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Sammanfattning 

Syftet med denna mindre etnografiska studie är att utmana uppdelningen mellan matematik och estetik 

genom att undersöka barns estetiska skapande och vilken matematiska möjligheter som uppstår under 

processen i barns möte med materialet. Detta med hjälp av deltagande observationer för att kunna 

undersöka barns möte med matematik, estetik och material i en sammanflätad tillblivelseprocess där 

inget överordnar det ena eller det andra. Med hjälp av tidigare forskning, litteratur, metod och teori 

visar resultatet i studien att matematiken är möjlig och en del i barns estetiska skapande. I empirin blir 

det synligt att det inte endast är människan som är aktiv i skapandet av kunskap utan även 

materialiteter har agens och kraft att påverka oss i den dynamiska intra-aktion som uppstår. Slutsatsen 

med studien blir att det inte går att göra tydliga uppdelningar av ämnesdiscipliner som matematik och 

estetik, subjekt-objekt och teori-praktik utan allt är i rörelse av ständig tillblivelse. 
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Förord 

Med detta självständiga arbete avslutar vi en rolig, lärorik och intressant resa på Stockholms 

universitet och förskollärarprogrammet. Vi vill tacka vår handledare Karin Hultman som hela tiden 

varit tillgänglig, stöttat och hjälpt oss under hela processen av vårt arbete. Vi vill även tacka 

pedagogerna, föräldrarna och barnen på förskolan där denna mindre etnografiska studie genomfördes 

vilka tog emot oss med glädje, nyfikenhet och positivitet. Ett stort tack går även till våra VFU 

förskolor och handledare som under hela denna resa varit vägledare, stöd och visat ett stort 

engagemang.  

Beskrivning av författarnas insatser i studien  

Under det här självständiga arbetet har vi arbetat på följande sätt. Först har vi bestämt ett 

undersökningsområde och sedan tillsammans sökt artiklar, litteratur, avhandlingar vilka vi därefter 

delat lika på. Vi har sedan på egna håll sammanfattat texterna, skrivit sidnummer och gjort direkta 

utdrag vi tyckt varit intressanta och relevanta till vår studie samt antecknat egna tankar och 

kommentarer på de texter vi läst för att sedan skicka dessa till varandra, vilket har underlättat vårt 

arbete vid insamling av material. Under arbetets gång har vi också skrivit tillsammans eftersom det 

gav oss fördelen att diskutera, reflekterar och analysera det vi skrivit. När vi suttit tillsammans har vi 

kompletterat varandra språkligt och innehållsmässigt. Vi har dock behövt dela upp vissa delar som vi 

skrivit individuellt och sedan skicka mellan varandra för vidare bearbetning i flera omgångar, för att 

slutligen få en text med bättre flyt och koherens. Vi har också tagit intryck av handledarens 

kommentarer som väckt nya tankar och idéer. Under fältarbetet har vi båda varit deltagande i 

aktiviteterna, dokumenterat, reflekterat och skrivit rent tillsammans. 
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Inledning 

I förskolans läroplan (Skolverket 2010,s.10-11) framgår det tydligt att förskolan ska arbeta med 

matematik för att stimulera och utmana barn i deras matematiska utveckling. Att arbeta med 

matematik i förskolan kan för många låta konstigt. Många gånger har vi fått höra "vadå matematik på 

dagis, barnen ska leka och pyssla fritt. Matematik kommer senare i skolan.". Camilla Björklund 

(2009,s.10-11,17) lyfter fram att när vi hör ordet "matematik" tänker vi oftast på siffror och 

ekvationer, en abstrakt formaliserad matematik och inte är en matematik vi möter i nästan alla 

vardagliga sammanhang. Utifrån våra erfarenheter är matematiken ett område som pedagoger i 

förskolan har svårt att arbeta med eftersom matematiken ibland kan tyckas som tråkig, jobbig och 

otäck. Läroplanen är dock tydlig med att förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar en förmåga 

att använda matematik för att undersöka, reflektera och pröva olika problemformuleringar samt få en 

förståelse för rum, form, läge, riktning, mängder, antal, ordning, talbegrepp, mätning, tid och 

förändring (Skolverket 2010,s.10). I skolverkets undersökning Att lyfta matematiken- intresse, 

lärande, kompetens (SOU 2004:97,s.91) framgår det att förskollärare är en grupp vilka sällan uppfattar 

sig själva som lärare i matematik trots att de är det och har det uppdraget i läroplanen. Vidare står det i 

SOU:s (2004:97,s.15,92) undersökning att alla pedagoger måste våga arbeta med matematik och ges 

tid, resurser och möjlighet att diskutera matematik i arbetslaget samt delta i kompetensutveckling för 

att utveckla verksamheten och stärka sin yrkesidentitet. Mötet med matematik är beroende av 

pedagogernas attityder och föreställningar som sedan påverkar barnens matematiska framgångar 

senare i livet enligt SOU:s undersökning. Därför måste matematik visa sig meningsfullt, utmanande 

och fascinerande från förskolan till högskolan för att bryta den negativa trenden, detta genom att satsa 

på förskolan för att skapa en positiv effekt i hela utbildningssystemet (SOU 2004:97,s.17,63-64, 

88,94).  

Om matematiken ibland upplevs som svår och kanske lite tråkig så är estetiken enligt våra erfarenheter 

däremot ett område många pedagoger vi träffat tycker att de har kunskap om och upplever som roligt 

och lätt. Lena Aulin-Gråhamn och Jan Thavenius (2003,s.61,142-144) samt Stina Braxel 

(2010,s.20,44) skriver fram att estetik många gånger kan förstås som en rolig och uppskattad del av 

verksamheten i förskolan där barn genom skapandet kan utrycka sina tankar långt innan de kan 

utrycka sig skriftligt. I likhet med detta talar också Loris Malaguzzi (Palmer 2011,s.19, Wallin 1986) 

om ”barns hundra språk” och menar med detta att det finns flera uttrycksformer och 

kommunikationssätt än det talade och skriftliga språket om rätt förutsättningar finns för barnen. Det 

öppnar upp för att se de estetiska uttrycksätten så som bild, dans, drama och musik som språk. Enligt 

Aulin-Gråhamn och Thavenius (2003,s.150) har det inte alltid varit lätt att försöka integrera olika 

ämnen i varandra utan det är vanligt att ämnen hamnar bredvid varandra. Att barn ska få utrycka sig i 

flera olika former står också i förskolans läroplan (Skolverket 2010,s.9-11) där det lyfts att varje barn 

ska få möjligheten att utveckla förmågan att skapa och kommunicera sina tankar, upplevelser och 

erfarenheter genom olika uttrycksformer såsom dans, drama, bild och musik för att sträva mot att 

främja barns utveckling och lärande genom att forma och konstruera med olika material och teknik.  

Braxel (2010,s.44) skriver fram att estetiken ofta förstås som frikopplat från lärandet där man 

prioriterar barns estetiska uttryck utan att påverka barns skapande genom att delta i och styra 

aktiviteten för att barnen ska lära sig något. Matematik, estetisk verksamhet och skapande tycks alltså 

ofta förstås som skilda från varandra. Men är det så? Om matematik förstås som ett språk (Vecchi 

2010) och som något som kan ta sin utgångspunkt i våra vardagliga erfarenheter och relationer så 
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kanske estetiken och arbetet i förskolan med estetiskt skapande kan fungera som utgångspunkt också 

för ett matematiskt lärande? I denna uppsats är vi således intresserade av att undersöka hur barns 

skapande i förskolans ateljé kan förstås i termer av matematik. Ateljén ser olika ut på förskolor och är 

enligt Vea Vecchi (2014, 26-28,263) en plats fylld med olika material, där många språk genomsyrar 

miljön, där utforskande och experiment kan äga rum.  

Därför vill vi sätta på oss matematikglasögongen med inspiration av Ida Heiberg Solem och Elin 

Kirsti Lie Reikerås (2004) som med utgångspunkt från Alan Bishops sex fundamentala matematiska 

aktiviteter beskriver barns matematiska lärande. Detta för att undersöka hur barns skapande i ateljén 

kan förstås som fylld av matematik.  I vårt analysarbete av det empiriska materialet hjälper teorin om 

barns matematiska lärande oss att synliggöra matematiken i barns möte med omgivningen. Men vi är 

också intresserade av hur materialen i förskolans ateljé kan förstås som delaktiga i barns läroprocesser. 

Vår utgångspunkt blir därför att barns mattematiserande kan förstås som effekter av deras möte med 

omvärlden och att materialet är medskapare till de läroprocesser som barn befinner sig i. Med 

utgångspunkt i ett posthumanistiskt perspektiv vill vi undersöka materialets betydelse i barns 

utforskande och barns lärandeprocesser, där av uppsatsens titel, mate-este-tik. För att undersöka detta 

utgår vi från Karen Barads agentiska realism vilket beskrivs närmare i teoridelen.  

Bakgrund 

Vi har i inledningen lyft fram att vi vill utmana förståelse av binära uppdelningar mellan matematik 

och estetik vilket Hillevi Lenz Taguchi (2012,s.27-40) menar är "antingen eller tänk". För att utmana 

detta "antingen eller tänk" behöver vi först lyfta estetik och matematik i relation till förskolan.  

Estetik 

Hur kan då estetik förstås i förskolan? Både Aulin Gråhamn och Thavenius (2003, s.129) och Sinclair 

(2008, s.46) diskuterar att estetik är ett vitt begrepp som ofta förknippas med konst såsom målningar, 

sånger, litteratur och blir på så vis liktydigt med fint, vackert, attraktiv och värdefullt. I förskolan finns 

det många olika sätt att arbeta med estetiken menar Eva Skoog (1998, s.2), framförallt bild som kan 

vara en aktivitet helt styrd av pedagoger där barn får använda mallar för att skapa nästan helt lika 

arbeten till aktiviteter där barn får skapa helt fritt. Även Braxell (2010,s.14) lyfter fram att på förskolan 

hon arbetade på var synen på barns arbeten från början att barns skapande alltid skulle bli något, en 

produkt barnen vid varje högtid skulle ta med sig hem exempelvis en kyckling till påsk eller en tomte 

till jul. Barns alster blir då objektsrepresenterande genom att fokus riktas mot produkten och vad 

skapandet ska bli, menar Saar och Nordberg (2014, s.75) och Änggård (2005,s .133,128). I linje med 

detta menar Braxell (2010, s.12) att skapandet på förskolan ska vara en rolig aktivitet som barnen 

behöver. Estetiken blir då enligt Aulin Gråhamn och Thavenius (2003, s.61,151) något fint, fritt och 

fantasifullt, vilket innebär enligt författarna att estetiken är frikopplat från lärandet. Fortsättningsvis 

hävdar Aulin Gråhamn och Thavenius att i förskolan är det ofta vi prioriterar uttrycket i skapandet 

framför intrycket, för att inte påverka barns skapande med för många intryck och för att inte styra i hur 

barn väljer att utrycka sig (Aulin Gråhamn & Thavenius 2003, s.144). Detta kan enligt Ingrid Parmling 

Samuelsson, Sonja Sheridan & Michael Hansen (2013, s.2) vara en del av den traditionella estetik som 
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inte bara har ansetts var roligt för barnen men också en dela av den skapande verksamheten där barn 

ska få möjlighet att utrycka sig med alla deras sinnen. Men innan barn kan använda olika material för 

att kommunicera, måste barnen enligt barnstugeutredningen (Skoog 1998, s.7) först få utforska 

materialet. Tarja Karlsson Häikiö (2007, s.14) sätter sig emot denna traditionella syn att se på estetiken 

och anser att estetiken kan innehålla en kognitiv dimension jämsides med den kulturella. Det innebär 

att de olika kunskapsformerna interagerar med kreativiteten, lärandet och de känslomässiga, praktiska 

samt estetiska aspekterna (Vecchi 2014). Hur estetiken kan förstås i förskolan är därför olika beroende 

på hur vi förstår och tolkar estetiken samt hur vi ser på barn och lärande. Hur förstår vi barnen som 

aktiva i skapandet av kunskap? Är miljön aktiv i skapande processen? Är estetiken fri från lärandet? 

Hur vi väljer att förhålla oss till dessa frågor skapar olika förståelser kring estetik vilket skapar 

dominerande diskurser på förskolan. 

Materialets betydelse för barns skapandeprocesser 

Ateljén beskriver Vecchi (2014, 26) är en plats för projekt, utforskande och experiment där hela 

kroppen, känslor och fantasi arbetar tillsammans. Miljön är den tredje pedagogen skriver Haikiö 

(2007, s.39,274) som speglar hur vi ser på det kreativa och kompetenta barnet, den pedagogiska 

verksamheten och dess målsättning. Detta gör att ateljén kan se ut på många olika sätt. Förskolan i 

studien hade ingen gemensam ateljé utan alla hade ett eget rum på avdelningarna där skapandematerial 

fanns tillgänglig för barnen. På avdelningen var detta rum den centrala punkten där barnen ständigt 

rörde sig i och hade tillgång till olika material1. Carla Rinaldi (i Vecchi 2014, s.153) menar att alla har 

rätt till en vacker miljö samt att när vi organiserar miljön, organiserar vi en metafor för kunskap, en 

image för hur man vet och lär sig vilket gör rummet till en viktig huvudperson. Här menar Rinaldi att 

man uppfattar kunskap som en förmåga att kontextualisera, relatera, agera och för att det ska funka 

måste man i rummet tillåta relationer, konfrontationer, samarbete, handlingar och reflektioner. I barns 

möte med material skapas en sammanflätad dialog menar Vecchi (2014, s.33,35,63–65) som är rikt på 

inspiration impuls och infall, en process där barn kopplar materialet till en erfarenhet och återkallar 

den i minnet vilket stimulerar till nya intuitioner och förbindelser. Detta kallar Karlsson Häikiö (2007, 

s.256-260) för en symboliseringsprocess hos barnet och att materialet får på så vis en trasformativ 

kvalitet. Denna process bli på så sätt en del av den estetiska dimensionen vilket beskrivas vara en 

process av empati där barnet sätts i relation till materialet, och material sätt i relation till varandra.  

Estetiska dimensionen 

Vecchi redogör för att den estetiska dimensionen är det som gör att vi väljer exempelvis en färg 

framför en annan eller ett material över ett annat (Vecchi 2014, s.19-39). Vecchi påpekar att estetiken 

livnär sig på empatin i relationen och den sammanflätade dialogen mellan materialen som undersöks 

och barnet. Det här menar Vecchi framkallar en relation med ämnet genom att återkalla minnen vilket 

stimulerar till nya intuitioner och förbindelser med materialet. Det vill säga barn tolkar och kopplar 

ihop olika material med personliga erfarenheter och väljer det material som är mest lämpat att använda 

för att berätta den erfarenhet som de kommer ihåg vilket leder till nya utvecklande, kreativa processer 

(Vecchi 2014, s.63). Det är i denna estetiska transformativa process som Karlsson Häikiö(2007, 

s.256,259) menar att det uppstår en estetisk lärandeprocess i form av produktion, reception och 

reflektion. Genom att arbeta med de estetiska lärandeprocesserna, där barnen får skapa sina egna 

utryck och hypoteser av tankar samt ta fram deras föreställningar av det overkliga(fantasin) och det 

verkliga(erfarenheter) så får barnet övning i kunskapskonstruktion. Vilket ger barnen större beredskap 

                                                      
1 Se bilaga 1 
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att koppla ihop olika medvetenhetsnivåer och omkonstruerar på så sätt både sin kunskap och sin 

identitet menar Karlsson Häikiö. Den estetiska dimensionen blir därför enligt Vecchi (2014, s.29-42) 

en plats där man tolkar och skapar nya erfarenheter men för att lyckas med detta så måste man gå 

bortom det förgivna tagna och alla dess material, tekniker i estetiken även om de är nödvändiga i 

processen. Vecchi påpekar att vi måste stanna upp och titta på processen istället för ett färdigt resultat 

för att inte förlora det pedagogiska i estetiken. I stället för att kategorisera och dela upp i disciplinära 

ämnen måste vi förbinda dem i processerna och se dem som oförutsägbara och kreativa med nya 

företeelser och vändningar. På så sätt främjar vi möjligheten att låta ämnesområdena gå in i varandra 

och skapa en förbindelse mellan dem exempelvis matematik och estetik i vår studie. Dessa består av 

olika känslor, fantasi och estetik vilket i den estetiska dimensionen kombineras med ett kognitiva och 

uttrycksmässigt lärande påpekar Vecchi. 

Matematik 

Det är nödvändigt att synliggöra olika sätt att tolka och förstå matematik menar Camilla Björklund 

(2009,s.17) eftersom hur vi ser på barn, kunskap och matematik är avgörande för vilka möjligheter till 

lärande barn får. Den matematiska kunskapssynen har historiskt sett olika ut igenom tiden, från 

Platons förståelse att matematiken är ett "absoluta" lärandeobjekt till en social förståelse. 

Perspektivskiftena menar Björklund (2009,s.17-20) ger oss en förståelse kring synen på matematiken 

men även matematikens möjligheter in i förskolans värd. I boken "hur blir man matematisk" lyfter 

Palmer (2011) fram hur synen på matematiken vuxit fram och hur yrkesidentiteten för lärare i yngre 

åldrar har sett ut i ett historiskt perspektiv. Matematiken växte fram som en akademisk disciplin under 

1700-talet, och var avskilt från hemmet och därmed inte tillgänglig för kvinnor vilka ansågs vara för 

spontana och känslosamma för att arbeta med matematik. Ända in på 1900-talet var matematiken inget 

för kvinnor eftersom kvinnor och män ansågs var varandras motsatsparter (Palmer 2011,s.22-25). 

Under 1700-talet växte ett empiriskt synsätt berättar Björklund (2009,s.20) vilket innebar att 

människan nu var ett tomt blad och redo att skapa egna kunskaper utifrån intryck i den miljön som 

erbjöds. Med detta synsätt förklarar Björklund (2009,s.20,21) att varje sinnesintryck lämnar spår hos 

människan, där kunskap och begrepp har sin grund i den fysiska upplevda världen. Läraren är här 

betydelsefull för att undervisa och fostra människan genom att styra riktningen på utvecklingen, hindra 

och främja personlighetsdrag menar Björklund. När barns utveckling och förmåga att tänka logiskt 

blev fokus i barnträdgårdarna menar Palmer (2011,s.23) talades det inte om matematik utan om 

begreppsutveckling vilket barn med hjälp av fröbelgåvor skulle inspireras till konstruktion och 

upptäckter. Vidare presenterar Palmer att utvecklingspsykologiska idéer om olikheter mellan könen 

kring matematik har satt djupa spår vad det gäller lärarnas yrkesidentitet men också lärarens 

bemötande, tilltalande och förväntningar på flickor och pojkar.     

Matematik förknippade Kant (2004/1781 i Björklund 2009,s.22) inte med direkta sinnesintryck eller 

ett självständigt objekt utan med erfarenheter och föreställningar i världen där sinnesintrycken är 

viktiga för kunskapsbildning. Enligt Kant behövs en grundläggande föreställning om rummet för att 

kunna resonera om relationer i omvärlden i matematiska termer, vilket gör matematiken subjektiv och 

möjlig att förstå och kommunicera. Tankegångarna i detta synsätt finns även hos Piaget 

(1959,1968,1977) menar Björklund (2009, s.22) där människan är aktiv i sitt lärande från födseln och 

födds med en strävan efter att utforska omvärlden. Den konstruktivistiska synen på lärande innebär att 

det uppstår en kognitiv process inom varje individ där kunskap och förståelse hela tiden utvecklas i 

människans möte med ting i omvärlden.    
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Inom detta konstruktivistiska synsätt är lärande och matematik personliga erfarenheter inom varje 

individ menar Björklund (2009,s.26) men att utifrån ett mer socialt perspektiv på lärande innebär det 

att lärande finns i alla människans handlingar, likt Vygotskij (1978;1980) som utgår från att lärande 

uppstår i interaktion med andra människor. I det Vygotskij kallar för internaliseringsprocessen nämner 

Säljö (2014,s. 80-84,105-107,115-120,132,231) att de uppstår ett lärande i interaktion mellan 

människor och artefakter på två plan, först på ett socialt plan och därefter på ett psykologiskt, inom 

barnet. Människan är därmed aktiv i skapandet av kunskap i interaktion med andra mer kompetenta 

samspelsparter där vi tar till oss kunskap i en kultur. Hillevi Lenz-Taguchi (2012,s. 12-13) lyfter fram 

att kunskapsskapande är en del av vår materiella varande med utgångspunkt i ett posthumanistisk 

feministisk teori som utvecklades i början av 1990-talet. I den här teorin bli materialiteter delaktiga i 

våra kunskapsskapande processer, där människan är i ständig tillblivelse i relation till materialiteter i 

vår omgivning. Lenz Taguchi beskriver vidare att olika former av kunskapsteorier; exempelvis 

konstruktivism, poststrukturalism och olika socio- kulturella perspektiv har under de senaste 20 åren 

dominerat i utbildningsforskning. Där kunskapsskapande är språkliga aktiviteter i interaktion med 

andra människor, där människan anses vara överordnad och avskilt från världen. Historiskt har teorier 

tillkommit, utvecklats och ifrågasatts där synen på matematik och kunskap har varit samt haft olika 

tolkningar och förståelser. Palmer (2011,s. 23,24,30) lyfter fram att avstå ifrån den matematik som vi 

tidigare tagit upp, kan handla om annat än att inte tycka om matematik. Det kan handla om att vi i 

skapandet av yrkesidentitet, där man länge uteslutit matematiken, istället försöker vi stämma överens 

med förväntningar som finns om yrket menar Palmer.  

Heiberg Solem och Reikerås (2012,s.9-13) behandlar det vi tidigare varit inne på, att matematik oftast 

förknippas med multiplikationstabellen, ekvationer samt att vi delar in matematiken i olika kategorier 

såsom geometri, algebra med mera. Heiberg Solem och Reikerås menar vidare att vi måste förstå 

matematiken i andra kontexter och gå bort om denna indelning för att upptäcka och möta barns 

matematik i vardagsituationer. Det handlar om att förstå matematiken genom matematiska aktiviteter 

(Alan Bishop, 1990) där vi utvecklar och uttrycker matematik genom att pendla mellan handling och 

tänkande vilka är sammanflätade. Vilket blir tydligt genom att granska det lekfulla, aktiva och 

utforskande barnet menar Heiberg Solem och Reikerås.  

Tidigare forskning 

Vi har nu tittat närmare på estetiken och materialets betydelse för barns skapande processer samt hur 

matematikens förhållningsätt har förändrats ur ett historiskt perspektiv men för att tydliggöra de olika 

sätt att se på matematik och estetik så kommer vi nu redogöra för den tidigare forskning som har gjorts 

inom vårt område. 

Nathalie Sinclair (2008) undersöker i artikeln "Aesthetics as a liberating force in mathematics 

education?", vad den estetiska dimensionens har för betydelse för matematikundervisningen för den 

äldre skolåldern. Sinclair vill med denna artikel uppmärksamma att det finns en problematik i att 

estetik och matematik är åtskilda och vill samtidigt föreslå de möjligheter som ett estetiskt medvetande 

i ett matematiskt tänkande medför till lärandet. Sinclair argumentera för den estetisk medvetenhet som 

en befriande och en bindande kraft i matematikundervisningen.  Hon menar att den estetiska 

dimensionen spelar roll i valet av matematiska problem vid hypoteser och gissningar. Matematikerna 
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är estetiska genom att de kombinerar känslor, tillfredställelse och förståelse, de väljer en lösning eller 

ekvationer över en annan genom att de väljer det alternativ som ger det vackrast och mest 

tillfredställande svaret. Studien visar att när det gäller matematikutbildningen så besitter eleverna 

estetiska känslor och värderingar som behöver utövas. Vilket Sinclair menar är avvikande från 

nuvarande trender i den matematiska forskningen som ofta ignorerar den estetiska dimensionen av 

matematikundervisning. Sinclair drar slutsatsen att genom tidigare forskningen om matematik kan 

man föreslå nya sätt att positionera skolmatematiken, inte enbart som en separat disciplin utan en 

disciplin som kan kombineras med det estetiska ämnet. Detta menar vi också blir aktuellt i förskolan 

genom att utmana de rådande ämnes uppdelningar mellan matematik och estetik, matematik är inte 

bara ekvationer. 

En annan forskare som diskuterar matematiken i estetiken är R. Scott Eberle(2014) som undersöker i 

sin artikel "The role of children’s mathematical aesthetics:The case of tessellations" betydelsen av den 

matematiska estetiken i klassrummet och dess roll i barnens matematiska lärande genom att intervjua 

sex barn i åldern åtta till tio år, om deras estetiska förståelse och dess roll i att vägleda barnen i deras 

utforskande av mosaikplattor för första gången. Eberle diskuterar fortsättningsvis om barn verkligen 

först måste utveckla sina matematiska kunskaper innan de kan lära sig att uppskatta estetiken i 

matematiken. Resultatet visar att matematikerna och barnen använde i stort sätt samma estetiska teman 

fast på olika sätt och precis som matematikerna valde barnen att lösa problemet på det mest 

tillfredställande sättet. Genom att barnen förde med sig olika estetiska kriterier, symmetri, enheter, 

komplexitet och växling in i studien för att med hjälp av dem styra sin utforskning i det nya ämnet.  

Dessa estetiska kriterier fungerade som en grund för att motivera deras utforskande samt guidade dem 

i deras skapande av mosaikplattorna. Barnen valde plattor utifrån hur de såg ut, exempelvis färger, 

mönster, former och hur många det fanns av varje sort och växlade mellan dessa för att lösa 

problemen. Det vill säga de löste problemet på det sätt som var mest tillfredställande för dem. Eberle 

slutsats var att snarare än att vara ett frivilligt ämne, kan den matematiska estetiken vara grunden för 

barns matematiskt tänkande, precis som det är för matematiker vare sig barnen är medvetna om det 

eller inte. I och med detta visade studien att estetiken i matematiken är grundläggande för barns 

matematiska tänkande precis som det är för matematiker. Detta menar vi även kan appliceras i 

förskolan när barn utforskar olika material.  

Dock lyfter Karin Franzén (2015) fram i sin artikel "Under threes’ mathematical learning" att vi 

däremot vet väldigt lite om yngre barn och deras matematiska tänkande och hur lärandet ska förstås, 

därför behövs det mer forskning om aktiviteterna i förskolan baserad på barns erfarenheter och behov. 

Franzen vill med sin forskning utmana de starka lärande diskurserna som fokuserar på kognitivt 

lärande och undersöker detta med hjälpa av observationer på ett till tre-åringar under lek. Franzen har 

inspirerats av Barads teorier där människan ses som en aktiv agent som intra-agerar med saker i 

omgivningen. Med hjälp av denna teori visar hon i studien att barn ofta använder sina kroppar som 

redskap för att förstå matematiska begrepp och att klossar, leksaker, kuddar, böcker sandlådor 

tillsammans med alla kroppar kan förstås som en aktiv performativ agent som gör något med barnets 

lärande och identitet. Av detta drar Franzén slutsatsen att i en intra-aktiv pedagogik finns det inga 

klara linjer mellan människors kroppar och saker och att barns lärande och utforskande påverkas av 

vad som finns i rummet och är viktiga element för barns matematiska utforskande.  

En forskare som diskuterar materialets betydelse för lärandet är Tarja Karlsson Häikiö (2007) i sin 

avhandling ”Barns estetiska läroprocesser ateljérista i förskola och skola” här undersöker hon hur 

barns lärande och kunskap konstrueras i skapande processer. Karlsson Häikiö förankrar sig i Reggio 

Emilias filosofi där miljön är den tredje pedagogen och tar del av dessa tankegångar, vilka bidrar till 
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att miljön får betydelse för barns lärande. Vidare diskuterar Karlsson Häikiö, att material har 

transformativa kvaliteter genom att understödja symboliseringsprocessen hos barnet där minnen 

transformeras och integreras i estetiska läroprocesser. Ett resultat av detta menar Karlsson Häikiö är att 

barns kunskaper om sig själva och sitt lärande i en transformativ process fördjupar det livslånga 

lärandet. Dock diskuterar Karlsson Häikiö att detta beror på vilken lärande kontexter och innehåll i 

verksamheten behandlas. Slutligen menar Karlsson Häikiö att den estetiska läroprocessen blir ett 

verktyg som generera olika alternativ och kompletterande arbetsformer där visualiteten och dess 

betydelse i barns lärande i förskolan borde få ett större utrymme, då den har en transformativ potential 

till barns meningsskapande. Att materialiteter påverkar barns olika processer beskriver också Karin 

Hultman (2011) i sin avhandling "barn, linjaler och andra aktörer: posthumanistiska perspektiv på 

subjektskapande och materialitet i förskola/skola" där hon studerar relationen mellan människan och 

icke-människan och vilken påverkan materialiteter har i barns subjektskapandeprocesser. Människan 

är inte den mest centrala aktören menar Hultman även ickemänskliga materialiteter är viktiga i 

skapande av villkor under vilka vi förstår oss själva och andra. Detta innebär att även ickemänskliga 

materialiteter är med och bestämmer vilka vi blir i olika sammanhang.   

Anna Palmer (2011) tittar även hon på subjektiviteten i sin avhandling ”att bli matematisk” men riktar 

fokus mer på matematiken och hur det könsrelaterad subjektivitet visas, formuleras och omskapas i 

olika situationer. Palmer titta på hur förståelsen av subjektet ändras från ett diskursivt och performativ 

tänkande till ett agentisk realistisk tänkande där det också innefattar olika ting, material, fysiska 

kroppar, hur man känner och miljön. Resultatet av studien är att ett feministiskt pedagogisk arbete 

med överskridande, interdisciplinära undervisningsmetoder gjorde det möjligt att lösa upp 

subjektivitetskonstruktionerna i förgivet tagna former. Det kroppsliga materialet blir lika viktigt som 

det begreppsliga i det matematiska lärandet och går inte att skilja från varandra vilket Palmer visar 

med hjälp av subjektifierings processen. Slutsatsen av Palmers avhandling var att i och med att det 

matematiska subjektivitet förstås som rörligt så blir sammanhangen, undervisningsstrategierna, de 

konkreta materiella och de diskursiva förutsättningarna viktiga för att möjliggöra omkonstruktioner av 

subjektivitet. 

Teoretiska perspektiv 

Vi vill undersöka matematikens möjligheter i barns skapande, för att bidra till en bredare förståelse av 

vad matematik kan vara i förskolan. Alan Bishops teori hjälper oss att synliggöra den matematik som 

så ofta finns i vardagliga aktiviteter och att analysera verksamheten i ateljén med avseende för de 

möjligheter till matematiskt lärande som uppstår där. Vi tänker att det inte är bara människan utan 

även materialen som är viktig i tillblivelseprocesser av matematisk lärande. Bishops teori om barns 

lärande av matematik erbjuder oss möjligheter att se matematiken i vardagen men den erbjuder inte 

riktigt någon utvecklad förståelse för hur materialet kan förstås som centralt för lärandet även om 

teorin hela tiden betonar matematiskt lärande som effekter av möten i vardagen. Därför vill vi 

undersöka materialets betydelse i barns skapande med hjälp av posthumanistisk teori framförallt 

genom Karen Barads, agentiska realism som utmanar tanken med att ting är passiva. 
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Matematik  

För att undersöka vilka matematiska möjlighet som uppstår i barns skapande tar vi hjälp av Heiberg 

Solem och Lie Reikerås (2012) vilka utgår från Bishops (1991) sex fundamentala matematikaktiviteter 

detta för att bidra till en bredare och mer nyanserad uppfattning av matematiken. De sex fundamentala 

matematikaktiviteter är; förklarar och argumentera vilket innebär att barn tänker och resonerar genom 

att motivera och förklara logiska slutsatser. Lokalisera, rumsuppfattning, vilket innebär att barn kan 

hitta, placera, lokalisera och orientera sig i rummet. Design, innebär att barn känner igen egenskaper 

och ser likheter och skillnader i form och figurer, mönster och symmetri, arkitektur och konst. Räkna, 

vilket innefattar antalsord, räknesystem och talsystem. Mätning, är en aktivitet där barn jämför 

måttenheter och mätsystem som innebär längd, area, volym, vikt, tid och pengar. Lek och spel är den 

sista aktiviteten enligt Bishop vilket omfattar tärningspel, pussel, strategispel, rollek, rollspel, 

fantasilekar och kurragömma (Heiberg Solem och Lie Reikerås 2012,s.9-13). Med hjälp av Bishops 

matematikaktiviteter sätter vi på oss matematikglasögon i vårt analysarbete för att synliggöra 

matematiska möjligheter, vilket i analysen lyfts fram genom konkreta händelser i barns görande. För 

att analyserar och synliggöra matematiken och estetiken som sammanflätade där materialiteter har 

agens i barns skapandeprocesser tar vi även hjälp av agentisk realism.  

Agentisk realism 

Hillevi Lenz Taguchi (2013, s.25) skriver att Karen Barad har skapat en teori hon kallar för agentisk 

realism, vilket grundas i det posthumanistiska tänkandet. Inom denna teori kan vi inte fullt ut 

kontrollera vårt samhandlande med andra aktörer menar Barad som utmanar tänkandet om att det 

endast är människan som är aktiv medan den ickemänskliga materialiteten, djur, maskiner och natur 

förstås som passiv aktörer vilka inte kan påverka människan (Hultman 2011,s.6,9,32). Materialiteter 

förstås här som agentiska i den mening att de också är med och skapar förändring och påverkar 

skeenden. Agens i detta perspektiv uppstår alltid i kopplingar där olika aktörer kopplar ihop sig och på 

så sätt agerar tillsammans (se Barad (2003) i Lenz Taguchi 2012,s.12). Aktörerna, både subjekten och 

objekten är på så sätt i ständig förhandling med världen: de pressar, påverkar och styr varandra i 

ständigt pågående processer(Hultman 2011, s.32: Palmer 2011, s. 60). Att människan inte ensamma 

besitter agens är centralt inom denna teori där Barad går bortom iden att kroppen är positionerad i 

världen utan istället förstår människan som en del av världen och konstrueras tillsammans med ting i 

intra-aktionen som både är materiel och diskursiv (Lenz Taguchi 2012,s.15). Intra-aktion är inte 

samma som inter-aktion där subjekt, människan, och objekt, ickemänskliga, är skilt från varandra utan 

Barad menar att intra-aktionen innebär att vi inte kan dra tydliga gränser mellan det ena eller det andra 

utan allt är beroende av varandras existens, som är samkonstituerade i processer där olika agenter 

påverkar och förändrar varandra (Lenz Taguchi 2012,s.12,15,43). Det är i det samkonstituerande som 

agenterna lär sig något om varandra och på så vis omskapar varandra vilket resulterar i att 

distinktionen mellan subjekt och objekt är upplöst menar Lenz Taguchi (2013, s.25). 

Språk 

Barad utmanar också förståelsen om att människan och det mänskliga språket är dominerande för hur 

vi förstår och skapar kunskap, här är språket en konsekvens av en intra-aktion med den materiella 

världen (Lenz Taguchi 2013, s.14). Där materialiteter gör sig meningsfulla för oss, även utan 

mänskligt ingripande samarbetar de med varandra menar Lenz Taguchi (2012,s.38-39) vilket blir 

tydligt hur bokstäver, ting, ljus, ljud och material påverkar och talar med oss i litteratur, musik och 
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konst där vi görs till medskapare av andra verkligheter tillsammans med dem. Språket har kraft i intra-

aktion precis som andra materialiteter och är i lika hög grad en aktiv agent i processen enligt Lenz 

Taguchi (2010, s.29). I samma anda belyser Malaguzzi att barnen har andra språk en bara det verbala 

språket (Wallin 1987, s.12). Vecchi (2014, s.46,57) påpekar att när vi pratar om barnens hundra språk 

innebär det att i lärandeprocesser uppstår och interagerar flera språk eller ämnen med varandra, om 

barn får rätt möjligheter kan barnen utveckla dessa språk. Vidare skriver Vecchi (2014,s.34) att språk 

går bortom vanligt språk vilket innefattar tal och skriftspråk, matematik kan exempelvis ses som ett 

språk av hundra sätt barn kan representera, kommunicera och utrycka sina tankar genom. Även olika 

medier och symbolsystem kan fungera som verktyg för barns uttrycksätt. Vilket Elizabeth Carruthers 

och Maulfry Worthington (2006) skriver om i sin bok ”Childrens mathematics, making marks, making 

meaning” där de diskuterar att allt som barn skapar har en mening och att barn utrycker sig 

matematiskt genom olika sorters skapande. Malaguzzi menar att det verbala språket är begränsat likt 

ett fängelse skriver Wallin (1987, s.70-71, 93) även om vi kan en massa ord, kan vi inte nå utanför den 

ramen. Vi måste kunna se bortom orden för att hitta fram till de hundra språkens möjligheter. 

Performativa agenter 

Hultman (2011,s.28-29,36) lyfter fram Butlers (1990,1993) begrepp performativitet och menar att vi 

lever i en performativ värld där alla agenter och aktörer är föränderliga. Dessa kroppar, organismer, 

mänskliga och icke mänskliga kroppar, material skriver Palmer (2010,s.59) är alla performativa 

agenter i konstitutionen av subjektivitet. På så viss skapas våra identiteter enligt Palmer (2011,s.40) 

genom vårt vardagliga görande och tänkande på samma sätt dag efter dag i bestämda platser där vi 

skapar förståelse om andra och oss själva. Att vara kvinna, man, duktig, blyg med mera är en effekt av 

hur vi människor gång på gång performativt iscensätter oss själva i tid och platsbundna normer. Lenz 

Taguchi (2012,s.50) skriver med referens till Butler att diskurser inte är i en ömsesidig relation med 

den materiella kroppen utan diskurser har agens och omvandlar och förändrar kroppen, kroppen blir 

enligt Barad en aktiv agent som deltar i materialiseringen.   

Matriellt-diskursiv intra-aktion  

Med Brads intra-aktivitet så materialiseras kroppen genom att förbinda sig med andra kroppar och 

diskurser, både levande och icke levande, på så sätt uppstår det gång på gång något nytt med subjektet 

påpekar Palmer (2010, s.62). Subjektivitet kan med Barad förstås vara en effekt av materiellt-

diskursiva, intra-aktiviteter där människor och ickemänskliga materialiteter får tillsammans med 

diskurser och språk i processer konstitueras menar Palmer (2010,s.96). Miljön påverkar oss som 

personer och bygger vår identitet, vilket gör att miljön ständigt behöver förändras menar Vecchi 

(2014,s.130,143). Paola Cavazzoni påpekar att varje rum påverkar oss med sina olika koder som 

barnen har lätt för att plocka upp (Vecchi 2014,s.163). Detta menar Vecchi är helt naturligt för barn i 

mötet med materialet där de skapas en sammanflätad dialog, rikt på inspiration, impuls och infall i 

deras kreativa skapande (Vecchi 2014, s.33,35,63–65). Barad (2003.s, 800 i Lenz Taguchi 2012,s.51) 

menar att vi därför måste förstå att matrialiteter och diskurser samkonstrueras både i våra kroppar och 

andra fenomen i världen, där diskurser och material är sammanflätade och inte överordnar varandra. 

Vi är istället en del av en performativ produktion av makt och förändring i en sammanflätad relation 

som har en kraft att förändra vårt tänkande och varande i en matriellt-diskursiv intra-aktion menar 

Lenz Taguchi (2012,s.15,39,57). För att förstå denna matriellt-diskursiv intra-aktion måste vi först 

begripa att agentisk realism är en överskridande teori där Barad utmanar de ramar som finns för 

akademiska ämnesdiscipliner och kunskapsområden. Det är när man går bortom diskurser och 

materialiteter som uppdelade man skapar det Barad kallar för materiellt-diskursivt där kunskap om 
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verkligheten materialiseras i den pågående intra-aktivitet som uppstår mellan omgivningen, subjekt 

och diskurser(Lenz Taguchi 2012, s. 21,24-25, 42-43). Vi behöver också förstå att intra-aktionen är på 

samma gång materiel och diskursiv d.v.s. våra diskursiva föreställningar är delaktiga i intra-aktionen 

med den materiella världen. Här förändras våra föreställningar till följd av kraften i intra-aktiviteten 

och den materiella världen. Kunskap är resultat av en process av materiella och diskursiva 

växelverkningar i intra-aktivitetens dynamik (Lenz Taguchi 2012,s.16). Här kan lärandesituationer 

förstås som sammanflätade materiellt-diskursiva intra-aktioner, där lärande inte blir en kollektiv 

process eller sker inifrån det individuella barnet. Lärande startar i händelser mittemellan barnen och 

andra kroppar vilka kan vara både människor och icke mänskliga materialiteter. Lärandesituationerna 

kan också förstås vara kollaborativ meningsskapande där ting och matrialiteter har kraft och agens i 

processen menar Lenz Taguchi (2012,s.87).   

Onto-epistemologi 

Förskolan är en praktik med många materiellt-diskursiva händelser vilka är sammanflätande med 

varandra, därför är teori och praktik beroende av varandra för hur barn skapar mening. I praktiken 

iscensätts och tillämpas teorier kontinuerligt och avbrutet i pågående praktiken oavsett om vi är 

medvetna om det eller inte. I vårt tal och handlingar omsätter vi teorier och idéer i praktiker vilka är i 

färd med att materialiseras som praktiker och är därmed aktiva pågående processer belyser Lenz 

Taguchi (2012, s.51).  Barad beskriver detta fenomen genom begreppet Onto-epistemologi där 

ontologi (varande teorier) sammanförs med epistemologi (kunskapsskapande teorier) det vill säg att vi 

inte kan producera kunskap om världen om vi är åtskilda från den (Lenz Taguchi 2012, s.41: Palmer 

2010, s.21). Barad går bortom uppdelningen mellan diskurs/materialitet, ontologi/epistemologi och 

teori/praktik och ser dem i stället i en ständigt pågående process av tillblivelse och rörelse (Hultman 

2011, s.9,12: Lenz Taguchi 2012, s.25). När vi verkar tillsammans med världen blir vi i tillblivelse 

tillsammans i sammanflätade processer som skapar fenomenet kunskap. På så sätt finns det ingen 

tydlig gräns mellan var barnet är och vad barnet är i färd med att bli i lärandeprocessen. Vilket gör att 

det inte går att förutsäga resultatet av lärandeprocessen, ingen har en aning om vad som kommer (Lenz 

Taguchi 2012,s.42,57,90).  

Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna uppsats är att få kunskap om möjligheter till matematik i barns skapande och 

materialets betydelse för skapandeprocessen. Detta undersöker vi med hjälp av Agentisk realism och 

Bishops matematiska aktiviteter för att utmana uppdelningen mellan matematik och estetik. 

Frågeställningar 

Vilka matematiska möjligheter uppstår i barns möte med materialet i förskolans ateljé? 

På vilket sätt kan materialet förstås som agentiskt i barnens utforskande i ateljén? 

Hur kan matematik och estetik förstås som sammanflätande i barns skapandeprocesser? 
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Metod  

Denna studie är en mindre etnografisk studie med fokus på matematikens möjligheter i barns estetiska 

skapande på förskolan. En grundförutsättning för en etnografisk studie lyfter Philip Lalander 

(2015,s.93) fram är att vara närvarande på fältet vilket tydligt framgår i ordet etno "folk" och grafi 

"beskriva". När vi är närvarande på förskolan och observerar barnen i deras skapande blir deltagande 

observationer en självklar metod att använda sig av.  

Deltagande Observation 

En metod som ger stor tillgång i en etnografisk studie är observationer vilket ger tillträde till det 

sociala och fysiska miljöer i verksamheten skriver Lars Kajser (2011,s.37). Deltagande observationer 

i vår studie där intra-aktion mellan barn och omgivningen undersöks bli därför en passande metod. Då 

möten, samspel och händelser står i fokus i studien fungerar inte intervjuer eftersom vi då når inre 

världar och ett individperspektiv menar Fägerborg (2011,s.85,96) däremot får vi med observationer 

information och stoff kring händelser i den yttre världen vilket fungerar bättre till vårt syfte. Något 

problematiskt med observationer är att vi inte kan fånga allt i aktiviteterna utan måste göra urval, 

vilket Lalander (2015,s.108) påpekar sker genom att forskaren bedömer och dokumentera vad som är 

relevant för studien. Vilket kan resultera i att man förlorar viktigt material. Något man skulle kunna 

göra för att få ett rikare material och synliggöra intra-aktion bättre är videoobservationer, vilket 

Christian Eidevald (2015,s.114-119) menar ger forskaren möjlighet att gå tillbaka i materialet och se 

det med nya glasögon. Dock med videoobservationer blir den etiska delen mer problematisk, vilket vi 

kommer redogöra för senare och är en anledning till att vi valt att observera med papper och penna. 

Andra risker som finns med att observera diskuterar Lalander (2015,s.104) är å ena sidan att man inte 

får något relevant material till studien och å andra sidan att observationer kan istället ge för mycket 

material vilket leder till att det kan bli svårt att göra urval. Eftersom vi var två stycken på fältet så gav 

det oss möjligheten att en antecknade med papper och penna vad som hände samtidigt som den andra 

var deltagande i aktiviteten vilket innebar att vi gjorde deltagande observationer. Lalander menar att 

deltagande observationer är viktiga i etnografiska studier för att få tillträde till fältet och accepteras av 

dem man studerar, att få vistas i deras miljö och vardagsliv (2015,s.100-102). När vi utförde studien 

erbjöds vi tillträde till fältet först av pedagogerna vilka gav oss tillträde till att vistas i skapande 

rummet och iscensätta aktiviteter, vilket vi gjorde genom att ställa fram olika material som fanns 

tillgängliga. Samt när barnen accepterade och bjöd in oss i aktiviteten genom att prata med oss, på så 

sätt var vi delaktiga och aktiva agenter i våra deltagande observationer av vad som skede i rummet.  

Urval och avgränsningar 

Urval och avgränsningar vi gjort i studien är bland annat att vi först avgränsade oss till en förskola 

som ville ta emot oss där chefer och personal var positiva till studien. Därefter avgränsade vi oss till en 

avdelning och det rum där allt skapande material fanns, där vi kunde observera barnens estetiska 

skapande och matematikens möjligheter i aktiviteterna. Vi riktade inte in oss från början på en specifik 

ålder eftersom vi tänkte att alla barn oavsett ålder utforskar matematik i estetiken. Studien gjordes på 

en mellanbarnsavdelning vilket gjorde att de barn som deltog var alla mellan tre och fyra år gamla. 

Eftersom vi fick tillbaka 11 samtyckesblanketter från de vårdnadshavare som tillät deras barn att delta 
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i studien så påverkade detta också valet av barn. De barn som fick vara med i studien samlade vi för att 

berätta om vilka vi var och vad vi skulle göra på förskolan samtidigt som vi var tydliga med att de fick 

välja själva om de ville delta i aktiviteterna. Fem av barnen visade initiativ och var ivriga på att delta 

och fick följa med oss, under aktiviteternas gång byttes dock ett av barnen ut eftersom barnet inte ville 

vara med i aktiviteten och gav plats till ett nytt barn som ville delta. Eftersom rummet vi var i var 

öppet så gav det barnen också möjligheten att gå ifrån aktiviteterna men också bjuda in kamrater. 

Totalt var sju barn delaktiga i studien. Vi observerade däremot inga barn vars vårdnadshavare inte 

skrivit på samtyckesblanketten samt barn vilka inte önskade delta i studien trots föräldrarnas 

samtycke. Eftersom vi fick väldigt fylliga emperi där vi såg mycket matematik så var vi tvungna att 

göra ett urval av dem och ta med de delar som bäst kunde svara på våra frågeställningar.  

Genomförande  

Vår studie genomfördes med hjälp av deltagande observationer på en förskola söder om Stockholm 

bestående av tre åldersindelade avdelningar. Avdelningen som vi var på bestod av 16 barn och tre 

pedagoger, sammanlagt deltog sju barn. Det var svårt att hitta en förskola vi fick komma till och 

eftersom när vi ringde och mailade runt så sa de flesta nej på grund av olika anledningar. När vi väl 

hittade en förskola som ville ta emot oss, var vi där i fyra dagar fördelat under två veckor. Från början 

ville vi vara ute en vecka men på grund av tidsplanering på förskolan blev det den bästa lösningen. 

Denna studie är en öppen observation vilket Lalander (2015,s.99) påpekar är när forskaren informerar 

deltagande om studien. Vilket gjordes i samband med att vi fick tillträde in i fältet genom att etablera 

kontakt på förskolan (Kajser 2011,s.47; Lalander 2015,s.101). Innan studien startade skickade vi 

därför ut ett informationsbrev2  om samtycke till pedagogerna vilket de gick ut med till föräldrarna. I 

brevet framgick det vilken metod och vilket syfte vi har med studien samt vilka observationsverktyg vi 

tänkt använda. I brevet fick föräldrarna både telefonnummer och mail till oss detta för att föräldrarna 

skulle få möjlighet att kontakta oss vid vidare funderingar. Ytterligare en viktig aspekt som lyftes fram 

i brevet var att föräldrarna kunde när som helst under studien välja att inte delta samt om att det gick 

bra att barnen deltog men om barnen inte ville delta lyssnade vi på barnen.   

Förskolan hade ingen gemensam ateljé utan alla hade ett eget rum där skapandematerial fanns 

tillgänglig för barnen. Vi valde att anteckna i form av s.k. trespalter (Wehner-Godée 2011) samt 

använde kameran för att samla emperi. I vår studie var vi delaktiga tillsammans med barnen genom att 

vi utgick ifrån barnens intresse och ställt fram material som fans tillgängligt. På förskolan var ”de tre 

små grisarna” ett pågående projekt vilket vi valde att utgå ifrån i första aktiviteten. Detta för att få 

kontakt och något gemensamt att samtala om och på så sätt få tillträde till fältet. I första aktiviteten tog 

vi fram ett stort vitt gemensamt papper, flytande färg och penslar. Sedan tog vi ner den stora grisens 

hus som barnen hade skapat i samband med projektet och frågade barnen hur de trodde grisen hus såg 

ut inuti, därefter fick barnen möjlighet att måla detta. Under aktiviteten samtalade vi med barnen kring 

deras funderingar, tankar och associationer som uppstod under processen. I den andra aktiviteten 

erbjöd och tillförde vi lera till barnen. Barnen hade vid denna aktivitet tillgång till redskap att bearbeta 

leran med samt lite längre in i aktiviteten tillfördes vatten i en skål. Barnen hade sedan tidigare 

erfarenheter av att arbeta med trolldeg som var lätt tillgängligt för barnen på förskolan därför ville vi 

utmana och tillföra ett nytt material och observera vad som hände i mötet med riktig lera. Barnen 

utforskade leran först genom att klämma, peta, kasta leran innan de började associera, symbolisera och 

skapa. Barnen arbetade länge med leran men när alla barnen blev klara med leran ville två barn 

                                                      
2 Se informationsbrevet under bilaga 2 



14 

 

fortsätta måla, andra göra pärlplattor. Gemensamt för båda de första aktiviteterna var att barnen var 

intresserade av att göra handavtryck med färgen men också i leran. Därför valde vi att erbjuda barnen i 

den tredje observationen flytande färg samt tillföra annat material såsom, stämplar, rollers, papper, 

glitter, paljetter och klippt silkespapper i olika former vilket barnen fick utforska. I den sista 

aktiviteten hade barnen ett stort gemensamt papper, flytande färg och en flörtkula att måla med. 

Vårt syfte med denna studie är att få kunskap kring hur uppdelningen mellan matematik och estetik 

kan problematiseras samt undersöka materialets betydelse för barns skapande i ateljén. Mot bakgrund 

av att vi själva har varit aktiva i arbetet med barnen finns det anledning att reflektera kring om vi så att 

säga styrt in innehållet mot matematik. Vår ambition var inte att styra in barnen på matematik utan gå 

vidare med det barnen visade intresse för dock så synliggjordes det i efterhand att vi höll på med 

matematik eftersom mycket i vårt vardagstänkt går att relatera till matematik. Under tillfällena var en 

av oss deltagande i aktiviteten medan den andra observerade, vilket vi turades om med i de olika 

aktiviteterna. Vi var båda därmed delaktiga i och en del av den sammanflätande process som uppstod 

bara genom att vara i rummet hade vi agens och var aktiva agenter.  

Databearbetning och analysmetod 

En central del för analysarbete inom etnografiska studier är som vi nämnt förut att forskaren är 

närvarande i den miljö som beforskas enligt Helene Elvstrand, Ronny Högberg och Henrik Nordvall 

(2015,s.218-220) där det inte finns tydliga gränser mellan datainsamling och analys utan tolkning sker 

parallellt med datainsamlingen precis som datainsamlingen utgör en grund för analys och tolkning. 

Här är formuleringsfrågor, dataproduktion, tolkning och analys starkt integrerade i 

forskningsprocessen. Elvstrand et al (2015,s.220) utgår från Fangen när de skriver om tre olika grader 

av tolkningar. Det är dessa olika grader som vi har använt oss av under hela analys- och forsknings 

processen och vi kommer nu beskriva vad dessa har för betydelse för vår studie. 

I den första graden skriver Elvstrand et al (2015,s.221) att material av vad som händer på fältet samlas 

in och ligger till grund för det fortsatta tolkningsarbetet. Detta innebär att vi har observerat och 

transkriberat vårt material genom att vi skrev ner vad som hände i barnens estetiska aktiviteter, vad de 

sa, hur miljön såg ut samt de reflektioner som uppstod under tiden. Allt för att sprida ljus över våra 

forskningsfrågor och syfte med studien att ta reda på matematikens möjligheter i förskolans ateljé och 

materialets betydelse för barns skapande. Redan här påverkades materialet genom att vi valde ut och 

tolkade samt analyserade det barnen gjorde och sa utifrån det vi ville ta reda på samt att man inte kan 

få med allting som händer när man observerar med papper och penna. Det här visar att datainsamling 

och analys skede parallellt. 

I den andra graden fortsätter Elvstrand et al (2015,s.221) så gör man tolkningar som går bortom det 

vardagliga sättet att tolka verkligheten och växlar istället mellan vardagsnära och mer teoretiska 

begrepp. Genom att läsa materialet flera gånger och söka efter nya infallsvinklar så menar Elvstrand et 

al (2015,s.227) att förtrogenheten ökar för studien. Vi läste vår emperi flera gånger och sorterade upp 

det utifrån Bishops matematiska aktiviteter som vi skrev om tidigare det vill säga, räkning, mätning, 

lek, lokalisera, design och förklara/argumentera. Samt vad barnen gjorde med materialet och vad den 

estetiska dimensionen hade för betydelse. Genom att materialet sorteras, kategoriseras och kodas får vi 

enligt Elvstrand et al (2015,s.225-226) ett index över materialet vilket innebär att materialet blir 

sökbart och vad som är återkommande och unikt synliggörs. Vidare skriver Elvstrand et al att det är 

viktigt att motivera för de val man har gjort i analysen och hur man kom fram till dessa genom 

detaljerade exempel och citat så att läsaren kan se om det är rimligt som man har kommit fram till 



15 

 

(Elvstrand et al 2015,s.226). Här valde vi Bishops matematiska aktiviteter som vi precis nämnt för vår 

analys för att de bäst hjälpte oss att besvara våra forskningsfrågor. När det kommer till konkreta 

exempel så kommer vi visa det under analysdelen. 

Tredje gradens tolkning skriver Elvstrand et al innebär att man analyserar och spinner vidare på 

resultatet av det man analyserat i den tidigare nivån. Genom att göra samma uppdelning och teman 

som tidigare men den här gången analysera vidare på det tidigare resultatet utifrån ett teoretiskt 

perspektiv för att kunna avgöra vilken betydelse handlingarna har och låta frågeställningarna besvaras 

utifrån detta (Elvstrand et al 2015, s.231-233). Vi analyserade alltså det vi kom fram till utifrån 

Bishops sex matematiska aktiviteter, den estetiska dimensionen, vad barnen gjorde med materialet och 

koppla det till Barads agentiska realism för att tillslut kunna besvara våra frågeställningar. 

Forskningsetiska överväganden  

Vetenskapsrådet (2011,s.16) skriver i sin rapport God forsknings sed att i forskningsetiken är en viktig 

del att reflektera över hur de som medverkar i forskningen behandlas och hur man ska skydda de 

medverkande från skador och kränkning när de medverkar i forskning. Därför kommer vi nu redogöra 

för de forskningsetiska överväganden som vi gjort under studiens gång. I vårt fall har vi barn som 

deltagare vilket gör det mer känsligt eftersom de inte har samma auktoritet att säga ifrån som vuxna. 

Sue Robson (2011,s.179,182) frågar sig om vi har rätt att avslöja detaljer om barns liv, har de inte 

också rätt att ha ett privatliv? Robson menar att skydda barnen är viktigare än att ta fram ny data om 

barns lärande. Robson (2011,s.185) poängterar att forskare påverkar och har alltid inverkan på studien 

bara genom att delta i verksamheten exempelvis som en vuxen med olika förväntningar och därefter 

som en till pedagog. Även Oscar Pripp (2011,s.65) påpekar att i fältforskning är forskaren inblandad i 

processen och samverkar med andra för att få ett undersökningsmaterial. Barn har rätt att behandlas 

precis som vuxna deltagare i forskningen. Vidare skriver Robson att i alla forskningsprojekt där det 

handlar om barn, måste man under hela processen ställa sig etiska, metodologiska och praktiska frågor 

av alla slag och överväga dessa noga (Robson 2011, 180).  Eftersom vi observerade barn i vår studie 

var vi tvungna att ha båda vårdnadshavarnas skriftliga samtycke till att barnet fick vara med i vår 

studie. Även om föräldrarna godkände var vi tvungna att lyssna på barnet och respektera barnets beslut 

om medverkan (Vetenskapsrådet 2011,s.42-43; Pripp 2011,s. 83). Under tiden vi genomförde vår 

studie på förskolan hade pedagoger olika pågående aktiviteter och vi skapade tillsammans en öppen 

miljö för barnen att själva bestämma om de önskar delta. I en situation var det ett barn som inte ville 

delta längre och önskande gå ut vilket vi respekterade genom att låta barnet gå ifrån aktiviteten. 

Robson (2011,s.182) lyfter fram att barn har rätt till yttrandefrihet att fritt uttrycka sig utan gränser, 

exempelvis muntligt, skriftligt eller i konstnärliga former.   

Enligt individskyddskravet ska alla deltagare få information om vad det inbär att delta och att det när 

som helst går att avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet 2011,s.44; Pripp 2011,s.81). Vi var tydliga 

med att förklara för barnen innan vi började aktiviteterna att om de inte ville delta så fick de gå ifrån 

aktiviteten. En annan aspekt av individskyddskravets är att de deltagande ska skyddas mot att bli 

igenkända (Pripp 2011,s.80). Därför har vi tagit bort alla personuppgifter och byt ut barnens namn mot 

fiktiva namn för att inte avslöja vilka vi pratar om. Vi har också valt att avidentifiera förskolans namn 

och specifika kännetecken. Vetenskapsrådet (2011,s.87) lyfter fram att vi har skyldighet att publicera 

materialet för att inte undanhålla studien för samhället och forskare. Därför kunde vi inte helt lova 

anonymiteten men vi gjorde vårt yttersta för att skydda deltagarnas identitet genom att förvara allt 

material på en låst dator och förstöra allt material när vi skrivit in det på datorn. På så vis var det bara 
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vi som hade tillgång till materialet. Detta material kommer senare förstöras när vi väl har fått godkänt 

på vårt examensarbete (Vetenskapsrådet 2011,s.44).   

Vid val av metod anser Vetenskapsrådet (2011,s.31) att vi ska välja den med minst tänkbara skadliga 

konsekvenserna för de deltagande. Redan från början visste vi att vi skulle observera men vi var 

osäkra på hur vi skulle göra det. Skulle vi filma, fotografera eller anteckna med papper och penna? Vi 

diskuterade om vi verkligen behövde videofilma och efter noggranna övervägande valde vi att inte 

videofilma eftersom våra frågeställningar i studien kunde undersökas med bara papper och penna. 

Både Robson (2011,s.184) och Vetenskapsrådet (2011,s.43) skriver att videofilm inte ska användas 

om forskaren kan få samma resultat med en annan datainsamlingsmetod, i vårt fall papper och penna. 

Videokamera kan vara fysiskt påträngande på en individs integritet genom att deltagaren kan 

identifieras. Vidare skriver Robson att om man observerar med paper och penna istället för videon blir 

det enklare att skydda deltagarens anonymitet och konfidentialitet genom att byta ut namn efter som 

man på video lätt kan bli igenkänd när någon nämner ens namn. En annan anledning är att vi har en 

stor planöppning som kan göra det svårt att undvika att filma barn vilka inte får eller vill delta (Robson 

2011,s.184,187). 

Studiens kvalitet 

Generalisering ställer frågor på hur, var, när och för vilka forskningsresultatet är användbart menar 

Thornberg och Fejes (2015, s.270) där generaliserbarheten handlar om i vilken utsträckning studiens 

resultat går att applicera i andra situationer och händelser som inte ingått i studien. Vi tänker att vår 

studie inte kan generaliseras och vara giltig för alla förskolor utan att studiens resultat kan bidra med 

en förståelse av hur pedagoger och andra aktörer på fältet kan se matematik och estetik som 

sammanflätande i förskolan. Ahrne och Svensson (2015,s.25) lyfter fram att forskningens transparans 

har inverkan på studiens trovärdighet där forskaren ska tydligt redogöra för forskningsprocessen. Vi 

anser att vår studie är tillförlitlig och har giltighet eftersom vi är transparanta med läsaren om studiens 

styrkor, svagheter samt svårigheter vi ställts inför. Att vara medveten om svagheter menar Ahrne och 

Svensson (2015,s.25) är bättre än att försöka dölja dem. För att lyfta fram forskningens kvalitet riktar 

Thornberg och Fejes (2015, s.270) fokus på begreppet validitet som innebär i vilken utsträckning 

forskningen genomförts och de metoder, teorier som använts för att studera det som tänkts undersökas. 

Vi förstår detta som uppsatsens koherens där alla delar fungerar bar ihop för att besvara studiens syfte 

och frågeställningar. Vår studie är tillförlitlig och har validitet eftersom vi med hjälp av agentisk 

realism kan besvara studiens frågeställningar och få kunskap om hur matematiken och estetiken kan 

ses som sammanflätande. Teorin hjälper oss även att synliggöra intra-aktionen mellan barn och 

material i förskolans ateljé.  

Vi har ovan lyft fram att deltagande observationer är en tillgång i en etnografisk studie eftersom med 

deltagande observationer får vi tillträde till den sociala och fysiska miljön som vår studie är beroende 

av vilket inte skulle fungera med intervjuer eftersom vi då inte kan fånga intra-aktionen mellan barn 

och material. Det finns dock en problematik med att dokumentera med papper och penna då vi inte 

kan fånga allt och måste där med göra ett urval. Vi hade kunnat välja att videofilmat observationerna 

vilket enligt Eidevald (2015,s.114-119) ger oss möjligheten att kunna gå tillbaka till materialet för att 

få ett rikare material samt se om vi missat något. Dock finns risken att det blir för mycket material 

vilket gör att vi här ändå måste göra urval, därmed blir urval inget vi skulle komma undan även om vi 

skulle välja en annan metod. Dessutom finns det en etisk nackdel med videon som vi har beskrivit 

tidigare. Studien är även etiskt försvarbar eftersom inga barn, vuxna eller förskolan kan identifieras 
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samt har vårdnadshavare skrivit under samtyckes blankett men även barnen själva har fått bestämma 

och göra sina röster hörda om de önskar deltagande.  

Ytterligare en fördel och en styrka i vår studie är att vi är två forskare när vi observerar där vi 

tillsammans kan diskutera, analysera och reflektera kring empirin innan transkriberingen under och 

efter vilket ger oss en större chans att inte missa något. Genom att vi deltar i aktiviteterna så påverkar 

vi situationerna, detta är inte ett problem för studien eftersom i ett posthumanistiska perspektiv och 

agentiska realism så är det helt enkelt oundvikligt. När vi intra-agerar med barnen och i mötet med 

barnen och materialet samt vår dokumentation så blir vi performativa agenter i samspel med barnen. 

Vi är dock medvetna om att om vi hade valt en annan teori exempelvis sociokulturell teori så skulle 

studien ge ett helt annat resultat och slutsats än vad vi har kommit fram till med Barads agentiska 

realism. Vi är även medvetna om att med vår analysmetod kan vi inte göra tydliga uppdelningar 

mellan datainsamling och analys utan tolkningen sker parallellt. Det var väldigt mycket matematik vi 

kunde synliggöra när vi analyserade materialet och eftersom allt inte fick plats på grund av 

begränsningen av ord i uppsatsen var vi också tvungna att skriva fram de delar i empirin som kunde 

svara bäst på våra frågeställningar. Därmed påverkar vi studien med vårt urval i analysarbetet. Vi vill 

slutligen förtydliga att vi inte styrt in barnen mot matematik utan satt på oss matematikglasögon först 

vid analysen av vår empiri. Trots denna ambition kvarstår naturligtvis möjligheten att vi ändå gjort 

det, trots att vi försökt undvika det.  

Analys och resultat 

Syftet med studien är att utmana uppdelningen mellan matematik och estetik genom att undersöka 

vilka matematiska möjligheter som uppstår i barns möte med material i ateljén samt vilken agens 

materialet har i barns utforskande. För att lyckas med detta har vi försökt vidga vårt hörselsinne och 

lyssna ordentligt på det barnen gör vilket Vecchi (2014,s.48) menar behövs för att synliggöra de 

ämnesöverskridandet barn gör genom sitt tänkande där de förbinder olika ämnen och språk. Vi 

kommet nu analysera och redogöra vår empiri med hjälp av vår analysmetod, Bishops matematiska 

aktiviteter och agentisk realism. Först redogör vi för varje situation och analyserar därefter dessa med 

utgångspunkt i matematiken. Där efter analysera vi alla situationer utifrån teorin för att sedan redovisa 

studiens resultat. 

Observation 1 

Vi sitter vid ett bord i ateljén där vi ställt fram stora grisens hus, olika storlekar av penslar, färger i 

paletter vilka barnen valt själva samt lagt ut ett stort gemensamt papper på bordet.  Cendresa frågar i 

samtal med barnen ”Hur tror ni det ser ut inne i huset hos den stora grisen?” vilket barnen börjar 

diskutera samtidigt som de tittar de runt, över under, in i huset och påbörjar ivrigt att välja färger. Olof 

säger ”Jag vill ha grön. Kan jag få en pensel Elsa? Jag når inte penseln den är för långt bort”. Elsa 

sträcker sig över Anna och ger en pensel till Olof och säger ”Ja, den är nära mig. Titta Anna, Kristina 

och Iris kan nå för vi sitter nära men inte du”. Sedan sträcker sig Anna över bordet för att försöka 

nudda Iris som sitter mitt emot. Samtidigt säger Iris ”Olof sitter bredvid mig”. Barnen fortsätter att 

måla när en pedagog kommer i rummet och frågar ”Vad målar ni?”. Olof svarar ”Jag har målat en 
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säng och en stol”. Elsa svara ”Titta det blev lila”.                                                                                

Louise frågar Elsa ”Vilka färger blandade du?” var på Elsa svarar ”Många, vet inte, den och den och 

lite den” och pekar på alla färger framför sig.  Iris sitter under tiden tyst, målar siffror med rosa och vit 

färg och viskar ”en, två, tre pinnar”. Kristina säger ”Titta rosa precis som huset, här är skog och 

gräs” och pekar på målningen framför sig, en rosa fyrkant med grön färg under. ”Blommor i huset, 

grön och röd” säger Anna och Olof svarar ”Stora grisen måste ha ett piano”. Elsa målar med mycket 

färg på pappret och säger samtidigt ”Det blev alla färger, brun. Blanda grön, blått och gult och det 

blev brunt”. Olof målar då över hela sin målning och börjar sedan måla sina fingrar. När färgen börjar 

droppa ner på pappret säger Olof ”Det rinner färg från mina fingrar. Titta min hand” och trycker ner 

handen på pappret och gör ett handavtryck, alla andra börjar göra likadant. Kristina säger ”Jag målar 

min hand, på och under och mellan mina fingrar” och målar med mycket färg på handen, klämmar så 

att färgen spretar ut mellan fingrarna och droppar ner på pappret och skrattar. Då säger Olof ”Man kan 

måla två händer samtidigt” och turar om att måla sina händer med penseln. Cendresa frågar då ”Hur 

många fingrar har du målat nu när du målat båda dina händer?” och Olof svara ”Tio” utan att tveka. 

Elsa lägger ner sin pensel på pappret och räkna sina fingrar ”1,2,3,4,5,6,7,8,9,10”, i detta säger Iris ” 

två hand avtryck” och trycker båda händerna på pappret.                                                                   

Anna säger ”Titta mina händer, gul" och visar alla runt bordet och utmanar sedan Cendresa att måla 

sina händer men utan pensel. Cendresa sträcker då sig mot Iris och säger ”Give me 5”. Iris slår sin 

hand mot Cendresa och alla barnen skrattar och börjar göra likadant. Olof säger ”Vi kan räkan på 

engelska faktiskt” och alla räkna tillsammans på engelska ”1, 2, 3,4,5,6,7,8,9,10”. Därefter börjar Olof 

blanda färg på handflatan och lyfter penseln för att färgen ska droppa ner på handflatan. Anna klappar 

sina händer så färgen skvätter åt alla håll. Elsa frågar Louise ”Kan jag få den” och pekar på hyllan 

över staffliet där det står skapande material. Louise tar ner den burk med frigolit formade trianglar som 

Elsa pekat på. ”Det är tänder” säger Iris när alla får varsin triangel som de börjar måla på och skapar 

mönster på pappret. 

Om vi nu ska analysera denna observation utifrån Bishops matematiska aktiviteter, kan vi se att när 

barnen börjar diskutera och gissa vad som finns i huset berör de aktiviteten förklara och argumentera, 

genom att barnen börjar att tänka hypotetiskt och förutsäga vad som kan finnas där. Att förklara, 

förutsäga och resonera samt dra logiska slutsatser är enligt Heiberg Solem och Reikerås (2004,s.11) en 

central del i matematiken. Barnen sätter ord på sina tankar och utforskande genom att förklarar hur det 

ser ut inne i huset med hjälp av deras verbala språk. Samma sak sker även när Elsa förklarar 

upptäckten i utforskandet av att blanda färg, hon blandar grönt, blått och gult som blir brunt. Att sätta 

ord på sina tankar skapar en förutsättning för att tänka matematiskt. Barnen berör i hela aktiviteten 

design, en annan av Bishop aktiviteter när de under hela processen skapar mönster och arbetar fram 

och tillbaka med två och tre dimensioner. Detta pendlande mellan två- och tre dimensioner menar 

Heiberg Solem och Reikerås (2004,s.105,108,111,114) är ett sätt att studera och karakterisera former 

och figurer där det handlar om att omforma det vi ser till egna utryck genom våra inre föreställningar. 

Det här hjälper oss att skapa en förståelse för barnens geometriska förmåga när barnen exempelvis 

målar en stol eller en säng, barnen designar och omformar verkligheten till egna uttryck från tidigare 

erfarenheter och skapar mönster i aktiviteten. Barnen arbetar mycket med mönster både när barnen 

målar med penseln, trycker frigolit trianglarna på pappret och gör handavtryck. När barn gör 

handavtryck upptäcker de människokroppens spegelsymmetri, vilket Heiberg Solem och Reikerås 

(2004,s.258) menar att barn upptäcker tidigt.  

Vi kan också i emperin se att barnen har en god lokaliserings förmåga, en annan av Bishops 

matematiska aktiviteter, då barnen rör sig i rummet samt använder ord vilka berättar något om 
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placering och lokalisering. Rumsuppfattning menar Heiberg Solem och Reikerås (2004,s.52-67) har 

stor betydelse för barns orienteringsförmåga exempelvis när Olof frågar Elsa om en pensel eftersom 

den är för långt bort. Detta sätter igång samtal om vem som sitter bredvid, mittemot, nära och långt 

bort, vilka är placering och lokaliserings ord. Palmer (2010,s.63) lyfter fram att rumsuppfattning och 

mätning går in i varandra eftersom vi mäter med kroppen och uppskattar hur långt det är till olika 

saker i rummet och därmed skaffar oss en rumsuppfattning. Barnen använder i samtal placeringsord 

och lokaliseringsord vilket Heiberg Solem och Reikerås (2004,s.68-69) förklarar anger avstånd eller 

riktning, men även beskriver placeringen i rummet exempelvis utanför, detta i förhållande till 

slutenhet. Ytterligare ett exempel på sådana ord är när Kristina säger "jag målar min hand, på och 

under och mellan mina fingrar".  

En annan av Bishops matematiska aktiviteter är räkna som synliggörs i observationen när Olof svarar 

snabbt tio då Cendresa frågar hur många fingrar han har målat. Heiberg Solem och Reikerås 

(2004,s.278-279) lyfter fram att barn använder olika räknestrategier vilket vi här kan se att Olof 

använder sig av tvillingstrategin, som innebär att räkning kombineras med att barn minns vissa 

kombinationer exempelvis fem plus fem blir tio. En annan strategi använder sig Iris av när hon målar 

talsymbolerna och räknar tyst till tre samtidigt nämligen siffernamnsstrategin. Heiberg Solem och 

Reikerås (2004,s.123) skriver att barn tycker om att räkna samt att tal och räkning finns i vår 

omgivning och är en naturlig del av vår vardag. Detta bli synligt när barnen räknar till tio tillsammans 

på engelska och svenska vilket också visare en ordningsföljdförståelse som Heiberg Solem och 

Reikerås (2004,s.137) menar är när barn behärskar talserien och kan ordningsföljden korrekt. När 

barnen blandar olika färger under aktiviteten visar de på ett tidigt stadium av addition och subtraktion 

vilket blir tydligt när barnen tar bort och lägger till mycket eller lite färg för att uppnå önskat resultat. 

Carruthers och Worthington (2006,s.119) skriver att barn kan visa en förståelse för addition men att 

barn inte alltid har kunskap om +, - eller = som symboler men att de förstår fortfarande beräkningen i 

huvudet.  

Observation 2 

Fyra barn sitter runt bordet där vi har laggt fram en cylinder formad lera med vitt omslag. ”Oj vad tung 

den är. Titta vad stark jag är” säger Elsa och lyfter leran. Olof tar leran från Elsa och säger ”Titta jag 

kan också bära den”. Plötsligt säger Anna ”Jag tror att leran är vit” Louise svarar ”Ja ha, Vad tror ni 

andra att det kan vara för färg?” och Elsa svarar ”Den är nog vit”, Olof ”nä den är nog brun”. 

Christoffer tror att leran är rosa som play don. ”Ska vi titta” säger Louise och börjar klippa upp påsen 

med en sax och säger ”Titta den var brun. Hur många delar måste vi dela för att få lika mycket?”. 

Christoffer och Olof lutar sig över leran och visar med fingrarna hur Louise ska skära med kniven. 

Olof svarar ” fyra gånger eller 1,2,3,4,5,6, för vi är 6 som ska vara med” Christoffer fortsätter ”6 lika 

stora”. Louise delar upp leran på sex bitar och ger barnen varsin. Eftersom leran är cylinderformad blir 

det runda bitar och Anna säger då ” Titta en tårta”. Elsa skär på leran i sicksack mönster och säger 

”Titta jag gör mönster” och Christoffer bakar pepparkakor. ”Leran är hård” påpekar Olof till Louise 

som då tar fram en bit play doh. ”Vad mjuk den är, den är inte hård som leran” säger Olof till Louise.  

Anna formar leran till en boll och säger ”Jag gör en stor boll” och Olof svarar ”Jag ska göra en 

snögubbe” och börjar forma tre olika stora bollar som han placerar i storleksordning. ”Du glömmer två 

ögon, vad leran är kall och hård” säger Elsa och Cendresa föreslår att värma leran med händerna och 

barnen börjar klämma på leran. ”Titta den blev varm” säger Anna. ”Kom ni ihåg vad vi gjorde i går?” 

frågar Cendresa barnen. ”De tre små grisarna, vi gjorde stora grisens hus” svarar Olof. Cendresa gör 
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en gris av leran och samtalar om grisarna. ”Jag gör mat till grisarna” säger Christoffer som har format 

leran till en skål med små lerbitar i. ”Jag ska dunka 123,12” säger Anna och börjar slå med saxen på 

leran. ”Här är min gris” säger Cendresa och visar upp grisen. ”Nä det ser ut som en känguru” säger 

Olof. ”Jag tycker det ser ut som en gris” säger Christoffer. Gerda kommer in i rummet och blir 

inbjuden av Olof att vara med. Gerda slår sig ner vid bordet. ”Jag ska skära en bit till Gerda, måste 

dela en gång till” säger Olof och skär leran i mitten och ger till Gerda. Christoffer säger att han ska 

göra pepparkakor. Olof börjar då sjunga ”Jag komma, jag komma från pepparkakeland…” och alla 

stämmer in. Cendresa ställer fram vatten i en burk. ”Titta jag har byggt en skattkista” säger Elsa som 

har gjort en oval form. ”Vems är det?” frågar Olof. Anna svarar istället för Elsa ”aporna”. ”Kan det 

vara apornas skattkista?” frågar Louise Elsa var på Elsa svarar ”Nä” och Olof ”Jo och den är fylld 

med bananer. För apor tycker om bananer”. Christoffer pekar på Cendresas figur ”Micke Mouse” och 

Cendresa svarar ”Ja den ser faktiskt ut som Musse Pigg”. ”Nu ska jag göra en bil. Här är ett hjul” 

säger Anna och Olof svarar ”En bil har fyra hjul. Titta jag har gjort en kärra” och drar den fyrkantiga 

leran med ett rep gjort av lera längst bordet. Olof stannar upp med kärran och säger ”Titta nu blev 

elefantens snabel två stycken, den ena är längre” samtidigt som han delar på repet av lera i två delar 

och jämför dem. ”Lilla snigel akta dig, akta dig” börjar Anna sedan sjunga och drar snigeln längs 

bordet, tar tag i Cendresas hand och upprepar detta. Anna ”snigeln är liten, titta de är ännu mer putte 

liten” och visar upp två sniglar för Cendresas. Christoffer utforskar leran och vattnet där en stor lerpöl 

skapats. Han trycker med handen mot bordet och gör ett handavtryck sedan drar han med fingrarna 

och skapar mönster. Barnen går och tvättar sig. Elsa och Anna kommer tillbaka och plockar fram 

färger, papper och penslar för att måla. Vilket även Olof hakar på. ”Blått och grönt blir beige” säger 

Elsa och blandar olika färger. ”Nej blått och grönt blir mörk grön” säger Olof och målar med blått på 

det gröna han målat tidigare och blandar färgerna. ”Om man blandar rött och gult blir det orange, titta 

det ser ut som eld” säger Anna och målar med rött och gult på sitt papper.  

Likt första observationen är argumentera och förklara en stor del av denna observation. När barnen 

gissar vilken färg leran har under plasten, tänker de hypotetiskt och drar slutsatser. Vi kan också se att 

Anna både förklarar, drar slutsatser samt argumenterar att det är apornas skattkista som Elsa har gjort 

av lera för att den är fylld med bananer, vilka apor tycker om. I emperin resonerar barnen och sätter 

ord på sina tankar genom att förklara, argumentera, diskuterar och motivera vad de skapar för något 

med leran och färgen samt redovisar för hur de har gjort. Exempelvis när barnen blandar färger och får 

ett resultat förklarar barnen processen till resultatet vilket är en förutsättning för att tänka matematiskt. 

I den här observationen blir också en annan av Bishops aktiviteter synlig, leken. Heiberg Solem och 

Reikerås (2004,s.12-13) påpekar att barn i lek använder matematik på olika sätt beroende på barnens 

ålder exempelvis bygger rollekar på föreställningar om handling, ordningsföljd, logiska samband vilka 

förändras och utvecklas under lekens gång. I barnens estetiska skapande kan vi se att de leker i mötet 

med materialet som symboliserar, associerar till något under deras utforskande, barnen låtsas äter, 

bakar pepparkakor eller gör mat till grisarna och gör en skatt med bananer till aporna. Barnen berör 

här inte bar lek utan de designar med hjälp av färgen och leran, de skapar mönster och former 

samtidigt som de räknar antal, jämför och mäter. När Anna sjunger lilla snigel och drar snigeln sakta 

mot Cendresa samtidigt som hon ändrar rösten och tar tag i Cendresas hand, ger signaler för lek. När 

det kommer till Bishops matematiska aktivitet design kan vi se att barnen pendlar mellan två och 

tredimensionellt när barnen först arbetar med lera och sedan målar, vilket enligt Heiberg Solem och 

Reikerås (2004,s.105,108,111,114) är ett sätt att studera och karakterisera former och figurer och 

därmed tillägnar barn sig en matematisk kompetens. 
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I observationen berör barnen även sorterar och klassificerar vilket är en del av design när Olof jämför 

leran och play dohn och påpekar att leran är hård och play dohn är mjuk. Klassificera är en viktig del 

av matematiken påpekar Heiberg Solem och Reikerås (2004,s. 26-27) för att skapa ordning och 

struktur vilket vi gör genom att dela in i olika kriterier och egenskaper så som hård och mjuk vilka är 

varandras motsatser. Även Elsa och Anna upptäcker att leran har olika egenskaper när de jämför att 

leran är först kall och hård för att sedan bli varm och mjuk när man har kramat den en stund. När barn 

får dra slutsatser och resonera om saker de intresserar sig för menar Heiberg Solem och Reikerås 

(2004, s.52,59-60) att det är viktig för barns självtillit och språk i matematiken. Vilket barnen får 

genom att sortera och kategorisera och utveckla förståelsen för att se likheter och skillnader hos 

föremålets egenskaper i relationer till varandra. Det här resulterar i att barnen utvecklar ett logiskt 

tänkande samt förmåga att senare använda regler och generalisering vilket är en stor del av algebran i 

matematiken. Barnen associerar även varandras mönster, former och design exempelvis när Louise 

delar den cylinderformade leran i bitar så associerar Anna det till en tårta eller när Cendresas gris blir 

en känguru och Musse pigg. Här arbetar barnen med olika geometriska former genom att skapa nya 

former och mönster av leran som i grundform var cylinderformad och transformerades till klot, kub, 

rätblock men även handavtryck av geggamoja. Heiberg Solem och Reikerås (2004,s.52-67) poängterar 

att form är en egenskap som förändras vilket barn upptäcker när barns erfarenhetsvärld ständigt 

utvidgas och de upptäcker att föremål kan användas och uppföra sig olika. Genom skapandet både 

med leran och färgen menar Carruthers och Worthington (2004,s.14,106) att barns matematiska 

förståelse utvecklas ett steg längre genom skapandet. Vidare menar de att det finns en mening att 

utmana barn att arbeta med estetik för att barnen ska få möjligheten att representera deras matematiska 

förmåga och utforska matematisk grafik på egna villkor och på så vis förstå den abstrakta symboliken i 

matematiken.  

Aktiviteten mätning menar Heiberg solem och Reikerås (2004, s.205-208) handlar om att jämföra 

egenskaper såsom längder, volym och vikt där vi använder jämförelseord såsom lång, kort, stor, liten, 

hög, smal och tung vilka beskriver likheter och skillnader. Vi kan se detta när Anna säger ”jag gör en 

stor boll” och formar leran till en boll. Den enklaste formen av mätning menar Heiberg Solem och Lie 

Reikerås(2004, s.205-208) är direkt jämförelse vilket innebär att man lägger två föremål bredvid 

varandra och ser vilken som är längst eller störst. Detta ser vi när Olof lägger de två delarna av 

elefantens snabel bredvid varandra eller när han gör en snögubbe och sätter kloten i storleksordning. 

Även Anna använder sig av direkt mätning när hon jämför de två olika stora sniglarna och uttrycker 

detta genom jämförelseordet, liten, mindre. Olof sätter också ord på sin mätning av snabeln ”den ena 

är längre”. Heiberg Solem och lie Reikerås (2004, s.228-229) redogör för att barnen tidigt upptäcker 

olika föremåls tyngd. Vilket vi kan se när Elsa och Olof går runt och bär omkring på leran och 

utbrister att den är tung och att de klarar av att bära den ändå. Tid är något vi också kan mäta men som 

är ett mycket svårt begrepp för barnen betonar Heiberg Solem och Reikerås (2004,s.237-238) dock så 

kan barnen få en uppfattning av tiden när leran ändrar form och egenskaper, först är den hård och kall 

för att sedan bli mjuk, varm och geggig när man tillför värme från händerna och vatten för att slutligen 

stelnar och blir hård och kall igen.  

Vi kan även i emperin synliggöra hur barn arbetar med bråk när Louise frågar hur många gånger leran 

ska delas så alla får lika. Vi kan också se att Olof använder sig av bråk när han Olof delar leran på 

hälften för att ge en bit till Gerda. Enligt Heiberg Solem och Reikerås (2004,s.148) är det i 

matematiken viktigt att kunna se mängden som en helhet, inte bara som enskilda delar och när barn 

kan säga hur många delar som en mängd innehåller har barnet lärt sig talbilden. Detta blir synligt att 

Olof har gjort när han snabbt säger att bilen har fyra hjul utan att räkan dem.  
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Barnen berör här också aktiviteten räkning, antal och talbegrepp när de använder sig av talord vilka 

Palmer (2010, s.66) lyfter fram att taluppfattning är ett stort område där man innefattar mängder, 

uppfattning av tal, hälften dubbelt, hur man räknar uppåt och neråt. I observationen kan vi synliggöra 

detta när de delar mängden lera lika och visar då förståelse för antal med mera. Precis som i 

föregående observation så använder sig barnen av addition när de blandar olika färger. 

Observation 3    

Fem barn sitter med varsitt papper framför sig kring ett bord fullt med paljetter, glitter, små klippt 

silkespapper, flytande färg, penslar och skum stämplar. Elsa säger ”Jag ska göra en blomma” och tar 

en rund skumstämpel och göra cirklar med färg i mitten av pappret och fem runt om. ”Titta jag har 

glitter händer” säger Anna som tryckt hela handen i glittret. Gerda börjar måla sina naglar gröna och 

säger ”måla grön hand” för att sedan måla resten av händerna. Anna tittar på Elsa ”Jag tar blå” säger 

hon och målar cirklar på pappret. Elsa säger då ”Jag ska göra en liten blomma också” och fortsätter att 

måla med skumstämpeln. Hans sitter tyst och målar hela armen med mycket färg, visar inget intresse 

för att måla på pappret, sträcker armen och säger ”Måla titta”. Gerda tittar på Hans och börjar måla 

längre ner på armen med grön färg och säger ” Waaaahh krokodilen”. Anna säger ”Titta” och pekar på 

sin teckning och fortsätter att göra cirklar med penseln och samtidigt observerar Elsa. Två cirklar 

möter varandra på Annas täckning så hon tar bort färgen med fingret. Elsa strör glitter på cirklarna och 

säger ”Glitter på den gula och glitter på den lila”. Samtidigt sätter Gerda paljetter på sin målade hand 

och säger ”titta lejon, waaaahh”.  Anna säger ”Mycket glitter” och strör glitter över sin målning och 

skakar sedan av glittret från pappret. ”Ta inte så mycket glitter” säger Elsa bestämt till alla. ”Varför 

då?” frågar Louise. Elsa svarar ”Tar slut, bara lite glitter” och klistrar fast paljetter på cirklarna. Hans 

har händerna och armarna fulla av färg och tar tag i små silkespapps bitar på bordet som blir 

förkladdigt. Hans försöker skrapa av silkespapperet. När det inte går så drar han med händerna på 

pappret framför sig och det blir en hög med silkespapper. Gerda viftar med händerna så det skvätter 

överallt. Anna pekar på Gerda och säger ”titta det regnar små små”. Elsa fortsätter med att försöka 

sätta paljetter på sina cirklar och trycker sina fingrar topparna mot bordet och får upp glittret och säger 

”Det går inte att äta glitter”. Hans hakar på ”Nee ont i magen, inte heller pinnar”. Elsa och Hans 

klappar sina händer så det skvätter färg överallt på bordet. Gerda målar med penseln runt sin hand på 

pappret och lyfter. Elsa målar och säger ”En prick, en till prick och en till, tre prickar”. Hans känner 

sig klar och går för att tvättar händerna och Gerda följer efter. Elsa och Anna är kvar. ”Jag ska ha 

glitter på den här, nu är vi två Anna så vi kan ta mer glitter” säger Elsa och tar snabbt tag i skålen. ”Ja 

nu kan vi dela lika mycket glitter till oss två” svarar Anna. ”Vi får mycket mer nu” svarar Elsa. ”Jag 

målar med svart” fortsätter Anna. ”Jag målar över hela pappret” svarar Elsa och de bestämmer att 

strö över glitter på målningarna. Anna föreslår att de ska lägga glittret på bordet och sedan dela vilket 

Elsa instämmer i. De häller ut glittret på bordet och drar med fingrarna i mitten och får därmed två 

delar. I detta säger Elsa ” Nu har vi mycket annars skulle vid dela igen". Elsa och Anna stör glitter 

över sina målningar, skakar bort glittret och gör om det några gånger till se känner sig klara.   

I den här observationen argumenterar och förklarar barnen exempelvis när Elsa säger till Anna att 

man inte får ta så mycket glitter för att glittret kommer att ta slut om man tar mycket på en gång. Detta 

sker även när Elsa utrycker att det inte går att äta glitter var på Hans säger att man då får ont i magen. I 

observationen får vi även syn på problemlösning när Anna och Elsa löser problemet att dela skålen 

med glitter på två genom att lägga glittret på bordet. Barnen berör här aktiviteten räkna i form av 

division genom att användar halveringsstrategin vilket Heiberg Solem, Reikerås (2004,s.281) lyfter 
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fram är när barnen delar upp konkret föremål på hälften och sedan i två nya högar. I observationen bli 

även aktiviteten design synlig när barnen i sin målning skapar geometriska former och associerar 

skapandet exempelvis när Elsa göra en blomma och använder en cirkelformad skumstämpel. Elsa gör 

en stor cirkel i mitten och mindre cirklar runt den och säger att det är en blomma för att därefter börja 

måla en mindre bredvid och säger samtidigt ”Jag ska göra en liten blomma också”. Här designar Elsa 

inte bara blomman utan berör även aktiviteten mätning när hon gör en direkt jämförelse. I denna 

observation blir det tydligt hur barn väljer ett material över ett annat för att det materialet bli mest 

tillfredställande och lustfullt. Två barn väljer färgen för att måla händerna som bli bland annat 

"krokodiler" och därmed berör aktiviteten lek. 

Observation 4 

Fyra barn står kring ett stort papper tillsammans med Louise och Cendresa häller färg över pappret och 

slänger ner två flörtkulor. Christoffer drar i pappret så att kulan rullar och skrattar. Iris släpper då 

pappret och hämtar en pensel och börjar måla på kanten samtidigt som de andra börjar röra på pappret. 

Sven lyfter pappret upp och ner, de andra hänger på. Cendresa häller på mera färg och barnen blir 

förtjusta och alla börjar vicka på pappret åt olika håll, åt sidan, upp och ner. Christoffer säger ”Nej 

upp” och drar pappret uppåt. De andra ser på honom och gör lika dant tills Gerda säger ”Nej ner” och 

alla byter riktning. Barnen blir mer förtjusta när kulan rullar lite. Iris målar fortfarande på kanten och 

sträcker sig efter en sax. Gerda drar pappret åt vänster medan Sven drar uppåt och kulan åker ner på 

golvet, alla skrattar. Christoffer pekar på golvet där kulan har gjort ett sträck av färg och säger ”Oj det 

blev färg på golvet”. Cendresa tar upp kulan och lägger på den igen och barnen börjar genast röra på 

pappret och skrattar när kulan åker ner på golvet igen. Gång på gång försöker barnen få ner kulan på 

golvet och blir lika glada varje gång de lyckas, men tillslut fastnar kulan i färgen. Iris tar då sin pensel 

och slår på kulan och kulan lossnar. Sven drar ner pappret på sin sida så att det blir en backe och kulan 

åker snabbt åt hans håll och säger ”Oj, var snabbt”. Gerda pekar på pappret och säger ”Titta det blir 

mönster”. Christoffer går ner på knä och alla följer efter sedan ställer sig Iris upp och de andra gör lika 

dant. Svens äger sedan ”Titta det blev många streck”.  Efter det säger Christoffer att han inte vill måla 

längre och de andra hänger på och går där ifrån, så aktiviteten avrundas. Vi lägger den färdiga 

målningen på bordet. Sven och Iris kommer tillbaka och tittar på täckningen. Sven tar då en sax och 

börjar klippa remsor på kanterna och säger ”Göra fint”. Iris tar en av kulorna och börjar måla de grön 

för att sedan fortsätta måla naglar, hände och armar och till sist en sax. Vi ger Iris ett nytt paper och 

hon läger saxen där på och fortsätter att måla över den. Efter ett tag lyfter Iris på saxen och säger 

”Titta en till sax” Saxen hade lämnat efter sig ett mönster på pappret. Sven säger då ”Titta vad Iris 

gör” och vänder sig till Cendresa som står vid diskon. Cendresa vänder sig mot Iris och Iris tittar på 

Cendresa och verkar vänta på att bli stoppad. ”Titta whaoo fint” säger Iris och skrattar när Cendresa 

inte säger något om det hon håller på med. Sedan fortsätter Iris att måla med kulan och saxen på 

pappret.   

 

I observationen visar barn en god rumsuppfattning, lokaliserings förmåga vilket Heiberg Solem och 

Reikerås (2004,s.52-67) menar har stor betydelse för att hitta. Vilket barn redan i de första åren 

utvecklar i relation till deras motoriska förmåga, genom en ökad rörelsefrihet utvidgar barnens egen 

orienteringsförmåga. Barnen upplever genom kroppen avstånd, riktning både horisontellt och vertikalt. 

Barnen använder placerings ord och lokaliserings ord vilka kan ange avstånd, riktning och placering i 

rummet exempelvis när barnen säger upp, ner, hitåt när de styr pappret åt olika håll, vänster och höger. 

Barnen visar en god förståelse för avstånd, riktning, placering, djup, höjd vilka är centrala för 
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rumsuppfattning. Det blir synligt i observationen när barnen använder kroppen för att färgen ska rinna 

åt en riktning samt att kulan inte rullar ut från pappret när de går ner på knä, de lutar sig åt vänster, 

höger, framåt, bakåt, upp och ner. Barnen upptäcker även fart när de försöker få kulan att rulla ut på 

golvet. I detta görande löser barnen tillsammans problem genom att förklara åt vilket håll alla ska röra 

sig mot för att få ut kulan eller behålla kulan på pappret. Barnen arbetar även med mönster vilket både 

Sven och Gerda uppmärksammar när kulan rullar i färgen på pappret och bildar olika sträck och 

mönster. Även Iris gör mönster genom att måla på saxen för att sedan ta bort den och skapar på så vis 

en till sax på pappret.  

Agentisk realism 

Vi kommer nu med hjälp av Barads agentiska realism vidare analysera och lyfta fram materialets 

agens samt hur matematiken och estetiken kan förstås som sammanflätade. Inom agentiska-realism 

utmanar vi och går bortom uppdelningar mellan ämnesdiscipliner, diskurser- språk, ontologi- 

epistemologi, teori- praktik för att istället se allt i en rörelse och en pågående tillblivelseprocess. Det 

blir även synligt i emperin att det inte bara är människan som är aktiv utan även materialiteten, allt 

icke mänskligt är aktiva aktörer och har kraft, agens, att konstrueras tillsammans i sammanflätade 

tillblivelse, vilket vi människor inte kan kontrollera. Detta kommer vi nu med hjälp av exempel från 

observationen att synliggöra med konkret exempel.   

Iris pendlar i observation fyra mellan att måla sin hand, göra handavtryck samt målar över saxen som 

hon lyfter och göra mönster på papper. Iris skapar mönster vilket är matematik men i detta görande har 

alla aktörer; saxen, färgen, pappret, penseln bordet agens. Iris gör mönster med saxen men även saxen 

gör något med Iris in en ständig förändring så påverkar de varandra. I denna pågående processen kan 

Iris och materialiteter inte skiljas från varandra utan allt är del i komplexa intra-aktion. När Sven får 

syn på att Iris målar med saxen säger Sven till en vuxen för att säga åt Iris. Vi tolkar situationen som 

att när Iris hör Sven vet Iris att måla saxen är fel och därför väntar spänt på en tillsägelse men när Iris 

inte får det svarar Iris med "Titta whaoo fint ".  Iris utmanar härmed den rådande diskursen på 

förskolan att måla saxen är fel genom att svarar fint och waahho vilket vi tolkar som att Iris har 

tidigare erfarenheter av att vuxna svara så till barns skapande och ville istället för att bli tillsagd bli 

bekräftat att det hon gör är något bra, fint, positivt. Vi kan i denna sekvens synliggöra det inte bara är 

vi människor, språk, diskurser och språk som räknas som aktörer utan även ting är agentiska och gör 

något med oss i intra-aktion och gång på gång uppstår något nytt med subjektet. I intra-aktion ingår 

även lärare som performativa agenter där språk är en konsekvens av en intra-aktion i den materiella 

världen som är agentiska i processen där subjektivitet skapas. Alla performativa agenter är aktiva i 

konstruktionen av identitet i vardagliga görande och tänkande i bestämda platser där allt är del av en 

performativ produktion av makt och förändring i en sammanflätad relation i materiell-diskursiv intra-

aktion. Materialet och allt runt Iris har kraft i hennes meningsskapande där kroppen, diskurser, ting är 

sammanflätade, agentiska, aktiva och överordnar inte varandra i den materiell-diskursiva intra-aktion. 

Iris vet att måla saxen är fel eftersom saxen klipper vi med, saxen blir härmed bärare av en diskurs 

vilket vi tillsammans skapat i den materiell-diskursiva praktiken oavsett om vi är medvetna eller 

omedvetna om det, har materialiteter kraft och aktiva agenter i ständigt flöde av ömsesidig agens och 

påverkan. Iris subjektivitet skapas här tillsammans med andra kroppar, materialiteter, diskurser i en 

performativ värld där alla agenter och aktörer är performativa i konstruktion av subjektivitet. I alla 

situationer blir materialiteterna aktörer som tillsammans med barnen i intra-aktionen blir performativa 

agenter. Materialiteterna intra-agerar och har agens de gör något med barnen samtidigt som barnen gör 
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något med dem. Exempelvis färgerna och penslarna intra-agerar med barnen genom att barnen i 

situationerna tar färg på penseln och målar händerna, samtidigt som de blandar och utforskar färgerna 

på handflatan för att sedan trycka ner dem mot bordet och göra handavtryck.  

Vi kan även synliggöra hur materialet skapar en symboliserings process i den estetiska dimensionen 

och får då en transformativ kvalitet. Exempelvis i den första observationen när Elsa väljer den gröna 

färgen i intra-aktionen, den gröna färgen återkopplar hennes erfarenheter om att gräset är grönt och 

därmed symboliserar den gröna färgen gräs bäst. Allt detta sker i den estetiska dimensionen som blir 

synlig i hela emperin när barnen väljer en färg över en annan eller ett material över ett annat för att 

lösa problem och tillfredsställa sig detta val är grund i deras tidigare erfarenheter av vilket material 

funkar bäst för att uppnå det önskade resultatet. Till exempel i den tredje observationen där barn väljer 

glitter över paljetter när ett barn sätter sin hand på glittret i tallriken och ser hela handen glittrar, då blir 

det lustfulla och tillfredställande för det barnet. Barnen har erfarenheter av att arbeta med paljetter och 

glitter men väljer exempelvis först att ta glittret och strö över färgen för att vi tolkar det som om barnet 

har erfarenheter att glittret fastnar bättre än de större paljetterna vilket de gör genom att skaka av 

glittret på bordet. Att materialet har agens bli även tydligt i observationen med lera där leran ständigt 

ändrar form i barns händer och symbolisera olika föremål utifrån barns erfarenheter. Caruthers och 

Worthington (2006,s.13) lyfter fram att när barn skapar avtryck, modeller, leker och ritar utvecklar 

barn sin förståelse för matematik och skapar mening.  Leran har i processen en transformativ kraft och 

agens i dynamisk intra-aktion med barnen, när leran är hård, blir mjuk och geggamoja gör leran något 

med barnen samtidigt gör barnen något med leran. Vi kan i barnens kroppsspråk synliggöra hur de 

från att arbeta med hårda och kraftfulla rörelser när leran är hård övergår till mjuka när leran blir 

geggamoja. Här blir leran också ett språk som barnen utrycker sig igenom men samtidigt uttrycker 

barnen sig genom fler språk samtidigt bland det verbala, kroppsliga, målning och sång. Matematik är 

ett språk vi ovan i analysen lyft som vi nu visar är i en samtidighet med andra språk i ett 

sammanflätande flöde och ett onto-epistemologiskt lärande.  

I barns möte med matematiken betonar Heiberg Solem och Reikerås (2004,s.9-13, 20-21) att det är 

viktigt och nödvändigt för vuxna att ha kunskap och förståelse för barns varebala språk eftersom 

språket är ett redskap för tänkande och kommunikation. Vecchi (2014,s.34) lyfter fram att det talade 

språket inte är barnets ända språk utan ett av hundra språk. Språk går bortom vanligt tal och skriftspråk 

menar Vecchi där både matematik och estetik är språk barnen kan använda sig av för att representera, 

kommunicera och utrycka sina tankar genom. Barn har olika sätt att utrycka sig på och skapa mening 

av erfarenheter via ett abstrakt symbolsystem menar Caruthers och Worthington (2006,s.14,32, 94) 

exempelvis via målning representeras barns matematiska tänkande där barn använder sig av ett av 

deras hundra språk. Heiberg Solem, Reikerås (2004,s.18) menar att när barnen målar och samtidigt 

förklarar, argumenterar och diskuterar om vad de målar så fördjupar de sig i sitt matematiska tänkande 

och använder sig av det symboliska språket som hjälper för att lösa matematiska utmaningar (Heiberg 

Solem, Reikerås 2004,s.18).  

Med hjälp av analysen ovan svarar vi på studiens frågeställningar där resultatet blir att de observerade 

barnen berör ständigt matematik i estetiken. Vilken matematik som uppstår i detta möte framgår 

tydligt utifrån Bishops sex matematiska aktiviteter vilka också bidrar till en mer nyanserad uppfattning 

av vad matematik kan vara i förskolans ateljé. Allt är i ständig tillblivelse av förändring i intra-aktion 

där materialiteter har agens och påverkan i barns subjektivitet och lärande. I denna skapade process 

barnen ingår i visar också att det inte går att dra någon tydlig gräns på vad som är matematik och 

estetik eftersom allt är sammanflätade. 
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Diskussion  

Studiens syfte har varit att belysa utifrån Bishops matematiska aktiviteter och Barads perspektiv 

agentisk realism, matematikens möjligheter i estetiken och materialets betydelse för detta. För att 

undersöka hur matematik och estetik kan förstås som sammanfallande har vi utgått utifrån 

frågeställningarna ”Vilka matematiska möjligheter uppstår i barns möte med materialet i förskolans 

ateljé?”, ”På vilket sätt kan materialet förstås som agentiskt i barnens utforskande i ateljén?”, ”Hur kan 

matematik och estetik förstås som sammanflätande i barns skapandeprocesser?”. Vilka vi nu kommer 

diskutera i relation till tidigare forskning 

Resultatet av studien visar att barnen i möte med materialet utforskar och berör matematik vilket vi 

synliggjort ovan utifrån Bishops matematiska aktiviteter som bidrar till en bredare och mer nyanserad 

förståelse av vad matematik i barns skapande kan vara i förskolans ateljé. När vi förstår matematik 

utifrån Bishops aktiviteter är matematik mer än bara ekvationer och tal, vi kan plötsligt se matematik 

överallt i vår omgivning och i allt barnen gör. Matematik är ett av barns hundra språk som barn har 

för att representera, kommunicera och utrycka sina tankar vilket enligt Vecchi (2014,s.34) går bortom 

vanligt språk som innefattar tal och skriftspråk. Caruthers och Worthington (2006, s.13-14, 32,94) 

menar att barn har olika sätt att utrycka sig på och skapa mening av deras erfarenheter i allt de skapar. 

Även det barnen målar på papper och skapar i lera är för barnen meningsfullt och ytterligare två av 

barnens hundra språk, där barnen skapar tecken som representerar deras matematiska tänkande. 

Genom att barnen i vår studie använder sig av estetiska uttrycksformer utvecklar de deras förståelse 

för matematik och på så vis tar de deras matematiska tänkande längre genom skapandet. När barnen i 

deras skapande väljer ett material över ett annat för att uppnå bästa tillfredställande resultat så går de 

precis som matematikerna bortom det förgivna tagna. Enligt Eberle (2014, s.129-130) och Sinclair 

(2008, s.46) använder sig matematikerna av estetiska termer och tankar för att se bortom den 

diskursiva matematiken och det självklara svaret för att lösa problem på nya, smartare, enklare, 

snabbare och förståeligare sätt. Matematikerna väljer en lösning över en annan lösning för att hitta och 

finna sanningar. Detta gör även barnen när de väljer ett material över ett annat för att lösa ett problem 

för att uppnå det önskade resultatet. Vilket visar att det finns möjligheter till matematik i barnens 

skapande i mötet med materialet. 

Vår studie visar även att det inte endast är barnen som är aktiva agenter i deras skapande i ateljén när 

de berör Bishops sex matematiska aktiviteter. Utan även materialen har agens i den materiellt-

diskursiva intra-aktionen där alla aktörer konstrueras tillsammans i en sammanflätad tillblivelse. 

Materialet blir på så sätt viktiga och aktiva i barnen skapande. Materialet och barn är föränderliga 

menar Plamer (2011) vilket gör dem till performativa agenter som skapar vår identitet, där materialet 

och de diskursiva förutsättningarna kan förstås som viktiga i omkonstruktioner av barnens 

subjektivitet. Även Hultman (2011) lyfter fram i sin studie materialiteternas betydelse för barns 

subjektskapande processer, i ett flöde av intra-aktion vilket skapar barnens identitet och vilka de blir i 

sammanhanget. Detta blir relevant i vår studie då analysen visar att materialet är agentiskt som under 

processen hela tiden påverkar barnens skapande och subjektsapande vilket är i ständig rörelse. Vi kan 

se detta när barnen i den estetiska dimensionen skapar en sammanflätad dialog med materialet. På så 

vis att barnen väljer ett material över ett annat utifrån deras tidigare erfarenheter för att få det mest 

tillfredställande resultatet (Vecchi 2014, s.163). Barnen skapar här egna utryck och hypoteser av 

materialet som tar fram föreställningar av fantasin och deras erfarenheter vilket enligt Karlsson Häikiö 

(2007,s.256,259) ger dem möjlighet att omkonstruera både sin kunskap och sin identitet. Karlsson 
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Häikiö menar på så sätt att materialet har transformativa kvaliteter som understödjer barnens 

symboliseringsprocess i deras estetiska läroprocesser och fördjupar på så vis deras lärande. 

Med hjälp av agentisk realism och Bishops aktiviteter kan barns görande och lärande framstå som mer 

brokigt och mer komplext än vad vi vanligtvis är vana att tänka och förstå lärande på. Vår studie visar 

att det inte går att göra en uppdelning av matematik och estetik utan de två ämnesdisciplinerna är 

sammanflätande och samtidiga tillsammans med människan och andra materialiteter, vilka har agens. I 

barns skapandeprocesser är inte skapandet separerat från lärandet, lusten och upplevelsen, och ska inte 

förstås som varandras motsatser. Då barnen i studien berör i sitt skapande Bishops matematiska 

aktiviteter; lek, räkna, lokalisera, mäta, design, förklara och argumentera, samtidigt som vi tolkar 

situationerna som lustfyllda, vackra, fantasirika. Barnen visar glädje och lust för materialet exempelvis 

när leran blir geggamoja, målar händer och försöker få ut flörtkulan från pappret. Detta visar enligt oss 

att estetiken inte är frikopplat från lärandet utan det handlar snarare om det Karlsson Häikiö(2007, 

s.14) lyfter fram, att estetiken innehåller en kognitiv dimension jämsides med den kulturella.  

Detta visar på att estetik kan både vara vacker och vetenskaplig samt likt matematiken medföra 

lärande i barns skapande processer. Det här resulterar i att det inte går att dra tydliga gränser mellan 

matematik och estetik eller mellan barns lärande, lust och upplevelser med agentisk realism och ett 

onto-epistemologiskt förhållningsätt där allt är i ständig rörelse. I arbetet med barn innebär det här att 

man inte kan med agentisk realism tänka antingen eller, utan man måste se estetik och matematik i 

relation till varandra och är i en ständig förbindelse. Matematiken är på så vis inte bara 

multiplikationstabellen och ekvationer utan finns i ett lustfyllt, kreativt och estetiskt skapande. Denna 

förbindelse mellan matematik och estisk i barns intra-aktion med materialet visar enligt Palmer (2011, 

s.44-48) att det kroppsliga, materialet och det begreppsliga blir lika viktigt i det matematiska lärandet 

och går inte att skilja från varandra. Kroppen blir här ett språk som Franzen(2015) diskuterar också är 

ett redskap för att förstå matematiska begrepp som tillämpas med andra aktiva performativa agenter. 

Vilket gör något med barns lärande och subjektivitet i en intra-aktiv pedagogik där det inte finns 

tydliga gränser mellan människans kropp och ting, där barns lärande och utforskande påverkas av 

omgivningen. Det är i detta samkonstruerande som barnen och materialet lär sig något om varandra 

och på så vis omskapar varandra. I vår studie är människokroppen ett viktigt språk i barns 

skapandeprocesser som framgår i analysen ovan där barnen använder kroppen för att uttrycka både 

estetik och matematik i en intra-aktion med materialet. Resultat av vår studie visar att det inte går att 

göra tydliga gränser mellan matematik och estetik med agentisk realism där inget kan förstås 

överordnat det andra. 

Betydelse för praktiken och professionen 

Vår studie ger både pedagoger, studenter, förskolechefer och andra inom professionen en större 

förståelse och inblick i hur komplexa situationerna är i vår studie, vilka innehåller många olika 

möjligheter till lärande. Även om vi ser att det är angeläget att förstå denna samtidighet och 

komplexitet som vår uppsats har handlat om så kan det vara en vits att som pedagog koncentrera sig på 

ett ämne i taget. Då estetiken i förskolan har haft ett stort värde men att matematiken i samhället i stort 

kanske har ett större värde. Därför kan det finnas en risk med vårt resultat att estetiken så att säga blir 

underställd matematiken vilket gör att det finns en vits att låta estetiken också finnas på sina egna 

villkor och inte som ett medel för andra ämnen. Uppsatsen bidrar till att begreppsliggöra matematik 

som sker i estetiken och ger en större förståelse för materialets betydelse för barn i förskolan och deras 

lärande. Genom detta kan pedagoger bli mer medvetna om vikten att förstå barns aktiviteter som fyllda 
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med intressanta möjligheter för vidare utforskning och lärande. Studiens resultat visar att materialet är 

viktigt, därför behöver pedagoger utmana barnen vidare, ställa frågor och bidra med mer intressant 

material utifrån barnens intresse. Eftersom vi hade svårt att hitta tidigare forskning kring matematik 

och estetik i samma studie och den vi väl hittade studerade antingen matematik eller estetik och var 

internationell samt med inriktning på skolan. Tyder på att det saknas forskning kring matematik och 

estetik i samma studie med inriktning på förskolan både internationelle och nationellt. Vi vill därmed 

bidra till en diskussion kring matematikens möjligheter i estetiken då vi tycker att det finns en brist 

inom forskningsområdet. 

Slutsatser 

Slutsatsen med denna studie blir med hjälp av det empiriska materialet vi analyserat utifrån Bishop 

matematiska aktiviteter och agentisk realism, att matematiken finns i estetiken och att alla 

materialiteter har agens. De har också kraft att påverka barns skapande och bidrar till att kunskapen 

blir ett resultat av en dynamisk sammanflätad process av materiell-diskursiva intra-aktion. Det finns 

alltså ingen gräns mellan matematik och estetik, utan barnen berör ständigt matematiken i deras 

estetiska skapande och i mötet med materialen i ateljén.   

Vidare forskning 

Detta är en mindre etnografisk studie om matematikens möjligheter i estetiken vilket skulle var 

intressant att gå vidare med i ett större och längre projekt efter som det inte finns så mycket tidigare 

forskning kring detta område. Det skulle vara intressant att gå djupare på matrialiteters betydelse inte 

bara inom matematik och estetik utan även andra ämnesdiscipliner. Vidare forskning kan även vara att 

undersöka matematiken samt materialet betydelse i andra estetiska former såsom musik, dans och 

drama. En vidare forskning kan även vara en fördjupning av den estetiska dimissionen i relation till 

förskolan. Slutligen är området estetik och matematik något som vi tycker behöver fördjupas och 

utvecklas i Sverige men också internationellt. 
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Bilaga 1 Förskolans miljö 

När vi först kommer in i rummet möter vi ett kök på högra sidan och tre stora bord vilka är uppdelade 

i olika stationer för barnen. Vid ena bordet finns det en låg hylla med tärningspel, pussel och 

strategispel, vid andra bordet finns det play-do, redskap till att utforska leran samt annat bygg material. 

På andra sidan skärmen som delar rummet finns det en låg hylla med flytande färg, vattenfärg, penslar, 

tejp, papper, penslar vilket är lätt tillgängliga för barnen. Bredvid denna hylla finns två stafflin på 

väggen samt en hylla över med material som är litet och mycket av exempelvis, pärlor och glitter. 

Förskolan har en gemensammatsal. 

 

 



 

 

Bilaga 2 Brev till föräldrarna 

         

                                                                                                                   Stockholm 17 november 2015 

Hej Föräldrar på Förskolan! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om matematikens möjligheter i skapande aktiviteter.  

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under vecka 

48 från den 23 fram till 27 november 2015.  Vid dessa tillfällen vill vi observera barns skapande med 

hjälp av anteckningar, ljudupptagningar och digitalkamera.   

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, familjens, 

personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt 

insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter 

kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och 

analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är 

godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt.  

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkande i studien. All medverkan är 

frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om 

sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till studien. Om ni 

tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att respekteras. Önskar ni 

ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid Stockholms 

universitet. 

Vänliga hälsningar Cendresa och Louise 
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