiens utformning och design, i det här fallet tidsåtgången bedömdes detta 
inte som möjligt ur ett tidsperspektiv. Barnens kroppsspråk, mimik, gestik och enstaka ljud, det vill 
säga det som framträdde i de utvalda videosekvenserna bedömdes ge tillräcklig information för att 
syftet skulle kunna uppfyllas. 
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Resultat och analys 
I detta stycke kommer jag att presentera de resultat som jag sammanställt utifrån mina anteckningar 
och notiser från de videosekvenser som jag har fått tillgång till, samt skriva fram en analys av dessa ur 
ett fenomenologiskt perspektiv. När jag har skrivit fram resultat och analys har jag utgått från mina 
frågeställningar: vilken kroppslig upplevelse blir möjlig och vilken betydelse kroppen får, av och i den 
matematiska praktiken i förskolan. Mitt fokus har varit att synliggöra den kroppsliga betydelsen för de 
allra yngsta barnen i den matematiska praktiken samt den didaktiska konsekvensen som blir möjlig 
med en sådan utgångspunkt. Jag kommer i följande del av texten att presentera mitt resultat i två delar 
med tillhörande analys.  

Resultat 
De fyra insamlade videosekvenserna som jag valde att analysera och bearbeta är alla dokumenterade 
och filmade i samma rum på förskolan men vid olika tidpunkter. Rummet där de aktuella 
videosekvenserna är inspelade i förskolans rörelserum, som också används vid större bygg- och 
konstruktionsprojekt där mycket yta och rymd behövs. De fyra sekvenserna som jag valde att fördjupa 
mig i är cirka en minut långa och visar vissa delar av rörelserummet. Rummet upplevdes utifrån 
videosekvenserna som relativt kvadratiskt eller rektangulärt, det vill säga det fanns inget som 
indikerade att rummet skulle haft en annan geometrisk form. På väggarna satt inspirationsbilder, 
vykort och planscher där alla bilderna visade någon form av rörelse i form av dans eller annan 
kroppslig gestaltning. 

Sekvensbeskrivning 

I den här delen av texten har jag valt att presentera två stycken av de fyra videosekvenserna som 
valdes ut vid databearbetningen. De följande två sekvenserna ansåg jag vara mycket innehållsrika och 
mest representativa för att beskriva och analysera barnens kroppsliga upplevelser av matematik. 
Sekvenserna som följer bygger på mina anteckningar som gjordes under tiden jag tittade de utvalda 
videosekvenserna. Under tiden jag tittade kunde filmen stoppas och på så sätt kunde jag anteckna 
vilket medförde möjligheten till täta beskrivningar. Jag noterade och skrev ned det som för mig 
framträdde och som var av vikt för denna studies syfte. Men jag vill samtidigt understryka att 
sekvenserna nedan inte är en direkt transkribering och därför inte en helt korrekt återgivning. Min 
koncentration låg främst på att studera de kroppsliga och matematiska fenomen som visade sig och 
därför valde jag att vid en första titt på videosekvenserna spela upp dem utan ljud. Den främsta 
anledningen till det är att först och främst bara titta på och uppleva det fysiska och kroppsliga som 
framträdde. 

Varje sekvens nedan följs av ett analysavsnitt där jag lyfter fram och beskriver det jag har fått syn på 
med fokus på kroppens betydelse i och för en matematisk praktik utifrån ett fenomenologiskt 
perspektiv. Materialet som förekommer i de beskrivna sekvenserna består av papperskorgar gjorda av 
svart eller vit plast och konstruktionen på papperskorgarna gör att det går att stapla papperskorgarna i 
eller på varandra. Papperskorgarna är konformade3.  

                                                        
3 Se bilaga 2 
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Då det förekommer barn i videosekvenserna har jag enligt Vetenskapsrådets (2011) etiska kodex valt 
att ge barnen fingerade namn utifrån den färg eller struktur som fanns på deras kläder. 

 

Sekvens 1 – Att trumma 

När filmen startar syns i bild tre stycken staplar på höjden av papperskorgar. På golvet, i förgrunden 
av bilden är det utplacerat, cirka 7 stycken papperskorgar bredvid varandra med den största cirkulära 
formen på konen vänd nedåt, det vill säga öppningen. Papperskorgarna står i, till synes, en 
ostrukturerad horisontell linje. Bakom står två stycken staplar i olika höjd, även dessa med öppningen 
vänd nedåt. Båda staplarna innehåller ömsom svarta och vita papperskorgar. Den stapeln som är högst 
är placerad till vänster i bild och den lägre står till höger och något framför den högre.  

Deltagare: ”Grön”, 2 år, ”Randig”, 3 år & ”Blå”, 2 år.  

 

Två av barnen, Grön och Randig står vid varsin stapel i olika höjder. Grön och Randig 
staplar växelvis papperskorgar på varandra i olika staplar (försvinner sedan delvis ur 
bild) 

Blå står bredvid (till höger i bild) och tittar på Grön och Randig. Blå backar några steg 
bakåt (ser glad ut och ler) 

Blå går sedan fram till två av papperskorgarna framför och börjar trumma med båda 
händerna, växelvis höger och vänster hand (bam, bam, bam, bam!) 

Blå slutar att trumma, vänder sig om åt vänster håll, tittar på pedagogen/kameran (ser 
glad ut, ler stort) 

Blå snurrar till, vänder sig om och går fram och mot samma papperskorgar som innan 
och börjar trumma, växelvis höger och vänster hand (ljudar och hummar samtidigt, 
säger något ohörbart ”gagababbaaa”). 

Blå börjar trumma lite hårdare, hela kroppen gungar från sida till sida i takt med 
trummandet 

Blå slutar trumma, backar något steg, vänder sig om mot pedagogen/kameran (ler) 

Blå går tillbaka till papperskorgarna och börjar trumma. Knäna böjs upp och ner, upp 
och ner. 

Randig kommer in i bild, står nu snett framför Blå, med papperskorgarna mellan dem 
och tar en korg och staplar. Blå trummar vidare hela tiden (bam, bam, bam bam!).  

Randig slutar att stapla, går fram närmare Blå och börjar också trumma på 
papperskorgar som står bredvid. Blå slutar att trumma, backar några steg bakåt, tittar på 
Randig som nu har börjat hoppa jämfota samtidigt som trummandet.  

Blå återgår till trummandet och börjar också hoppa och trumma samtidigt, Randig och 
Blå hoppar och trummar nu samtidigt delvis synkat. Randig tittar på Blå, Randig slutar 
att trumma, fortsätter att hoppa, hoppar jämfota sidledes åt vänster i bild, bort mot den 
högre av staplarna. Blå slutar nu att trumma och hoppa, backar något bakåt och tittar på 
papperskorgarna framför sig 
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Randig har slutat att hoppa och står nu framför stapeln vänster i bild, med ryggen mot 
kameran, börjar trumma på den högre av staplarna (låter något ohörbart), slår ut med 
armarna, sträcker dem upp mot taket (utropar något ohörbart), slutar hoppa och går bort 
och hämtar en papperskorg (upprepar detta 2 gånger till) 

Stapeln är nu lite högre än tidigare och Randig hoppar jämfota, upp och ner, upp och 
ner (skrattar). Slutar hoppa, går fram till stapeln, tar på den nästan som en omfamning, 
klappar på den, backar bakåt och uppåt i rummet. Blå har nu backat ifrån sina 
papperskorgar och rört sig uppåt och bakåt i rummet, Randig går fram till 
papperskorgarna (de som Blå precis hade) tittar på dem och tar i dem samtidigt med 
båda händerna. Blå tittar på korgarna, backar lite till. Randig tittar på 
pedagogen/kameran 

 

Analys 1 - Att trumma  

Ur ett fenomenologiskt perspektiv med den kroppsliga upplevelsen i centrum blir det väsentligt att titta 
på den ovanstående sekvensen utifrån det som Løkken (2009, s. 35ff) skulle beskriva som 
helkroppsrörelser. I Blås utforskande av papperskorgarna är hela kroppen involverad. Blå använder 
hela sin kropp i trummandet, knäna böjs upp och ner, överkroppen svänger från sida till sida 
tillsammans med trummandet. Løkken (2009) menar att alla kroppsrörelser har intentioner där de 
medvetna rörelserna skapar ett uttrycksfullt kroppsspråk. I den ovanstående beskrivna sekvensen blev 
det tydligt hur Blå uttryckte sin intention och känsla med hjälp av kroppen. Merleau-Ponty 
(1945/1997, s. 98) skulle beskriva detta som kroppens intentionalitet och att Blås rörelser inte uppstår 
ur tomma intet utan är adresserade och blir till i just den här sekvensen.  Løkken (2009) anser att dessa 
rörelser ger ett meningsskapande och skapar för Blå en relation till andra människor och sin egen 
omvärld. Genom gester som direkta uttryck och avsiktliga rörelser ökar Blås meningsskapande och 
ljudandet och armgesterna blir på så vis en förlängning av kroppens egen upplevelse. Blå ser under 
hela sekvensen väldigt nöjd och glad ut, vilket skulle kunna uppfattas att trummandet ger en 
tillfredsställelse och en mening.  

När Randig trummar är det som rörelsen från trummandet fortplantar sig och transporteras genom 
kroppen och blir till ett hoppande. Ett sådant kroppsligt gestaltande uttryck är viktigt för barns 
upplevelse menar Nøkleberg Schjønsby (2012, s. 73ff). Min tolkning utifrån det är att det skulle kunna 
ses som om att det kraftfulla uttrycket från trummandet ger Randig ny kraft till ett hoppande. Då 
Randig har avslutat sitt hoppande och slår ut med armarna och sträcker dem upp mot taket och 
samtidigt uttrycker något verbalt, skulle kunna ses som ett starkt gestiskt uttryck som förstärker det 
verbala ordet. 

Med ett fenomenologiskt perspektiv upplever jag i mötet mellan Randig och Blå i deras ordlösa 
kommunikation, att den kroppsliga intentionen radieras från Randig till Blå där deras kroppar läcker 
och att de möts i en intersubjektiv livsvärld (Nøkleberg Schjønsby 2012, s. 62). Båda barnen har en 
förmåga och känsla att följa den andres uppmärksamhet och de delar samförståelsen med varandra 
som individuella subjekt (Haugen 2006, s. 49). Barnens kraftfulla kroppsliga språk är fullt tillräckligt 
för att de ska förstå och tillsammans skulle det kunna ses som en kroppslig dialog. På så sätt delar Blå 
och Randig fokus med varandra och i denna förmedling av intentioner uppstår intersubjektivitet 
(Løkken 2006, s. 32). 
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Min uppfattning är att det perceptiva intrycket, både från ljudet och känslan i händerna som skapar en 
kraftfull upplevelse för Blå. Løkken et al (2006, s. 18) menar att det är i kroppens perception den 
omedelbara upplevelsen uppstår. Perception handlar om den direkta tolkningen som vi alltid gör i 
samband med en upplevelse. Merleau-Ponty (1945/1997, s. 151) framhöll kroppens betydelse för en 
fortsatt och större förståelse för begrepp och ord och att genom både kroppsliga uttryck och talet blir 
kommunikationen fullbordad.  Merleau-Ponty skulle uttrycka det att på så sätt finns inte ordet utan att 
först ha blivit uttryckt genom kroppen samt att den levda kroppen ses som odelbar där känslor, 
perception, och förnimmelser kommunicerar och interagerar harmoniskt i vår livsvärld. I den här 
sekvensen blir det dock svårt att tolka vilket intryck som är starkast för Blå, kanske är det helheten av 
upplevelsen som blir meningsfull och stark. Merleau-Ponty skulle också beskriva att den kroppsliga 
och sinnliga upplevelsen av trummandet hjälper till att skapa möjligheter till begreppsbaserade ord 
som hårt och lätt, att urskilja dessa med hjälp av olika perceptiva intryck genom kroppen.  

När Blå börjar trumma med båda händerna, skulle också kunna ses som ett sätt att utforska ljudet som 
uppstår vid trummandet. Vist (2006, s. 84ff) menar att kroppen medverkar i alla sinnliga och 
känslomässiga upplevelser så även vid musikupplevelser. För både Blå och Randig blir trummandet en 
helkroppsrörelse där hela kroppen är engagerad. Blå gungar fram och tillbaka, upp och ned och denna 
direkt kroppsliga och kraftfullt sinnliga musikupplevelsen menar Vist (2006) är något som utmärker 
de yngsta barnens förhållningssätt till ljud och musik. Att uppfatta och känna trumslaget och höra sin 
egen stämma i hela sin kropp skapar möjlighet till en stark upplevelse. Min uppfattning är att både Blå 
och Randig upplever trummandet som något positivt. Detta ligger i linje med det Vist (2006, s. 88-89) 
menar att genom att få möta sig själv med hjälp av ett ljudligt uttryck, som trummandet stärks både 
självkänslan och självförtroendet. Min tolkning utifrån det är att en sådan lustfylld och stark 
ljudupplevelse kan stärka de båda barnens självkänsla.  

 

Analys med fokus på matematik 

I denna sekvens får jag uppfattningen att den matematiska upplevelsen sker i själva trummandet. 
Björklund (2009, s. 10ff) menar att det matematiska tänkandet i stort handlar om att uppfatta hur saker 
och ting står i relation till varandra när det gäller mängd, tid eller rum. Att urskilja olikheter och 
likheter samt förändringar och samband mellan olika fenomen är huvudsakliga utgångspunkter när det 
gäller att förstå matematiska termer. I denna sekvens kan en tolkning vara att det matematiska 
fenomenet består av mängd och volym som matematiska termer. Det skulle kunna ses som att barnen 
utforskar hur mycket och hur hårt de kan slå och trumma på papperskorgarna. Mängden slag har en 
direkt relation till volym, i det här fallet ljudvolymen. Det vill säga ju hårdare de slår på 
papperskorgarna, förändras ljudet därefter. Detta gäller ju även åt andra hållet, att ju lösare eller 
svagare barnen slår sker en förändring i volymen. Den starka kroppsliga upplevelsen i de båda barnens 
helkroppsrörelser kan då skapa möjligheter till att kunna uppskatta mängd och volym och relationen 
och sambandet mellan dessa matematiska fenomen. Detta skulle då kunna möjliggöra en djupare 
förståelse för just detta fenomen (Björklund 2009, s. 57). På sätt skulle den kroppsliga upplevelsen för 
de båda barnen på olika sätt för dem skapa ordning och struktur och möjliggör en förnimmelse och 
förståelse för sin omvärld (Kärre 2013, s. 76).  

En annan möjlig tolkning är att med delvis en musikalisk upplevelse av ljud i form av trummandet, 
skulle detta också kunna ses som ett utforskande av tid. Förändringen i slagen och i vilken frekvens de 
slås skulle även kunna mätas i tid. Inom musik och dans bestäms ofta tiden med hjälp av takter som 
har en bestämd form av antal slag som ingår i takten. Kärre (2013, s. 117) menar att tid är ofta något 
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för barn som känns abstrakt och att tid blir mer som en upplevelse där upplevelsen är högst subjektiv. 
På så sätt skulle en sådan här likande upplevelse av ljud och musik kunna göra känslan för tid mer 
konkret. Att genom olika perceptiva intryck och genom kroppen kan de båda barnen i den här 
sekvensen få en känsla och uppfattning om tid.  

 

Sekvens 2 – Att nå  

Deltagare: ”Vit” 2 år och ”Randig” 3 år. 

När filmen startar syns två staplar med svarta och vita papperskorgar.  

 

Vit går åt höger i bild och hämtar en svart papperskorg (neutralt ansiktsuttryck) 

Vit går bort till stapeln som syns vänster i bild, blicken vänd mot stapeln, håller 
papperskorgen med båda händerna, sträcker upp armarna och korgen, lyfter på hälarna, 
står nu på tå, försöker stapla papperskorgen på den redan befintliga stapeln, når inte, 
tappar papperskorgen som ramlar i Vits huvud. 

Pedagog: Det är högt, hur ska ni nå? 

Vit böjer sig ned, plockar upp papperskorgen igen med båda händerna, går bort till den 
mindre stapeln som finns till höger i bild.  

Vit staplar papperskorgen på stapeln, slår till på papperskorgen med båda händerna en 
gång (ser nöjd ut) 

Pedagog: Bra! 

Vit ser sig omkring, går ur bild 

 

(samma sekvens, annan riktning) 

Randig har precis staplat en papperskorg på den lite högre stapeln 

Randig: Titta! Jag kan nå! (tittar på pedagogen/kameran, hoppar och studsar upp och 
ned, upp och ned) 

Pedagog: Ja du kan nå! Du är längre än [Vit] så du kan nå! 

Randig går och hämtar den papperskorgen som Vit innan hade staplat på den mindre 
stapeln 

Pedagog: Kan du nå med den också? 

Randig tar tag i papperskorgen med båda händerna, ser nöjd ut och går bort till den lite 
högre stapeln, lyfter papperskorgen, sträcker sig, lyfter på hälarna så att Randig nu står 
på tå. Papperskorgen staplas på de andra papperskorgarna. 

Pedagog: Japp! 

Randig börjar hoppa och studsa, upp och ned, upp och ned (ser nöjd och glad ut). 

Randig pekar på stapeln, hoppandes och studsandes. 
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Vit (nu i bild igen) står vid den högre stapeln igen, har en papperskorg i båda händerna, 
sträcker på armarna med papperskorgen i båda händerna.  

Vit försöker att stapla, tappar papperskorgen, får den i huvudet. 

 

Analys 2- Att nå 

Även denna sekvens sågs första gången utan ett uppspelat ljud och det är dessa tolkningar som 
huvudsakligen ligger till grund för analysen. I denna sekvens förekommer det en verbal 
kommunikation av pedagogen. Jag har valt att inte fokusera på det i min analys. Däremot är det svårt 
att bortse från att görandet i sekvensen inte påverkades av det talade språket. Det går heller inte att 
påstå att min egen tolkning inte blev influerad av det verbala uttrycket. 

Papperskorgarna och de båda barnen förekommer i flera av de sekvenser som jag fick ta del av. 
Utifrån det kan jag förstå att barnen i just den här beskrivna sekvensen på så sätt delar en gemensam 
erfarenhet i utforskandet av papperskorgarna. Deras gemensamma värld innefattar en förförståelse och 
en erfarenhet av utforskandet av papperskorgarna. Utifrån ett fenomenologiskt perspektiv kan det i 
denna sekvens ses om att de båda barnen ingår i samma livsvärld som de delvis delar med varandra 
(Bengtsson 2005, s. 18). Sammanflätat blir detta en del av de båda barnens hela livsvärld och dess 
upplevda erfarenhet på förskolan. Däremot blir det i denna sekvens svårt att tydligt se om de båda 
barnen delar varandras upplevelse av det fenomen som uppstår (Bengtsson 2005, s. 12). Mitt första 
intryck och uppfattning i den här sekvensen är att deras syften med sitt görande är att det är en 
subjektiv upplevelse. Min tolkning är att Vit har egna avsikter med sitt görande som inte delas med 
Randig. Detta skulle då innebära att det inte uppstår någon intersubjektivitet mellan barnen. Detta i 
jämförelse med den första sekvensen där barnen genom helkroppsrörelser och olika tydliga perceptiva 
uttryck, som blickar och genom hörseln, delar sin upplevelse med den andre. Løkken (2006, s. 31-32) 
beskriver utifrån Merleau-Pontys tankar, att de allra yngsta barnens sociala värld läcker och att de tar 
den intersubjektiva tillvaron som något självklart. Därför skulle det i denna sekvens inte kunna 
uteslutas helt att den kroppsliga kommunikationen innefattar någon form av intersubjektivitet genom 
perceptiva intryck som till exempel hörsel och känsel. 

I den här sekvensen blir det klart att de båda barnens intentionalitet är en subjektiv upplevelse då jag 
tydligt uppfattar att Vit har alldeles egna intentioner med sitt görande (Merleau-Ponty 1945/1997, s. 
98). Vits kroppsliga uttryck i sekvensen fokuseras på den egna subjektiva kroppen som verktyg för att 
kunna nå. Vit visar tydliga avsikter i sitt görande vid pendlandet mellan de olika staplarna. Det 
kroppsliga görandet utmärks av ett tydligt kroppsspråk med medvetna rörelser då Vit prövar att stapla 
papperskorgarna på de olika staplarna med olika resultat. Vits tydliga och avsiktliga intentioner med 
sina kroppsrörelser skapar ett expressivt kroppsspråk. Likt den tidigare beskrivna sekvensen uppstår 
inte heller Vits rörelser av en slump utan är riktade och skapas i just den här sekvensen.  Dessa rörelser 
ger ett meningsskapande och skapar för Vit en relation till andra människor och sin egen omvärld 
(Løkken 2009, s. 36ff).  På så sätt kan dessa avsiktliga rörelser öka Vits meningsskapande och de 
expressiva kroppsrörelserna i form av målinriktade rörelser blir på så vis en förlängning av kroppens 
egen upplevelse.  

Nøkleberg Schjønsby (2012, s. 73) menar att det förkroppsligande och gestaltande uttrycket är 
betydelsefullt för barns upplevelse där upplevelsen får kroppen att växa i volym, så att rörelsen och 
uttrycket ges kraft. Detta kan jag se spår av i denna sekvens. Likt den första sekvensen kan Randigs 
hoppande ses som ett starkt uttryck som på ett sätt förlänger och bekräftar tillfredställelsen av att ha 
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staplat papperskorgarna. Uttrycket Titta! förstärks genom ett gestiskt och starkt kroppsutryck som 
hoppandet. Intentionen med detta kraftfulla gestiska uttryck uppfattar jag som en förlängning av det 
verbala ordet. 

Analys med fokus på matematik 

Min uppfattning är att aktiviteten som är beskriven är engagerande och lustfylld för båda barnen och 
de sammanflätas i en gemensam matematisk upplevelse. Precis såsom Heiberg Solem och Reikerås 
(2004, s. 52ff) beskriver, utforskar de båda barnen rumsliga begrepp såsom höjd, bredd, avstånd och 
riktningar och min uppfattning är att deras nyfikenhet driver utforskandet av detta. I den här 
sekvensen blir det tydligt att de båda barnen utforskar rummet med hjälp av sin kropp. Båda barnen 
förlänger sin kropp genom att lyfta på hälarna och på sätt kan en egen subjektiv kroppslig förförståelse 
urskiljas. Båda barnen har en förförståelse av att genom att förlänga sin egen kropp blir räckvidden 
bättre och i det här fallet, ett slags kroppsligt redskap för att nå upp. På så sätt blir den matematiska 
upplevelsen ett utforskande i rumsuppfattning.  

Vit och Randig utforskar sina kroppar men också av kroppen i förhållande till rummet och dess 
innehåll. Detta skulle med Kärres (2013, s. 90) beskrivning av begreppet rumsuppfattning innebära att 
genom att utforska rummet fysiskt i olika nivåer och riktningar, känna på föremål och undersöka med 
hela kroppen, kan de båda barnen få en uppfattning och känsla för rumsliga begrepp. I denna sekvens 
kan det också med hjälp av Kärres (2013, s. 104ff) förklaring ses som ett utforskande av mätning och 
mängduppfattning. Min uppfattning är att de jämför de olika staplarna speciellt Vit som pendlar 
mellan de olika staplarna och som prövar att nå vid ett flertal tillfällen. Kärre (2013) menar att 
mätandet sker i relation till något annat och här skulle det kunna tolkas som att Vit jämför och mäter 
med hjälp av sina perceptiva uttryck, så som synen och känseln och på så sätt får en sinnlig känsla av 
höjd. Det skulle också kunna tolkas som att det är den totala och direkta kroppsliga upplevelsen, där 
det perceptiva och det sinnliga sammanflätas och bildar för Vit en förståelse och förnimmelse av och 
för höjd.  

Perception handlar om den direkta tolkningen som görs i förbindelse med en upplevelse. Med ett 
fenomenologiskt perspektiv skulle inte matematiska begrepp eller ord existera utan att först ha blivit 
uttryckta genom kroppen där den odelbara levda kroppen kommunicerar känslor och förnimmelser 
(Løkken et al. 2006, s. 18). Här skulle den subjektiva upplevelsen kunna ses som ett stöd för Vit där 
den egna kroppens upplevelse hjälper till att jämföra de olika staplarna. På sätt upplevs det 
matematiska begreppet genom kroppen och utifrån ett fenomenologiskt perspektiv är det där som en 
medvetenhet kring matematiska begrepp kan skapas (Bengtsson 2005, s. 24).  

Precis som Kärre (2013) beskriver, blev denna händelse också ett slags möte med en geometrisk form, 
där den tredimensionella formen på papperskorgen var föremålet som hade en kropp, det vill säga 
både en bredd, längd och djup (2013, s. 97). Papperskorgen blev en del av utforskandet kring den egna 
kroppsuppfattningen och utgjorde i sig en slags förlängning av kroppen. Genom papperskorgen 
utforskade barnen sin egen kroppsuppfattning, både i förhållande till materialet men också till rummet. 
Fortsättningsvis skulle detta kunna leda till ett utforskande och en upplevelse av olika matematiska 
begrepp såsom ordningsföljd och antalsordning (Heiberg Solem & Reikerås 2004, s. 123). 

Sammanfattning 

Med ett fenomenologiskt perspektiv på händelserna har tyngdpunkten och min uppmärksamhet 
befunnit sig på att försöka tolka upplevelsen av matematik snarare än förståelsen av matematik. Detta 
är samspelt med mitt syfte för denna studie då jag har haft för avsikt att undersöka kroppens betydelse 
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i de matematiska praktikerna. I min studie har jag därför studerat och undersökt vilka kroppsliga 
intentioner och upplevelser som framträder och vilka upplevelser som blir möjliga och vilken 
betydelse det får i de matematiska praktikerna. En fenomenologisk förståelse av små barn medför att 
det blir viktigt att söka efter barns mening eller avsikter med vad de gör. Vilket för min studie har 
betytt att jag har letat efter vad barnen visar i sina handlingar och utifrån en kroppslig fenomenologi 
innebär det för att förstå begrepp, till exempel de matematiska begreppen, måste de först bli upplevda 
genom kroppen. I min studie har det blivit intressant att försöka förstå och tolka det individuella 
barnets subjektiva upplevelse i den kontexten de befinner sig i. I de båda beskrivna sekvenserna har 
jag observerat de små barnens radierande kroppsrörelser och hur detta framträder och försökt förstå 
hur det skapar en gemensam förståelse i gruppen utan att använda ett verbalt språk.  

I näst kommande del ämnar jag diskutera mitt resultat i förhållande till mina forskningsfrågor och den 
tidigare forskningen. 

Diskussion  
I denna del kommer jag med stöd i det fenomenologiska perspektivet diskutera mitt resultat i 
förhållande till mina forskningsfrågor och den tidigare forskningen. Mitt syfte för detta självständiga 
arbete och dess innehållande studie är att med Maurice Merleau-Pontys (1945/1997) filosofi om den 
kroppsliga fenomenologin och den levda kroppen undersöka de yngsta barnens kroppsliga upplevelser 
i och av matematiska praktiker. För att tydliggöra, inrikta och fördjupa syftet med undersökningen har 
jag utgått från mina frågeställningar: 

 

• Vilka kroppsliga matematiska upplevelser blir möjliga för de yngsta barnen? 

• Vilka blir de didaktiska konsekvenserna vid ett hänsynstagande till de kroppsliga 
erfarenheterna av barns möte med matematik? 

 

I de ovan beskriva sekvenserna synliggörs på olika sätt fenomenlogiska och matematiska begrepp. 
Videosekvenserna är filmade på plats i förskola som arbetar aktivt med matematik. Utifrån mina 
analyser av de två valda sekvenserna kan de båda ingå som ett exempel på en matematisk praktik. 
Sammanfattningsvis kan det sägas att utifrån min analys, att händelserna i de båda sekvenserna 
möjliggör kroppsliga matematiska upplevelser för de allra yngsta barnen. Genom ett utforskande av 
rummet och papperskorgen med hjälp av och genom kroppen, är min tolkning att de båda händelserna 
visar ett påtagligt och ett funktionellt sammanhang. Den matematiska praktiken som framträder i just 
de här sekvenserna, innehåller en mängd olika matematiska begrepp som upplevs genom olika 
perceptiva intryck i en omedelbar kroppslig upplevelse för barnen. Min uppfattning är att dessa 
sammanhang skapar möjligheter till en kroppslig upplevelse där matematiken synliggörs och görs 
konkret för de inblandade barnen. Barnen ges också möjlighet att subjektivt uppleva den kroppsliga 
matematiken där deras avsiktliga rörelser skapar ett uttrycksfullt och målande kroppsspråk. Min 
tolkning utav de båda sekvenserna är att sammanhangen genomsyras av lust och glädje och med en 
stor portion nyfikenhet från barnen. 
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I den kommande resultatdiskussionen har jag för avsikt att belysa paralleller till mitt forskningsresultat 
i förhållande till den tidigare beskrivna forskningen inom samma område. Här kommer jag även att 
diskutera min senare frågeställning där jag ämnar fördjupa och resonera kring den didaktiska 
konsekvensen. 

 

Resultatdiskussion  
Den första av mina frågeställningar som har varit ledande för min studie har varit att se vilka 
kroppsliga upplevelser blir möjliga för de yngsta barnen i matematiska praktiker. Utifrån min analys 
visar de båda beskrivna sekvenserna hur matematiska praktiker möjliggörs för de allra yngsta barnen. 
Att genom ett konkret sammanhang med hjälp en subjektiv och intersubjektiv kroppslig upplevelse 
blir barnen involverade i en engagerad och påtaglig händelse. Genom ett utforskande av 
rörelserummet och dess innehåll i form av papperskorgar och med hjälp av och genom kroppen 
synliggörs en rad matematiska fenomen och begrepp. Dessa ger genom olika perceptiva intryck en 
direkt kroppslig upplevelse för barnen. Min uppfattning är också att det som framträder visar en 
lustfylld och lekfull upplevelse. Vid ett flertal tillfällen fick jag en känsla av att barnen uppslukades av 
aktiviteterna. Detta överensstämmer med det som Steinsholt (2012) beskriver att i lek kan vad som 
helst hända och känslan av tid och rum slutar existera.  

Precis som Johansson och Pramling Samuelssons (2002, s. 126-127) beskrivning kunde jag se att den 
lekfulla och lustfyllda aktiviteten där barnen på olika sätt delade sin lekvärld med de andra, innehöll 
engagemang, hängivenhet och spänning där händelserna gav barnen en slags kroppslig förståelse av 
sin omvärld. Min uppfattning var också att händelserna skapade möjligheter där det inte var 
förutbestämt om vad som var tillåtet och inte. Likt Heiberg Solem och Reikerås (2004, s. 7) skildring 
av barns fantasifulla lek som ett positivt och tydligt tillvägagångssätt att söka till exempel matematisk 
kunskap, kunde jag se att det som framträdde kunde få betydelse för de allra yngsta barnens möte med 
de matematiska praktikerna. Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003, s. 42) framhåller lek 
som betydande då den skapar möjligheter till att utforska världen där ”barnen använder sig både av 
kropp, språk och material av olika slag för att skapa och gestalta sina erfarenheter och på så sätt gör 
de sin värld meningsfull”. Detta är något som jag tycker väl överensstämmer med mina analyser av de 
båda sekvenserna. Min uppfattning är att i dessa lekfulla och engagerande sammanhang skapas en 
meningsfull och förståelig värld för de inblandade barnen. Utifrån kan detta kan det ses som att det 
kroppsliga har en betydande roll i barnens lek, där den kroppsliga och sinnliga upplevelsen skapar 
möjlighet till att vara här och nu. 

Mitt resultat i förhållande till tidigare forskning kring matematik för de allra yngsta barnen kunde jag 
se att i de båda sekvenserna förekom det en rad olika matematiska fenomen. Utifrån Heiberg Solem 
och Reikerås (2004, s. 52ff) kunde jag se att de yngsta barnen utforskade rumsliga begrepp såsom 
djup, bredd, avstånd och riktningar där hela kroppen var involverad i utforskandet av rummet. Både 
Kärre (2013, s. 76) och Björklund (2009, s. 10, 57) menar att en matematisk tankeförmåga innebär att 
kunna urskilja olikheter och likheter och se samband mellan olika fenomen och på så sätt kunna skapa 
en förståelse om hur saker och ting står i relation till varandra. I sekvensen där Vit staplade 
papperskorgar och använde kroppen som ett redskap för att nå upp, kunde jag se att Vit utforskade 
rummet och materialet genom sin subjektiva kroppsliga upplevelse. Den kroppsliga upplevelsen 
skapade en förnimmelse som till slut bidrog till att urskilja vilken stapel som högst respektive lägst. 
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Här blev det tydligt att den sinnliga och fysiska upplevelsen bistod med verktyg till att skapa förståelse 
för det matematiska begreppet höjd.  

Reis (2011, s. 30, 170, 185) skildrar att barns handlingar inte är slumpartade och att barn använder sig 
en mängd olika varianter av inlärning. I likhet med Reis (2011) slutsats för sin studie kan jag i mitt 
resultat se att varianten som barnen använde sig av var rent kroppslig och sinnlig. Min uppfattning är 
och som går i linje med Reis (2011) att variationerna beror på barnens tidigare erfarenhet. I mitt 
resultat syns spår av att de kroppsliga upplevelserna beror från barnens tidigare erfarenhet i form av 
förnimmelser och perceptiva intryck. Precis som Reis (2011) slutsats där yngre barn beskrivs som 
egna aktörer och producenter där handlandet är strategiskt och målinriktad, är även detta något som 
jag kan se i min studie. Med fenomenologiska begrepp kan barnens görande i min studie ses som 
något subjektivt men avsiktligt och radierade i en intersubjektiv livsvärld. 

 

Den didaktiska konsekvensen 

Den andra frågeställningen som har varit drivande och som jag ämnat undersöka har varit; vilken den 
didaktiska konsekvensen blir vid ett hänsynstagande av den kroppsliga upplevelsen i de yngsta 
barnens möte av matematik. I den tidigare delen av denna uppsats under rubriken Tidigare forskning 
beskrev jag att den röda tråden i tidigare undersökningar som ofta bygger på en kognitiv- eller 
sociokulturell teori, tittar på hur barn löser matematiska problem och att små barn lär sig rätt begrepp 
med fokus på hur barn samspelar med andra barn och vuxna för att utveckla sitt matematiska 
tänkande. Slutsatserna och resultaten exemplifierar gärna betydelsen av att utmana barnens 
matematiska tänkande (Björklund 2007; Doverborg och Emanuelsson 2006). Inledningsvis för detta 
examensarbete beskrev jag min egen upplevelse av matematik ute på fältet, då jag menade att min 
uppfattning var att pedagoger alltför ofta fastnar i en för abstrakt form av matematik. Om matematiken 
går ifrån det meningsfulla och blir för abstrakt, leder detta enligt Tucker (2010) till ett sinat intresse för 
matematik hos barnen. Utifrån mitt resultat med ett fenomenologiskt perspektiv kan jag se att de 
beskrivna situationerna i den här studien upplevdes som meningsfulla och påtagliga för barnen. Att 
låta kroppens alla sinnen vara en central del i den matematiska världen kan därför ses som något 
konkret och som därför blir meningsfullt för de allra yngsta barnen. 

Av den anledningen blir det viktigt att vi pedagoger försöker förstå och tolka de yngsta barnens möte 
med sin omgivning och vad som är innebörden i deras livsvärld. Min uppfattning är att vi riskerar att 
barnen tappar intresset för matematik i tidig ålder. Precis som Linder, Powers Costello & Stegelin 
(2011, s. 36) menar måste vi därför anpassa den pedagogiska verksamheten så att de allra yngsta 
barnen får en lustfylld och positiv bild av vad matematik är, vilket på sikt kan innebära att barnen får 
en bättre grund med matematiska färdigheter. En del av den tidigare forskningen som är presenterad i 
det här självständiga arbetet utgår från ett vuxenperspektiv, vilket här innebär att det är den vuxnes 
uppgift att lära ut och förmedla kunskap vidare. Emanuelsson (2006, s. 42ff) menar att en förskollärare 
som är kunnig och välorienterad inom matematik kan inspirera och leda barns intresse till att utveckla 
matematiska uttrycksformer. Fortsättningsvis menar Emanuelsson (2006) också att de första mötena 
med den matematiska världen kan avgöra hur barns fortsatta inställning till matematik blir och 
Emanuelsson anser att om barn möts av nyfikna, positiva och intresserade förskollärare gynnar det 
små barns matematiska utveckling redan i tidig ålder. Fler och fler barn börjar i förskolan i tidig ålder 
och Reis (2011) menar att matematik för de allra yngsta måste upptäckas, beskrivas, förtydligas och 
utredas ytterligare (Reis 2011, s. 182). Här tänker jag att det innebär att vi måste ha ett mer utvidgat 
förhållningssätt till matematik och se det i ett större perspektiv. För att stödja de yngsta barnen bör vi 
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se bortom det verbala och det symboliska språket där siffror och begrepp får stor plats. Ett sätt är att 
studera och observera de yngsta barnens kroppsspråk som vi pedagoger måste bli bättre på att tolka 
och förstå. Även om vi aldrig kan helt och fullt ut förstå vad som uttrycks kan vi försöka närma oss 
genom att själva reflektera över den kroppsliga och sinnliga upplevelsen av och i en händelse. Utifrån 
mitt resultat kan det sägas att den didaktiska konsekvensen blir att jag som pedagog bör inta en 
tolkande och lyssnande position. Min uppfattning är att för att kunna vara närvarande här och nu i ett 
sådant här sammanhang krävs tålamod men också insikt om och kring hur de allra yngsta barnen 
möter sin omgivning och vad som innefattar deras livsvärld.  

Fortsättningsvis skulle det innebära att det också behövs kunskap om vad som innefattar en 
matematisk praktik för de allra yngsta barnen, att jag som pedagog kan identifiera vilka upplevelser, 
möten och begrepp som kan innehålla matematik. Emanuelsson (2006, s. 40ff) beskriver matematik 
som en upplevelse som sker i vardagssituationer och för att utveckla tänkandet i matematik kan flera 
olika uttryck användas. Till exempel beskrivs bildspråket som ett exempel på hur det matematiska 
språket kan utvecklas. Här tänker jag att med hjälp av ett fenomenologiskt perspektiv kan även de allra 
yngsta barnen, 1-3 åringarna, få möjligheten att uppleva en sinnlig och kroppsligt möte med det som 
framträder i ett bildskapande. I ett bildskapade skulle det med Emanuelssons (2006, s. 41) beskrivning 
betyda att genom att använda bildskapade som ett matematiskt verktyg kan det matematiska språket 
utvecklas. Det skulle innebära att med hjälp av en kroppslig och sinnlig upplevelse får de allra yngsta 
barnen på förskolan så småningom tillgång till ett större antal mer korrekta och exakta matematiska 
uttryck. Det innebär att de olika estetiska uttrycken såsom bild, dans och musik skulle kunna vara en 
del av den matematiska praktiken (Løkken 2006, s. 33). Den didaktiska konsekvensen blir då att låta 
dessa uttryck genomsyra tänkandet kring matematiken för de allra yngsta.  

Sammanfattningsvis med en överblick i den tidigare forskningen kan jag se att de flesta texterna 
fokuserar och konstaterar att det behövs mera forskning kring de yngre barnen och matematik och att 
det behövs ett mer utvidgat sätt att se på dessa ämnen. Även jag är av åsikten att mer forskning och ett 
breddat synfält behövs när matematik för de yngsta barnen inkorporeras i förskoleverksamheten. Efter 
ett flertal genomläsningar av tidigare forskning är jag medveten om att det finns en viss problematik 
kring fenomenologi som ensam bärare av förståelse i de matematiska praktikerna. Slutligen kan sägas 
att den fenomenologiska teoribildningen och framför allt Merleau-Pontys (1945/1997) tankar kring 
kroppens fenomenologi kan bidra med ett perspektiv. Min tolkning utifrån det att det i förskolan 
behövs flera olika teoretiska perspektiv som på olika sätt är lämpliga och användbara i den didaktiska 
verksamheten. Här tänker jag att det blir viktigt att vi pedagoger och övrig förskolepersonal bör bli 
bättre på att identifiera vår ontologiska bas som vi använder som språngbräda.  

Utifrån min studies syfte att studera den kroppsliga upplevelsen och dess betydelse i de matematiska 
praktikerna har det varit mycket lämpligt att använda den fenomenologiska teorins olika begrepp. Med 
hjälp av begreppen intentionalitet, intersubjektivitet, livsvärld och radierande har min studie gjorts 
genomförbar. Dessa begrepp har också möjliggjort att synliggöra den didaktiska konsekvensen som 
blir resultatet av att ta hänsyn till kroppens betydelse. Min slutliga uppfattning är dock att trots eller 
kanske tack vare fenomenologins inramning, kan det sägas att med hjälp av till exempel Engdahls 
(2011) och Løkken et al (2006) texter kan vi få en omfångsrikare och mer vidgat syn på hur vi ser på 
de allra yngsta barnens livsvärld i förskolan. Min förhoppning är även att min studie kan vara ett 
bidrag till en mer vidgad blick med ett tydligt fokus på kroppens betydelse i de matematiska 
praktikerna. 
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Slutsats 
I inledningen av detta självständiga arbete ställde jag frågan hur vi som pedagoger kan gå från ett 
abstrakt tänkande till ett mer greppbart och konkret medvetet tänkande. I en värld där det symboliska 
och verbala språket får stort utrymme väcks det olika frågor: på vilket sätt får då de allra yngsta på 
förskolan plats som inte har ett verbalt och förståligt tal? På vilka fler sätt än det som redan finns 
beskrivet, kan vi stödja de små barnen i deras omvärld och i de matematiska praktikerna? Min slutsats 
är genom att studera hur de allra yngsta barnen kroppsligt upplever matematik kan vi få en ökad 
förståelse för kroppens och sinnenas betydelse i verksamheten och hur vi kan planera den pedagogiska 
verksamheten så att den blir inkluderande och meningsfull. 

Min konklusion är följaktligen att kroppen har betydelse i mötet med den matematiska praktiken för 
de allra yngsta barnen. Detta får således konsekvenser för det didaktiska och hur den pedagogiska 
verksamheten formas. Utifrån min resultatdiskussion innebär det till exempel att låta de olika estetiska 
uttrycken såsom rörelse, sång och bild får vara en stor del av den matematiska praktiken. Den 
didaktiska konsekvensen är att tillåta att dessa estetiska och konstnärliga uttryck får sätta sin prägel på 
tänkandet kring matematiken för de allra yngsta. I min del om Tidigare forskning men även i min 
Resultatdiskussion, beskrev jag Vist (2006) och hans tänkande kring barn och deras ljudupplevelser. 
En annan text som ligger i linje med det är Hohrs (2006) text Estetik och upplevelse. Hohr beskriver 
hur själva upplevelsen av något skapar mening och att konst kan ge en intensiv och färgstark kunskap 
om tingens form, för att konsten studerar världen genom att betrakta den och genom det, få en 
helhetsupplevelse (2006, s. 240, 246). Hohr menar att en estetisk aktivitet behövs eftersom att den är 
medlet för upplevelsen av världen då den är konkret och direkt når våra sinnen (2006, s. 240, 250). 
Författaren menar också att det estetiska hjälper oss att befria oss från ramar och att själva upplevelsen 
av något håller samman världen och gör den meningsfull för oss människor (2006, s. 246). Detta är 
även något som är beskrivet i Skolverkets publikation Faktisk fantasi (2003) där konstens 
uttrycksmedel kan ses som ett slags redskap för att förstå livet och världen (Lindström, 2003, s. 50). 
Kanske kan matematiken och estetiken förenas mer och på ett ännu mera utvidgat sätt så att ett 
ämnesöverskridande, ett transdisciplinärt lärande och arbetssätt kan skapa möjligheter för de yngsta 
barnen att uppleva matematik i den didaktiska praktiken.  

Precis som barnen, kommer pedagoger till förskolan med erfarenheter och kunskaper som återspeglas i 
den dagliga verksamheten. Här tänker jag att vi inom förskolan måste bli bättre på att ta vara på 
pedagogers specialintressen eller andra intresseområden som kan bli en stor resursbank att hämta 
material och kraft från. Ur ett fenomenologiskt perspektiv är det min roll som pedagog att skapa 
förutsättningar för att det skulle kunna uppstå möjligheter till olika uttryckssätt. Att med hjälp av de 
estetiska uttryckssätten kan jag som pedagog skapa möjligheter till upplevelser i de matematiska 
praktikerna genom rörelse och musik. Min önskan är att det läggs stor vikt vid de estetiska 
aktiviteterna så att det transdisciplinära förhållningssättet genomsyrar alla förskoledidaktiska 
aktiviteterna.  

Som avslutning kan sägas att för min egen personliga del har detta självständiga arbete givit mig 
redskap i min blivande yrkesprofession. Genom arbetet med denna uppsats har mina tankar förstärkts 
att fenomenologin är användbar som utgångspunkt i arbetet med de allra yngsta på förskolan. Min 
önskan är att jag i min kommande yrkesroll kan ta stöd i det fenomenologiska perspektivet där min 
egen estetiska erfarenhet hjälper mig att tolka barnens radierande kroppsspråk och deras intentioner. 
Det fenomenologiska perspektivet har stärkt mig att våga använda mig av min egen kroppsliga 
erfarenhet och låta min danserfarenhet bli en del av mitt arbete tillsammans med barnen i deras 
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matematiska upplevelser och möten. Min förhoppning är att Merleau-Pontys tankar om kroppens 
fenomenologi kan lägga sig som ett täcke över hela den pedagogiska verksamheten och också ge oss 
möjligheten att stanna upp och vara här och nu.  

 

Vidare forskning 
Utifrån mitt resultat och min slutsats där kroppen får en betydande roll för de allra yngsta barnens 
möte med matematik och vad det får för didaktiska konsekvenser, skulle det vara intressant att studera 
vidare hur estetik kan påverka den matematiska upplevelsen. Det skulle på sätt vara intressant att se 
vad en sådan upplevelse av matematik gör med den individuella utvecklingen av matematik. Ett 
förslag till fortsatt forskning är att göra en longitudinell studie som följer upp barnen från deras start i 
förskolan tills de börjar skolan. Detta skulle vara relevant att utifrån dessa studier av de yngsta barnens 
matematik forska vidare kring hur den pedagogiska verksamheten i förskolan skulle kunna utvecklas 
inom området matematik. 
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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	  Xxxx	  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:	  xxx-‐xxx	  xx	  xx	   	   Tel.nr:	  xxx-‐xxx	  xx	  xx	  
Mailadress:	  xxxxxxxx@student.su.se	   	   Mailadress:	  xxxxxxxxx@student.su.se	  
	  
Hillevi	  Lenz	  Taguchi	  (handledare)	  
Stockholms	  Universitet	  
Barn	  och	  Ungdomsvetenskapliga	  Institutionen	  
Mailadress:	  xxxxx-‐xxxxxxx@buv.su.se	  
 
 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare Xxxx Xxxxxxxx innan den 28 november. Om 
du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  
 
 
Jag/Vi MEDGER att mitt/vårt barn deltar i studien. 
 
 
Barnets namn …………………..………………………………………………………………………………………………………. 
 
 
Vårdnadshavares namnunderskrift/er…………………………………………………………………………………………………… 
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