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Sammanfattning 

 
Avsikten med denna studie var att synliggöra hur barn utforskade matematiken i ett specifikt projekt 

på förskolan utifrån ett transdisciplinärt perspektiv. Samtidigt ville jag ta reda på hur andra aktörer, 

mänskliga såsom ickemänskliga, intra-agerade med barnen och hjälpte dem i deras matematiska 

utforskande. Uppsatsen hade postkonstruktionism som teoretisk utgångspunkt. För att få svar på mina 

forskningsfrågor valde jag att använda en kvalitativ metod med inspiration från etnografin. 

Datainsamlingen bestod av observationsanteckningar, fotografier och barnens teckningar. Jag 

observerade och samtidigt deltog i projektet som både pedagog och forskare. Urvalet för 

genomförande av projektet var sammanlagt fem barn, alla i femårsålder. Studien visade hur ett 

transdisciplinärt lärande uppstod då förskolebarn utforskade matematik med hjälp av andra 

uttrycksformer såsom dans, rörelse, musik, genom kroppen och tänkandet. Utforskandet skede i intra-

aktion med rummet, tingen och andra aktiva aktörer som fanns i deras omgivning. Både mänskliga och 

ickemänskliga aktörer bildade ett nätverk där alla gick in i varandra och på så sätt skapades ett 

transdisciplinärt lärande. Det andra intressanta med studien var att traditionella undervisningspraktiker 

utmanades. Med hjälp av transdisciplinaritet kunde matematiska lärandesituationer bli mer 

stimulerande och attraktiva både för barn och för pedagoger. 
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Förord   

 

Denna studie handlar om förskolebarnens matematiska utforskande utifrån ett transdisciplinärt 

perspektiv. Mitt intresse för transdisciplinaritet väcktes för två år sedan när jag började kurserna som 

ingick i magisterprogrammet i Förskoledidaktik på Stockholms universitet. Jag minns särskilt kursen 

”Förskoledidaktik- inriktning pedagogisk dokumentation och bedömning; eget trandisciplinärt och 

projektinriktat arbete i fält ” där jag mötte Anna Palmer och Karin Hultman för första gången. Dessa 

två fantastiska lärare fick mig att förändra synen på förskolebarnens lärande och kunskapsskapande. 

Genom deras föreläsningar och avhandlingar fick jag tillgång till det transdisciplinära synsättet där det 

inte finns klara gränser mellan ämnen eller mellan människor och ickemänniskor, där allt lärande 

förändras och utvecklas. Dessa upplevelser inspirerade mig att skriva den här uppsatsen som 

avslutning på min magister inom Förskoledidaktik. 

Jag vill tacka de barn som deltog i min studie samt deras föräldrar som godkände att deras barn ska 

ingå i forskningen. Utan dem skulle detta projekt inte ha kommit till.  

Jag riktar ett stort tack till Dr. Fil. Karin Hultman som började handleda mig under vårterminen 2013. 

Hennes stora engagemang och kunskap hjälpte mig att sätta på pränt mina första tankar och idéer kring 

transdisciplinaritet. Jag vill också tacka Dr. Fil. Maria Bergman som var min handledare under 

vårterminen 2014 och som uppmuntrade samt hjälpte mig med feed-back för att strukturera och 

förtydliga uppsatsen. 

Dessutom vill jag tacka min kollega Tove Andersson som lagt ned tid för att hjälpa mig att språkligt 

granska denna uppsats. Stort tack till min familj samt till min kollega Olga Boksjö vars reflektioner 

och uppmuntran fick mig att gå vidare med mitt forskningsarbete. 

Sist men inte minst vill jag tacka mina chefer Gunilla Davidsson (förskolechef-Rinkeby-Kista 

stadsdelsförvaltning) och Kerstin Fahlgren (enhetschef-Akalla förskolor) som har gjort det möjligt för 

mig att gå magisterutbildningen.  

 

 

Stockholm, juni 2014, Carmen Daniela Muntean 
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Bakgrund 

Inledning 

 “We must never be afraid to go too far, for truth lies beyond”sade den franska författaren Marcel 

Proust (1871-1922). 

I mitt arbete som lärare har jag fått ett intresse för matematik eftersom jag under åren alltmer börjat 

förstå matematik som ett kraftfullt kommunikativt redskap för att beskriva omgivningen. Jag har också 

arbetat med bild, musik, rörelse och danslekar för att ge barnen flera möjligheter till utforskande av 

omvärlden. 

Många av barnen som jag arbetar med har, under en lång period, visat intresse för flera matematiska 

områden (som till exempel sortering, volym, rum/taluppfattning och mätning) samt för andra 

uttrycksformer såsom bild, konstruktion, dans, rörelse och musik. Jag har ofta upplevt att barnen 

använder matematiken som en naturlig del i deras lekar men jag har inte uppmuntrat dem att hitta nya 

strategier för att undersöka matematiken. Jag har hållit isär matematiken från estetiska uttrycksformer 

och arrangerat lärandesituationer där jag och barnen först har genomfört matematiska lekar och sedan 

har vi ägnat tid för bild, drama, rörelse och dans. 

Inspirerad av Anna Palmers bok ” Hur blir man matematisk? Att skapa nya relationer till matematik 

och genus i arbetet med yngre barn”(2011) har jag förstått att det finns alternativa tankesätt och 

metoder som kan hjälpa barnen i deras matematiska utforskande. 

Jag har lagt märke till att många pedagoger som jag har träffat i olika pedagogiska sammanhang, i sin 

strävan att följa läroplanens riktlinjer och alla lokala verksamhetsplaner, tenderar att utgå från det 

traditionella antingen-eller-tänkandet och väljer att arbeta alternativt med olika ämnen. Fortfarande 

anses matematik som ett ämne i sig där det redan finns färdiga svar på barnens frågor med hjälp av 

passivt material som är typiskt matematisk (det vill säga färdig matematisk material). Dans, rörelse, 

bild, drama, rytmik eller musik tycks vara estetiska ämnen som barnen behöver syssla med dagligen 

på förskolan men som inte anses tangera med t.ex. något matematiskt område.  

En fråga som jag då har ställt mig är: vad händer om vi utmanar det traditionella tänkandet, anlägger 

ett transdisciplinärt synsätt och ser inte längre på matematik som ett ämne och dans eller musik som 

ett annat? Därför vill jag ta i bruk en postkonstruktionistisk teoribildning
1
 för att utforska hur barn får 

”matemusicera” eller ”dansamatematisera” (Palmer, 2011:47) i ett pedagogiskt sammanhang. Vad 

händer om vi ”går bortom uppdeladens logik, tänker i nya banor”(ibid) och försöker få syn på 

relationerna som skapas mellan olika ämnen och mellan barnen, men också mellan barnen och det 

materiella, det vill säga tingen och miljön?  

Denna uppsats kommer att handla om förskolebarnens matematiska utforskande utifrån ett 

transdisciplinärt perspektiv. 

 

                                                      

1 En postmodern syn på hur kunskap och identitet skapas i relationerna mellan olika materialiteter, både 

mänskliga och icke-mänskliga (Hultman 2011, Palmer 2011, Lenz Taguchi 2012, Skolverket 2012)(se 

avsnittet ” Teoretiskt perspektiv”). 
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Området     

  

I detta kapitel görs först en kort beskrivning av vad som står i förskolans styrdokument om 

matematik och hur pedagogerna kan få syn på matematiken i barnens utforskande. Sedan följer 

en presentation av matematiken som anses vara en ”uttrycksform” tillsammans med andra 

kreativa uttrycksformer såsom bild, dans, musik eller drama. Slutligen lyfts transdisciplinaritet 

fram, som kommer att fördjupas i avsnittet ”Teoretiskt perspektiv”. 

 

Barnens matematiska utforskande 

Enligt läroplanen för förskolan skall förskolan ”främja kreativiteten, leken och det lustfyllda 

lärandet”(Lpfö98/10:11) samt stärka barnens intressen för att skaffa ny kunskap inom flera områden 

såsom tal och skriftspråk, naturvetenskap, teknik och matematik. Det finns fyra strävansmål som berör 

just matematiken: ”förskolan ska sträva efter att varje barn 

1. utveckar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

2. utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar, 

3. utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och 

samband mellan begrepp, 

4. utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang”(Lpfö98/10:10). 

Ett sätt för pedagoger att närma sig läroplanens matematiska mål är, enligt Palmer (2011), att få syn på 

och förstå de vardagliga situationer där barnen är upptagna med att undersöka de olika matematiska 

begreppsområdena (såsom mätning, sortering, räkning). Författaren påpekar att detta kan ske med 

hjälp av allt dokumentationsarbete som pedagogerna använder i verksamheten: ”Genom att studera 

den pedagogiska dokumentationen noga och koppla ihop beskrivningen av de olika situationerna med 

matematiska begrepp och resonemang kan vi förstå mer av vad barnen är upptagna med att undersöka. 

Det blir möjligt att använda ett matematiskt språk och samtala matematiskt om det som sker i 

utforskandet”(Palmer 2011:59). Därefter blir det lärarens uppgift att ”se till att barnen får utforska 

omvärlden matematiskt”(ibid:61). 

Enligt Palmer (2011) är mätning ett område som barnen är ofta intresserade av. Författaren 

exemplifierar hur olika mätningsprojekt kan synliggöra barnens utforskande av längd, tyngd, mätning 

av till exempel sträckor, av tid, av omgivningen med hjälp av ritningar och kartbilder som kan 

förstoras eller förminskas. När barnen mäter olika konkreta material, skaffar de sig förståelse för olika 

begrepp som volym, massa, avstånd och höjd. I många av dessa utforskandetillfällen som handlar om 

mätning eller rumsuppfattning ”är barnets kropp avgörande för hur han/hon kan experimentera och 

göra upptäcken.(...) Barnet befinner sig i ett nätverk av relationer där han/hon skapar relationer till 

såväl andra barn som tingen och materialen”(Hultman 2011 refererad till i Palmer 2011:63). Med hjälp 

av sina kroppar och omgivningen kan barnen få en djupare förståelse av geometriska former och 

symmetriska mönster. När barnen undersöker vad som händer när man häller sand eller vatten i olika 

typer av bunkar, mått, rör och skålar då är det volym som intresserar barnen.  Detta kan vara en 
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utgångspunkt till ett matematiskt utforskande arbete med fokus på begreppsområdet volym. När 

barnen sitter i en ring på golvet och är upptagna med att jämföra längden på deras ben, då handlar det 

egentligen om begreppsområdet mätning (Palmer 2011:62–64). 

Ett annat matematiskt område som Palmer (2011) belyser och som verkar intressera barnen är 

sortering. Barnen tycker om att sortera olika föremål efter föremålets egenskaper såsom färg, storlek, 

form, antal eller mängd. De använder ofta ord som lika, mest, minst, oftast... eller egna ord för att hitta 

skillnader eller likheter mellan olika föremål och för att klassificera dem. De börjar så småningom 

upptäcka mönster överallt i omgivningen: på träden, grinden, löven, leksakerna, gardiner och kläder. 

Detta underlättar barnens förmåga att senare lösa och argumentera abstrakta matematiska problem som 

till exempel multiplikation (Palmer 2011:65). 

Palmer (2011:66–67) har även skrivit att taluppfattningen är ett område som ofta fångar barnens 

intresse och kan identifieras medan de sysslar med andra aktiviteter som rollekar (barnen bygger en 

affär med kassörska, kunder, kassaapprat, kvitto, pengar, olika varor som köps/säljs) eller när de 

lyssnar på ett musikstycke och räknar takter genom att rita talsymboler eller olika tecken som 

motsvarar till det barnen hör. Hon pekar på att, med utgångspunkt i det som barnen redan är 

intresserade av, kan pedagogen tillsammans med barnen undersöka flera av de begrepp som ingår i 

taluppfattning såsom antal, talmönster, fler/färre än och parbildning. Författaren skriver vidare att det 

är viktigt att utgå från barnens hypoteser och intresse för något matematiskt fenomen för att vidare 

jobba med och utforska det under en längre period. ”Om man hittar något problemområde som 

engagerar både stora och små utforskare brukar ett projekt bli utforskningsbart och utmanande under 

en längre tid”(Palmer 2011:68). 

 

Matematik - en uttrycksform som barnen använder för att undersöka 

omvärlden. 

 

Enligt Björklund (2009:17) är matematik ”ett kommunikativ redskap som hjälper barnen att beskriva 

mätbara relationer i omvärlden. Siffror och talbegrepp är exakta beskrivningar, men också begrepp 

som lång, kort, stor och liten är matematiska till sin karaktär. Barn har på så sätt en omfattande uppgift 

i att skapa mening och förståelse för matematiska begrepp och symboler som de möter i vardagen.” På 

så sätt anses matematik vara ett viktigt redskap som barnen behöver i deras kommunikation, samspel 

med omgivningen och förståelse av omvärlden. Författaren hävdar att barn tolkar och förstår sin 

omgivning med utgångspunkt i sina tidigare upplevelser och erfarenheter. Det som kommer fram i 

studien är att i barnens kommunikation och samspel visar sig en mångfald av möjligheter som vidgar 

deras förståelse av olika matematiska begrepp. I barnens vardagliga aktiviteter samt dess verbala 

kommunikation uttrycks deras förståelse för matematiskt lärande. Både det talade språket och de 

kroppsliga gestaltningarna (som Björklund kallar barnens icke-verbala språk) har en stor betydelse för 

hur barn utvecklar sitt matematiska tänkande (Björklund 2009:39–43). Det här sättet att tänka tycks 

vara i linje med den konstruktionistiska teorin
2
 som förstärker språkets betydelse för att skapa ny 

kunskap i sociala sammanhang. I Skolverkets stödmaterial nämns språket som ett av de viktigaste 

                                                      

2 Konstruktionism: en teori som utgår från att kunskap liksom människor är i ständig tillblivelse och 

förändras i utforskande miljöer där alla tillsammans är medskapare av kunskap (Dahlberg, 

m.fl.,2001,Elfström, m.fl.,2008, Palmer,2011)(se fördjupning i avsnittet ”Teoretiskt perspektiv”). 



5 

 

verktyg för produktionen av kunskap. ”Kunskap uppstår i de dialoger, möten och relationer som 

ständigt pågår i verksamheten och språket ses som något som kan användas för att så exakt som 

möjligt beskriva och representera världen”(Skolverket 2012:22). 

I och med de nya lärandeteorier som på senare åren har utvecklats, anses matematiken som en 

uttrycksform som används tillsammans med andra utrycksformer för att ett specifikt fenomen ska 

undersökas på djupet. Den kan uppfattas till exempel när man lyssnar noga på ett musikstycke eller 

när man ritar en bil. Matematik kan också identifieras i barnens naturliga rörelser när de börjar dansa 

till en favorit låt (Skolverket 2012:21–23). Enligt Palmer (2011:15) har pedagoger som arbetat aktiv 

med pedagogisk dokumentation, upplevt att matematiken är en viktig uttrycksform som används för 

att undersöka omvärlden och aktivt utforska den genom att pröva olika hypoteser och lösningar. Hon 

refererar också till Dahlberg, Moss & Pence (2001) och hävdar att matematisk kunskap kan uppstå i 

relationella förbindelser mellan människor i olika miljöer. Palmer menar att detta ger oss en ny 

förståelse för hur ”kunskap uppstår när barn utforskar ett problem tillsammans med andra aktörer i 

deras omgivning. Kunskap är inte något som finns inne i barnet, eller ute i världen, utan uppstår då 

barnet möter andra människor, frågor och miljöer”(Palmer 2011:18). 

Palmer (2011) hävdar också att pedagoger som någon gång har kommit i kontakt med 

konstruktionistiska och postkonstruktionistiska teorier börjar skapa förändringar i den pedagogiska 

verksamheten och försöker hitta fram alternativa sätt att tänka. Med andra ord utmanar man sig själv 

att inte se matematiken som ett ämne som ska läras ut i en bestämd ordning och utifrån en traditionell 

metodologi, utan att se matematiken som ”en uttrycksform eller ett språk”(Palmer, 2011:15) som kan 

dyka upp i många oväntade sammanhang i barnens vardag. 

Enligt Skolverket (2012) är det dessutom viktigt för den pedagogiska verksamheten att sammanfläta 

flera uttrycksformer, förutom det talade/skrivna språket, i strävan att skapa nya kunskaper. De kreativa 

uttrycksformerna såsom dans, rörelse, bild, musik är viktiga för att ”kunna bredda, spänna ut och 

intensifiera det område som man undersöker”( Elfström & Furness 2010 refererad till i Skolverket 

2012:23). Förskolans läroplan går i samma riktning och ger särskild plats åt estetiska uttrycksformer i 

den pedagogiska praktiken: ”Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom 

bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal- och skriftspråk utgör både 

innehåll och metod i förskolans strävan att främja barns utveckling och lärande”( Lpfö 98/10:9). 

Enligt Heiberg Solem & Reikerås (2004:7–20) utforskar barnen ofta matematik med hjälp av en 

mängd olika uttrycksformer. Författarna menar att det finns ett stort matematiskt område som barnen 

är intresserade av att undersöka dagligen medan de sjunger, lyssnar på olika musikstycken, ritar, 

målar, rör på sig, dansar eller samlar saker från naturen. De uttrycker vidare att matematisk kunskap 

skapas i många situationer, när barnen blir inspirerade av musikens rytmer, kroppens rörelser eller 

bildens former. 

I många situationer uttrycker barnen sina upplevelser och beskriver sina matematiska tankar genom 

bild (Furness, 2004 refererad till i Gottberg & Rundgren, 2006:47–49). I samma riktning skriver 

Heiberg Solem & Reikerås som hävdar att bild är ett språkuttryck som barn använder som 

tankeredskap i matematik när de inte riktigt är förtrogna med talsymboler och siffror. ”Bilder hjälper 

barnen att lösa matematiska problem då bilden konkretiserar barnens dilemma”(Heiberg Solem & 

Reikerås 2004:18). Denna konkretisering ger barnen möjlighet att förstå matematiska begrepp och 

symboler på flera sätt: ” När ett barn målar täcks en yta av papper med färg. Här grundläggs 

förståelsen av begreppet area. Barnet som ritar ett hus på pappret skapar en mängd geometriska 

figurer: cirklar, rektanglar, trianglar och kvadrater, men även raka linjer, spetsiga vinklar och vågiga 
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kurvor. Matematiken börjar med handens rörelser, långt innan skolan in i barnens liv”(Furness 2004 

refererad till i Gottberg & Rundgren 2006:48). 

Enligt Heiberg Solem & Reikerås (2004) utvecklar barnen sitt matematiska språk och sin 

begreppsbildning när de använder sig av sång, ramsor och rim. Genom olika sånger och räkneramsor 

blir det lättare för barnen att förstå de grundläggande matematikbegreppen (som till exempel Fem små 

fåglar satt på en gren- en sång där barnen upplever rytmen i uppräknandet, antalminskning). De 

skriver vidare att med hjälp av rytm, takt, melodi, tempo och ton kan förklaras ökning/minskning av 

antal, olika dimensioner av rums- och tidsbegreppen, begreppen hel, halv och fjärdedel. I räkneramsor 

förekommer ofta talorden som är viktiga för barnens förståelse av antal. Barnen upplever att det är 

roligt att leka med orden i ramsor och sånger utan att veta att de egentligen utvecklar ett matematiskt 

språk (Heiberg Solem & Reikerås 2004:136–138). 

Heiberg Solem & Reikerås (2004:55–62) skriver även att barnen får möjlighet att lära sig matematik 

när de utforskar omgivningen med sin kropp i fysisk rörelse (både inom-och utomhus, när de kryper, 

hoppar, springer i olika hastigheter eller snurrar). Författarna anser att barnen prövar ofta olika rörelser 

och har förmågan att lära sig matematik med hela kroppen. Dans och rörelse är ofta barnens sätt att 

kommunicera med omgivningen och att förstå olika fenomen med kroppen som arbetsverktyg. 

Wehner-Godée (2011:86) hävdar att barnen ” står mitt i matematiken och blir matematiska, genom att 

de relaterar till den egna kroppen.” Ahl, Falthin & Nordlöw (2007:32–35) skriver i samma riktning att 

barnen kan lära sig matematik när de målar siffror i luften med stora armrörelser i en fri dans. Enligt 

författarna kan dessutom barnen skapa olika geometriska former eller lösa matematiska problem när 

de kombinerar olika danssteg. De grundläggande elementen i en dans kan utmana barnen att både få en 

ökad kroppsmedvetenhet och hitta ett eget matematiskt språk. 

I sin bok skriver den amerikanska författaren Joyce (1994) om dansens roll i barnens utveckling: 

”Creative dance is unique. It is the only activity in which physical movement is used nonfunctionally 

and as a personal expression. It is holistic, engaging the mind, body, and spirit.Children find a 

fulfillment through dance that can be realized through no other discipline, because dance 

simultaneously involves the inner being and the physical body” (Joyce 1994:4). Hon tycker att “For 

the professional dance performer, the road to dance begins with training of the instrument, the body. In 

creative dance, the road begins with exploration of the element of dance”(ibid). Enligt författaren finns 

det fyra grundelement i dans: kropp
3
, rymd

4
, kraft

5
 och tid

6
 - och kreativ danssessioner utforskar 

                                                      

3 Kroppen: ett baselement som inkluderar kroppsdelar(som t.ex. huvud, armar, ben, händer, led) 

kroppsrörelser (böjning, vridning, stretchning men även svängning, hängning, skakning, rotering, 

hopkrympning) och steg. De kallas för ”locomotor steps: walk (a transfer from one foot to the other on 

the ground), run (a transfer from one foot to the other off the ground), leap (an extended run), jump 

(taking off and landing on both feet), hop (taking off and landing on the same foot), skip (a step hop 

with an uneven beat: an undercurve), gallop (a step leap with an uneven beat: an overcurve), slide (a 

step leap with an uneven beat: an undercurve)” och de kan delas i stegande (inkluderar spring, sport), 

enfotshopp och tvåfotshopp. Andra springrörelser är en kombination av dessa element(Joyce 1994:3).  

4 Rymden: kroppen gör former i luften (rymden) även när den står stilla. När kroppen rör sig, varje 

rörelse har följande egenskaper som faktiskt utgör dess element: riktning, storlek, plats, rörelsemönster 

och betoning(ibid). 

5 Kraften förändrar alla rörelser. Dess element är anfall (skarp eller mild), tyngd (tung eller lätt), styrka 

(spänd eller lös) och flöde (friflöde, studsande eller balanserad). 

6 Tiden: Dansensrörelser har en grundtakt som i sin tur kan ha en betoning (som är en kraftegenskap). 

De andra tidselementen är hastighet -snabb eller långsam och varaktighet -lång eller kort. Olika 

kombinationer av dessa element utgör ett rytmmönster(ibid). 
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egentligen kombinationer av dessa element (ibid). Joyce (1994) skriver även att barnen ser kreativ 

dans som en utmaning och utför den med glädje, vilket gör att den utvecklas spontant och omedvetet i 

många lärandesituationer. Hon påstår att barnen använder dansens element ihop med sina kroppar för 

att gestalta olika matematiska symboler. 

 

Transdisciplinaritet -ett nytt sätt att se på lärande? 

 

Palmer (2011) hävdar i sin studie att man utifrån ett transdisciplinärt perspektiv kan förstå hur barn 

kan utforska matematik med hjälp av till exempel sina kroppsrörelser när de hoppar eller dansar till ett 

musikstycke eller när de gör teckningar för att beskriva matematiska symboler. Hon anser att de 

matematiska utmaningarna kan dyka upp i de mest oväntade situationer. 

Enligt Hultman (2011) finns det i barnens omgivning också andra aktörer både mänskliga såsom 

ickemänskliga (den materiella miljön, rummet, tingen). De kan förstås som aktiva agenter
7
 som 

skickar olika signaler, uppmuntrar barnen att agera på ett visst sätt vilket kan påverka även deras 

matematiska utforskande. Författaren skriver även att vi, lärarna, som en självklarhet ”sätter barnen i 

centrum och riktar uppmärksamheten mot deras egenskaper, deras sätt att fungera och deras 

mellanmänskliga relationer... Men vad sker om vi förskjuter fokus från att ensidigt uppmärksamma 

barnen och deras mellanmänskliga interaktioner, till att istället förstå deras sätt att vara också som 

effekter av samspel, inte bara med andra människor, utan också med den materiella miljön, rummet, 

möbler, ting?” (Hultman 2011:17). Hon menar att linjaler, pinnar, pennor, papper, cd-spelaren, pussel, 

foton, ribbstolar eller skåp kan ses som ”aktiva samarbetspartner i barns lärande”(ibid).  

Lärandeprocesser är alltid aktuella för samhällsutvecklingen och inte minst ur pedagogisk synvinkel. 

Enligt Palmer (2011:47–48) kan man hitta alternativa sätt till det traditionella som sker i pedagogiska 

rum. Författaren ger som exempel att integrera dans/rörelse med matematik för att se kopplingen 

mellan ämnen som traditionellt sätt anses ligga långt ifrån varandra. Eftersom barnen kan jobba mer 

naturligt, på sina villkor genom att använda sina a priori kompetenser, skulle transdisciplinaritet kunna 

hjälpa dem att fördjupa sig i deras matematiska utforskande.  

Transdisciplinaritet skulle kunna förstås som ett nytt sätt att se på lärande och för barnen en naturlig 

lärandeprocess. Med denna studie vill jag väcka intresset hos flera pedagoger att förstå de 

lärandesituationer, som de och barnen dagligen är en del av, som arenor där det inte finns klara gränser 

mellan ämnen eller mellan människor och ickemänniskor, där allt lärande förändras och utvecklas. 

Området transdisciplinaritet kommer att fördjupas i avsnittet ”Teoretiskt perspektiv”. 

                                                      

7 Aktiva agenter: har i denna studie samma betydelse som aktörer, det vill säga mänskliga och icke-

mänskliga aktörer såsom barn, lärare, datorer, pennor, papper, klossar, bilder, möbler, m.m.(Hultman, 

2011) 
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Syfte och frågeställningar 

  Syfte 

 

Syftet med studien är att synliggöra hur barn utforskar matematik i ett specifikt projekt på förskolan 

utifrån ett transdisciplinärt perspektiv. Jag vill ta reda på hur andra aktörer, både mänskliga och icke-

mänskliga, intra-agerar med barnen och hjälper dem i deras matematiska utforskande. Samtidigt vill 

jag hjälpa läraren att förstå betydelsen av det transdisciplinära arbetssättet för förskoleverksamheten. 

 

  Frågeställningar   

 

 Hur utforskar barnen matematik i ljuset av ett transdisciplinärt perspektiv? 

 Hur intra-agerar barnen med andra aktörer i deras omgivning (både människor och icke-

människor) för att undersöka matematiken? 
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Tidigare forskning 

  

I detta avsnitt kommer jag att göra en kort presentation av tidigare forskning kring barnens 

utforskande av matematik med hjälp av ämnesöverskridande undervisning i skolåldern. Sedan 

följer en genomgång av den svenska forskningen gällande barnens utforskande med hjälp av 

transdisciplinaritet.  

 

Under de sista decennierna har en rad forskare- både i Sverige och utomlands analyserat hur estetiska 

ämnen kan fungera som stöd i matematikundervisningen i skolåldern. Syftet med deras forskning var 

att öka barnens intresse för matematik och deras motivation genom att göra lärandet lustfylld. Det har 

resulterat att i flera skolor i USA används metoder som integrerar dans och musik med matematik. 

”Forskarna har undersökt, arbetat fram strukturer och kommit fram till att elever måste få känna, höra 

och se matematiska begrepp för att lära sig de matematiska begreppen på djupet” (Gerofsky & Gomez 

2009 refererad till i Jonsson Ollander& Harris 2011:10). 

Sprague, Scheff och McGreevy (2006) är amerikanska forskare som skriver i en studie om dansen som 

ett viktigt verktyg för att lärandet ska rotas hos elever. De påpekar bland annat att lärarna bör använda 

sig av ämnesöverskridande undervisning för att påverka elevernas matematiska tänkande. De har 

undersökt hur till exempel dans och rörelse kan användas i skolor som inlärningsmetod i matematik. 

De hävdar att denna metod ses som ett komplement till den traditionella undervisningen där eleverna 

har möjlighet att lära sig matematik på alternativa sätt (till exempel genom att använda kroppen, 

genom att se och tolka olika matematiska begrepp och få en förståelse för dem med hjälp av olika 

danskoreografier). 

I Sverige har dans tillsammans med matematik använts som metod för att hjälpa högstadieelever att nå 

målen i matematik. 2008 startade ett pilotarbete i Johan Skytteskolan (Älvsjö) där dansläraren Ninnie 

Andersson tillsammans med matematikläraren Helena Fridström utvecklade disciplinen ”Dansmatte”. 

Deras dansande mattelektioner hjälpte eleverna att fördjupa sig i geometri, bråk och procent på ett 

kreativt sätt. Elevernas motivation för matematik ökade och arbetet upplevdes samtidigt roligt. 

Med åren har intresset för ”dansmatte” vuxit och flera lärare och elever från hela landet vill fördjupa 

sig i det nya ämnet. Därför har Institutet Dans i skolan under 2011 producerat ett läromedel (som 

innehåller en DVD och en bok)som heter ”Dansmatte för högstadiet. Att dansa matematik.” Institutet 

Dans i skolan arrangerar utbildningsdagar och kurser i Dansmatte. Målet är att inspirera och stödja 

elever och lärare att genom dansen främjas lärandet. 

I deras kvalitativa studie försöker Lundin-Schreiber & Yan (2010) ta reda på vilka möjligheter som 

finns inom svensk förskola/skola att integrera skapande verksamhet med matematik för att stärka 

barnens matematiska förståelse och intresse för detta ämne. Samtidigt vill de ta reda på hur ofta 

pedagogerna använder sig av ett integrerat arbetssätt för att göra matematiklärandet meningsfullt. 

Studien byggs på material från litteraturstudier och intervjuer som utförs på lärarnas arbetsplatser. 

Resultaten av studien visar att estetiska uttrycksformer som bild och form används oftare som verktyg 

för pedagoger när de planerar och genomför matematiska aktiviterer med barnen. Andra 

uttrycksformer såsom musik, dans, rörelse och rytmik förekommer väldigt sällan i de lärande 



10 

 

situationerna som har matematik i fokus. Författarna anser att ett integrerat arbetssätt ger barnen flera 

möjligheter att, genom olika estetiska utrycksformer, förstå abstrakta matematiska begrepp. Enligt 

dem är detta ett betydelsefullt område som är värt att utveckla och forska mer om.  

Med praktisk tillämpning inom svensk förskola, har Palmer (2011) skrivit boken ”Hur blir man 

matematisk? Att skapa nya relationer till matematik och genus i arbetet med yngre barn ”där hon 

samlar flera exempel på matematiska utforskande arbeten där förskolebarnen lär sig matematik på 

alternativa sätt. Hon ger förslag på projekt där barn tillsammans med pedagoger försöker frigöra sig 

från det traditionella tänkande om matematiskt lärande för att i stället utforska och experimentera olika 

matematiska begreppsområden med hjälp av transdisciplinaritet. Utifrån detta perspektiv kan barn och 

pedagoger utforska och pröva olika hypoteser genom att knyta samman flera uttrycksformer såsom 

matematik, dans, musik, bild, drama och skapa nya ämnen som till exempel dansamatte eller 

mattemusik. Hon menar att det handlar också om att man försöker tänka på matematik i nya banor där 

lärande är inte något linjärt som kan följa en förutbestämd väg, utan lärande är något som skapas 

mellan människor och material, i relationella fält. Det är ett tänkande om lärande som ”gör det möjligt 

att rikta blicken mot det som sker i mellanrummen, i mötena mellan olika aktörer, både mänskliga och 

icke-mänskliga: barn, lärare, datorer, pennor, papper, bilder, klossar, möbler, etc.”(Palmer 2011:22). 

Nilsson & Nerdal (2012:124–131) lärare vid Forskarskolan-Uppsala Universitet beskriver i deras 

artikel ett projekt som blev 2011-års Skolutvecklingsvinnaren. Projektet påbörjades 2007 med ett 

samarbete mellan Folkhögskolan i Linköping och Linköping Universitet. Det handlade om ett 

tvärvetenskapligt projekt med ett ämne i fokus som hade en tydlig modell för att ge eleverna goda 

förutsättningar för fortsatta studier och som utvecklades med hjälp av ett transdisciplinärt 

förhållningssätt. Enligt forskarna handlar detta transdisciplinära förhållningssätt (till skillnad mot 

interdisciplinaritet som bara byggs på samverkan mellan discipliner) om lärandeprocesser där olika 

aktörer intra-agerar på flera sätt för att slutligen leda fram till kunskapsutveckling. Det anses att det 

viktiga med transdisciplinaritet är att ”det upplöser gränserna mellan disciplinerna och att detta är den 

djupaste formen av samarbete”(Alvargonzales 2011 refererad till i Nilsson & Nerdal 2012:125).  
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Teoretiskt perspektiv 

I detta avsnitt görs en introduktion av begreppet ”transdisciplinaritet”, följd av en presentation 

av transdisciplinärt lärande och arbetssätt med en genomgång av några begrepp (mänskliga och 

ickemänskliga materialiteter, aktörer/agenter, intra-aktiviteter, bodymind, rhizomer) som hör 

ihop med detta område.  

Slutligen beskrivs det konstruktionistiska synsättet om kunskap och lärande som på senare år 

har blivit en utgångspunkt för den postkonstruktionistiska teoribildningen. Med den 

postkonstruktionistiska teorin är det inte bara sociala samspel och interpersonella relationerna 

som har betydelse i pedagogiska sammanhang, utan också miljön, materialen och den fysiska 

omvärlden som spelar stor roll för att förstå barnens lärande samt pedagogernas arbetssätt.  

 

Begreppet ”transdisciplinaritet” 

 

Transdisciplinaritet är ett begrepp som forskarna Jean Piaget, Edgar Morin och Eric Jantsch kom ut 

med i samband med ett symposium som hölls i Nice, Frankrike, år1970. Fysikern Basarab Nicolescu, 

president för Internationella centrum för transdisciplinär forskning och studier (CIRET) var en av dem 

första pionjärer i forskningen kring transdisciplinaritet. Redan 1987 förfogade han över 160 forskare 

inom olika områden från 26 länder som ingick i hans team med uppgift att utveckla transdisciplinära 

metoder på Utbildningsområdet. Såsom Nicolescu (2004,2012) påpekar i sina publiceringar, utifrån en 

ny betraktelsevinkel, skulle dessa metoder öka flexibiliteten för elever/studenter i att förstå 

fluktuationerna i gränserna mellan olika discipliner. De skulle härmed kunna skapa nya länkar mellan 

disciplinerna genom att använda olika typer av intelligens- inte bara intelligensen av huvudet men 

också kroppen, känslorna, och så vidare. 

I sin studie skriver Nicolescu (1996:27) följande:” As the prefix Trans indicates, transdisciplinarity 

concerns that which is at once between the disciplines, across the different disciplines, and beyond all 

discipline. Its goal is the understanding of the present world, of which one of the imperatives is the 

unity of knowledge.”
8
 Trans betyder som är på samma gång mellan disciplinerna, tvärs över olika 

discipliner och bortom all disciplin. Ett av grundvillkoren, för att kunna förstå eller beskriva den 

nuvarande världen, är kunskapens enhetliga karaktär-vilket transdisciplinaritet betraktar som sådan.  

 

 

 

                                                      

8 Kommentar: det är den engelska översättningen från originalmanuset som är skriven på franska: ” La 

transdisciplinarité concerne, comme le préfixe”trans” l´indique, ce qui est à la fois entre les disciplines, à 

travers les différentes disciplines et au delà de toute discipline. Sa finalité est la comprehension du 

monde present, dont un des impératifs est l´unité de la connaissance”( Nicolescu 1996:27). 
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Transdisciplinärt lärande och arbetssätt 

 

Enligt Palmer (2011:47) kan ett transdisciplinärt lärande utmana läraren att se allt som skulle hända i 

det pedagogiska rummet, de relationerna som sker mellan barn och andra typer av materialiteter, både 

mänskliga och icke-mänskliga
9
. Hon skriver vidare att man kan föreställa sig en lärandesituation där 

läraren kan utmana barnen att använda till exempel dans och musik för att lära sig olika matematiska 

begrepp. När barnen får möjlighet att knyta samman flera uttrycksformer på ett kreativt sätt, skapar de 

nya förbindelser till omvärlden. 

 ”I olika sammanhang, skapar barnen relationer med både mänskliga och ickemänskliga materialiteter. 

Inte bara människan, utan också tingen/platsen ses som aktiva performativa agenter
10

 som gör något 

med barnens lärande”(Hultman 2011:9). Enligt Hultman är alla dessa materialiteter ko-producenter av 

lärande.   Författaren konstaterar att ickemänskliga materialiteter påverkar formandet av barnens 

tänkande och utforskande. Alltså tingen, allt som inte betraktas som mänskligt, förstås inte bara som 

passiva verktyg som används för att producera kunskap, utan de gör också något med oss i olika 

lärandesituationer. 

I samma riktning skriver Lenz Taguchi som hävdar att ” ting och material (så kallade ickemänskliga 

materialiteter) är inte passiva instrument som vi människor bestämmer oss för att använda, utan de är 

aktiva medaktörer som samarbetar och samhandlar med oss och med våra kroppar: vi gör något med 

dem och de gör något med oss i våra pedagogiska praktiker”(Lenz Taguchi 2012:9).  

Palmer (2011:48) hänvisar till Lenz Taguchi (2009) då hon skriver att” det går inte att dra tydliga 

gränser mellan olika slags kroppar, mänskliga och ickemänskliga i ett transdisciplinärt lärande. Det 

transdisciplinära handlar om att rikta blicken mot mellanrummen och de intra-aktiviteter 
11

som pågår 

mellan material och diskurser
12

 i dessa snåriga lärandesituationer”. Enligt Lenz Taguchi (2012:17) kan 

man uppmärksamma ”många andra möjligheter till mångskiftande och komplexa intra-aktiviteter som 

kan uppstå mellan alla de aktiva performativa agenterna: musiken, barnens kroppar i rummet, deras 

rörelser överförda till geometriska figurer, siffror och beräkningar utifrån rytmerna och melodierna.” 

Författaren hävdar att nya komplexa intra-aktioner sker ”när vi omvandlar våra traditionella 

undervisningspraktiker till tvärvetenskapliga praktiker i öppna klassrum, och när vi använder till 

exempel musik och dans för att tänka matematiskt”(ibid). 

                                                      

9 mänskliga och icke-mänskliga materialiteter: människor, celler i kroppen (som då kallas mänskliga 

materialiteter) tillsammans med pennor, stolar, böcker...(som kallas icke-mänskliga materialiteter) är 

delaktiga i våra kunskapande processer. De får saker att förändras och skapar kraft i förhållande till 

mänsklig kunskap(Lenz Taguchi 2012:23,61). 

10 aktiva performativa agenter: inte bara andra människor men också materialet, tingen (en bok, en stol, 

en penna, ett papper, o.s.v.) får saker att hända runtomkring oss, de får oss att tala och agera på 

specifika sätt (Palmer 2011:43). 

11 intra-aktiviteter: Begrepp konstruerat av den feministiska fysikern Karen Barad (2007) för att” skilja det 

från inter-aktion som betecknar en relation mellan ontologiskt sett tydligt separerade subjekt/objekt: 

intra-aktion refererar istället till relationer där alla agenter (mänskliga och icke-mänskliga) som ingår i 

relationen påverkar och/eller förändrar varandra och där det inte går att tydligt visa var gränsen mellan 

den ena agenten och den andra går. De samkonstituerar varandra”(Lenz Taguchi 2012:25). 

12 diskurser: enligt den franske filosofen Michel Foucault är diskurs en specifik praktik som producerar en 

viss typ av uttalanden; olika sammanhang kan beskrivas som diskurser; vissa sätt att tala och agera 

som alla har utan att tänka på det och som på ett osynligt sätt styr verksamheten(Palmer 2011:38). 
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Palmer (2011:47–48) tycker att, när vi arrangerar olika lärandesituationer där barnen får möjlighet att 

”dansamatematisera”,”tänkagöra”, ”mätakänna”eller”matemusicera”, förflyttar vi oss från det 

traditionella antingen-eller-tänkandet och börjar få syn på nya kreativa samhandlingar
13

 där alla 

materialiteter intra-agerar och har betydelse för kunskapsproduktionen. Hon refererar också till Barad 

(2007) och skriver att ” i ett transdisciplinärt lärande skapas relationer mellan olika ämnen och mellan 

människor, men också mellan människor och det materiella, det vill säga ting och platser... i det här 

perspektivet blir också tid och plats agentiska
14

 i mötet med människor och våra föreställningar och 

idéer” (Palmer 2011:48).  

Enligt Palmer (2011:48) kan barnen ”lära sig matematik och dans genom kroppen och tänkandet, 

rummet och tingen (...) i ett överskridande, transdisciplinärt lärande.” Författaren menar att 

pedagogerna kan konkret iscensätta pedagogiska lärandesituationer där till exempel ett matematiskt 

språk kan materialiseras i dansens olika rörelser, när barnens kroppar ihop med materialet, rummet, 

tingen aktiverar ett nytt matematiskt tänkande.  

En viktig aspekt som både Palmer (2011) och Lenz Taguchi (2012) uppmärksammar är det 

transdisciplinära arbetssättet som anses vara betydelsefull för förskoleverksamheten, eftersom det 

förändrar synen på lärande och kunskapsskapande. ”Ett transdisciplinärt arbetssätt betyder också att 

man inte bara arbetar tillsammans, utan att man vågar och får låna arbetsredskap från varandra och 

arbetar inom varandras arbetsfält”(Palmer 2011:47). Genom att pröva nya strategier tillsammans med 

barnen och kombinera till exempel ett matematiskt innehåll med estetiska uttrycksformer som musik, 

dans eller bild, sätter vi igång nya lärandeprocesser där ”barnen blir till som lärande subjekt samtidigt 

som de lär”(ibid:48). 

Lärande uppstår i en intra-aktiv pedagogik 

 

Med hjälp av intra-aktivitet kan vi utöka det fokus vi har på sociala relationer mellan barn, eller 

mellan barn och lärare/föräldrar till även samspelet med tingen, materialen, miljön och deras agens
15

 

för barnens identitetsskapande
16

 och kunskapsskapande. Enligt den feministiska fysikern Karen Barad 

(2007) är det omöjligt att separera kunskapskapande från identitetsskapande, eftersom de pågår 

samtidigt. När vi, till exempel skapar matematiska lärandesituationer tillsammans med barnen, sätter 

vi igång situationer där matematisk identitet också skapas. ”Alltså, vi blir till som matematiska subjekt 

på samma gång som vi lär oss något matematiskt”(Palmer 2011:21). Palmer hävdar att i pedagogiska 

praktiker kan uppmärksammas hur barnens och lärarens matematiska självförståelse förändras på 

samma gång som de lär sig matematik. Vi skapar en annan relation till matematiken när vi undersöker 

                                                      

13 samhandlingar: människor tillsammans med icke-människor åstadkommer något eller skapar något nytt 

(Lenz Taguchi 2012:22). 

14 agentiska: miljön och tingen förstås som kraftfulla och aktiva i konstituerandet av kunskap(Palmer, 

2011:43). 

15 agens: begrepp som traditionellt används för att beskriva en individs möjlighet att agera, välja och 

påverka, med ett självständigt tänkande; i studien betyder att alla materialiteter får saker att 

hända(Lenz Taguchi 2012:23). 

16 identitetsskapande: i lärande sammanhang betyder att tänka oss att identitet skapas både genom de 

handlingar som utförs av barnet själv och den makt barnet utsätts för via uttalanden, blickar och andras 

handlingar (Palmer 2011:39). 
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matematiken med hela kroppen och med materialet, tingen, miljön som vi på ett omedvetet sätt är 

beroende av. Hon refererar till Hultman (2011) och skriver vidare att materialen, tingen, miljön ”gör 

något med oss och får oss att agera prata, samspela, det vill säga att de blir agentiska” (Palmer 

2011:44).  

Med hjälp av Barads teorier om intra-aktivitet blir vi mer medvetna om den starka kraften som den 

ickemänskliga materialiteten har över barnen i olika lärandesituationer. ”Lärande uppstår och kunskap 

skapas i de ömsesidiga förbindelserna mellan olika materialiteter som gör sig begripliga för varandra” 

(Barad 2007:140). I samma riktning skriver Lenz Taguchi att intra-aktiv pedagogik egentligen innebär 

att förflytta vår uppmärksamhet från de inter-personella relationerna och på det barnen säger/gör, till 

de intra-aktiva relationerna mellan barnen och den materiella omgivningen som består av” föremål och 

artefakter som vi använder, rum och platser som vi befinner oss i. I detta pedagogiska tänkande 

betraktas alltså alla organismer, material, ting och kroppar som starka performativa agenter i lärandet” 

(Lenz Taguchi 2012:19). Språket förstås också som en form av performativ agent som har kraft att 

förändra händelser när ord och begrepp intra-agerar med andra materialiteter.  

Utifrån samma perspektiv skriver Palmer(2011:46) att ett begrepp som kan bidra till en ökad förståelse 

för hur lärande sker inte bara genom intellektet utan också via kroppen och sinnena är bodymind. Det 

betyder att barnen utforskar och lär sig med både kropp och tanke samtidigt. Detta kan hjälpa 

pedagogerna att planera lärandesituationer för barnen på ett alternativt sätt, genom kombinationer så 

som ”tänkagöra”, ”kännatänka”, ”hoppafundera”,”beräknakänna”(ibid). 

Lenz Taguchi (2012:43) refererar till Merrell (2003) och Hultman (2011), då hon skriver att 

”lärandesituationer försiggår precis lika ofta och samtidigt mellan exempelvis händer som hanterar 

(samarbetar med) materiella ting, som i det tänkande/kännande kroppsliga/intellektet (”bodymind”) 

som hanterar (samarbetar med) begrepp, föreställningar och känslor.” Med andra ord kan vi anordna 

matematiska lärandesituationer där det kan finnas möjligheter för våra barn att utforska olika 

matematiska begrepp (som längd, tid, rumsuppfattning, tal) med både kropp och tanke samtidigt.  

Lenz Taguchi skriver att utgångspunkten för en intra-aktiv pedagogik skulle kunna vara en fördjupad 

förståelse om ” hur materialitet och diskurser samkonstituerar
17

 såväl den mänskliga kroppen som 

andra fenomen i världen”( Lenz Taguchi, 2012:51). Hon pekar på att det i pedagogiska praktiker kan 

detta innebära att tänka på andra sätt än vi brukar göra, nämligen att” ta fasta på de förändringarna och 

differentieringar i exempelvis barnets lärande, eller de skiftningar i subjektiviteten/identiteten som 

uppstår när barnet samhandlar och intra-agerar med andra performativa agenter i olika 

lärandesituationer”(ibid 2012:55). Med andra ord behöver vi fokusera på de lärandefenomen som 

skapas som resultat av alla intra-aktioner mellan barnen och olika materialiteter som finns 

runtomkring i det pedagogiska rummet och som har en avgörande roll för kunskapsproduktionen. 

  

 

 

                                                      

17 Kommentar: se begreppet ”intra-aktiviteter”-sidan 12. 
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Ett annat sätt att tänka om kunskap och lärande? 

 

I den reviderade Läroplanen för förskolan (Lpfö 98/10) betonas att den pedagogiska verksamheten ska 

genomföras så att den stimulerar varje barns utveckling och lärande i samspel med omgivningen. 

Enligt Skolverket (2012) anses detta vara i linje med de postkonstruktionistiska teorier som utgår ifrån 

att det är omöjligt att separera barnet från sin omgivning eftersom varje barn är beroende och samtidigt 

en integrerad del av verksamheten som består av andra barn, lärare, leksaker, möbler, böcker, pennor, 

olika dokumentationer, rörelser, ljud, diskussioner och så vidare. ”Alla dessa delar samverkar i en 

pedagogisk verksamhet och de fungerar tillsammans nästan maskinellt. Barnet kommunicerar på olika 

sätt ständigt med omvärlden och samarbetar därmed med människor, ting och företeelser som finns i 

förskolans värld”(Skolverket 2012:9). Det uttrycks vidare att, utifrån den aktuella forskningen, blir det 

möjligt att förstå hur lärande uppstår i relationer mellan människor och mellan människor och den 

materiella miljön: ”Lärandet ses inte längre som en individuell, isolerad och oberoende aktivitet, utan 

snarare som något som är sammankopplat med den omgivande miljön och med andra människor. 

Inom pedagogiken och didaktiken finns det idag ett antal forskare som utgår från både 

konstruktionistiska och postkonstruktionistiska teorier för att undersöka hur kunskap och identitet 

uppstår i olika slags pedagogiska miljöer och hur samspelet mellan omgivningen och individen kan 

förstås”( Hultman 2011,Lenz Taguchi 2010, Olsson 2009,Åsberg 2010 refererad till i Skolverket 

2012:10). 

Palmer (2011:21) uttrycker att, med hjälp av dessa teorier, ser man inte lärandet som linjärt utan som 

en väg som slingrar sig hit och dit och där man inte vet var man hamnar. Lärandet ses som något som 

är i rörelse och som förändras och skapas mellan de som deltar, materialet och platsen. Hon refererar 

till Lenz Taguchi (2010) och skriver att lärandet likt ”rhizomer”
18

 inte går i förutbestämda banor, inte 

alltid linjärt eller progressivt, utan ”det breder ut sig åt olika håll och vidgas vid varje ny uppkoppling 

till en annan person eller ett material.” Enligt författaren uppstår alltid lärande i rhizomatiska nätverk, 

icke-linjära, i förbindelserna mellan ting, miljö och i barnens samspel (Palmer 2011:21). 

Utifrån ett konstruktionistiskt perspektiv, enligt Skolverket (2012) ,ses inte kunskap som en sann 

representation av världen, utan den kunskap som människor har är den de konstruerar tillsammans här 

och nu. Kunskapen skapas mellan människor i deras undersökande. ”Kunskap, liksom verkligheten-

världen, människorna och samhället- är något föränderligt och i ständig tillblivelse, något som vi alla 

är delaktiga i att omskapa”(Elfström m.fl.2008, Dahlberg m.fl.1999, Åberg & Lenz Taguchi 2005 

refererad till i Skolverket 2012:21). 

I det pedagogiska arbetet kan detta synsätt innebära att först fokusera på början utan att ha ett 

slutgiltigt mål där resultaten är känt i förväg. När utforskandet har startat blir det möjligt att följa upp 

processen med olika problemlösningar, barnens upplevelser, nya och oväntade frågeställningar som 

kan föra utforskandet vidare. När barn och vuxna konstruerar kunskap tillsammans och fördjupar sig i 

nya hypoteser utan att på förhand ha ett bestämt kunskapsinnehåll, då kan detta beskrivas som ett 

konstruktionistiskt sätt att se på lärande (Skolverket 2012:21–25). 

                                                      

18 Rhizom: ett begrepp hämtat från biologin och betecknar vissa växters rotsystem. Begreppet används av 

dem franska filosoferna Gilles Deleuze och Félix Guattari (1987) för att beskriva hur kunskap växer och 

breder ut sig åt olika håll, går i hit och dit i oförutsägbara banor, och inte på något sätt är linjärt eller 

progressivt. I rhizomatiska nätverk alltid uppstår lärande; det breder ut sig hela tiden till en annan 

individ eller ett material (Palmer, 2011:20). 
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Inom den konstruktionistiska teorin är fokus på de mellanmänskliga relationerna som i ett socialt 

sammanhang och genom språket producerar kunskap: ”Kunskapen uppstår i de dialoger, möten och 

relationer som ständigt pågår i verksamheten och språket ses som något som kan användas för att så 

exakt som möjligt beskriva och representera världen där utanför” (Skolverket 2012:22). Det som 

uppmärksammas i första hand är det som sägs och görs mellan barn, mellan barn och personal. Miljön, 

materialet, de relationerna mellan barn och den fysiska omgivningen har inte spelat en så centralt roll 

för att förstå barnens lärande. Man kan säga att leksakerna och allt annat material i förskolan ”har fått 

sin betydelse genom språket, genom hur barn och personal talar om dem samt hur de fungerar och 

används” (ibid). 

Enligt Dahlberg, Moss & Pence (2001:77) är uppmärksamheten i pedagogiska praktiker riktad 

antingen mot det individuella barnet och dess egenskaper, eller mot det som sker mellan människor, 

eller de mellanmänskliga relationer som pågår kontinuerligt i verksamheten. Man tänker inte så 

mycket att ” barn i förskolor och skolor i varje ögonblick befinner sig mitt bland mängder av 

ickemänniskor som är med och dikterar villkoren för deras möjligheter att handla, att röra sina 

kroppar, att samspela, leka och utföra uppgifter”(Hultman 2011:1). 

Inom postkonstruktionism uppmärksammas både de sociala relationerna men också relationerna 

mellan människor och den fysiska omgivningen. Enligt Hultman (2011) blir det möjligt att förstå på 

djupet barnens lärande genom att se ” den myriad av relationer som pågår mellan barnen, materialen 

och miljön.(...) Barnen ständigt tycks vara upptagna med att upprätta relationer till sin omgivning, 

såväl till andra människor som till böcker, pennor, färger, leror, vatten och papper(...) Saker och ting 

gör något med barnen, det får dem att vilja titta noga på, känna på och undersöka. Materialen får en 

betydelse för barnens engagemang och intresse”(Hultman 2011 refererad till i Skolverket 2012,s.26–

27). 

Det är ett annat sätt att tänka kring lärande, som Palmer (2011:20) också påpekar, där relationer mellan 

barn och den fysiska miljön är lika viktiga som sociala relationer. ”Det är ett alternativt sätt att tänka 

där man inte kan skilja den som lär något från det som lärs, eller från den fysiska miljön där lärandet 

sker. Allt förstås som sammanflätat och relationellt”(Barad 2007,Lenz Taguchi 2012 refererad till i 

Skolverket 2012:27). I relationella fält är kunskap något som skapas mellan människor och mellan 

människor och material. Enligt Palmer uppstår alltid lärande i de trassliga nätverken, i förbindelserna 

mellan ting, miljöer och i människors samspel. Med andra ord kan man uppmärksamma att, i mötena 

mellan barn och andra aktörer, både mänskliga och ickemänskliga, uppstår alltid någon form av 

lärande (Palmer 2011:21). 

I det följande kommer jag att beskriva den valda metoden inom ramen för projektet. 
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Metod  

 

I detta kapitel beskrivs metodvalet utifrån studiens syfte för att synliggöra hur barn utforskar 

matematik i ett specifikt projekt på min nuvarande arbetsplats, utifrån ett transdisciplinärt 

perspektiv. Valet av en kvalitativ metod med sina för-och nackdelar, samt urval, genomförande 

och databearbetning kommer att diskuteras. Sist belyses undersökningens tillförlitlighet samt de 

etiska aspekterna som en forskare måste ta hänsyn till. 

Val av metod 

 

I denna studie har jag använt en kvalitativ metod för att samla in och analysera all data, i min dubbla 

roll både som forskare och som pedagog som deltar i barnens vardagliga verksamhet.   

Enligt Ahrne & Svensson (2012:17) ”när man använder kvalitativa metoder och till exempel gör 

intervjuer eller deltagande observationer kommer man ofta förhållandevis nära de miljöer och 

människor som forskningen handlar om. Dessutom finns det stora möjligheter att löpande anpassa och 

fördjupa forskningsfrågorna i relation till vad som sker under fältarbetet.” En av fördelarna med 

kvalitativ metod är att ”det finns en större flexibilitet i själva forskningsprocessen där avståndet mellan 

att vara ute på fältet, att observera eller intervjua och att analysera empiriskt material är mycket 

mindre”(ibid). En nackdel med en kvalitativ forskningsansats kan vara att ”den ställs andra krav på 

trovärdighet och generaliserbarhet än kvantitativ forskning, som lutar sig mot en omfattande statistisk 

apparat. Forskaren har inte färdiga analysmodeller utan måste i större utsträckning utveckla egna 

analysverktyg och strategier” (ibid). 

Etnografiskt inspirerad metod 

 

I denna studie, inspirerad av etnografi
19

, använder jag deltagande observation. Enligt Olsson & 

Sörensen är deltagande observation ”en forskningsmetod som tidigare förknippades med antropologi 

och etnografi men numera även används utanför dessa discipliner. Observatörens roll och den 

händelse eller situation som observeras har betydelse för resultatens giltighet”(Olsson & Sörensen 

2011:139). 

Kärnan i denna metod är min närvaro i barnens lek där jag fokuserar på det de säger/ gör tillsammans 

och med materialet/rummet som de har tillgång till. I detta fall, med utgångspunkt i det som barnen är 

upptagna med att undersöka, startas ett projekt som har fokus på barnens matematiska lärande utifrån 

                                                      

19 Etnografi: en form av kvalitativ bearbetningsmetod som innebär för forskaren att försöka förstå 

beteenden och lära känna kulturer genom att gå ut och vistas i dem och lära känna människor i deras 

vardagsnära sysselsättningar. Etnografin speglar en holism, dvs. synsättet att människors agerande är 

influerade, direkt eller indirekt, av allt som sker i eller omkring deras liv(Olsson & Sörensen 2011:168–

169). 
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det transdisciplinära perspektivet. Enligt Palmer (2011:68) ”det gäller att som lärare ha både ögon och 

öron på helspänn och spana på det som tycks intressera barnen och dokumentera detta.” Jag använder 

inte observationer på ett traditionellt sätt: - istället för att sortera och kategorisera det jag ser, är min 

intention att ” ge röst åt de många olikheter som finns i barnens strategier och begreppsliggöranden” 

(Lenz Taguchi 2012:68). Eftersom jag arbetar dagligen med barnen som ingår i min studie, är jag en 

naturlig deltagare i barnens projekt och observerar samtidigt barnens resa mellan olika uttrycksformer 

och kommunikationssätt för att lära sig matematik. 

Som deltagande observatör har jag möjlighet att föra observationsanteckningar, fotografera barnen och 

ta del av barnens egna teckningar. Detta görs för att först illustrera projektet samt för att senare få ett 

bredare perspektiv för analysen av projektet utifrån studiens syfte, frågeställningar och de nämnda 

begreppen inom det teoretiska perspektivet. 

Deltagande observation innebär för mig som forskare att jag försöker fånga det som sker i rummet och 

samtidigt vara delaktig i barnens lek och miljö, utan att på något sätt ta över. ”Den deltagande 

observationen innebär att delta i den studerade gruppens vardagliga liv. Deltagandet ger upplevd 

förståelse för forskare av vad som sker”(Olsson & Sörensen 2011:169).  

Nackdelen med deltagande observation kan vara att mitt strävande efter en inifrån förståelse kan leda 

till att det kan vara svårt att objektivt förhålla mig till det jag observerar och komma in i en annan roll. 

Det kan hända att ”en forskare som är arbetande och deltagande observatör i barnverksamheten kan 

förlora sin forskaridentitet. Då försvinner fokus från forskarfrågorna till förmån för de mer 

pedagogiska-, ordnings- och organisationsfrågor som i vardagen är pedagogernas ansvarsområden. 

Detta dilemma har skapat idéer om en postmodern etnografisk hållning som bygger på att informanter 

och respondenter själva blir medforskare och öppet delaktiga även i forskningsprojektets 

frågekomplex”(Lind 2001:36).  

Urval och avgränsningar 

 

För mitt projekt valde jag att arbeta med sammanlagt fem barn, efter att två barn spontant satte igång 

matematiska lekar ihop med rörelser/dans och sång (se tillfälle ett i avsnittet ”Presentation av projektet 

och analys”). 

Urvalet av bara fem barn i samma ålder kan ses som en liten grupp men för mitt projekt har detta val 

inneburit ett medvetet försök att ta på mig forskarrollen och observera en och samma barngrupp under 

flera tillfällen. Dessutom var jag intresserad av att följa upp själva lärandeprocessen, inte av 

processens spridning beroende på barnens åldrar. Samtidigt valde jag att låta barnen dansa matematik 

för sig själva utan att bli distraherade eller störda av en större barngrupp med troligen andra intressen 

samtidigt. Vid första tillfälle tittade jag på barnens matematiska utforskande i interaktion med 

varandra och med hjälp av olika uttrycksformer och kommunikationssätt. Min utmaning kändes större 

vid de andra tre följande tillfällen, då jag försökte fånga de intra-aktionerna som uppstod mellan alla 

fem barnen som deltog och den materiella miljön, rummet, tingen som blev aktiva aktörer i deras 

matematiska utforskande.                       

Jag valde både flickor och pojkar eftersom jag inte ville lägga in något genusperspektiv i studien utan 

fokusera enbart på processen i sig. Under projektets gång fick flickor och pojkar ”dansamatematisera” 

tillsammans. Detta innebar för mig att försöka gå ”bortom dualistiska uppdelningar mellan å ena 
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maskulint, rationellt, objektivt och huvudcentrerat tänkande och den andra feminint, spontant, 

känslocentrerat kroppsligt lärande”(Palmer 2011:47) och fokusera på den transdisciplinära aspekten. 

Jag skulle också tillägga att genusperspektivet inte skulle vara en avgörande faktor för 

resultatutslagen, eftersom dessa flickor och pojkar är vana att umgås och leka med varandra oavsett 

lärandesituationen. 

Genomförande 

 

Innan projektet startades observerade jag att barnen hade ett stort intresse för både matematiska lekar 

och dans/rörelselekar. De gjorde ofta egna koreografier till låtar som spelades med väldigt hög volym. 

Dessa situationer gav mig idén att sätta igång ett dansmatematiskt projekt.                                                                                                          

Det var fem barn som ingick i mitt projekt – alla femåringar. Projektet genomfördes på min förskola 

under en fyra veckors period vid fyra tillfällen då varje tillfälle varade mellan 15-30 minuter. Jag 

dokumenterade med hjälp av egna observationsanteckningar, foton och barnens teckningar. Utifrån ett 

transdisciplinärt perspektiv försökte jag dokumentera relationerna som uppstod mellan barnen 

sinsemellan och mellan barnen och andra materialiteter, både mänskliga och ickemänskliga som fanns 

i deras omgivning och som kunde påverka deras matematiska utforskande. Enligt Palmer (2011:56) 

handlar det om att öva på att ”rikta blicken mot händelserna i första hand och inte mot det enskilda 

barnet... att fokusera på hela bilder på lärande och inte bara beskriva barnet.” 

Jag gjorde ingen pilotstudie eller separat undersökning eftersom projektet handlar om hur lärande 

uppstår spontant och ”skapas mellan människor och även mellan människor och material, i relationella 

fält”(Palmer 2011:20). Jag kan inte låta bli att förundras över hur snabbt barnen utvecklade olika 

strategier för att förstå matematiska begrepp och hur de spontant, utan att ta något för givet, prövade 

sina olika hypoteser i intra-aktion med andra aktörer som fanns i rummet. 

 

Databearbetning och analysmetod 

 

Under projektets gång samlade jag in datamaterial i form av observationsanteckningar, foton (tagna 

med digitalkameran av både barnen och mig) och även barnens teckningar. Det insamlade 

dokumentationsmaterialet bearbetades grundligt i slutet av varje tillfälle. Jag strukturerade 

datamaterialet genom att skriva ordagrant mina observationsanteckningar samt koppla dem till barnens 

teckningar och foton (se avsnittet ”Presentation av projektet och analys”-sidan 23). Dessutom kunde 

dokumentationen analyseras tillsammans med barnen för att på så sätt” möjliggöra barnens delaktighet 

i forskningsprocessen.”
20

 På samma sätt som Palmer uttrycker, fick denna datainsamling mig att ” 

rikta uppmärksamheten mot det som händer i praktiken och mot de relationer som skapas mellan barn 

och olika material”(Palmer 2011:55). Dessutom uppmärksammade jag hur lärande uppstår när olika 

aktörer (både mänskliga och ickemänskliga) intra-agerar, eftersom varje tillfälle blev noggrant fångad 

                                                      

20 Palmer, Anna, Stockholms universitet, ur en föreläsning om pedagogisk dokumentation och forskning, 

januari 2013. 
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med hjälp av mina observationsanteckningar och foton. I linje med det som Lenz Taguchi (2012:33) 

tycker, nämligen ”genom att dokumentera vad barnen gör, säger och ger uttryck för på olika sätt lär vi 

oss inte bara något om oss själva utan framför allt lär vi oss något om barnen och hur de upplever, 

förstår och uttrycker omvärlden”, testade jag på samma sätt detta förhållningssätt. 

Enligt Lenz Taguchi kan observationerna, barnens teckningar och foton säga något om vad barnen just 

nu håller på att bli i de här komplexa nätverken av olika aktiva agenter som genererar kunskap i en 

sammanflätad process (Lenz Taguchi 2012:63–68). Dessutom kunde jag uppmärksamma att det inte 

fanns någon klar gräns mellan mina observationsanteckningar, kameran, rummet, materialet, barnens 

foton, teckningar, mig som deltagande observatör och barnen som jag observerade. På samma sätt som 

Lenz Taguchi uttrycker, var vi ” beroende av varandra eftersom vi blev till på specifika sätt i de intra-

aktiva förbindelserna oss emellan”(ibid). 

Vid alla fyra tillfällen använde jag mig mycket av digitalkameran som en aktiv deltagare i arbetet. 

Fördelen med kameran var att barnen redan var vana att leka, dansa och samtala framför den och 

kunde därför agera naturligt. Eftersom det var lätt att göra pappersutskrifter av bilderna tagna med 

digitalkameran, kunde barnen tillsammans med mig återgå till det insamlade materialet och göra nya 

tolkningar (utifrån det som redan frystes i fotografier) av vad de ville utforska vidare. Nackdelen med 

denna insamlingsteknik var svårigheten att fotografera och samtidigt skriva detaljerade anteckningar 

för att få med allt: barnens kommentarer, deras kroppsspråk, intra-aktionerna med varandra och med 

tingen. Eftersom barnens handlingar var mycket intensiva, det skulle ha varit lättare att använda mig 

av videografi som metod för datainsamlingen. Detta kunde underlätta min analys och kanske få en mer 

objektiv tolkning av det valda forskningsområdet.  

Med hjälp av all insamlad material kunde jag ta reda på hur en kreativ dans, genom barnens egna 

koreografier, hjälpte de att utforska flera matematiska områden på djupet - främst taluppfattning, 

symboler och geometri. Dessutom fick jag syn på relationerna både mellan olika ämnen och mellan 

barnen, och mellan barnen och materialet/ tingen. Samtidigt kunde jag observera hur barnen använder 

olika strategier och prövar nya hypoteser beroende på sammanhang och material. 

I detta projekt, istället för att jag skulle tänka ut en början, ett mitt och ett slut, fick barnens tankar och 

görande styra hela tiden. Det var ett utforskande arbete där barnens egna idéer synliggjordes, inte 

pedagogens. Mitt ansvar som pedagog var att iaktta och stödja men inte leda barnens lärande. Jag 

försökte vara en medaktör under projektets gång. Jag gjorde detta till exempel genom att vara ett stöd, 

varje gång när barnen skulle reda ut nya matematiska begrepp. 

Tillförlitlighet  

 

All forskning har tillförlitlighet som en grundprincip, så både insamling och analys av data måste 

präglas av strävan efter att vara relevanta i relation till studiens syfte, frågeställningar och det 

teoretiska perspektivet som forskaren tar i bruk.  Denna strävan har jag haft i åtanke och tillämpat på 

olika sätt, bland annat genom att vara medveten om, observant och reflektera över olika begränsningar 

som riskerar att få dåligt inverkan på tillförlitligheten. Här kommer en rad risker och åtgärder: 

1. Pendlande mellan två olika roller är en begränsning eftersom den försvårar och skapar viss 

interferens:  
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 Min roll som yrkesverksam pedagog då en förutbestämd målsuppfyllning 

(Läroplanens riktlinjer) styr mina handlingar i barngruppen. 

 Min roll som forskare då jag medskapar, har inte förutbestämda och tydliga strävans 

mål som jag brukar ha som lärare. 

2. Medvetenheten om den egna medverkan i processen konstaterar: 

 ”Deltagande observation” involverar i sig en direkt medverkan.  

 Egen tolkning (transdisciplinärt perspektiv), eget val av material, egna anteckningar 

har ofrånkomligt ett spår av subjektivism. ”Man bör med andra ord vara medveten om 

att ens favoritbegrepp och övergripande teoretiska perspektiv gärna styr 

sorteringen”(Ahrne & Svensson 2011:202). 

 Eget perspektiv, språk och förförståelse: ”Samhället är ett ytterst komplext 

studieobjekt och kan se ut på olika sätt beroende på vilket perspektiv man utgår från 

och vilket förförståelse man har”(Ahrne & Svensson 2011:28).  

3. Jag startade en mödosam självkritisk process och reflekterade systematiskt över mina 

datakonstruktioner och tolkningsresultat. Genom att resonera över tolkningsresultat och 

genom återkoppling såg jag till att välja den data som var lämpligast för mina specifika 

frågeställningar. 

4. Jag har haft transparens i åtanke och har redovisat mina material och tolkningar öppet, utan 

positivism
21

, för att möjliggöra kritisk granskning.  

5. Jag har gjort återkoppling till fältet med gott resultat. Barnen har sett bilderna som togs under 

projektet, kände igen sig i situationerna, blev glada och kom spontant med nya idéer om vad 

och hur de skulle göra för att fortsätta projektet. 

6. Jag har försökt hålla mig till studiens syfte och inte redogöra eller skapa sanningar. 

Forskningsetiska aspekter 

 

För at kunna hitta en balans mellan forskningskravet och individskyddskravet har jag under projektets 

gång haft som grund forskningsetiska principer.  

Min första guide var UNESCO: s (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) 

“Ethics of Science and Technology. Explorations of the frontiers of science and ethics”, där 

tongivande i etiska frågor är COMEST-kommissionen inom UNESCO: s “Division of Ethics of 

Science and Technology”. 

”Helsingforsdeklarationen” (i sin senaste form, Edinburgh 2000) är däremot dokumentet som 

grundlägger generella riktlinjer för etisk forskning, där man även tar upp övervägandet mellan risk-

                                                      

21 Positivism: vetenskapsfilosofi som säger att alla äkta kunskap medger kontroll och att de förutsätter att 

den enda giltiga kunskapen är vetenskaplig; intuitiv kunskap avvisas. Inom samhällsvetenskap 

kännetecknas av kvantitativa metoder. 
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vinst i forskning, att forskaren skall vara väl insatt i ämnet och att forskningen skall generera 

välunderbyggd och viktig kunskap
22

.  

I Sverige har riktlinjerna för detta ändamål beskrivits av Vetenskapsrådet (2011) som: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet: ”Denna information bör beskriva vilket syfte forskningen har och betona att det är 

frivilligt att delta. Dessutom bör informationen vara både muntlig och skriftlig”(Vetenskapsrådet 

2011:44). 

Jag har informerat (både muntligt och skriftligt) barnens föräldrar om projektets syfte och om att 

deltagandet var frivilligt samt att de har möjlighet att avbryta barnens medverkan när som helst under 

projektets gång.  

Samtyckeskravet: ”Om deltagaren är under 15 år ska båda vårdnadshavarna ha samtyckt till 

medverkan. Samtycket bör vara skriven” (Vetenskapsrådet 2011:44). 

Innan projektets början har de berörda barnens föräldrar lämnat sitt skriftliga samtycke för barnens 

medverkan. Även under projektets gång har de berörda föräldrarna haft möjlighet att uttrycka sina 

funderingar, ställa frågor och titta på det insamlade materialet och förstå ännu bättre vad projektet går 

ut på, vilket förstärkte deras samtycke. Föräldrarna har också godkänt att jag skulle få använda bilder 

på deras barn som blev tagna under forskningsprocessen (se bilaga 1). 

Konfidentialitetskravet: ”Forskaren har ansvar för att förebygga skada och för att de observerades 

identitet inte kommer att röjas.(...)Forskaren bör informera vilka åtgärder som har vidtagits för att 

förhindra eller minska risken för arr känsliga personuppgifter ska spridas”(Vetenskapsrådet 

2011:44,70). 

Jag informerade föräldrarna att barnen inte skulle kunna identifieras eftersom inga namn skulle 

antecknas eller lämnas ut. Jag såg till att barnens ansikten suddades bort på bilderna i det insamlade 

materialet, för att försvåra en eventuell personidentifiering.   

Nyttjandekravet: ”Ett material som har samlats in för vetenskapliga ändamål endast får användas för 

detta ändamål och inte användas för kommersiella ändamål” (Vetenskapsrådet 2011:24). 

Jag informerade de berörda föräldrarna att den samlade informationen används endast för denna studie 

och såg till att det skedde enligt det bland annat genom att uppfylla ”konfidentialitetskravet” (se ovan). 

Förutom de ovan nämnda etiska principer så finns det etiska aspekter eller konsekvenser som bör 

nämnas. Ett forskningsetiskt dilemma är att eftersom barnen och jag (både forskare och samtidigt 

barnens lärare) blir medforskare under projektets gång, kan denna kombination skapa ”emotionell 

stress – det vill säga det som tidigare var forskarens etiska och ambitionsmässiga problem under 

fältarbetet blir snarare ett gemensamt problem för alla inblandade”(Lind 2001:36). Därför såg jag till 

att vara varsam och uppmärksam för att inte skapa en sådan situation. 

 

 

                                                      

22 Kommentar: vilket teoretiskt låter bra men i praktiken är relativt och svårt bevisat ibland. Vad är viktig 

kunskap? är en fråga som kan ge fler följdfrågor än svar på grund av dess filosofiska konotationer och 

beroendet på sammanhang. 
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Presentation av projektet och 

analys 

Under detta avsnitt kommer jag att beskriva de olika observationstillfällen som barnen själva 

har döpt till:” hoppa-matte i stora skolan”, ”dansa-matte med siffror”, ”dansa-matte med flera 

siffror”, ”dansa-matte med cirkel, rektangel och triangel”. Direkt efter varje 

observationstillfälle görs en analys av det insamlade materialet utifrån de begreppen som tas i 

bruk i det teoretiska kapitlet. 

 

 

Tillfälle ett: ”hoppa-matte i stora skolan”          

 

Barnen som jag observerar kallas här för A. och B. Båda befinner sig i byggrummet på avdelningen. 

Jag håller på att ladda ner några bilder från digitalkameran som vi använder för dokumentation.  Jag 

hör när en säger till den andra att:” Vi är stora och börjar snart skolan; det bli bra nu, eftersom vi har 

lärt oss mycket matte”. Jag hämtar fort mitt anteckningsblock och börjar skriva. 

Samtidigt kommer barnen till mig och frågar om de kan leka matte och ta bilder med kameran som jag 

hade i handen. Jag frågar om jag kan vara med i sin lek. De svarar att jag kan vara med bara för att 

hjälpa till ifall de behöver hjälp med kameran. Jag samtycker och barnen börjar leken. De säger att 

leken heter ”hoppa- matte i stora skolan”. 

A. och B. tar fram pusselmattan med siffror från noll till nio. Båda hjälps åt och lägger pusselmattan i 

stigande ordning: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9. De hoppar på den fyra gånger (med enfotshopp och tvåfotshopp) 

och sjunger:” En och två och tre indianer, fyra, fem och sex indianer...” De skrattar och bjuder in mig 

att gå på pusselmattan tillsammans med dem:” Du får göra det bara en gång! ”säger A. Jag gör det 

strax efter jag hade tagit en bild på dem.  

  

Figur 1: Barnen sjunger och hoppar på en pusselmatta med siffror från noll till nio. 
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A. säger att det är dags att göra matte lite svårare eftersom det var så lätt från noll till nio. Hon säger:” 

Vi måste blanda siffrorna för att göra större siffror” (jag skriver:” Tänker hon faktiskt på tal?”) 

B. frågar A. hur man kan blanda ihop siffrorna. A. tar fram två pusselmattor med siffrorna två och 

noll, sätter ihop dem så att det blir 20. B. tar bild på 20 och säger att hon också kan göra en sådan med 

andra siffror. Hon väljer sju och nio och formar 79 av de två pusselmattorna. 

 

Figur 2: Barnen associerar olika siffror för att forma 20 och 79. 

 

A. tar en bild på 79 med samma kamera. Båda formar och tar flera bilder på följande tal: 38, 91 och 

54. Jag frågar om de vet vad dessa tal heter. De benämner alla: trettioåtta, nittioett, femtiofyra. De 

tittar på mig och väntar att jag ska bekräfta om det är korrekt. Jag nickar och de skrattar och B. säger: 

”Ser du, Daniela, vi kan!”  

 

Figur 3: Barnen använder pusselsiffrorna för att bygga flera tio-tal. 

 

Barnen fortsätter en stund till med några tal till och tar bilder på det de gör utan att samtala mer med 

varandra eller med mig. Jag tittar på det de gör, men utan att lägga mig i deras mattelek (jag försökte 

hela tiden skriva ner allt som skedde och sades). 

 

Analys av tillfälle ett: ”hoppa-matte i stora skolan” 

 

Vid detta tillfälle identifieras begreppsområdet ”taluppfattning” som barnen är upptagna med att 

undersöka. De skapar ett matematiskt problemområde som kommer att undersökas djupare under de 

nästkommande tillfällen. 
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Min tolkning är att barnen använder sina kompetenser för att utforska de matematiska talen och dess 

symboler. Det verkar handla om både kroppsspråk (bodymind) och verbalt språk som tillsammans 

används för att i slutändan bilda olika matematiska tal. Barnen undersöker materialet (pusselsiffrorna) 

och tar reda på dess funktion. Detta ger mig möjlighet att följa deras associationer och se hur abstrakta 

begrepp som till exempel en-tal/tio-tal förekommer i barnens lek, när de själva tar initiativ och 

samarbetar med varandra och med materialet. Med stöd av materialet blir barnens uppfattning av tal 

som sammansatta enheter allt mer nyanserad och exakt. 

Barnen hoppar på ett/två ben på pusselmattan med siffrorna från noll till nio i stigande ordning, med 

mjuka rörelser. De sjunger samtidigt en räknesång som motsvarar siffrornas ökning. Det som barnen 

tycks göra är att sammanföra element från en kreativ dans med matematik och sång och skapa ett 

transdisciplinärt lärande. Man kan tolka att rörelsens språk tillsammans med sångens uttryck integreras 

med matematikens material och begrepp. Enligt Palmer (2011:48) är detta ett exempel på hur sång, 

rörelse och matematik sammanfördes på ett transdisciplinärt sätt och taluppfattning som 

begreppsområde förenades med barnens rörelser och sång. 

Ämnena i sig ihop med materialen som används och även barnens kroppar kan ses som ”aktiva 

performativa agenter ”(Barad 2007 refererad till i Palmer 2011:48) som gör något med barnens 

matematiska lärande. Jag tolkar att barnen lär sig matematik samtidigt som de sjunger, genom 

kroppen, luften och tänkandet, genom rummet och materialet (tingen). Ett transdisciplinärt lärande 

uppstår. 

Jag observerar barnens samspel och deras gemensamma förhållningssätt i utforskandet av matematiska 

begrepp. Detta tolkar jag som ett konkret exempel på ”ömsesidigt lärande där barnen bildar en 

lärandegrupp och allt lärande sker i interaktion med varandra”(Wehner-Godée 2011:66). Jag 

observerar hur barnen försöker konstruera matematiska begrepp med hjälp av varandra och av 

materialet de har tillgång till.  

I några sekvenser argumenterar barnen för det de vill göra utifrån deras egna villkor. Jag observerar 

hur de utforskar matematik genom samspel och interaktion sinsemellan och med materialet. Det visar 

sig att barnen utformar ett gemensamt matematiskt språk och bygger siffor med hjälp av ord som 

motsvarar varje symbol för att associera det med talen. Detta kan jag se, utifrån den 

konstruktionistiska teorin som betonar språkets betydelse för kunskapsproduktionen. ”I detta 

perspektiv får språket stor betydelse för produktionen av kunskap, eftersom kunskapen uppstår i de 

dialoger, möten och relationer som ständigt pågår i verksamheten, där språket är med och skapar 

tillvaron”(Skolverket 2012:22).
 
Barnens tillgång till ett gemensamt matematiskt språk verkar hjälpa 

dem att formulera matematiska problem som går att utforska vid senare tillfälle (se tillfällen två-fyra). 

När barnen arbetar med tal med hjälp av pusselsiffrorna, tolkar jag detta inte bara som en lärande 

process, men också som en meningsskapande process. Det är på samma sätt som Lenz Taguchi 

uttrycker: ”Mötet mellan ögat, hjärnan och handen är en meningsskapande läroprocess. I den här 

läroprocessen befästs inte bara kunskap, utan den ger också näring till nya frågor och framför allt 

skapar den en relation till kunskapen som ger kunskapen mening”(Lenz Taguchi1997:37). Det verkar 

som att barnens fantasi spelar en viktig roll i denna meningsskapande läroprocess: ”fantasi och 

kunskap går hand i hand i ett sådant tänkande, eftersom barnens teorier ofta tar sin utgångspunkt i 

fantasin snarare än i erfarenheten”(Lenz Taguchi 1997:38).  
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Tillfälle två: ”dansa-matte med siffror” 

 

Jag inleder med att fråga samma barn som jag observerade dagen innan om de vill gå till ”stora 

rummet ” för att dansa. De tackar ”ja” på en gång och väljer en favorit cd-skiva med låtar från 

Melodifestivalen som de lyssnar på nästan varje dag. Tre barn till frågar mig om de också kan vara 

med. Jag samtycker och går med barnen till ett större rum som vi brukar använda när barnen vill 

dansa. 

Barnen börjar med att dansa runt i rummet, både enskilt och tillsammans. Jag uppmärksammar hur de 

prövar olika rörelser (kombinationer av element i en kreativ dans) och visar varandra och till kameran. 

När första låten var klar, bestämde jag mig att samla barnen och visa bilderna från det första tillfället 

där två barn utforskade matematiska symboler i leken som hette ”hoppa-matte i stora skolan”. 

Samtidigt ställer jag frågan: ” kan ni, till nästa låt, dansa matematik?” Barnen tittar på varandra och 

efter en sekund svarar ett av dem (som kallas här för A. ): ”så klart, Daniela, det kan vi, men jag vill 

göra dans-stopp! ” 

De andra barnen tycker att förslaget är bra och börjar dansa fritt.  A. ställer sig bredvid cd-spelaren och 

innan hon trycker på ”start- knappen ” säger åt dem andra: ” när jag trycker på paus- knappen, ni ska 

vara statyer tills jag räknar till 20; stå stilla så att Daniela kan ta bild på er”. Barnen börjar dansa och 

varje gång när A. gör paus i låten genom att trycka på ”paus-knappen”, gör de siffrornas former med 

sina kroppar. Var och en ropar på mig och säger: ” Titta, Daniela! Jag är en nio!  Jag är en två! Jag är 

en fyra! Och våra händer är nu en åtta! Ta bild på oss!”  

Barnen skrattar, visar varandra flera siffror. Efter några minuter säger en av dem: ” nu tar vi kameran 

från Daniela och tar bilder på oss! Titta hur vi dansar siffror!” Alla samtycker och börjar turas om för 

att fotografera varandra. Detta pågår under c:a 20 minuter.  

 

Figur 4: Barnen dansar och formar "nio ”och "åtta ”med sina kroppar. 
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Figur 5: Barnen dansar och formar ”två” och ”fyra” med sina kroppar. 

 

 

Tillfälle tre: ”dansa-matte med flera siffror” 

 

Vi går tillbaka till samma rum och jag visar bilderna som togs vid andra tillfället. Vi samtalar om vad 

som hände och barnen tittar väldigt noga på bilder och känner igen alla siffror som de formade med 

egna kroppar. 

 

Figur 6: Barnen tittar på fotografier och reflekterar över deras ”dansa-matte med siffror”. 

 

Jag frågar dem sedan om de kan tänka sig att ” dansa matte” igen, och kanske pröva detta på ett annat 

sätt. Ett barn nappar direkt och föreslår att jag hämtar pusselmatta-siffrorna från avdelningen (som 

barnen lekte med vid både det första och det andra tillfället). 

Barnen börjar dansa fritt. Två barn viskar något till varandra, skrattar sedan och säger högt: ”Titta på 

oss. Vi dansar med flera siffror och vi är tillsammans en 14! Stoppa låten! Sedan 44. Stopp! Sedan 33. 

Titta på våra händer! Vad roligt det är!” De andra barnen växlar mellan att dansa till låten och att på 

golvet forma olika tiotal med hjälp av pussel-siffrorna, för att bekräfta på något sätt att de förstår vilka 

”tal” de två formar med sina kroppar. 
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Figur 7: Barnen dansar och formar talen 14 och 44 med sina kroppar. 

 

 

 

Figur 8: Barnen formar 44 (med sina ben) och 33 (med händer och huvud). 

 

Efter några minuter säger ett barn till de andra: ” Om vi dansar tre bredvid varandra, då kan jag visa er 

ett” större nummer”. Vilka vill vara med? ”Väldigt fort bildar hon tillsammans med två andra barn ett 

nytt tal och säger: ” Ta bild på oss, Daniela! Vad blev det för nummer? Skriv det på papper, Daniela! 

”Jag skriver och visar barnen att, det de formade med sina kroppar var ett hundratal, nämligen 111. De 

skrattar och upprepar flera gånger: ” 111! Vi kan mycket matte, och vi dansar bra. Titta på oss!” 

 

 

Figur 9: Barnen dansar och formar tillsammans talet 111. 
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Analys av tillfällen två och tre: ”dansa-matte med siffror” och ”dansa-

matte med flera siffror”  

 

Vid dessa tillfällen uppmärksammar jag barnens öppna inställning till min fråga: Kan man dansa 

matematik? Det kan tolkas som att barnen inte tänker fackindelat i ”ja” eller ”nej” termer och därför 

ser de flera möjligheter än hinder. Min fråga kan förstås som en aktiv agent som får barnen att reagera 

på ett visst sätt och vilja sätta igång ett matematisk utforskande.  

Barnen dansar och använder kombinationer av element från en kreativ dans. Enligt Joyce (1994:3) 

involverar dansen barnen både kroppsligt och mentalt samtidigt. Jag observerar hur barnen 

symboliserar olika siffror med sina kroppar, de ”dansarmatematiserar”(Palmer 2011:47). En 

matematisk diskurs blir aktiv genom barnens önskan att forma siffror med egna kroppar. Detta kan 

tolkas som att deras tankar samarbetar med den materiella miljön, rummet, tingen. Möblerna, cd-

spelaren, pusselsiffrorna och ljuset får saker att hända. Hultman (2011:31) påpekar att ”också icke-

människor är aktörer ” som påverkar och producerar kunskap i denna situation. Dessa aktörer, både 

mänskliga och ickemänskliga gör något med barnens matematiska lärande och förändrar synen på hur 

lärande kan organiseras. Enligt Palmer (2011:48) sker detta utan att man på förhand kan veta exakt 

vilken kunskap som uppstår i det rum där vi arrangerrar en lärandesituation. 

I deras matematiska utforskande ser det ut som att barnen använder sig av bodymind vilket betyder att 

”... barnen utforskar med kropp och tänkandet simultant”(Merrell 2003 refererad till i Palmer 

2011:46). Jag håller med Palmer som påpekar hur ”lärande sker inte bara genom intellektet utan också 

via kroppen och sinnena. Dessutom går det inte att avgöra vad barnen lär sig bara med kroppen eller 

bara med tänkandet, eftersom allt sker i ömsesidiga flöden”(ibid). Alltså, detta bodymind
 
förstås som 

en sammanslagning av kroppen och tanken. Jag tänker nu att detta begrepp kan hjälpa mig att se denna 

lärandesituation ur ett nytt perspektiv: verksamheten skulle kunna erbjuda barnen alternativa sätt att 

lära sig till exempel” matematik och dans genom kroppen och tänkandet, rummet och tingen och 

impulser från mediala diskurser i ett transdisciplinärt lärande”(Palmer 2011:48). 

Jag använder digitalkameran för att fånga barnens pågående lek och utforskande. Barnen själva 

fotograferar varandra, diskuterar både med varandra och med kameran som kan förstås som en aktiv 

aktör i grupparbetet. Kameran fångar inte bara barnens rörelser(när de dansade), barnens matematiska 

språk (när de symboliserade olika siffror/tal med kroppens rörelser i en kreativ dans), utan också 

stämningen och intensiteten i rummet; känslor, röster, frågor, ljus – ” en myriad av pågående intra-

aktiviteter. Kameran blir inte ett passivt instrument utan mer av en aktiv deltagare i grupparbetet. Den 

ställer frågor till barnen, de riktar sig till den då de utformar rörelserna och de kommunicerar med 

kameran. Kameran fungerar själv som en agent och den stimulerar barnen att vara agenter på ett 

specifikt sätt”(Barad 2008 refererad till i Palmer 2011:84). 

Jag identifierar intra-aktionerna som uppstår mellan barnens tankar, kroppar, pusselsiffror, bilderna 

som fanns på den blåa mattan, min fråga (”kan man dansa matematik?”)-som också fungerar som 

aktiva agenter. Relationerna mellan dessa olika agenter tycks vara rätt starka. Barnens kroppar och 

tankar som symboliserade siffror (vid andra tillfället) och tal (vid tredje tillfället) intra-agerar i dessa 

sekvenser med golvet, pusselmattorna och bilderna. Låtarna har också agens och får barnen att agera, 
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samspela med varandra och med omgivningen på ett visst sätt (till exempel när de valde ”dans-stopp” 

som strategi för att sätta igång ett matematiskt utforskande). 

Jag uppmärksammar hur barnen ”dansamatematiserar”(Palmer 2011:47) och de behöver 

pusselsiffrorna och andra ickemänskliga materialiteter som finns i deras omgivning, som säger något 

och hjälper till att konkretisera den aktuella lärandesituationen med abstrakta begrepp.  

 

 

Tillfälle fyra: ”dansa-matte med cirkel, rektangel och triangel” 

 

Barnen lägger på ett litet bord alla foton som togs hittills. De gör kommentarer till deras dans med 

matematik. Ett barn säger: ” titta, vilka fina 33 och 44 och 111 vi gjorde tillsammans!” De andra 

nickar och säger med en röst att de vill dansa igen men utan ”dans-stopp”. De börjar diskutera livligt 

hur deras dans ska se ut denna gång. De väljer samma låtar som förut. 

 

                                            

Figur 10: Barnen reflekterar över det de hade gjort hittills och planerar deras nästkommande dans. 

 

Ett av barnen säger att hon måste springa fort till avdelningen för att hämta ” saker som behövs för 

dansen”. När jag frågar vad är det de behöver, säger ett barn: ” det är hemligt. Du får inte se innan vi 

har fixat!” Alla skrattar och bestämmer att jag får gå därifrån tills de ropar på mig. Efter c:a två 

minuter ropar de att jag kan komma tillbaka i rummet eftersom de ska börja dansen.  

Alla fem barnen dansar i en cirkel och håller samtidigt i ett blått rep. Ett av dem säger: ”titta, Daniela, 

vi dansar en cirkel!” De räknar tillsammans till tio och byter fort plats. Ett barn säger till dem andra: ” 

nu gör vi en rektangel! ”De fortsätter dansa och byter platser med varandra tills de formar en rektangel 

med hjälp av repet.  Ett annat barn säger: ” nu gör vi en triangel!” Alla försöker placera sig på varsin 

plats och dansar samtidigt. De lyckas inte. De stoppar musiken och sätter sig vid ett litet bord. Ett av 

barnen tar ett papper, ritar en triangel och frågar dem andra: ” hur står vi så att vi håller repet på rätt 

plats? ”De andra tar också varsitt papper och börjar rita. Efter c:a en minut, säger ett av barnen:” Jag 

har en idé. Titta på mitt papper! Två håller i en kant, andra två håller i en till kant, jag håller själv i en 

till kant och så gör vi triangel klar!” De andra barnen tycker att förslaget är väldigt bra och säger med 

en röst: ” Bra. Nu dansar vi igen!” Jag frågar om jag kan titta på deras teckningar. De nickar 
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Figur 11: Barnen planerar deras dans med hjälp av teckningar. 

 

Alla börjar dansa och samtidigt formar en triangel med hjälp av repet och på det sättet som bestämdes 

tidigare med hjälp av teckningarna. De skrattar, diskuterar och dansar samtidigt tills låten tar slut. 

Barnen är glada, entusiastiska och mycket stolta över vad de har åstadkommit.  

 

                               

                                

               Figur 12: Barnen dansar och formar olika geometriska former med hjälp av ett rep. 
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Analys av tillfälle fyra: ”dansa-matte med cirkel, rektangel och triangel”  

 

Barnens matematiska utforskande kring olika geometriska former verkar fördjupas med hjälp av dans, 

musik (från cd-spelaren), teckningar, materialet och rummet. Det tolkar jag som att tillsammans blir 

alla aktiva instrument i utforskandet och lärandet som sker i rummet. I det pedagogiska rummet syns 

de intra-aktionerna som sker mellan barnen och andra aktörer, både mänskliga (andra barn, lärare) och 

ickemänskliga (repet, pennor, papper, cd-spelaren, fotokameran, ljuset, golvet). Enligt Lenz Taguchi 

kan man uppmärksamma ”alla komplexa intra-aktiviteter som uppstår mellan de aktiva performativa 

agenterna”(Lenz Taguchi 2011:63) i det pedagogiska rummet. 

Utifrån detta synsätt kan jag identifiera flera aktörer som intra-agerar och producerar ny kunskap: 

barnens kroppar i det ljusa rummet, deras rörelser överförda till geometriska figurer och deras ritningar 

som beskriver dansen ihop med matematik. Dansens kommunikation med barnens kroppar 

tillsammans med materialet, tingen, miljön verkar bilda en relation med den abstrakta matematiken 

konkretiserat i geometriska former. 

Jag observerar hur barnen lär sig olika geometriska former simultant med deras kroppar och tänkande, 

genom musik och dans. Det kan tolkas att dessa begrepp (cirkel, triangel, kvadrat, rektangel) ”fångas 

upp” av barnens kroppar, deras tankar, sinnena som ”tränger sig på barnen och blir till ett med 

barnen”(Palmer 2011:45). Med andra ord utforskar barnen matematik simultant med kropp och 

tänkande. I denna situation, enligt Hultman (2011:33)”förstås inte kroppen skilt från tänkande eller 

medvetande eller som en passiv materialitet som det aktiva medvetandet styr över; snarare kan förstås 

som bodymind: kropp och tanke går inte att skilja åt; dessutom, våra bodymind går inte att på något 

självklart sätt skilja ut från våra spatiala relationer.” Utifrån detta perspektiv kan man tolka att barnen 

lär känna matematiska begrepp (i den här situationen handlar det om geometri) genom att kombinera 

dem med begrepp från andra discipliner och tänka transdisciplinärt, i termer av ”dansamatematisera” 

eller ”ritamatematisera”(Palmer 2011:47). Matematiska begrepp kan ses som ”medskapare av de 

problem barnen utforskar och som performativa agenter som öppnar dörrar mot nya sätt att tänka” 

(ibid:61). 

Jag håller med Palmer som uttrycker att de matematiska kunskaperna skapas mellan barnen, mellan 

barnen och materialet/ tingen ”i relationella fält, där lärandet följer inte en linjär och på förhand 

utstakad väg utan går lite hit och dit i sicksackliknande rhizomatiska banor”(Palmer 2011:68). Detta 

sätt att tänka på lärande som ickelinjärt, gör det möjligt för barnen att skapa en annan relation till 

matematiken. De utforskar matematik på sina egna villkor utan att ha någon bestämd mall att följa. De 

samarbetar och får byta strategier för att kunna forma geometriska figurer med hjälp av det blåa repet 

och olika danssteg. Detta ger möjlighet att pröva varandras tänkande och agerande och utforska olika 

hypoteser. Enligt Wehner-Godée försöker barnen skapa en relation till geometriska former under tiden 

de dansar tillsammans. Hon skriver att ”de står mitt i matematiken och blir matematiska genom att 

skapa förbindelser och göra kopplingar till olika ämnesområden”(Wehner-Godée 2011:31).  

Digitalkameran tycks underlätta barnens utforskande eftersom den är en aktiv aktör som uppmuntrar 

barnen att sitta eller röra på sig eller tala på ett visst sätt.” Kameran fångar inte bara barnens rörelser, 

den fångar också stämningen och intensiteten i rummet”(Palmer 2011:84). 

Det verkar som att barnen kan knyta samman matematik med dans, musik, bild på så sätt att de själva 

kan förstå sitt matematiska lärande. Med hjälp av egna teckningar och foton reflekterar barnen över 

begreppen och associerar geometriska former till rörelser och dans för att lösa deras problem. Jag 



33 

 

tycker att detta sker snabbt eftersom barnen samarbetar, slår ihop sina idéer på papper. De upptäcker 

själva att de klarar av deras utforskande uppgift om de gör detta tillsammans. Jag håller med Elfström, 

Nilsson, Sterner& Wehner-Godée (2008:40–41)som skriver att ” det är en syn på grupparbete som vi 

delar; att man äger inte kunskap utan skapar den tillsammans under tiden man arbetar, leker och 

undersöker... Vi blir ideligen påminda om hur både barnen och vi själva lånar kunskaper, hypoteser 

och strategier under själva processen.” 

Barnen klarar sig utan min hjälp men, som Hultman (2011:17) uttrycker, behöver de repets ”och andra 

materiella artefakters hjälp för att utföra matematik.” Vid detta tillfälle kan jag uppmärksamma hur 

matematiska begrepp konkretiseras i dansrörelserna som formar en koreografi med hjälp av 

ickemänniskor såsom repet, pennor, papper, cd-spelaren, foton tagna med digitalkameran och golvet. 

Enligt Palmer (2011:44) som refererar till Hultman (2011) är dessa aktörer” aktiva sammarbetspartner 

i matematisk lärande och delaktiga i de processer då matematisk identitet skapas.” 

 

Sammanfattning av analys 

 

Analysen visar att barnens intresse för matematiska begrepp samtidigt aktiverar deras matematiska 

tänkande. De upplever siffror och geometriska former med hela kroppen genom olika fysiska rörelser 

associerade till en kreativ dans. Det verkar vara lätt för barnen att visa med sina kroppar och med 

materialet, hur de hade tänkt sig att matematiska begrepp konkret kan formuleras. Det tolkar jag som 

att det faktiskt sker ett transdisciplinärt lärande där det skapas relationer mellan olika ämnen och 

mellan barnen, men också mellan barnen och det materiella. Dessutom för barnen in ett matematiskt 

språk i deras utforskande, när de använder ord som ”geometri, triangel, kvadrat, cirkel, siffra” som de 

upprepar både när de dansar och när de gör teckningar.  ”Orden går att ses som performativa agenter 

som deltar aktivt i de lärande nätverken”(Palmer 2011:76). 
 

Förutom dessa performativa agenter visar min analys av de olika tillfällena att det är möjligt att 

identifiera flera ickemänskliga, materiella aktörer såsom digitalkameran, pennorna, papprena, 

pusselsiffrorna, repet, golvet, cd-spelaren och den blåa mattan som tillsammans med barnen bildar ett 

rhizomatiskt nätverk. I detta nätverk går alla in i varandra och på så sätt skapas ett transdisciplinärt 

lärande (se figur 13,s.34). Jag håller med Palmer som skriver att ”i ett transdisciplinärt lärande går det 

inte att dra tydliga gränser mellan olika slags kroppar, mänskliga och icke-mänskliga eller det 

materiella och det diskursiva. Det transdisciplinära är också ett uttryck för en mer komplex syn på 

lärande där det materiella, tingen och platser också har betydelse för kunskapsproduktionen”(Palmer 

2011:47).           

 

 



34 

 

 

Figur 13: transdisciplinärt lärande i detta projekt. 
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Diskussion 

 

I detta kapitel kommer jag att först diskutera olika aspekter av den metodval som jag ansåg var 

lämpligast för att uppnå studiens syfte och frågeställningar. Sedan diskuteras studiens resultat i 

förhållande med tidigare forskning och det teoretiska perspektivet, där jag besvarar studiens 

frågeställningar.  

Metoddiskussion 

 

I denna studie använde jag deltagande observation eftersom jag valde att forska på min barngrupp och 

själv var involverad i studien. Det handlar om en kvalitativ metod som ur ett etiskt perspektiv har både 

fördelar och nackdelar särskild när man har två olika roller: både forskare och yrkesverksampedagog. 

Att välja en kvalitativ metod med inspiration av etnografin kan ge forskningen mer inifrånperspektiv 

samt flexibilitet eftersom informanterna som man kommer i kontakt med i denna studie är ett antal 

barn från egen barngrupp. En annan fördel kan vara att studiens resultat kan grunda sig på ett litet antal 

barn i en specifik miljö och sammanhang (Olsson & Sörensen 2011:18).  En nackdel kan vara att det 

finns en risk att fokus på forskarfrågor kan, under studiens gång, försvinna och lämna plats till de 

pedagogiska frågor som man har med sig i vardagen som barnens pedagog. I mitt fall behövde jag 

påminna mig att min pedagogiska roll som jag redan hade på min arbetsplats inte skall inskränka sig 

på min forskarroll som jag åtog mig i projektet: som pedagog agerar man utifrån Läroplanens 

(Lpfö98/10) strävansmål och andra styrdokument, som forskare måste man låta fenomenet ta överhand 

(se även avsnittet ”Tillförlitlighet”). 

En viktig aspekt är huruvida subjektiviteten hanteras när man är en del i projektet och deltar som 

deltagande observatör. 

Jag deltog i barnens projekt utan att på något sätt ta över eller ifrågasätta det som skedde mellan 

barnen sinsemellan och mellan barnen och andra aktörer som fanns där och påverkade deras 

utforskande. Enligt Palmer (2011:69) är deltagande observation ”en forskningsmetod som syftar till att 

delta i verksamheter på ett integrerat sätt, som närvarande och insatt i vad som sker men ändå utan att 

leda eller ifrågasätta det som sker.” 

Som observatör var det viktigt för mig att hela tiden föra korta anteckningar om det barnen sade, 

gjorde, vilket matematiskt språk de använde när de kommunicerade med varandra genom dansen. Jag 

försökte fånga kontinuerligt med digitalkameran det som skedde i rummet mellan barnen och alla 

andra aktörer utan att själv välja några enstaka händelser. Jag var medveten om att min subjektivitet 

kunde påverka eller till och med styra projektets utveckling inte minst för att jag och barnen kände 

varandra och litade på varandra. Jag ansträngde mig för att dämpa mitt inflytande genom att begränsa 

min insats till observatörens roll och koncentrerade mig på att fånga processen i stort och i sin helhet. 

”Det är viktigt att forskaren upprätthåller sin observerande roll och inte griper in i den situation som 

ska observeras”(Olsson & Sörensen, 2011:142). 
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Förutom att föra ner korta anteckningar på papper, försökte jag också träna upp min förmåga att 

anteckna i huvudet. Enligt Ahrne & Svensson (2011:98) betyder det att mentalt notera olika aspekter 

av det som sker. Denna metod hjälpte mig att, efter varje tillfälle, gå igenom, renskriva samt utveckla 

mina tidigare observationsanteckningar. 

En förändring jag skulle kunnat ha gjort är att vid något tillfälle använda videoinspelning. Detta skulle 

kanske bidra till en bättre tolkning av situationerna. Jag kunde ha haft möjlighet att titta på 

filmsekvenserna, gå tillbaka till dem flera gånger för att se mer tydligt allt som jag kanske hade missat 

när jag antecknade eller fotograferade. Det skulle ha varit givande att återge denna typ av 

datainsamling till barnen då det kanske hade varit mer produktivt med deras medverkan i analyserna 

av tillfällena. 

Resultatdiskussion  

 

Syftet med min studie var att synliggöra hur barn utforskar matematik i ett specifikt projekt på 

förskolan utifrån ett transdisciplinärt perspektiv, samt att ta reda på hur andra aktörer, mänskliga 

såsom ickemänskliga (tingen, den materiella miljön) intra-agerar med barnen och kan hjälpa dem i 

deras matematiska utforskande. Samtidigt ville jag hjälpa läraren att förstå betydelsen av det 

transdisciplinära arbetssättet för förskoleverksamheten. Studien försökte besvara följande 

frågeställningar:  

 Hur utforskar barnen matematik i ljuset av ett transdisciplinärt perspektiv? 

 Hur intra-agerar barnen med andra aktörer i deras omgivning (både människor och icke-

människor) för att undersöka matematiken? 

 

Hur utforskar barnen matematik i ljuset av ett transdisciplinärt 

perspektiv? 

Själva projektet började med två barn som satte igång lärandeprocessen, medan de andra tre barnen 

som deltog, anslöt sig vid senare tillfälle (tillfälle två). Processen började enkelt och barnen tog allt 

större och komplexa utmaningar alltefter projektet fortlöp. 

Under projektets gång kunde jag få syn på flera matematiska områden som barnen aktivt utforskade. 

Man kunde iaktta dem och observera att de började explorera sin omgivning samt sökte lösningar och 

svar på sina matematiska frågor med hjälp av dans, rörelse, musik. Barnen hade inga svårigheter att 

röra sig fritt (fram och tillbaka) mellan estetiska uttrycksformer och vetenskapliga ämnen, eller mellan 

deras kroppar och deras tankar(bodymind). Jag tolkar detta som ett transdisciplinärt lärande, där det 

inte fanns något ”antingen-eller-tänkande” när barnen ”dansamatematiserade, hoppadetänkte, 

kändetänkte”(Palmer, 2011:47). Det förefaller som allt hände flytande, ”i realtid” vilket tyder på att 

barnen befann sig samtidigt fysiskt och mentalt i dans, matematik, musik som agenter och intra-

agerade med varandra samt med andra aktörer i rummet såsom golvet, repet, pusselsiffrorna, cd-

spelaren, pennorna, bordet, kameran, mig.
23

  

                                                      

23 Kommentar: Denna typ av agerande påminner om fysikens kvantmekaniska teori. Vi vet idag att 

studierna i neurala nätverk -som hjärnan har- har påvisat att detta är möjligt rent fysiologiskt. Det kan 
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Jag får bekräftelse i mina observationer av Palmer (2011:47) som refererar till Taguchi (2009) och 

skriver att ”det finns alternativa sätt där man kan frigöra sig från det traditionella tänkandet som håller 

isär matematiken från estetiska uttrycksformer, för att i stället försöka tänka i nya banor, där man går 

bortom uppdelandets logik för att sammanföra olika discipliner och skapa nya ämnen.” Då behövs det 

att man slutar tänka i ”orsak och verkan” termer för läroprocesser och ser dessa istället som kreativa 

processer som kan fortskrida transdisciplinärt i en lärande situation. Palmer menar att vi kan anordna 

matematiska lärandesituationer utan givna svar, där barnen får dansamatematisera för att inspirera dem 

att utforska på djupet, pröva nya hypoteser, söka svar på frågor och problem som de är intresserade av 

(ibid). Jag håller också med Taguchi som skriver att ”om vi pedagoger kan förflytta oss från den 

traditionella antingen-eller-tänkandet och börjar tänka nytt på pedagogiska verksamheten då kan 

transdisciplinaritet hjälpa oss att till exempel använda musik tillsammans med dans för att tänka 

matematiskt, eller att performativt göra oss matematiska”(Lenz Taguchi 2012:31). 

Som kontrast till de traditionella undervisningspraktiker där fokus är på bedömning av barnens 

individuella prestationer i förhållande till förutbestämda mål, kan vi istället arbeta med barnen utifrån 

ett transdisciplinärt perspektiv i en ”gemensam kunskapsproduktion som utmanar deras 

potentialiteter”(Lenz Taguchi, 2012:18). I detta projekt uppstår ett transdisciplinärt lärande där barnen 

lyssnar på ett musikstycke och samtidigt använder sina kroppar, tankar och materialet, tingen för att 

beskriva geometriska figurer eller siffror med hjälp av rörelse och dans.  Detta kan samtidigt ge barnen 

tillgång till flera uttrycksformer och kommunikationssätt, eftersom jag upplever att just barnens syn på 

omvärlden hjälper dem att röra sig lättare i gränslandet mellan ämnen eller mellan tanke och kropp (en 

tolkning kan också vara att barnen i stor del saknar uppsättnigen av normer, regler och rutiner som de 

vuxnas vardag präglas av och det gör det lättare för dem att på ett förutsättningslöst sätt utforska sin 

omgivning).  

 

Hur intra-agerar barnen med andra aktörer i deras omgivning (både 

människor och icke-människor) för att undersöka matematiken? 

Vid alla tillfällen under projektets gång kan uppmärksammas hur relationer skapas mellan flera ämnen 

och mellan barnen, men också mellan barnen och det materiella i deras omgivning. Ämnena i sig ihop 

med materialet, tingen, även barnens kroppar kan förstås som ”aktiva performativa agenter”(Barad 

2007 refererad till i Palmer 2011:48) som sätter igång barnens matematiska lärande. Det blir möjligt 

att förstå hur matematisk kunskap uppstår när man riktar blicken till ”den myriad av relationer som 

pågår mellan barnen men också mellan barnen och materialen, miljön, rummet. Saker och ting gör 

något med barnen, det får dem att vilja titta noga på, känna på och undersöka; det vill säga att de blir 

agentiska”(Hultman 2011 refererad till i Skolverket 2012:27). Barnens tankar och kroppar som 

symboliserar siffror, tal, geometriska former intra-agerar i dessa lärandesituationer med de 

ickemänskliga materialiteter. Som konsekvens av detta intra-agerande bildas kunskap i så kallad 

”rhizomatiska nätverk” (Deleuze & Guattari 1987 refererad till i Palmer 2011:20–21). Jag identifierar 

detta rhizomatiska nätverk vid alla tillfällen där ”barnen associerar, lägger till, skapar förbindelser och 

gör kreativa kopplingar till olika ämnesområden. Barnen lär av varandra och upptäckarlusten förstärks 

av de olika associationerna”(Wehner-Godée 2011:31,85)– vilket är ett exempel på rhizomatiskt 

                                                                                                                                                                      

innebära att vi behöver ett paradigm skifte i sättet på hur vi ser på lärande. De senaste decenniernas 

påverkan på pedagogikens område från filosofi, fysik, etc. ökar ständigt och är antagligen också ett 

transdisciplinärt, ömsesidigt fenomen(se begreppet ”transdisciplinaritet” i teoriavsnittet). 
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kunskapsskapande i grupp. I samma linje uttrycker Palmer (2011:99) att ”gruppens arbete kan 

beskrivas som en rhizomatisk härva av händelser och möten.”  

Med utgångspunkt i de postkonstruktionistiska teorierna, ger studien möjlighet att förstå att ” man kan 

inte skilja den som lär något från det som lärs, eller från den fysiska miljön där lärandet sker. Allt 

förstås som sammanflätat och relationellt”(Barad 2007, Lenz Taguchi 2012 refererad till i Skolverket 

2012:27). Detta har en stor betydelse för att förstå hur lärande alltid uppstår ” i de trassliga nätverken, i 

förbindelserna mellan ting, miljöer och i människors samspel”(Palmer 2011:21). Det är något som jag 

tolkar som intra-aktiv pedagogik eftersom barnen i detta projekt samarbetar inte bara med varandra, 

när de till exempel använder sig av varandras kroppar för att forma siffror eller geometriska former. 

Matematiskt lärande uppstår också när de hittar andra sammarbetspartner (i form av ickemänniskor 

såsom golvet, repet, pusselsiffrorna, pennorna, cd-spelaren) som intra-agerar med dem. Tillsammans 

bildar de ett rhizomatiskt nätverk och sätter igång det matematiska utforskandet.  

Dessutom kan vi uppmärksamma hur barnens intresse för matematik aktiverar deras matematiska 

tänkande (huvud-kropp) genom att de upplever siffror, tal, geometri med hela kroppen ihop med olika 

fysiska rörelser som materialiseras i en kreativ dans. Dessa upplevelser blir en bodymind och ger oss 

”en ökad förståelse för hur lärande sker inte bara genom intellektet utan också via kroppen och 

sinnena”(Palmer 2011:46). I dansens olika rörelser konstruerar barnen själva ett matematiskt språk 

med abstrakta symboler med hjälp av olika typer av materialiteter. Jag håller med Palmer (2011:100) 

som tycker att matematiserandet kan förstås som ”tänkagörande”, ”dansaräknande” eller 

”geometridansande.” 

Utifrån dessa resultat kommer jag att i nästa avsnitt beskriva studiens slutsatser. 
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Slutsatser 

Studien visar hur ett transdisciplinärt lärande uppstår i ett projekt på en förskola då barn utforskar 

matematik med hjälp av dans, rörelse, musik genom kroppen och tänkandet, tillsammans med rummet, 

tingen samt andra aktiva aktörer som finns i deras omgivning.  

Med denna studie vill jag inte visa någon sanning om vilka metoder som måste användas inom 

förskola för att barn skall lära sig matematik. Jag vill istället synliggöra alternativa förhållningssätt 

som kan få barnen att upptäcka och uppleva matematik med nyfikenhet och glädje. Transdisciplinaritet 

kan vara ett sådant sätt som kan göra att lärandesituationerna blir mer kreativa och attraktiva både för 

barn och för pedagoger. 

Jag anser att studien belyser hur pedagoger kan utmana barnen i sina matematiska utforskanden om de 

försöker göra ”en kullerbytta”(Palmer 2011:14). Enligt Palmer betyder denna kullerbytta att 

pedagogerna skall börja försöka tänka i nya banor när de arrangerar olika lärandesituationer där ”man 

inte tar något för givet utan fokuserar på förändring och tillblivelse, där känslor, kropp, miljö, material, 

diskurser blir viktiga tankeredskap för att förstå, utmana och förändra matematiserandet med yngre 

barn i förskola”(ibid). 

Jag håller med Taguchi (2012:17) som skriver att ” det sker många nya komplexa intra-aktioner när vi 

omvandlar våra traditionella undervisningspraktiker till tvärvetenskapliga praktiker i öppna rum, och 

när vi använder till exempel musik och dans för att tänka matematiskt. Om lärande kan förstås som att 

olika typer av materialiteter gör sig begripliga för varandra, kommer ett tvärvetenskapligt rum att 

kunna erbjuda många olika möjligheter till kunskap och lärande.” Enligt författaren gäller det att 

konkret anordna lärandesituationer där alla materialiteter, både mänskliga och ickemänskliga ska 

betraktas som starka performativa agenter i lärandet (ibid:19). Jag tycker att detta synsätt kan hjälpa 

läraren att se på pedagogiska praktiken med en ”mjuk blick”- som Palmer (2011:56) påpekar i sin 

studie när hon refererar till Hultman (2011). Författaren menar att läraren ska rikta sin blick inte bara 

på det enskilda barnet eller på de inter-personella relationerna, utan uppmärksamma också den 

ickemänskligas betydelse och påverkan för barnens lärande. 

Studien hjälper läraren att förstå betydelsen av det transdisciplinära arbetssättet för 

förskoleverksamheten. Jag tycker att transdisciplinaritet kan förändra lärarens förståelse av sig själv 

och sitt eget agerande i olika pedagogiska sammanhang. Det kan leda till att det blir möjligt att 

förändra de uppfattningar man redan har och förstå lärandet i ett vidare perspektiv, då kunskap uppstår 

i relationerna mellan olika ämnen eller mellan barn och det materiella. Det transdisciplinära 

arbetssättet kan hjälpa läraren att skapa rätta förutsättningar för reflekterande och problemlösande 

lärandesituationer i en utforskande miljö. Denna miljö kan ge utrymme för olika materialiteter, både 

mänskliga och ickemänskliga att samarbeta och intra-agera. Man får finna sig i att kunskap uppstår vid 

varje lärandesituations tillfälle. Detta kan skapa lite osäkerhet för pedagogen i början eftersom man 

inte på förhand kan veta exakt vilken kunskap som produceras i olika lärandesituationer eller 

läranderum. Det kan man bara ana.   

När det gäller matematiska lärandesituationer får vi börja upptäcka matematiken i vardagen. Som 

Palmer (2011:17) betonar ”behöver man se matematiken närvarande runt omkring oss hela tiden”, i 

barnens tidigare eller pågående projekt när de på olika sätt associerar matematik till dans, musik, 

rörelse, bild eller drama.  Varje barns möjlighet till lärande kan därför vara avhängigt just sin lärares 
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arbetssätt och dess pedagogiska tänkande när han/hon arrangerar en lärandesituation. Jag håller med 

Palmer (2011:14) som påpekar i sin studie att ” det verktyg som man väljer i sin pedagogiska praktik 

för med sig ett arbetssätt, ett visst tänkande om barn och lärande och ett särskilt sätt att arrangera sin 

verksamhet på. Det kan få avgörande betydelse både för vilka möjligheter som finns att förstå det som 

händer bland barnen och för hur man kan förbättra kvaliteten i förskolan.” 

Jag funderar också på hur det transdisciplinära sättet att arbeta i förskolan kan påverka barnens 

matematiserande senare under skoltiden när de kommer att möta abstrakta algebraiska symboler i sina 

matematikböcker. Kanske, under en musiklektion i högstadiet, kommer barnen att minnas hur de 

tidigare, under förskoletiden, hade lyssnat på ett musikstycke och började använda olika strategier och 

uttrycksätt för att undersöka ett matematiskt problemområde. 

 

Vidare forskning 

 

Med denna studie har jag försökt fördjupa mig i ett komplext område som transdisciplinaritet är. Jag 

anser att det behövs mer forskning kring detta område för att flera förskollärare skall få mer insikt och 

våga använda sig mer av transdisciplinaritet. Transdisciplinaritet kan vara både ett förhållningssätt 

men också en forskningsmetod som kan hjälpa oss att få syn på en mer utvidgad pedagogisk miljö, där 

det inte finns klara gränser mellan ämnen eller mellan människor och ickemänniskor, där all lärande 

förändras och utvecklas. 

Min studie bygger på barn som är i femårsålder. Vid framtida forskning skulle det vara intressant att 

undersöka hur två -treåringar utforskar matematik utifrån ett transdisciplinärt perspektiv. En 

forskningsfråga kan vara vilka strategier använder två-treåringar i deras matematiska utforskande. 

Fastnar de för något annat som femåringar inte utforskat? Hur intra-agerar två-treåringar med andra 

aktörer som finns i deras omgivning och på vilket sätt dessa aktörer påverkar deras matematiska 

utforskande?  

Det skulle också vara intressant att fortsätta med transdisciplinaritet, följa dessa femåringar som ingick 

i min studie till förskoleklass. Hur utforskar de matematik jämfört med andra barngrupper efter att de 

hade upplevt matematiken transdisciplinärt? 
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Bilaga 1 

Fullmakt från föräldrar 

 

Jag, Carmen Daniela Muntean, jobbar som förskollärare på Ert barns förskola. Jag läser 

magisterprogrammet inom Förskoledidaktik på Stockholms universitet. Under denna termin 

(vårtermin 2013) skriver jag min magisteruppsats som heter ” Barnens matematiska utforskande 

utifrån ett transdisciplinärt perspektiv.” Den är en kvalitativ studie som har som övergripande syfte att 

synliggöra förskolebarnens matematiska utforskande med hjälp av transdisciplinaritet. Det innebär att 

jag kommer att dokumentera och analysera Ert barns utforskande läroprocesser vid flera tillfällen 

under vårterminen. Jag kommer att samla in data i form av fotografier och barnets teckningar som 

skall analyseras och behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med 

personuppgiftslagen(1998:204). Barnets namn kommer att avidentifieras i studien som genomförs i 

enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler och riktlinjer för forskning. Ni kan läsa mer om det på 

www.codex.vr.se. Alla fotografier och teckningar kommer att användas bara i forskningssyfte. Har ni 

frågor är det bara att prata med mig eller kontakta min handledare som heter Dr. Fil. Karin Hultman på 

Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet:      

karin.hultman@buv.su.se 
24

 

Medverkan i min studie är helt frivilligt och när som helst kan avbrytas. Denna fullmakt ger mig, efter 

Er medgivande, tillstånd att dokumentera lärandesituationer där Ert barn medverkar. Tack på förhand. 

 

Mitt barn får delta i Danielas forskningsstudie: ___ JA___NEJ. 

Jag godkänner att mitt barn kan visas där han/hon är med i foton/bilder: ___JA___NEJ. 

 

Barnets namn:______________________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens 1 underskrift:________________________________________________________ 

 

Vårdnadshavarens 2 underskrift:________________________________________________________ 

 

Datum och ort:_____________________________________________________________________ 

 

 

 

                                                      

24  Kommentar: min aktuella handledare fram till uppsatsen blev färdigskriven(v.t.2014) är Dr. Fil. Maria 

Bergman maria.bergman@buv.su.se 

file:///C:/Users/Costi/Download/Downloads/www.codex.vr.se
mailto:karin.hultman@buv.su.se
mailto:maria.bergman@buv.su.se
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