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Abstrakt 

Intra-aktionens betydelse för matematiskt lärande 

Utomhusmatematik i förskolan 

 

The intra-actions importance of mathematical learning 

Outdoor mathematics in preschool 

 

 

Studien syfttar till att titta närmare på barns intra- agerande med olika material och hur 

det kan leda till ett matematiskt lärande. Utifrån syftet har följande frågeställningar 

formulerats: Vilken matematik synliggörs i de yngre barnens intra- agerande med olika 

material i utomhusmiljön? På vilka sätt kan dessa intra- aktioner leda till ett matematiskt 

lärande hos barnen? För att undersöka det här har videoinspelningar och 

fältanteckningar använts som metod. Utvalda videosekvenser som ansetts relevanta för 

studiens syfte har transkriberats och fältanteckningarna renskrivts för att synliggöra 

gemensamma nämare som sedan kategoriserats. Studien har utförts på två förskolor där 

barnen är 1-3 år gamla. Det resultat som framkommit är att miljön, materialet och 

barnen tillsammans påverkar olika intra- aktioner där olika läranden kan ske. För att 

lärandet ska synliggöras för barnen, framkommer det av resultatet att det krävs en 

pedagog som stöd, genom att pedagogen benämner det barnen gör och sätter ord på 

deras handlingar. Vidare visar resultatet att olika typer av material så som färdigt 

material och naturmaterial stimulerar barnens fantasi på olika sätt. Även barns 

förkunskaper spelar en väsentlig roll i deras intra-aktioner med olika material. I studien 

visar det sig att det inte är endast materialet i sig som påverkar barnens intra-aktioner. 

Resultatet visar att materialet, miljön och individerna samspelar och påverkar varandra i 

de intra-aktioner som observerats. 

 

Nyckelord 

Intra- agera, agentisk realism, performativ agent, preschool mathematic, outdoor 

education,   

 

Tack 

Vi vill tacka de förskolor, förskolechefer samt barn och vårdnadshavare som givit sitt 

samtycke till den här undersökningen. Vidare vill vi tacka våra familjer som har stöttat 

oss genom arbetets gång. Vi vill även tacka varandra för alla goda skratt under denna 
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tid. Till slut vill vi rikta ett tack till koffeinet för dess betydelsefulla insats i vårt arbete. 

Det har gett oss en bra effekt så vi orkat med alla dagar och allt skrivande.   
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1 Inledning 
I förskolans läroplan står det att förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande 

hos barnen. Leken spelar en väsentlig roll för barns lärande och utveckling. I olika 

former av lek och ett lustfyllt lärande stimuleras barns inlevelse, fantasi, 

kommunikation samt förmåga till symboliskt tänkande, samarbete och problemlösning. 

Förskolans verksamhet ska ge barnen utrymme för egna planer och kreativitet i lek och 

lärande i både inomhus- och utomhusmiljö (Skolverket, 2016). 

 

Det som fångat vårt intresse är att ämnet matematik ligger till grund för stora delar av 

barns lärande. Matematik är ett ämne som följer barnen under hela deras skolgång och 

grunden läggs i förskolan. Utifrån våra erfarenheter är det av stor vikt att introducera 

ämnet matematik på ett lekfullt och roligt sätt bland de yngsta barnen. 

 

Björklund (2009) skriver att de små barnen dagligen använder sig av matematiska 

begrepp i sitt samspel med andra. Hon lyfter hur barn redan i tidig ålder utvecklas 

enormt mycket inom det matematiska tänkandet och kunnandet. Detta innebär att det är 

av stor vikt att i förskolans verksamhet tillgodose barnens behov av mångsidiga 

erfarenheter av begrepp för att lägga en god grund för det fortsatta matematiklärandet 

(a.a.). Utifrån det här har vårt intresse väckts och vi ser hur betydelsefullt det är att 

jobba med matematiken på ett spännande och kreativt sätt och att erbjuda ett varierat 

material för att locka barnen till ett lustfyllt lärande. 

 

Doverborg (2008) menar att barn lever i en matematikmiljö då matematiken finns 

överallt omkring oss, men för att barn ska kunna uppfatta och reflektera över 

matematiken måste de få utforska denna värld. Då barn utgår från sina egna erfarenheter 

skapas föreställningar som ligger till grund för hur förståelser och tolkningar av nya 

situationer och sammanhang sker. Hon menar att alla lärsituationer har sin utgångspunkt 

i barns upplevelser av omvärlden. Lärande innebär alltså att skapa innebörder och 

mening utifrån sina tidigare erfarenheter. Vidare betonar hon vikten av att bredda synen 

på den matematik som vår vardag och omvärld innehåller (a.a.).  

 

Studien synliggör matematik i vardagliga situationer på förskolan. Det fokuseras på 

barns fria lek ute på gården och hur barnen intra-agerar med de olika material som finns 

tillgängliga där. Lenz Taguchi (2012) förklarar begreppet intra-agera som handlar om 
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vad som sker mellan människan och ett material i en specifik situation. Genom att 

undersöka det här synliggörs olika materials betydelse för barns matematiska tänkande 

samt vad det är som sätter igång det matematiska tänkandet. Är det materialet i sig, 

kompisar eller pedagoger? Det finns väldigt sparsamt med tidigare forskning gällande 

de yngre barnens intra-agerande med material i utemiljön utifrån ett matematiskt 

perspektiv. Därför syftar den här studien till att undersöka hur barn i åldern 1-3 år intra-

agerar med förskolegårdens befintliga material med fokus på matematik. 

 

”När hela kroppen och alla sinnen är involverade blir kunskaperna pålitliga och 

konkreta. Om kunskap knyts till en egen upplevelse-gärna tillsammans med andra-blir 

den meningsfull och lättare att komma ihåg” (Molander m.fl. s. 5). 

 

Molander m.fl. (2007) skriver om vikten av att små barn får möjlighet att skapa sig en 

god känsla för naturen och upptäcka vilket utrymme och vilka möjligheter som naturen 

erbjuder. Små barn tar till sig kunskap genom leken då fantasin, kommunikation, 

symboliskt tänkande och inlevelse stimuleras. Ett gott samarbete och en god förmåga att 

lösa problem är två saker som också stimulersa i barnens lek. Det här är även något som 

läroplanen för förskolan tar upp och hur förskolan ska främja utomhusvistelser där barn 

ska erbjudas lek och andra aktiviteter. Molander m.fl. tar i sin bok upp flera exempel på 

hur pedagoger kan jobba mot målen i läroplanen i en utomhusmiljö (a.a.). 

 

”Vi har också upplevt hur barn och natur hör ihop. Ute i naturen kommer rörelse, 

samarbete och upptäckarglädjen in på ett självklart sätt. På samma sätt känns det 

naturligt att grunderna i matematikförståelse måste ske med hela kroppen och alla 

sinnen” (Molander m.fl. s. 5). 
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2 Bakgrund  
I bakgrundskapitlet redogörs för den litteratur och tidigare forskning som kan kopplas 

till barns tidiga möte med ämnet matematik i olika miljöer och med olika material. 

 

2.1 Materialets betydelse för barns matematiska lärande 
Emanuelsson (2008) menar att barns första möte med matematiken kan bli avgörande 

för hur deras syn på ämnet utvecklas längre fram. I förskolan grundläggs barns 

kunnande och inställning till ämnet matematik och det matematiska lärandet. Barn kan i 

förskolan få möjlighet till att använda sig av olika uttryckssätt för att skapa tilltro till 

sina tankar och sitt lärande genom exempelvis sagor, spel, rim och ramsor (a.a.). Även 

Nordin-Hultman (2005) belyser vikten av att pedagogerna utformar verksamheten med 

relevant material för att möta varje enskild individs behov. Nordin-Hultman har precis 

som Emanuelsson (2008) påpekat att det är av stor vikt att som pedagog se till varje 

barns möjligheter och tidigare erfarenheter. Det är väsentligt att pedagoger kan utmana 

och inspirera barnen med relevant material, för att skapa möjligheter till utveckling, 

lärande och tänkande inom matematik. (a.a.). 

 

Doverborg (2000) belyser också vikten att som pedagog vara väl medveten om att ta 

vara på barns upplevelser i vardagliga situationer och skapa lärsituationer utifrån detta. 

Barns matematiska förståelse utvecklas genom att de vid upprepade tillfällen får pröva 

på olika matematiska begrepp i olika situationer och med olika material. Då barn 

upptäckt matematiken och den blir en naturlig del av deras livsvärld använder sig 

barnen av matematiken i för dem meningsfulla sammanhang. Inom samma område 

skriver Nordin-Hultman (2005) om hur barn tillgodoser sig matematisk kunskap i olika 

situationer och i olika miljöer. Materialet har stor betydelse för de föreställningar och 

normer som skapas i verksamhetens olika miljöer, det är därför av stor vikt att 

pedagogerna erbjuder ett material som lockar till barnets kreativa tänkande (a.a.).  

Doverborg (2000) menar i analogi med Nordin-Hultman att på detta sätt skapas nya 

utmaningar och barnen ges vidare tillförsikt till det egna tänkandet. Doverborg anser att 

arbetet i förskolans verksamhet handlar om att synliggöra vardagen för de yngre barnen 

genom att problematisera och tematisera den för barnen (a.a.). 
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2.2 Matematik, material och samspel 
Trots att barnets utveckling sker individuellt så är det den sociala omgivningen som 

sätter upp ramar och erbjuder olika erfarenheter. Barnets meningsskapande äger ofta 

rum i samspel med andra människor, såväl jämnåriga som vuxna. Det är alltså i samspel 

med omvärlden och kulturen som mening och tankesätt formas hos barnet (Björklund, 

2007). Även Linder (2016) lyfter vikten av samspelets betydelse för barns lärande. Hon 

konkretiserar med exempel på hur material och miljön i förskolan ger olika perspektiv 

på hur barnens nyfikenhet väcks och hur de utforskar och tillgodoser sig nya kunskaper. 

Genom att se miljön och materialet som en tredje pedagog skapas lärmiljöer och 

mötesplatser där barnen samspelar med varandra och med materialet (a.a.). Bäckman 

(2015) menar att samspelet som uppstår mellan individer i leken blir väsentlig för barns 

matematiska lärande. Genom att barn tillsammans med andra barn och vuxna utforskar 

matematik i olika miljöer skapas en matematisk förståelse utifrån upplevda erfaranden 

(a.a.). 

 

2.3 Sinnenas och utemiljöns betydelse för barns lärande 
Brügge och Szczepanski (2007) skriver om hur tanke, känsla och handling förenas då 

lärande sker i utomhusmiljöer. I utomhusmiljön blir själva upplevelsen utgångspunkten 

för lärandet och den lärande förstår ”med hela kroppen”. Detta menar Brügge m.fl. ökar 

förståelsen för vår omvärld. Vidare menar de att utomhuspedagogiken kan ”öppna 

dörrar” inom många ämnesområden (a.a.). Dahlgren och Szczepanski (1997) menar att 

lärandet utomhus kan ske när, var och hur vi vill. Forskning visar på hur människan 

tillgodoser sig kunskap på ett positivt sätt när de vistas i utomhusmiljöer då miljön 

påverkar vår hälsa, koncentration och motorik. Vidare framhåller Dahlgren och 

Szczepanski sinnenas betydelse för vårt lärande och hur dessa stimuleras på ett positivt 

sätt i en utemiljö, där upplevelsen och kunskapen knyts samman och bidrar till ett 

kunskapstillägnande. Det är de små sakerna som måste upptäckas för att skapa 

förståelse för de större sammanhangen (a.a.). Detta är något som även Lundegård, 

Wickman och Wohlin (2004) tar upp då de skriver om vikten av hur våra sinnen 

stimuleras i en utomhusmiljö där motivationen och upplevelserna hjälper till att befästa 

kunskapen. De menar att naturen har förutsättningar som påverkar människan positivt 

då vi till större del använder våra sinnen när vi vistas utomhus. Genom konkreta 

upplevelser i en utemiljö där sinnena används skapas ett lärande som blir mer bestående 

än vid undervisning där bara intellektet berörs (a.a.). Det som i bakgrundskapitlet tas 
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upp kring ämnet matematik med de yngsta barnen, hur de intra-agerar i olika miljöer 

och med olika material, har lett fram till syftet med den här studien. 
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3 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka de yngre barnens intra-agerande med olika material. 

Intentionen är att synliggöra matematik som uppstår mellan individ och material i en 

utomhusmiljö. 

 

* Vilken matematik synliggörs i de yngre barnens intra-agerande med olika material i 

utomhusmiljön? 

 

* På vilka sätt kan dessa intra-aktioner leda till ett matematiskt lärande hos barnen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

7 

4 Tidigare forskning 
I den här delen presenteras tidigare forskning som är relevant för studien. Forskningen 

berör områden om miljön och materialets betydelse för barns lärande samt barns intra-

aktioner med olika material. 

 

Björklid (2005) skriver i sin forskningsrapport om miljöns betydelse för barns lärande 

och utveckling. Hon menar att det är en plats för lärande men samtidigt ges möjligheter 

till socialiserande mellan individer. Det är av stor vikt att miljön tillåter ett utforskande 

för barnen där de får använda sina sinnen såväl som sin kropp (a.a.). Nordin- Hultman 

(2005) skriver i likhet med Björklid om miljöns betydelse för barns lärande och 

utveckling. Hon skriver i sin studie om den poststrukturella subjektivitetsteorin, där hon 

menar att barnens identitet och förmågor påverkas och kan förändras beroende på vilken 

miljö barnen vistas i. Den pedagogiska miljöns utformning har en central del i denna 

teori, den är beroende av vilken barnsyn som finns hos pedagogerna och hur de ser på 

barnens lärande, utveckling och behov. Nordin- Hultman menar att barn inte är på ett 

visst sätt utan de formas utifrån de miljöer som de vistas i. De handlar och agerar utifrån 

de miljöer de befinner sig i. Det material som barnen erbjuds skapar föreställningar om 

vad barnen kan leka i de olika rummen och ställer krav på att barnen bör befinna sig på 

en viss utvecklingsnivå för att klara av olika typer av lekar (a.a.). 

 

Professor Lenz Taguchi (2012) skriver i sin avhandling om intra- aktion, där 

människors handlande och material samverkar med varandra. Hon menar att de 

materiella ting som barnen använder sig av är meningsfulla agenter, alltså att ting 

samverkar med miljön och människorna som finns runtomkring. Vidare skriver Taguchi 

om hur pedagoger alltmer börjar se hur materialet och miljön i sig själva påverkar 

barnens eget lärande och hur pedagogerna mer medvetet utformar miljöerna för att de 

ska intra- agera med barnen. Oftast upptäcker pedagogerna att intra- aktiviteten ökar om 

de erbjuder ett begränsat antal material, det är inte mängden material som har betydelse 

för barnens utveckling och lärande, utan ett relevant material (a.a.).  

 

I linje med det Lenz Taguchi (2012) skriver är det enligt Franzén (2015) intra- aktionen 

mellan barnet och materialet som leder till kunskapstillägnande. Det är inte alltid det 

talade språket som är huvudaktören i barns kunskapstillägnande utan även hur 

materiella ting och individen i sig samverkar med varandra. Vidare lyfter Franzén fram 
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vikten av att det material som finns i förskolan bidrar till barns lärande, de påverkas av 

det som finns runt omkring dem. Hon belyser även värdet av hur pedagogerna utformar 

miljön och menar att det är materialet i sig som signalerar och lockar barnet till ett 

agerande. Barnets tankeprocesser sätts igång när de ser föremål som sedan bidrar till att 

barnet tar egna initiativ till ett matematiskt lärande genom sitt agerande (a.a.). Även 

Nelson och Nilsson (2002) belyser vikten av hur materialet som förskolorna erbjuder 

barnen påverkar barnens lärprocesser. De menar att materialen skapar en föreställning 

hos barnen om vad det ska användas till och hur det i sin tur leder till ett lärande. Därför 

är det av stor vikt att pedagogerna gör medvetna val då de väljer ut det material som ska 

finnas i förskolans olika miljöer, för att det ska bidra till barnens kunskapsutveckling 

(a.a.).  

 

En annan aspekt för barns kunskapstillägnande som anses vara väsentlig för studien är 

det som Änggård (2011) skriver om. Hon skriver om barns utelek och de fördelar som 

studerats är hur det aktiva utforskandet i naturen och det material som finns där, kan 

främja barns kognitiva utveckling. Det som framkommer är att barns motoriska 

utveckling och deras hälsa samt kreativitet och fantasi främjas genom uteleken (a.a.).  
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5 Teorianknytning 
Utifrån Nordin-Hultmans poststrukturella subjektivitetsteori, gjordes en fördjupning 

inom den agentiska realismen och dess centrala begrepp intra-aktion som Lenz Taguchi 

(2012) förklarar. Agentisk realism svarar upp mot studiens syfte, då det handlar om att 

se på hur materialet i sig skapar möjligheter för barnen att utvecklas och tillgodose sig 

kunskap. Genom den här studien undersöks materialets egna kraft och betydelse för 

barns lek och utforskande och vad materialet i sig har för påverkan för barns 

matematiska lärande.  

  

5.1 Agentisk realism 
Lenz Taguchi (2012) och Franzen (2015) tolkar Barads (2007) teori om agentisk 

realism. Lenz Taguchi förklarar agentisk realism som en teori där vi människor måste se 

bortom att material bara finns till och det ska ses som aktiva aktörer som samverkar 

med människor som utvecklar det redan skrivna till något ytterligare. Det skapas 

processer mellan ting och människor för att utveckla olika material och förklarar 

därmed vilken påverkan de materiella tingen i barnets omgivning har för barnens 

kunskapstillägnande och subjektskapande. Agentisk realism handlar om hur ett icke 

mänskligt material kan intra-agera med människor och hur material och ting i sig självt 

blir till i samvaron med människor. Hon menar att en individ för sig själv och ett 

material för sig självt inte blir till så länge de inte samverkar med varandra (a.a.).  

 

5.2 Intra-agera 
Intra-agera är ett centralt begrepp inom agentisk realism och enligt Franzéns (2015) 

tolkning av begreppet innebär det relationen mellan människa och material. Lenz 

Taguchi (2012) benämner begreppet intra-aktion som ett samhandlande och menar att 

ting och material ses som väsentliga aktörer som samhandlar med människan. Det som 

sker mellan människan och tinget skapar en ny innebörd och ett nytt syfte än det 

tidigare givna och detta är kärnan i begreppet samhandlande. Lenz Taguchi förklarar 

intra-aktion som att materialet får det att hända något hos oss. När människor och 

material samhandlar med varandra sker en utveckling hos såväl individ som material 

beroende på vilka sammanhang de befinner sig i (a.a.). 
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5.3 Performativ agent 
Lenz Taguchi (2012) förklarar Barads begrepp performativ agent som att materiella ting 

kan uppfattas som delar av en performativ framställning av förändring och makt i en 

integrerad relation som grundar sig i intra-aktion med annat material eller med 

människor och deras meningsskapande. Hon menar alltså att ett visst material blir 

agentiskt i samhandlandet mellan olika aktörer oberoende av om de är mänskliga eller 

icke mänskliga (a.a.). Detta är något som även Franzén (2015) tar upp men hon belyser 

också att det verbala språket nödvändigtvis inte har så stor betydelse i dessa 

sammanhang. Då det gäller de yngre barnen i förskolan är det intra- aktionen mellan 

barnet och materialet som leder till ett meningsskapande. Vidare förklarar Lenz Taguchi 

att materialet i sig besitter en egen drivkraft som inbjuder till flera olika aktiviteter. 

Exempelvis så kan en hink leda till olika aktiviteter och lekar, beroende på hur den 

används. Barnen kan använda den i rollekar då de bakar och lagar mat genom att blanda 

sand, löv, vatten, m.m. i den. De kan också bygga och konstruera med hjälp av en hink 

genom att t.ex. göra sandslott. Hinken kan bli till ett transportredskap då barnen vill 

flytta material från en plats till en annan och de kan även använda hinken till att ösa i 

och hälla ur (a.a.). 
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6 Metod 
I följande text redovisas valet av metod för studien. Här beskrivs val av metod, urval, 

genomförande, etiskt ställningstagande och analysmetod/bearbetning. 

 

6.1 Metodval 
Observationerna består av videoinspelningar samt fältanteckningar. Observation 

används som metod då det tydligt visar en händelse som sedan kan reflekteras över. 

Dimenäs (2007) skriver om vikten av att kunna observera situationer i verksamheten 

och sedan koppla dem till aktuell forskning och hur det bidrar till att vi som pedagoger 

tillgodoser oss kunskap om barns utveckling och lärande. Vidare skriver han om vad 

som händer efter att observationerna är gjorda, hur de används och i vilket syfte (a.a.). I 

en videoobservation är det lättare att tolka materialet då det tydligt visar barnens verbala 

språk och deras kroppsspråk. Detta skriver Änggård (2011) om där hon beskriver 

fördelarna med videoobservationer och menar då att det är lättare att fånga allt i detalj. 

Med hjälp av denna metod kan observatöret titta på materialet flera gånger om (a.a.). 

Som stöd till videoobservationerna används fältanteckningar. Näsman (2009) beskriver 

användandet av fältanteckningar som en metod för dokumentation av det som visar sig 

under en observation, alltså det observatören känner, hör, ser och tänker (a.a.). Genom 

att kombinera de här metoderna är syftet att få fram ett så tydligt resultat som möjligt.  

 

6.2 Urval 
Av bekvämlighetsskäl utfördes observationerna på två förskolor där tidigare 

verksamhetsförlagda utbildning genomförts. Bryman (2011) förklarar 

bekvämlighetsurval med att forskaren använder sig av lättillgängliga personer i sin 

undersökning. Först kontaktades de förskolor som var tilltänkta att genomföra 

observationerna på, och de fick ta del av syftet med studien och metodvalet, samt hur 

lång tid observationerna skulle ta. 

   

6.3 Genomförande 
Efter ett godkännande att genomföra observationerna, utformades en tillståndsblankett 

(se bilaga) till samtliga vårdnadshavare där de informerades om observationsstudien och 

de etiska förhållningssätt studien utgår ifrån. Först när blanketterna samlats in med ett 

godkännande så kundes observationerna genomföras.  

 



  
 

12 

Observationerna genomfördes på småbarnsavdelningar där barnen är 1-3 år gamla. Vid 

varje observationstillfälle var det grupper om två till fem barn. Varje förskola besöktes 

en gång och besöket varade i två timmar, det blir alltså sammanlagt fyra timmars 

observation.  

 

Observationerna genomfördes utomhus efter fruktstunden på förmiddagen, då de flesta 

barn är som piggast. Vid observationstillfällena varierade antalet barn mellan två till 

fem barn i gruppen. Utemiljöerna såg ungefär likadana ut på de två förskolor som 

observationerna genomfördes på. Det fanns rutschkanor, gräsytor, sandlådor, gungor, 

klätterställningar, förråd med cyklar, hinkar, spadar och övriga sandleksaker och allt var 

placerat på barnens nivå. Vi valde att börja med att bekanta oss med barnen genom att 

bara gå runt på gården och leka lite med dem innan observationer påbörjades. Detta för 

att de skulle bli lite tryggare och bekvämare i situationen.  

Inför varje observation tillfrågades barnen om de ville bli filmade. Vi har utgått från de 

etiska principerna. Utifrån deras språk, både kroppsspråk och verbala språk har det  

endast filmats och gjorts fältanteckningar då vi upplevt att barnen varit bekväma i 

situationen. När det uppstått konflikter eller om något barn blivit ledset har 

observationen avbrutits, för att inget barn ska känna sig kränkt.  

 

6.4 Etiskt ställningstagande 
Dimenäs (2007) lyfter även vikten av att utgå från Vetenskapsrådets etiska principer när 

forskning genomförs. De fyra huvudkraven som de nämner syftar till att värna om 

individen och deras medverkan.  

Samtyckeskravet innebär att de som medverkar i undersökningen ger sitt medgivande 

till att delta i studien.  

Informationskravet innebär att de medverkande informeras om studiens syfte och 

utformning samt att deras medverkan är frivillig.  

Konfidentialitetskravet innebär att all empiri som samlas in hanteras varsamt. Namn 

fingeras och endast de som är berörda av studien får ta del av materialet. 

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlats in endast får användas till studien 

och raderas sedan (a.a.).  

 

För att förhålla oss till dessa principer så formulerades en tillståndsblankett (se bilaga) 

med information om observationerna, vad materialet skulle användas till. Vidare 
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informerades om att materialet endast används av oss i den här studien och sedan 

raderas. Alla detagares namn i studien är fingerade. 

 

6.5 Analysmetod/Bearbetning 
I den här studien används begreppet intra- agera som tolkningsverktyg. Det är utifrån 

den agentiska realismen och begreppet intra- agera som utgångspunkten varit när 

observationer och analyser gjorts. Förhoppningen var att få fram hur barnen och 

materialen i sig samhandlar och hur de i sin tur påverkar varandra, samt hur det kan leda 

till ett matematiskt lärande. Det har valts ut kortare sekvenser från videoobservationerna 

som även transkriberats och fältanteckningarna har renskrivits. All data har lästs flera 

gånger om för att synliggöra gemensamma nämnare som sedan kategoriserats. Valet av 

kategorierna gjordes då det upptäcktes en tydlig skillnad på barns lek, beroende på om 

de använde sig av ett färdigt lekmaterial eller ett naturmaterial i observationerna. 
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7 Resultat och analys 
Resultatet av observationerna har analyserats utifrån de två valda kategorierna. Den 

första kategorin handlar om hur barn intra- agerar med ett färdigt material. Den andra 

kategorin handlar om hur barn intra- agerar med olika slags naturmaterial. Alla 

situationer som presenteras sker på två olika förskolegårdar i barnens fria lek. Utifrån 

analysen synliggörs även matematiken i intra- aktionerna. 

 

7.1 Barns intra- aktion med ett färdigt lekmaterial 
Den här kategorin valdes då flera barn intra-agerar med ett färdigt lekmaterial som finns 

tillgängligt på förskolornas gårdar.  

 

7.1.1 Pelle och Putte i sandlådan 

Första observationen handlar om Putte 2:6 år och Pelle 2:11 år som leker tillsammans i 

sandlådan med olika fordon och bondgårdsdjur. Putte och Pelle har kört med lastbilarna 

och traktorerna i sandlådan. De leker att de kör koskit och upptäcker då att de inte har 

några djur i sin ladugård. De går och hämtar en låda med djur från förrådet.  

 

Pelle: Här bor kossan (han tar en kossa och ställer den i sandlådan).   

Putte: Häj ä meja tossan. (han ställer två kossor till vid Pelles kossa). 

Pelle: Då bor grisarna här (han ställer grisarna en liten bit bort från kossorna). 

Putte: Däj boj hästajna! (han ställer hästarna på gräsplätten bredvid sandlådan).  

Pelle: (Tittar på Putte som ställt hästarna på gräset, han funderar en stund). Kossorna 

vill me äta gräs. (han flyttar kossorna till gräsplätten, bredvid hästarna).  

 

Vid sorteringen av bondgårdsdjur blir djuren performativa agenter som barnen 

samhandlar med och de sorterar djuren efter art. Barnen samspelar med varandra och 

upptäcker att djuren har olika egenskaper som att både kossor och hästar äter gräs. 

Utifrån ett intra- agerande perspektiv i den här situation synliggörs att barnen utifrån 

sina tidigare kunskaper samhandlar med materialet i sin lek där de identifierar vissa 

egenskaper hos bondgårdsdjuren. Barnens tidigare kunskaper påverkar deras intra- 

agerande med materialet. Det framkommer då Pelle tittar på Putte som ställt hästarna på 

gräset. Putte flyttar då kossorna till gräset. Vi tolkar det som att Pelle utifrån sina 

förkunskaper tolkar Puttes agerande som en sortering utifrån egenskaper hos djuren, att 

både hästar och kor äter gräs.  
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7.1.2 Stina och Melker leker vatten 

Ett annat exempel då två barn intra- agerar med färdigt lekmaterial är när de häller och 

öser vatten med hjälp av sandleksaker. De har utforskat alla stora vattenpölar som fanns 

på gården. De sitter och häller och öser med hinkar, spadar och former. Stina 1:7 och 

Melker 2:1 leker bredvid varandra vid en stor vattenpöl. Stina har en hink och tar en 

form och häller vatten i hinken. 

 

Stina: Dä! (hon fyller formen med vatten och häller det i hinken, hon upprepar det flera 

gånger). 

Melker: Ahaha! (han sitter och slår med en spade i vattenpölen så det stänker vatten). 

Pedagog: Oj vad det stänker! 

Melker: De dä? (han tittar nyfiket på vad Stina gör). 

Pedagog: Stina häller vatten i sin hink. 

Stina: Dä (hon fortsätter att hälla vatten i hinken). 

Melker: Me me (han hämtar sig en egen hink och börjar ösa i vatten i den med sin 

spade). 

Barnens intra- agerande med hinkarna, formarna, spadarna och vattnet sker utifrån 

området volym. Stina utforskar volym genom att mäta vattnet då hon fyller en liten 

form med vatten som hon sedan ska fylla den stora hinken med, hon upptäcker att det 

får plats många små mått vatten för att fylla den stora hinken. I den här situationen sett 

ur ett intra- agerande perspektiv blir redskapen som barnen använder samt vattnet 

performativa agenter, som lockar barnen till ett utforskande. Vi kan också se hur Stinas 

intra- agerande fångar Melkers intresse för att ösa och hälla, vilket får honom att vilja 

utforska samma sak. Här synliggörs hur barnen lär av varandra genom imitation då det 

verbala språket är begränsat. När Melker ser Stinas intra- agerande med sitt material så 

väcks en nyfikenhet hos honom att vilja göra likadant. Det får honom att gå och hämta 

en hink och på så vis intra- agerar han med hinken, spaden och vattnet på ett nytt sätt än 

tidigare då han endast intra- agerade med spaden och vattnet. Nu sker ett nytt 

samhandlande där spaden, hinken och vattnet blir performativa agenter och Melkers lek 

får ett nytt syfte. I den här situationen görs tolkningar att det i det här samhandlandet 

sker ett nytt lärande för Melker och han har tagit till sig ytterligare en kunskap. 
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7.2 Barns intra- aktion med olika naturmaterial 
Den här kategorin valdes då flera barn intra- agerar med naturmaterial som finns 

tillgängligt på gårdarna. 

 

7.2.1 Kalle och Nils leker med pinnar 

Ett exempel på detta är då Kalle 2:7 år och Nils 2:5 år leker med pinnar och mäter vem 

av dem som har störst pinne.  

 

Kalle: Min pinne. (Han visar upp en pinne) 

Pedagog: Är det din pinne som du hittade i skogen? 

Kalle: Mmmm. E tooj. (Kalles pinne är lång och smal). 

Pedagog: Ja den pinnen var stor. 

Nu kommer Nils som också vill leka med pinnarna. 

Nils: Ja ha den stoja pinnen. (Nils visar upp en kortare men tjockare pinne än den Kalle 

har). 

Pedagog: Ska du ha den stora pinnen? 

Kalle: Min pinne me tooj! 

Därefter börjar pojkarna titta på varandras pinnar för att se vems pinne som är störst. 

 

Pedagogen uppmärksammar att pojkarna ser på begreppet stor utifrån två olika 

perspektiv. Hen utforskar tillsammans med barnen skillnaderna mellan pinnarna genom 

att barnen får lägga sina pinnar bredvid varandra på marken. Det visar vilken pinne som 

är längst respektive tjockast. Utifrån det samtalar hen med barnen och sätter ord på 

skillnaderna som de upptäcker. Därför tolkas det som att barnen utvecklar en förmåga 

att jämföra och mäta, men med pedagogens hjälp upptäcker de också nya begrepp. 

 

I den här situationen blir pinnarna som barnen intresserar sig för performativa agenter 

som lockat barnen till ett utforskande och lärande på ett lekfullt sätt. Barnen intra-agerar 

med pinnarna och i detta samhandlande sker ett lärande där barnen med hjälp av en 

pedagog upptäcker likheter och skillnader mellan pinnarna. Tolkningar som görs av den 

observerade situationen är att barnen med stöd av pedagogen upptäcker matematiska 

begrepp som jämförelseord, t.ex. lång, kort, liten och stor, smal och tjock. 

 

Det sker ett samhandlande mellan barn-pinne-pedagog där situationen från ett 

naturmaterial och barn utvecklas till matematisk kunskap genom en engagerad och 
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kunnig pedagog. Pojkarnas sätt att se på pinnarna förändras från att bara se en pinne till 

att se pinnen som en mätsticka, det har utvecklat pinnens funktion och pojkarnas 

matematiska förmåga. Här finns en koppling till det som Lenz Taguchi (2012) tar upp 

då hon beskriver begreppet intra- agera som ett samhandlande. Samhandlandet är då 

olika aktörer, mänskliga och icke mänskliga, skapar något nytt eller ändrar det befintliga 

till något annat än det var från början (a.a.). 

 

7.2.2 Barnens lek i lövhögen 

Ett annat exempel som synliggör barns intra- aktion med ett naturmaterial är då barnen i 

en grupp upptäcker en lövhög på förskolegården. De fem barn som är i åldern 1:6 till 

3:0 år börjar att springa genom lövhögen och upptäcker då att det låter. De börjar hoppa 

i löven. Det kommer då fram en pedagog till barnen och  sätter sig på huk 

 

Pedagog: Oj vad det prasslar i löven när ni springer och hoppar där. 

Barnen skrattar och har kul. 

Max 1:6: Ööh (han kommer fram till pedagogen och visar upp ett löv som han har i 

handen).  

Pedagogen: Titta vilket fint löv du har hittat Max. Vad stort det var. 

Max: Ööh (han ser glad ut).  

Pedagogen: Har du sett vilket litet löv jag har (pedagogen har tagit upp ett litet löv som 

hon visar för Max). 

Max: Dä (han tar upp flera löv i handen och visar för pedagogen). 

 

Alla barnen fångas av situationen och ansluter till Max och pedagogen. Tillsammans 

utforskar de lövens färger, former, storlekar, struktur och antal.   

 

I den här situationen intra- agerar barnen med löv som blir performativa agenter. Då 

barnen hoppar i löven intra- agerar de med materialet med sina kroppar och sina sinnen. 

När en pedagog finns närvarande och kommunicerar med barnen och sätter ord på olika 

begrepp de stöter på i sina konversationer, skapas möjligheter för barnen att 

tillgodogöra sig ny kunskap inom matematiken. Barnen och pedagogen samhandlar med 

löven genom flera olika sinnen, vilket tolkas som att det kan möjliggöra ett bredare 

kunskapstillägnande.  
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7.3 Sammanfattning av resultat 
Utifrån analysen framkommer ett varierat utbud av matematiska begrepp genom barns 

intra- aktioner med olika material. Resultat visar att matematiken finns kring barnen och 

i deras intra- agerande med materialet. Den matematik som synliggörs för oss är att 

barnen använder sig till viss del av jämförelseord, att barnen kan sortera och klassificera 

utifrån olika egenskaper med hjälp av sina förkunskaper, barnen utforskar volym, vilket 

visar sig då de häller, öser och mäter med hjälp av vatten. Det lärande som synliggörs 

för oss framkommer tydligare i de situationer då en pedagog är närvarande. Vi ser att 

barnen lär av varandra genom imitation, vilket blir extra tydligt när det finns 

begränsningar i det verbala språket. Det framkommer även att då barnen får använda 

alla sina sinnen ges de möjlighet till ett bredare kunskapstillägnande. Slutsatserna och 

resultaten är tolkningar som gjorts utifrån de observationer som genomförts. Det är svårt 

att i varje situation veta att intra-aktionerna bidragit till ett matematiskt lärande hos 

barnen, då vissa barn har ett begränsat verbalt språk. Därför måste tolkningar göras 

utifrån de förkunskaper som observatörerna besitter om barnen. I de här fallen finns 

förkunskaper om barnens kunskapsnivå då barnen och observatörer redan är bekanta 

med varandra sedan tidigare verksamhetsförlagda utbildningsperiod.  
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8 Diskussion 
Här presenteras diskussionen utifrån studiens metod, resultat och tidigare forskning. 

 

8.1 Metoddiskussion 
Den valda observationsmetoden är videoinspelning och fältanteckningar. Fördelarna 

med att filma är att kunna titta på materialet om och om igen och på sätt få syn på nya 

aspekter och vinklar. En annan fördel med de valda metoderna är att kroppsspråket 

såväl som det verbala språket synliggörs. På så vis blev det tydligare att tolka hur 

barnen verkligen upplever situationen. Genom att koppla ihop filmsekvenserna med 

fältanteckningarna ges ett bredare material att bearbeta, vilket har lett till ett så tydligt 

resultat som möjligt. Detta är något som Änggård (2011) belyser vikten av då hon 

beskriver fördelarna med att använda sig av videokamera som hjälpmedel i studier vid 

observation av barngrupper. Hon menar att genom att filma barnen fångar man allt i 

detalj som tex kroppsspråk och ansiktsuttryck, vilket gör det lättare för oss observatörer 

att tolka vad som sker i en viss situation. Observatören har då möjlighet att gå tillbaka 

och titta på filmerna igen, för att kunna göra nya upptäckter av skeenden som kan ha 

passerat omedvetet vid en första tolkning av filmen (a.a.).    

 

Genom att ställa sig lite kritiskt till valet av metod upplever vi att det för vissa barn tog 

längre tid att vänja sig vid att bli filmade. Något barn stod först lite avvaktande vid 

sidan av och iakttog oss när vi filmade innan hen anslöt till leken. För vissa barn 

hamnade fokuset till en början på själva filmandet och de ville hela tiden se vad som 

filmats. Vi upplevde att detta tog fokus från leken och själva situationen men 

nyfikenheten avtog och barnen fortsatte att leka som vanligt. Enligt vår uppfattning 

upplevs det inte som att något barn kände sig kränkt eller på något vis obekvämt under 

de filmade situationerna.  

 

Något som vi reflekterade över redan från början var att vi ville lämna ut 

tillståndsblanketten (se bilaga) till vårdnadshavarna för att så snart som möjligt kunna 

komma igång med observationerna. Tidigare erfarenheter har gett oss kunskap om att 

det kan ta tid innan blanketterna ges tillbaka påskrivna, vilket också skedde i detta fall. 

Därför hade vi önskat att få lämna ut blanketterna i ett tidigare skede och hade då 

kommit igång med arbetet efter den planerade tidsramen. 
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Hade en annan metod valts så som intrevju hade andra frågeställningar behövts 

formulerats och fokus hade hamnat på lite andra aspekter. Risken med intrvjuer är att få 

svar som inte är tillförlitliga, då pedagogerna kan ge de svar som de tror att intervjuaren 

förväntar sig. Dock hade det varit lättare att få fram ett tydligt resultat från en 

intervjustudie då tolkningar av datan inte hade behövt göras. I den här studien har 

tolkningar varit nödvändigt för att få fram ett resultat, då det handlar om så små barn.  

 

8.2 Resultatdiskussion 
Studien handlar om barns intra- aktion med olika material i en utomhusmiljö med fokus 

på matematik. I relation till studiens syfte och frågeställningar synliggörs det i resultatet 

som presenteras genom vår analys att det till stor del svarar upp mot studiens 

forskningsfrågor. Olika material får olika agens beroende på vilken miljö de befinner 

sig i. I resultatet blir det här extra tydligt i exemplen med naturmaterial där materialet i 

sig inte har ett färdigt syfte. Till exempel i leken med pinnarna, som på gården blev ett 

mätinstrument för barnen. Med stöd av pedagogen får barnen hjälp med att jämföra sina 

pinnar och tillägnar sig olika matematiska begrepp i form av jämförelseord. Björklund 

(2009) menar att jämföra blir väsentligt för att få syn på olika variationer i mening och 

innebörd av material och begrepp. Något som väckt våra tankar är hur barnens lek hade 

blivit om inte pedagogen hade funnits med som stöd. Vi har under arbetets gång kommit 

fram till att miljö och material samverkar med varandra, vilket i sin tur påverkar barnens 

intra- agerande med olika material. Vidare funderar vi då kring vilken agens pinnarna 

hade fått i en annan miljö, t.ex. i skogen. En skogsmiljö hade kanske påverkat intra-

aktionen mellan barnen och pinnarna så att leken sett annorlunda ut. Detta stödjer Lenz 

Taguchi (2012) som menar att beroende på hur materialet i en specifik miljö upplevs, är 

avgörande för hur den påverkar vårt sätt att tänka och agera i intra- aktionen.  

 

En annan aspekt som vi stött på i arbetet och som vi funderat på är hur stor betydelse 

barnens förkunskaper har för deras sätt att intra- agera med olika material. Barnen 

hanterar material på olika sätt beroende på deras tidigare erfarenheter kring materialet. 

Intra- aktionerna med ett material ser olika ut beroende på hur många gånger barnet har 

använt materialet tidigare, samt om intra- aktionen sker individuellt eller i samspel med 

andra. Detta kan vi se en koppling till det Lenz Taguchi (2012) nämner, då hon skriver 

om människors subjektskapande och menar att mänskliga och icke mänskliga kroppar 

blir till med något eller någon. Det sker en process som hela tiden är föränderlig och 



  
 

21 

med det menar Lenz Taguchi alltså att egenskaperna och identiteterna hos mänskliga 

och icke mänskliga kroppar uppstår i stunden då de intra- agerar med varandra. Vidare 

menar Lenz Taguchi att människors föreställningar om världen och olika ting har en 

viss påverkan, precis som tingen i sig, i de intra- aktioner som sker (a.a.).  

 

Valet att genomföra observationerna på redan bekanta förskolor och med bekanta barn 

har skapat möjlighet att synliggöra barnens kunskapstillägnande på ett tydligare sätt. Då 

det finns kännedom om barnens befintliga kunskapsnivå är det lättare att se 

utvecklingen av ny kunskap och när barnen kan återge vad de lärt sig, synliggörs det en 

kunskapsutveckling.  

 

Utifrån resultatet framkommer det att barnen genom immitation utforskar redan bekant 

material på olika sätt. Det här framkommer framförallt i de fall då det verbala språket 

inte är fullt utvecklat. Franzén (2015) menar att materialiteter ses som aktiva agenter i 

barns meningsskapande men tillägger även att det verbala språket inte nödvändigtvis 

har någon avgörande betydelse i de yngre barnens meningsskapande. I de här 

situationerna blir det även tydligt hur samspelet och immitationer påverkar barnens 

intra- agerande med ett material. Det är alltså inte bara materialet i sig som har agens 

utan även individerna som samspelar i situationen. Som vi tolkar det så blir det tydligt 

hur performativa agenter som material, miljö och individer påverkar och samspelar med 

varandra. Det här förklarar Lenz Taguchi (2012) som beskriver material som aktiva 

igångsättare. Då material får något att ske blir det agentiskt, det blir då performativa 

agenter. Barns intra- agerande med ett material i sig sätter igång en typ av lek. Tillsätts 

ytterligare material till det befintliga materialet skapas flera möjligheter till intra- 

agerande och andra aktiviteter (a.a.).  

 

En ytterligare reflektion som gjorts är vilken betydelse en pedagog eller ett äldre barn 

har för att intra- aktionerna ska leda till någon form av lärande. Ett lärande kan ske i 

själva intra- aktionen men för att sätta ord på det lärande som sker ser vi att det med de 

yngsta barnen krävs en pedagog som stöd. Då barnen får använda sina sinnen och 

uppleva med hela sin kropp synliggörs för oss i den här studien hur barnen ges 

möjlighet att ta till sig kunskapen på ett mångfacitterat sätt. Franzén (2015) belyser 

vikten av barns samspel med en vuxen eller ett äldre barn för att ta till sig matematisk 

kunskap och tillägna sig matematiska begrepp i olika aktiviteter. Hon menar att barns 
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intra- agerande med ett material inte nödvändigtvis leder till ett matematiskt lärande. 

För att barnen ska kunna tillgodose sig en matematisk förståelse krävs en vuxen eller ett 

äldre barn som sätter ord på det som sker. Vidare lyfter hon vikten av att barn får 

använda hela sin kropp och alla sina sinnen i sitt tillägnande av matematisk kunskap 

(a.a.).  

 

8.3 Slutsats 
Den här studien har genomförts med förhoppningen om att synliggöra matematik som 

uppstår mellan individ och ett material i en utomhusmiljö. Genom att studera de yngre 

barnens intra-aktioner med olika material kan tolkningar göras om hur barn tillgodoser 

sig matematiken, beroende på vilket material de använder och i vilken miljö de befinner 

sig i. Det framkommer att det inte endast är barnens intra-aktioner som bidrar till ett 

lärande. För att pedagogerna säkert ska veta att det är en kunskapsutveckling som skett 

så krävs det att det är en pedagog närvarande som benämner det barnen gör, samt de 

begrepp som passar för den specifika situationen. Barn som har ett utvecklat verbalt 

språk kan återberätta vad de gjort och då vet pedagogerna att det skett ett lärande. En 

annan väsentlig aspekt som gjorts är att det till största del är materalet i sig, miljön, 

barnen och pedagogerna som samverkar för att ett lärande ska ske. Det är varken, 

materialet, miljön eller individerna för sig själva. Vidare visar både forskning och 

studien att barn utvecklar sitt lärande till större del när de vistas utomhus, då sinnena 

och kroppen används i större utstäckning än vad de gör inomhus.  

 

8.4 Vidare forskning 
Utifrån den genomförda studien har intresset kring miljön och materialtes betydelse för 

barns utveckling och lärande väckts. Men även vikten av att ha en engagerad och 

kunnig pedagog närvarande som stöd i barnens utveckling. Det hade varit intressant att  

forska vidare inom de här områdena för att få syn på hur stor vikt de här två aspekterna 

har för barns kunskapstillägnande. Den här studien riktade sitt fokus på att synliggöra 

matematiken i en utomhusmiljö där resultatet visade att miljön och materialet påverkar 

barnens intra-agerande. Det väcker funderingar kring miljön och materialets betydelse 

för hur barnen tillägnar sig kunskap inom andra områden som t. ex. språk, Har miljön 

och materialet samma betydelse för barnens intra-agerande och utveckling då?
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Hej! 

         

Vi heter Anna Dahlström och Anna Nilsson och skriver vårt examensarbete nu i höst vid 

Linnéuniversitetet i Kalmar inom förskollärarprogrammet och vill gärna göra en 

undersökning på ert/era barns förskola. I vår undersökning kommer vi att observera 

ert/era barn i utemiljön med syfte att se vilken matematik de använder i sin lek/ 

utforskande. 

Vi undrar om vi får observera ert/era barn under denna typ av aktivitet genom att 

använda oss av videoinspelning och fältanteckningar. För att kunna göra denna 

undersökning behöver vi ert medgivande som vårdnadshavare.   

Det insamlade materialet används av oss i denna kurs.   

Vi jobbar utifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer (Tillgänglig på Internet: 

http://www.cm.se/webbshop_vr/pdfer/etikreglerhs.pdf) Det innebär att förskolans och 

barnens namn kommer att vara fingerade i vårt arbete. Materialet som samlas in 

kommer endast att användas i denna undersökning och därefter kastas materialet. 

Barnens deltagande är frivilligt och de kan även ångra sig eller välja att inte delta under 

observationens gång. Vi har tystnadsplikt och ni har möjlighet att ångra ert medgivande 

när som helst och då avbryter vi ert/era barns deltagande i vår studie.   

Vår handledare heter Gunilla Rosendahl.  Epost: gunilla.rosendahl@lnu.se 

 

   

Vårdnadshavares underskrift               Vårdnadshavares underskrift   

 

 …………………………….               ……………………………...    

 

Kontakta oss gärna om ni har några frågor. Tack på förhand.   

Med vänliga hälsningar Anna Dahlström. Mailadress: ad222ir@lnu.se 

                                       Anna Nilsson. Mailadress: an222ps@lnu.se  
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