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Sammanfattning 
Detta examensarbete handlar om de yngre barnens intra-aktion med ett matematiskt 

material i förskolan i form av ett sorteringsmaterial samt om detta material utmanar 

barns matematiska tänkande utan instruktioner från en vuxen. Här är det barnets 

görande som står i fokus. 

 

Det teoretiska perspektivet i detta examensarbete är Barads (2007) teori om agentisk 

realism utifrån teorins centrala begrepp intra-agera tolkat av Lenz Taguchi (2012) och 

Franzén (2015). Intra-agera enligt Franzéns tolkning av Barads begrepp avser relationen 

mellan material och människor. Lenz Taguchi menar att ting och material inte kan ses 

som oaktiva redskap som människor beslutar sig för att använda. Istället kan ting och 

material ses som aktiva medaktörer som samverkar och samhandlar med människan. 

Fokus i denna teori är vad föremål såväl mänskliga som icke mänskliga gör när de möts 

i en intra-aktion. Lenz Taguchi förstår lärandet som summan av ett samhandlande där 

olika aktiva aktörer är inblandade. I detta sammanhang används samhandlande som ett 

begrepp för när mänskliga och icke mänskliga aktörer tillsammans skapar något eller 

ändrar det befintliga till något nytt eller något annat än det var innan. Det är kärnan i ett 

samhandlande och därmed även i intra-aktionen. 

 

I denna undersökning deltog 19 barn i åldrarna 1-3 år som observerades och data 

samlades in med hjälp av fältanteckningar. Fältanteckningarna har sedan renskrivits och 

undersökningens resultat har delats in i fyra olika kategorier och tolkats utifrån studiens 

teoretiska perspektiv. Sorteringsmaterialet, i form av 72 bondgårdsdjur respektive 72 

fordon i sex färger uppdelade i sex olika kategorier av bondgårdsdjur och fordon, låg 

kvar i sin burk med locket uppskruvat och placerades på en matta på golvet. Därmed 

skapades förutsättningarna för barnens möjlighet till intra-aktion med 

sorteringsmaterialet utan någon instruktion av en vuxen. 

 

Studiens resultat visar de yngre barnens intra-agerande med sorteringsmaterialet. I intra-

aktionen med sorteringsmaterialet startade en lärprocess hos barnen vilket resulterade i 

att barnen sorterade materialet efter en eller två egenskaper, använde sig av parbildning 

samt undersökte materialet med sin kropp och sina sinnen.  

 

Nyckelord: agentisk realism, intra-agera, matematik, matematiskt material, yngre barn  
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Inledning 
 

Idag är förskolan en naturlig plats för många barn. Under barnens år i förskolan ska 

deras nyfikenhet för det livslånga lärandet skapas (Skolverket, 2010). En del av detta 

livslånga lärandet är matematikens betydelse för barns lärande och utveckling. I SOU-

rapporten (2004) betonas det att de allra yngsta barnens möte med matematik sker i 

förskolan. Där skaffar de sig sina första erfarenheter av matematik som senare är av stor 

betydelse för vilken attityd, föreställning och studieframgång de får när de börjar i 

grundskolan. Detta har även Skolverket (2012) kommit fram till i en utredning. Därför 

tycker jag att det är otroligt viktigt att barn i förskolan får ta del av en miljö, material 

och en verksamhet som främjar barns positiva attityd och inställning till matematik.  

 

Björklund (2008) anser att för att barn ska kunna lära sig räkna behövs en förståelse för 

flera grundläggande matematiska principer som barn ägnar sig åt i samspel med sin 

omvärld och människorna där. Matematikens grundläggande egenskaper hos till 

exempel tal, mängder och antal möter barnen ofta spontant och utforskar i lek och 

kommunikation med sin omgivning. Matematik handlar mycket om att förstå och 

benämna olika relationer mellan fenomen. Björklund menar att det är viktigt att 

förskolans yngsta barn först får lära känna alla nya ansikten och den fysiska miljön. För 

det är först efter att barnen känner sig trygga i sin nya miljö som de börjar utforska och 

undersöka alla de egenskaper som materialet på förskolan besitter. Nu kan barnen börja 

samspela med personerna som vistas där och på så sätt vidgas även deras förståelse för 

sin omvärld. Björklund (2009) anser att när barn får möta nytt material oberoende av 

vilken typ av material så bör de få möjlighet att bekanta sig med materialet oavsett om 

det senare ska användas i ett pedagogiskt syfte eller inte. Det är enligt Björklund 

betydelsefullt för barnet att få möjlighet att undersöka materialet med sina sinnen. Detta 

är något som även Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) skriver om. De menar att 

för små barn i förskolan handlar matematik om att leva i och erfara matematik med hela 

kroppen (s.6). Björklund (2009) skriver att tidigare forskning visar att barns 

matematiska tänkande redan startar från födseln i och med deras förmåga att se likheter 

och olikheter vilket är grundläggande för de matematiska principerna.  

 

 



 

2 

 

Till skillnad från Björklund så skriver Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) att 

barn blir medvetna om likheter och skillnader hos föremål genom att sortera och sedan 

kategorisera men med skillnaden att barnen för den sakens skull inte behöver vara 

medvetna om att de kategoriserar utifrån olika perspektiv på materialets funktion. 

Franzén (205) anser att barn inte alltid själva förstår att de utforskar matematik om inte 

en vuxen eller ett annat barn påvisar det. Det krävs att läraren besitter kunskap inom 

både matematik och didaktik. 

 

Björklund (2009) anser att när barnet har lärt sig att urskilja likheter och olikheter på 

olika sätt förstår barnet sin omvärld och denna förståelse ger barnet stöd när hen ska 

lösa andra problem för att kunna tolka och förstå andra fenomen. För att barnet ska 

kunna förstå orsakssamband behöver det kunna urskilja det utmärkande och det som 

förenar föremål och företeelser som sker i deras omgivning. Dessa grundläggande 

matematiska principer kan observeras och tolkas i aktiviteter där barns matematiska 

färdigheter sedan utforskas. Det är detta som har fångat mitt fokus. Jag vill undersöka 

och få mer förståelse för hur barn tar sig an ett material, vad de gör med det och om det 

går att förstå barns görande som en intra-aktion mellan barn och material. Att undersöka 

detta kommer även att tillföra kunskap om materialets betydelse för barns matematiska 

tänkande och lärprocesser som lärare i förskolan behöver för att göra de didaktiska val 

som gynnar barns utveckling och lärande. 

 

Marton & Trigwell (2000) skriver om barns behov av upprepningar när de övar sitt 

matematiska tänkande. Barn skapar sig strategier för att lösa problem och dessa 

strategier prövas flera gånger om för att barnet ska kunna skapa sig en strategi som 

barnet vet fungerar för just detta problem. Barn behöver alltså frekventa erfarenheter där 

de kan pröva sina strategier. Detta är enligt Marton & Trigwell grundläggande för att 

förstå matematik.  

 

Heiberg Solem & Lie Reikerås (2004) beskriver att barn använder sin matematiska 

kompetens i många olika situationer och möter matematik i sin vardag. Det är i det 

sammanhanget intressant att fundera över hur barn uppfattar det matematiska materialet 

som erbjuds. På många förskolor som jag har besökt finns det ett flertal olika färdiga 

material som har ett matematiskt syfte. Material som i olika beställningskataloger 

beskrivs som matematiska och som personal köper utifrån dess beskrivning. 
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 Frågan är om barn i förskolan möter och intra-agerar med materialet ur ett matematiskt 

perspektiv. Det finns tidigare forskning där studier har gjorts för att undersöka barns 

matematiska kunskaper eller kompetenser. Forskning som berör matematik och de 

yngsta förskolebarnen samt material har varit sparsam. Därmed har jag dragit slutsatsen 

att det inte finns så mycket forskning inom detta ämnesområde.  Därför ville jag 

undersöka hur barn mellan 1-3 år intra-agerar med ett material som har ett matematiskt 

syfte, i detta fall sortering. Detta för att bredda kunskapen om de yngre barnen och 

ämnet matematik. 

 

Litteraturgenomgång   
 

Här presenteras en litteraturgenomgång av tidigare forskning om yngre barns möte med 

matematik i förskolan som sedan följs av mitt valda teoretiska perspektiv. Jag har valt 

att använda mig av ett nordiskt perspektiv. Detta för att relativt mycket forskning om 

yngre barn och matematik har gjorts i de nordiska länderna enligt de databassökningar 

som jag gjort. Sökorden som användes var preschool, mathematics, toddlers och 

manipulative materials. Resultatet av dessa sökord var väldigt sparsamt. Sökningen 

gjordes igen men utan sökordet manipulative materials och antalet artiklar ökade 

markant. Förutom vetenskapliga artiklar har jag använt mig av avhandlingar, en 

offentlig utredning från år 2004 av den svenska staten, publikationer av Skolverket, 

styrdokument samt kurslitteratur. Jag har främst använt mig av vetenskapliga artiklar 

och avhandlingar då det enligt Stukát (2011) är primärkällor som ska användas i ett 

vetenskapligt arbete. Jag har fått information om plagiat från en föreläsning av 

examinator Christina Gustafsson (personlig kommunikation, 27 augusti 2015) och från 

Vetenskapsrådet (2011) med vilket menas att jag som författare av detta arbete inte 

använder mig av andra författares tankar och slutsatser som mina egna. Plagiat är 

naturligtvis förbjudet. I kurslitteraturen begränsas urvalet till att handla om barn och 

matematik som har gett mig mer kunskap om hur yngre barn erövrar de grundläggande 

matematiska principerna. 
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Tidigare forskning 

Matematik i förskolans läroplan 

I förskolans reviderade läroplan (Skolverket, 2010) betonas matematiken i form av olika 

strävansmål. Dessa strävansmål belyser olika aspekter av matematikens innehåll. 

Strävansmålen är utformade så att barnet ska få en variation av möjligheter att erövra 

matematiska förmågor och på så sätt vidga sitt matematiska lärande. Reis (2011) menar 

att om de matematiska begrepp som läroplanen innehåller ska bli meningsfulla för 

barnen är det av stor vikt att barn får möjlighet att möta, pröva och utforska dessa 

begrepp i varierande situationer och sammanhang. Vilket enligt Reis (2011) ger 

förskolans allra yngsta barn en möjlighet att utveckla sitt matematiska lärande även om 

de inte ännu kan uttrycka det med ord. 

De yngre barnens möte med matematiska begreppen sortering och kategorisering 

Ett barns första steg i att kategorisera och benämna olikheter och likheter är enligt 

Öhberg (2004) att särskilja egenskaper hos de föremål de intresserat sig för som i 

exemplet med en 1-årig pojke som hittar två gröna bilar och stannar upp och tittar 

närmare på dem. Sedan håller pojken bilarna bredvid varandra i några sekunder och 

fortsätter sedan att leka. Detta kan enligt Öhberg säga oss något om barnets tänkande för 

när det analyseras så blir det tydligt att barnet fann två bilar i samma färg, höll dem 

bredvid varandra och jämförde dess storlek. En början för ett litet barns matematiska 

tänkande. 

 

Björklund (2007) anser också att yngre barn använder sig av sina handlingar för att visa 

sin förståelse för olika fenomen om barnet ännu inte har det verbala språket som till 

exempel att sortera. För att kunna studera barn som inte har det verbala språket än anser 

Björklund att forskaren måste anta ett barns perspektiv samt tolka barnets omvärld så 

som barnet kan uppleva den. Att kategorisera innebär att barnet väljer ut en egenskap 

hos ett föremål eller händelse och skapar grupper. Detta innebär att barnet tar fasta på 

vissa egenskaper hos föremålen och kan bortse från andra.  

 

När barnet sedan är i 2-års åldern menar Björklund (2007) att hen har blivit systematisk 

i sitt tänkande och ser olika samband i material som finns i deras närmiljö. Detta har till 

exempel visat sig i sorteringsövningar. 
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 Yngre barn kan på eget initiativ sortera det material som de för stunden leker med 

utifrån likheter och olikheter som sedan kategoriseras. Detta är nödvändigt för att barnet 

ska kunna förstå och bilda begrepp. Ett föremål eller en företeelse kan på samma gång 

vara olika men ändå ha något gemensamt, som visas i exemplet med begreppet kisse. 

Där skapar ett barn en grupp med benämningen kisse utav en gosedjurskatt och en bild 

på en tiger i en bok. I samma studie visade det sig att förskolans yngsta barn 

målmedvetet kunde urskilja vissa egenskaper hos ett visst material och ignorera andra. 

Att kategorisera innebär att se likheter och skillnader men också att se det 

gemensamma. 

 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2006) har i sitt pilotprojekt uppmärksammat hur 

sortering är en naturlig aktivitet i de yngsta barnens vardag. Även Björklunds (2012) 

studie visar att förskolans yngsta barn ofta ses upptagna med olika sorteringsaktiviteter 

som för det vuxna ögat inte alltid uppfattas som en form av matematisk träning. Men 

om man tittar närmare så visar det sig ofta att även de yngsta barnen kan ha en klar 

strategi för hur de sorterar. 

Visuellt, auditivt och taktilt lärande 

När barn undersöker föremål så är det vanligast att barn visuellt tar fasta på vilken form 

föremålet har. Det bästa är att få möjlighet att jämföra formerna enligt Björklund 

(2007). Till skillnad från Doverborg och Pramling Samuelssons (2006) studie som visar 

att sortering efter färg är det allra vanligaste. Detta blir tydligt även om barnen inte kan 

benämna de olika färgerna. Öhberg (2004) och Björklund (2007) skriver att färg är en 

visuell upptäckbar egenskap hos ett föremål. Det vanligaste är att barn samlar föremål i 

likadana färger och gör grupperingar. När barn grupperar efter färg handlar det oftast 

om samma typ av föremål där färgen är det som utmärker sig.  

 

Förutom att urskilja likheter och skillnader visuellt kan barn enligt Björklund (2007) 

även använda sig av det auditiva. Det auditiva utforskandet av ljud kan innebära 

ljudstyrka och att kunna urskilja ljudets karaktär. Yngre barn urskiljer oftast ljudets 

karaktär genom att till exempel slå två föremål mot varandra eller mot golvet. Ett annat 

sätt att skaffa sig erfarenheter av ljud är att dra ett föremål över olika underlag som till 

exempel en bil. Då beror likheterna och skillnaderna på sambandet mellan barnets 

rörelse och vilket underlag som används.  
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Björklund (2007) skriver om auditivt lärande och menar att barn skaffar sig kunskap om 

sin omvärld auditivt. Det kan innebära att ljud kan skilja sig åt och barn kan genom 

upplevelser urskilja detta på olika sätt.  

 

Björklund (2007) skriver i sin avhandling om taktila likheter och skillnader som innebär 

vilka känselintryck barnet får av olika föremål eller strukturer. Dessa erfarenheter menar 

Björklund också är viktiga för att upptäcka likheter och skillnader för att förstå hur 

föremål och fenomen kan relateras till varandra i deras omvärld.  Yngre barn tar ofta 

själv initiativ till att undersöka föremåls taktila likheter och skillnader. Björklunds 

studie visar att barn använder sig av sina känselintryck för att upptäcka och förstå olika 

materials likheter och skillnader. I sin avhandling kommer Björklund fram till att yngre 

barn som ännu inte har det verbala språket försöker skapa situationer där de kan urskilja 

förändringar hos fenomen. Studien visar att barn möter föremåls och fenomens likheter 

och skillnader visuellt, auditivt och taktilt. Genom att barn får sortera och gruppera 

material får de möjlighet att se samband mellan delarna och helheten som delarna 

bildar. Enligt Doverborg och Emanuelsson (2006) behöver de yngsta barnen få 

undersöka materialet, känna på det för att kunna vidga sina upplevelser och kunna 

jämföra olika föremål och på så sätt ta hänsyn till flera aspekter. 

De yngre barnens användande av sin kropp i sitt lärande för problemlösning 

Öhberg (2004) har i sin studie av 1-åringar som ännu inte behärskar det verbala språket 

observerat hur barn själva skapar situationer som ger dem möjlighet att pröva och 

urskilja variationer hos ett fenomen. Ett exempel som beskrivs är hur en 1-åring 

försöker pressa ner olika föremål mellan en vägg och ett element. Genom att pröva 

föremål i olika storlekar så skaffar sig barnet förståelse för variation och hur stora 

föremålen är i förhållande till det valda utrymmet och till varandra. Björklund (2007) tar 

upp kroppen som ett eminent verktyg som yngre barn kan använda som referens när de 

utforskar sin omvärld. Att till exempel kunna använda sin längd som utgångspunkt när 

något ska mätas. Även Franzén (2015) framhåller vikten av yngre barns behov att få 

använda sina kroppar för att utveckla sitt matematiska tänkande. 

De yngre barnens lärprocess utifrån begreppet intra-agera 

I Franzéns (2015) studie samspelar barnet med sin miljö. Mening skapas i barnets 

livsvärld när hen intra-agerar med sin miljö. I studien har Franzén bland annat 

observerat ett barn och en stövel som ligger ner på golvet.  
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Franzén tolkar det som att stöveln signalerar till barnet att den vill upp och kan då ses 

som en agent i lärandesituationen. Stöveln har ett inflytande över barnets lärprocess. 

Med Barads (2007) teori som Franzén använder sig av följer lärandesituationer ett visst 

flöde som uppstår när mänskliga eller icke mänskliga kroppar kommer i kontakt med 

varandra. Mötet leder till att flödet går i en viss riktning. Stöveln och barnet möts och 

ett samarbete börjar. Något händer med barnet när hen ser stöveln ligga ner. Barnet 

känner ett samband med stöveln. Stöveln intra-agerar med barnet och ger upphov till 

tankeprocesser som i sin tur får barnet att agera på ett visst sätt. Barnet plockar upp 

stöveln och situationen leder till positiva känslor. Barnet blir glad och ler. Franzén 

menar att lärandet i intra-aktionen börjar i hjärtat av barnets egen känsla.  

 

Barnet i studien visar utifrån olika aktiviteter intresse för kategorisering, tid, storlek, 

form och avstånd. I en intra-aktivpedagogik finns det inga klara gränser mellan 

mänskliga kroppar och ting. Det är viktigt att se förskolans föremål som en del av en 

matematisk miljö. Alla föremål kan ses som performativa agenter som påverkar barns 

lärande och identitet. Lärandet som sker är influerat av det som finns i rummet. Detta 

betyder enligt Franzén (2015) att lärarna måste fundera över miljöns utformning och 

observera hur barn intra-agerar med sin miljö. För detta krävs det kunskap och 

engagemang från lärarnas sida för att få syn på barns egna initiativ till matematiskt 

lärande.  

Matematik och samspel 

Björklund (2007) har i sin studie undersökt vad barn erfar i mötet med matematik 

genom att tolka barns förståelse och uppfattning av matematikens olika aspekter. När 

barn får möjlighet till utforskande handlingar och kommunicera med andra kan barnen 

uppleva flera aspekter av ett matematiskt fenomen.  Björklund (2012) skriver att 

matematisk förståelse och användandet av den kräver en komplex kognitiv förmåga som 

utvecklas under förskoleåren. Spontant igenkännande och utforskande med matematiska 

principer och idéer är oerhört viktigt för ett fortsatt lärande. Observationer från 

Björklunds studie visar att denna typ av avgränsning kan fungera som ett effektivt sätt 

att vägleda de yngre barnens uppmärksamhet mot ett specifikt fenomen.  

Det är dock viktigt att barn får möjligheter att förstå de grundläggande principerna i 

matematik på ett meningsfullt och konkret sätt.  
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I det sammanhanget blir lärarens roll betydelsefull men även vikten av att använda ett 

passande språk samt lyssna till hur barnen använder sig av de nya introducerade 

matematiska begreppen får betydelse för barns förståelse av de grundläggande 

matematiska principerna. Björklund vill visa på att sätten som barn svarar på och 

använder begreppen kan berätta mycket för oss vuxna om hur barn tolkar och förstår. 

När barn ser en likhet vill de ofta enligt Björklund (2007) uppmärksamma andra barn 

om sin upptäckt, något som även Öhberg (2004) sett i sin studie. När barnet får dela 

med sig av sin upptäckt så kan en gemensam förståelse för fenomenet skapas. 

De yngre barnens möte med matematiska begreppen mängd och parbildning 

Björklund (2007) tar upp begreppet mängd. För att barnet ska kunna beskriva en mängd 

anser Björklund att barnet först måste lägga märke till att flera objekt har en gemensam 

egenskap som gör att dessa föremål kan bilda en grupp. Att se likheter och skillnader är 

av stor betydelse för allt lärande. När barnet upptäcker en skillnad är det indirekt en 

jämförelse av barnets tidigare erfarenheter som stödjer barnet att utveckla sin förståelse 

av det upplevda fenomenet. För det matematiska tänkandet är det viktigt att urskilja 

likheter och skillnader. Men också att kunna se vilken egenskap som skiljer föremålen 

eller fenomenet åt samt kunna beskriva skillnaden eller likheten.  

 

Parbildning menar Björklund (2007) är när föremål från olika mängder förs samman till 

par eller en ny helhet, vilket är en viktig del av det matematiska tänkandet. Barnet ser 

delarna som avgränsade från varandra men som kan sammanföras och bilda en ny 

helhet som i exemplet parbildning. Föremålen paras ihop enligt ett till ett principen. 

Denna förståelse kräver endast att barnet ska förstå att föremål kan ses som separerade 

objekt. Björklunds (2007) studie synliggör hur barn dagligen upptäcker hur saker och 

ting kan grupperas och bilda mängder det vill säga att barn urskiljer en likhet och bildar 

en grupp. Även mängdökning uppmärksammade barnen med hjälp av konkreta föremål, 

till exempel att barn valde ut endast triangulära klossar i olika färger och radade upp 

dem. Barnet får då kunskap om mängdökning när hen väljer ut utmärkande delar och 

grupperar dessa. Ett sätt att markera en mängd är att barnet gestaltar hur en mängd kan 

åtskiljas som separata delar och som en helhet samtidigt. Även parbildning är en viktig 

aspekt av det matematiska tänkandet. Det innebär att barnet förstår att de sammanförda 

föremålen även är delar som kan vara separerade från varandra och ändå föras samman 

och bilda en helhet. 
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Teoretiskt perspektiv 

  
I detta arbete används Lenz Taguchi (2012) och Franzéns (2015) tolkning av Barads 

(2007) teori om agentisk realism där begreppet intra-agera är centralt och därmed 

används som tolkningsverktyg. 

 

Agentisk realism tar sin utgångspunkt enligt Lenz Taguchi (2012) ur den 

posthumanistiska teorin och av vetenskapsteoretikern och fysikern Karen Barad. Lenz 

Taguchi (2012) använder sig av begreppet intra-agera som hon har lånat från Barad 

(2007) och från den teori som Barad kallar agentisk realism. Vilken kan förstås med 

hjälp av till exempel stolar som Barad kallar för performativa agenter.  Det som är i 

fokus är vad det är som stolarna, människorna och rummet tillsammans producerar, gör 

möjligt eller ändrar som en följd av intra-aktionerna mellan dessa aktörer. Intra-agera 

enligt Franzéns (2015) tolkning av begreppet avses relationen mellan material och 

människor. Lenz Taguchi (2012) hävdar alltså att det är av betydelse för människan hur 

stolen känns och låter i intra-aktionen med den eller i vilken miljö den finns i. Dessa 

ting har både kraft och makt att förändra vårt tänkande och varande på en specifik plats. 

Samhandlingen och det som uppstår och skapas som en följd av den är det som Barad 

vill få syn på, med andra ord processen av samkonstituerande. Om vi då återgår till 

exemplet med stolarna så utifrån detta tankesätt samhandlar pricken med människans 

kropp och de kraftfulla föreställningar som finns i rummet ger upphov till ett särskilt 

sätt att sitta. Hur personen sitter på stolen hänger också ihop med den mening som 

personen skapar i just det rummet som till exempel som man eller kvinna. Stolen kan se 

till att personen sitter på rätt plats och hur stolen tvingar personen att sitta på ett visst 

sätt beroende på vart hen befinner sig. Vilket då kan skilja sig beroende på om hen är i 

ett sammanträdesrum, på en lektion eller på ett personalmöte. Genom att sitta på en viss 

stol i ett valt rum med andra mänskliga och icke mänskliga föremål kan vara avgörande 

för vad personen säger eller gör. Ett materiellt föremål kan alltså forma och förändra en 

persons uppfattningar, vilket känslotillstånd personen befinner sig i och påverka hur 

personen agerar.  

 

Agentisk realism är enligt Lenz Taguchi (2012) ett uttryck för en teori där människan 

måste se förbi tankar om att världen är en stabil natur och godta varandet som en 

oavbruten pågående process av tillkomst och rörelse.  
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Lenz Taguchi (2012) menar med sitt exempel att ting och material inte kan ses som 

oaktiva redskap som människor beslutar sig för att använda. Istället kan ting och 

material ses som aktiva medaktörer som samverkar och samhandlar med människan. 

Enligt Lenz Taguchi är samhandlandet något som uppstår i gränsen mellan människa 

och maskin och är ursprungligen ett norskt begrepp från datavärlden. I detta 

sammanhang används det som ett begrepp för när mänskliga och icke mänskliga aktörer 

tillsammans skapar något eller ändrar det befintliga till något nytt eller något annat än 

det var innan. Det är kärnan i ett samhandlande. I en förskolekontext kan detta enligt 

Lenz Taguchi förklaras med hjälp av experimentet flyta-sjunka. I denna lärandesituation 

är barnet och de föremål som används i experimentet som skål, vatten och olika föremål 

som ska läggas i vattenskålen inte bestämda på förhand. De har inga tydliga gränser mot 

varandra i denna aktivitet i och med att barnet och föremålen samhandlar och intra-

agerar i aktiviteten. De är beroende av varandra för att experimentet ska kunna 

genomföras. Fokus läggs på vad dessa delar tillsammans producerar, förändrar eller 

möjliggör som en följd av intra-aktionerna dem emellan. Barnet och föremålen 

tillsammans skapar något nytt som inte var givet innan de möttes. 

 

Lenz Taguchi (2012) förstår lärandet som summan av ett samhandlande där olika aktiva 

aktörer är inblandade. En lärare behöver till exempel ett klassrum och olika materiella 

saker för att kunna organisera sina elever. Lenz Taguchi hävdar då att de materiella ting 

som finns i rummet samhandlar med oss människor. Vi gör något med materialet och 

materialet gör något med oss i våra pedagogiska praktiker. Pedagogiska praktiker kan 

tolkas som en följd av språk i form av tänkande, betydelse och mening samt materialitet 

som tillsammans är beroende av varandra för att utbildning och därmed ett lärande ska 

bli möjligt. Det sätt som läraren ger mening till ett särskilt sammanhang hänger ihop 

med sättet som praktiken är materiellt ordnat, anordnat och utfört. Det vill säga vilka 

material läraren väljer att använda, hur aktiviteten är organiserad och hur aktiviteten ska 

genomföras. Lenz Taguchi menar att det som människor gör och säger tillsammans i 

samspel med materialiteter på en avgränsad plats och tid skapar också betydelse och 

mening för vår tankeverksamhet. Hon förringar inte betydelsen av olika idéer som rör 

vad utbildning och lärande är men hon lägger till att alla idéer måste samhandla med 

konkreta material för att en pedagogisk praktik och utbildning ska bli möjlig. Det sker 

en samhandling mellan mening och materialiteter. Materialitet är ett begrepp för alla 

icke mänskliga agenter som till exempel papper, pennor och leksaker.  
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I detta arbete tillskrivs alla former av materialitet en styrka och en inverkan på de möten 

där de samhandlar med annan materialitet eller människor. Det vi säger och gör 

tillsammans med olika materialiteter i skilda rum under en begränsad tid har alltså 

betydelse för vårt meningsskapande.  

 

Denna tankegång går även att vända på och på så vis kan även det människan tänker 

skapa betydelse för olika materiella ting. Därför kan materialitet ses som en aktiv agent 

i bildandet av mening. Praktikerna och materialiteter är inbördes sammanbundna i en 

samhandling. De är beroende av varandra för att skapa mening. Denna tankegång kan 

förklaras med hjälp av en plocklåda. En plocklåda består av ett flertal hål av varierande 

form och klossar som passar i respektive hål. Detta material händer det inget med 

genom att bara finnas till men i en samhandling mellan ett barn och plocklådan sker en 

intra-aktion. Plocklådan har en agens som lockar barnet till att utforska den. I detta 

samhandlande pågår en lärprocess som hjälper barnet att skapa mening och ny kunskap 

om bland annat antal, form samt att se likheter och skillnader. 

 

Det finns andra teoretiska utgångspunkter som till exempel ett sociokulturellt perspektiv 

som enligt Lenz Taguchi (2012) bestämt hävdar att lärande inte bara sker inuti 

människan utan även börjar i konkreta praktiker och med materiella ting. Men där 

tingen fortfarande ses som passiva föremål som förmår människor att använda dem och 

ge dem mening. Medan Lenz Taguchi betonar samarbetet, samhandlandet och det som 

uppkommer som en följd av mötet mellan olika aktörer oavsett om de är mänskliga eller 

icke mänskliga. Materialitet ses då som agentisk, med det avses att den tillåter saker att 

förändras. Material är aktiva igångsättare som får något att ske. Materialet har en egen 

drivkraft. En boll till exempel inbjuder till ett flertal användningsområden. Tillsammans 

med barn, klubbor och mål kan innebandy spelas eller tillsammans med en vattenskål 

kan bollens densitet utforskas. Franzén (2015) anser även hon att materiella ting kan ses 

som en aktiv agent i barns meningsskapande och tillägger i synnerhet i arbetet med 

yngre barn att det verbala språket inte behöver tillskrivas så stor makt som den enligt 

henne oftast gör i detta sammanhang. 
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Den tidigare forskningen har bidragit till en större förståelse för hur barns möte med 

olika matematiska begrepp kan se ut och att barn lär sig med hela sin kropp samt alla 

sina sinnen. Det är av betydelse att barn får möjligheter att förstå de grundläggande 

principerna i matematik på ett meningsfullt och konkret sätt, vilket i sin tur ställer krav 

på lärarens ämnes- och didaktikkunskaper.  Barn kan upptäcka matematiken på egen 

hand och tillsammans med andra men det behövs ett äldre barn eller en vuxen för att 

sätta ord på de matematiska principer som barnen utforskar i sina aktiviteter. Med tanke 

på att det krävs någon form av material för att lära sig de grundläggande matematiska 

principerna blev det intressant att ta del av tidigare forskning om materialets betydelse 

för barns matematiska lärande. Barads teori om agentisk realism och det centrala 

begreppet intra-agera var en teoretisk utgångspunkt som möjliggjorde ett undersökande 

av barns möte med ett matematiskt material. 

 

Syfte 

Syftet med studien är att undersöka hur de yngre barnen mellan 1-3 år intra-agerar med 

ett material med ett matematiskt syfte samt hur materialet utmanar barnets matematiska 

tänkande. 

 

Frågeställningar 

Jag har valt att avgränsa mitt fokusområde och formulerat två forskningsfrågor. 

 

- Hur intra-agerar de yngre barnen med ett material som har ett matematiskt syfte? 

- Utmanar materialet barnen i sitt matematiska tänkande och i så fall på vilket 

sätt?  

 

Metod 

I avsnittet redovisas metoden för studien. Här beskrivs valet av observation, 

fältanteckningar, urval, planering, genomförande och analysmetod i följande text. 

Observation valdes för att insamla empiri som belyste barns intra-aktion med ett 

sorteringsmaterial i form av fältanteckningar. Observationerna analyserades utifrån 

begreppet intra-agera som finns inom teorin om agentisk realism samt om barnet i 

aktiviteten utmanades i sitt matematiska tänkande.  
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Fältanteckningar som metod för insamlandet av data användes för att observationerna 

genomfördes på en avdelning med barn 1-3 år då barnens göranden stod i centrum. 

Urvalet gjordes utifrån mitt intresse för de allra yngsta barnens lärprocesser. 

Planeringen och genomförandet av studien gjordes i samråd med förskolornas 

förskollärare och förskolechef då undersökningen var beroende av förskolornas 

medverkan. 

 

Observation 

Denna studie har genomförts med observation som verktyg (Bryman, 2011). När det 

kommer till att observera finns det olika typer av roller som observatören kan välja 

mellan. I studien används rollen som fullständig observatör. Detta innebär att jag som 

observatör inte samspelar med de personer som vistas i miljön. Jag engagerar mig inte 

heller i aktiviteten som genomförs. Bryman ser dock ett hinder med denna typ av 

observation. Om deltagarna uppfattar forskaren som oengagerad så kan detta skada 

forskarens trovärdighet. Detta är en tanke som jag bar med mig när jag genomförde 

mina observationer. Visade det sig under observationerna att deltagarna inte kände sig 

bekväma med min närvaro som fullständig observatör, så avbröts observationen. 

Frågeställningarna har besvarats utifrån den insamlade empirin av 

observationstillfällena på förskolan då barnen fick möjlighet att spontant intra-agera 

med ett sorteringsmaterial utan några instruktioner. 

 

Fältanteckningar 

Jag har valt att föra fältanteckningar som enligt Bryman (2011) ska vara så detaljerande 

som situationen medger och vara kortfattade sammanfattningar av olika händelser, 

beteenden och mina egna reflektioner utifrån min roll som forskare. Fältanteckningar 

var en bra metod för undersökningen då de yngsta barnens aktiviteter tar tid samt att 

deras verbala språk inte ännu var fullt utvecklat vilket medförde att det fanns tid att 

hinna anteckna. Även här beskriver Bryman (2011) att forskaren bör tänka på att när 

hen hela tiden synligt bär på ett block och en penna, så blir deltagarna mer medvetna om 

att de blir observerade och på så sätt möjligtvis inte beter sig som de vanligtvis brukar.  
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Urval 

Min studie genomfördes på två förskolors småbarnsavdelningar i en kommun i 

Mellansverige. På den ena småbarnsavdelningen går det 10 barn i åldrarna 1-3 år och på 

den andra småbarnsavdelningen går det 9 barn i åldrarna 1-3 år. Jag var på varje 

förskola tre dagar i ca 1 timme åt gången, alltså 6 timmars observerande. Då jag av 

etiska skäl inte kunde vara och observera på min VFU-förskola valde jag att fråga min 

VFU-förskolas förskolechef om jag kunde få observera på hens två andra förskolor, 

vilket jag fick. 

 

Planering 

Jag informerade först via telefon förskolechefen om min studies syfte, vad som skulle 

göras med det insamlade materialet och hur mycket av deras tid jag skulle behöva till 

mina observationer. Efter förskolechefens godkännande av förskolornas deltagande tog 

jag kontakt med förskolornas förskollärare via telefon för att bestämma en tid då jag 

kunde komma och informera om min studie. Efter detta möte fick jag förskollärarnas 

muntliga medgivande att få observera på deras avdelningar. I min tillståndsblankett till 

vårdnadshavare förklarade jag att det inspelade materialet endast skulle användas till 

denna studie och endast skulle visas för mig och vid behov för min handledare eller 

examinator. Jag informerade vårdnadshavarna om att deras barn är anonyma i min 

studie och får fingerade namn. Initialt planerade jag att som ett tillägg till mina 

fältanteckningar filma de yngre barnen för att även få med barnens kroppsspråk och 

mimik med tanke på att deras verbala språk ännu inte var fullt utvecklat. 

Tillståndsblanketter för filmning till berörda vårdnadshavare på respektive förskola 

samt en kort information om mig själv delades ut. Det var dock svårt att få tillstånden 

tillbaka och påskrivna. När jag inte hade tid att invänta fler påskrivna 

tillståndsblanketter hade jag endast fått tillstånd att filma ett barn på ena förskolan och 

två på den andra. Detta gjorde att jag fick fundera igen om jag skulle ändra mitt val av 

metod. Jag valde till slut att enbart använda mig av mina fältanteckningar då jag 

bestämde att tre filmade barn inte skulle ge mig tillräckligt med data för att kunna få ett 

tillförlitligt resultat.  
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Då barnen är mellan 1-3 år är det svårt att veta med säkerhet att de förstår det jag sagt 

och svårt för dem att ge sitt medgivande, något som även Löfdahl (2014) påpekar. Så 

därför planerade jag att fråga barnen innan aktiviteterna om det var okej att jag fanns 

med i bakgrunden och antecknade vad de gjorde och eventuellt sade.  

 

Genomförande 

Tidpunkten för observationerna gjordes i samråd med avdelningens arbetslag. 

Observationerna genomfördes i förskolans innemiljö efter fruktstunden. Detta för att 

barnen var pigga och mätta vid denna tid på dagen. Båda förskolorna har en stor rund 

matta som används som plats för genomförandet av aktiviteten då observationerna är 

med barn mellan 1-3 år som på så sätt lättare kunde komma åt sorteringsmaterialet 

själva samt att det blev mer synligt med tanke på barnens längd än om det hade 

placerats på ett högt bord. Sorteringsmaterialet låg i en hög transparent burk med lock 

som sedan ställdes på mattan med locket avskruvat men fortfarande på burken. Inga 

andra ändringar gjordes i inomhusmiljön. 

 

Materialet i observationerna bestod av en burk med fordon som bussar, flygplan, 

helikoptrar, bilar, lok och båtar i färgerna gul, röd, blå, grön, lila och orange samt en 

burk med bondgårdsdjur som får, hästar, kor, grisar, hönor och ankor i samma 

färgskala. I varje burk fanns det 72 fordon eller djur. Till detta material fanns det även 

sorteringsskålar i respektive färg där barnen kunde lägga i materialet. Enligt Heiberg 

Solem och Lie Reikerås (2004) sorterar och klassificerar barn efter en vald egenskap 

som till exempel likheter och skillnader, storleksordning och parbildning. Därmed 

passade sorteringsmaterialet in på undersökningens syfte. 

 

Inför varje observationstillfälle som även nämndes under rubriken planering, har barnen 

tillfrågats om de samtycker till att jag sitter vid sidan av och tittar på och skriver 

anteckningar. Det är svårt att veta hur mycket barnet förstår av det som förmedlas därför 

gjordes en tolkning av barnens ansiktsuttryck och kroppsspråk, så att inget barn 

upplevde sig kränkt. Om något barn hade blivit oroligt eller ledset på grund av min 

närvaro så hade jag avbrutit observationen, för att inget barn skulle uppleva sig kränkt 

på något vis. 
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Metod för analys 
 

Den insamlade empirin har analyserats utifrån Barads (2007) teori tolkad av Lenz 

Taguchi (2012) och Franzén (2015) om agentisk realism med fokus på teorins centrala 

begrepp intra-agera. Fältanteckningarna har sedan renskrivit och lästs fler gånger om för 

att på så sätt bekantat mig med den insamlade data där jag sedan urskilt gemensamma 

nämnare som kategoriserats. 

 

Utifrån den insamlade empirin har resultatet delats in i följande kategorier: 

 Sortering efter en egenskap 

 Sortering efter två egenskaper 

 Parbildning 

 Undersökande med olika sinnen 

 

Resultat och analys 
 

Här redovisas resultatet från mina observationer. Jag har valt att redovisa resultatet i 

fyra olika kategorier. Den första kategorin handlar om hur barnen sorterar efter en 

utvald egenskap. Den andra beskriver hur barnen sorterar efter två utvalda egenskaper. 

Den tredje kategorin visar hur barnen sorterar enligt parbildning samt den fjärde 

synliggör hur barnen lär känna sorteringsmaterialet med flera sinnen. 

 

Sortering efter en egenskap 

Denna kategori har jag valt utifrån kriteriet att barnet har sorterat materialet utifrån en 

gemensam egenskap. Barnen valde form eller färg som de vanligaste egenskaperna som 

de sorterade utifrån.  

 

Detta kan belysas med hjälp av observationen av Kalle 3 år och 6 månader där han tar 

upp en anka och sedan ännu en anka. Han börjar lägga ankorna i en hög.  

Kalle: -Många ankor. Nu kommer ankorna i bilen. 

Sätter ankorna i en leksakslastbil och börjar rada upp ankorna på flaket på lastbilen. 

Kalle: -Finns det fler ankor? (Tittar på en pedagog som sitter bredvid,) 

Kalle letar. 

Kalle: -Titta ett flygplan!  
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I burken med bondgårdsdjur har ett flygplan hamnat i fel sorteringsburk.  

Kalle: -Finns inga fler flygplan. Men ankor finns! Dom sitter på taket. Jag behöver flera 

ankor. 

 

Kalle som väljer att sortera efter form lägger märke till flygplanet som inte är lik något 

annat objekt i burken och konstaterar att det inte finns flera i burken. Kalle har valt att 

sortera efter en viss egenskap och kan ignorera andra.  

 

I ett annat exempel där barnet har valt att sortera efter egenskapen färg är med Linus 2 

år och 2 månader som närmar sig högen med fordon. Bredvid finns sorteringsskålar i 

respektive färg som matchar fordonen. Linus väljer den gula skålen och letar reda på 

alla gula fordon och lägger dem i gula skålen.  

Linus: -Nu e dom slut.  

Linus uppmärksammar att han tagit alla gula fordon i högen. Linus sorterar efter färg 

och konstaterar när han tagit alla gula fordon att det inte finns några fler och därmed är 

han klar med aktiviteten.   

 

Analysen av dessa observationer sett ur ett intra-aktions perspektiv visar att en av 

barnen vald form eller färg har fångat deras intresse. Sorteringsmaterialet blir 

performativa agenter som lockar barnens nyfikenhet kring materialet. Barnen har valt att 

samhandla med sorteringsmaterialet utifrån en vald egenskap. I detta samhandlande 

pågår en lärprocess, det vill säga barnen intra-agerar med sorteringsmaterialet. Barnen 

upptäcker likheter och skillnader i sorteringsmaterialets färg eller form. Denna upptäckt 

är av stor betydelse för barnets matematiska förståelse och möjlighet att bilda begrepp. 

 

Sortering efter två egenskaper 

Denna kategori är vald utifrån att barnet har sorterat materialet efter två olika 

egenskaper. I detta fall egenskaperna form och färg. I observationen med Linus 2 år 2 

månader tar han hela burken med fordon och häller ut dess innehåll på mattan. Han 

börjar plocka ut alla gula fordon.  

Linus: -Gul! Pelle, gul!  

Linus uppmärksammar sin kompis på alla gula fordon. Han är enbart intresserad av de 

gula fordonen. Sedan sitter han och tittar på de olika typerna av fordon.  
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Linus börjar sortera ut de gula bussarna och ställer dem på rad för att sedan ta med sig 

fyra gula bussar och ställa dem på rad under inomhusrutschkanan där det finns en bräda 

som håller ihop rutschkanan.  

 

Även Alfred 1 år och 11 månader sitter på mattan där alla fordon från burken ligger 

utspridda. Där finns även sorteringsskålarna. Alfred tar upp en lila båt och lägger i den 

lila sorteringsskålen.  

Alfred: -Vad e det? En till båt. 

Lägger i två lila båtar till i sorteringsskålen.  

Alfred: -Likadana båtar. Där e min. Där e min båt.  

Alfred visar sin sorteringsskål för Linus. 

 

I dessa exempel har barnen valt ut objekt som har två gemensamma likheter, form och 

färg. Det som framkommer i analysen är att när barn kommer underfund med en likhet 

så vill de gärna uppmärksamma någon annan på vad de har upptäckt för att kunna bygga 

upp en gemensam förståelse av ett fenomen. I båda observationerna väljer barnen att 

uppmärksamma en kompis om sin upptäckt. Barnen har upptäckt att 

sorteringsmaterialet kan sorteras utifrån likheter och skillnader men ändå ha något 

gemensamt. De har kombinerat likhet i färg och form. Denna upptäckt sett ur ett intra-

aktions perspektiv är som i föregående kategori att barnen samhandlar med 

sorteringsmaterialet. Där sorteringsmaterialet blir performativa agenter och som hjälper 

till att starta en lärprocess hos barnen. Barnen får inga instruktioner medan aktiviteten 

pågår utan sorteringen efter två egenskaper är ett resultat av intra-aktionen mellan 

barnen och sorteringsmaterialet. Föremålens färg och form väcker ett intresse hos 

barnen som får barnen att använda dem. 

 

Parbildning 

Denna kategori har jag valt utifrån kriteriet att barnet skiljt ut åtminstone en gemensam 

egenskap som form och sedan sorterat ut olika djur och ställt dem parvis. 

 

 I observationen med Caroline 2 år och 10 månader synliggörs detta när hon väljer ut 

några djur ur högen som hon sedan ställer upp i mönstret två grisar, två hästar och två 

kor parvis bredvid varandra. I högen finns även ett flygplan som har hamnat i fel 

sorteringsburk. Caroline lägger flygplanet åt sidan. 
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 I analysen av observationerna i kategorin parbildning blir det synligt att Caroline har 

förstått ett till ett-principen. Hon uppmärksammar även flygplanet som hon lägger åt 

sidan vilket hon enligt min tolkning gör för att det bara finns ett och därmed inte går att 

göra en parbildning och dels för att hon inte säger någonting under hela aktiviteten. 

Carolines handlingar sett ur ett intra-aktions perspektiv visar att djuren är performativa 

agenter som fångat hennes intresse. Djuren har ett inflytande över hennes lärprocess. En 

tankeprocess börjar och Caroline sorterar djuren efter form. Hon bildar sedan par av 

några av de olika djurarterna som finns i burken. Det är dock svårt att veta om Caroline 

har förståelse för taluppfattning som räkna och bilda par är en del av då hon inte säger 

något under aktiviteten.  

 

Undersökande med olika sinnen  

I den här kategorin har barnet undersökt materialet med hjälp av olika sinnen och inte 

sorterat utifrån vilka egenskaper materialet har. 

 

Här blir det tydligt det att barnen lär känna materialet med hjälp av sina kroppar och 

sina sinnen. Exempel på detta är när Linus 2 år och två månader lägger fordonen på 

locket och kastar upp dem i luften och fångar dem igen på locket. Caroline 2 år och 10 

månader ”gnuggar” sina underarmar över materialet när det ligger på mattan. Emma 1 

år och 6 månader sitter på mattan, klämmer på fordonen med händerna och stoppar en 

bil i munnen. Sedan fyller hon en sorteringsskål och häller ut materialet över sitt huvud. 

Emma samlar ihop fordonen i en sorteringsskål för att lättare kunna hälla ut dem över 

sitt huvud och på så sätt bekanta sig med materialet med hjälp av sin kropp med tanke 

på att hon ännu inte har det verbala språket. Linus och Caroline använder också sin 

känsel när de kastar fordonen upp och ner på lockets insida respektive gnuggar insidan 

av sina armar över djuren.  Två av barnen använder sig av sin hörsel och lägger märke 

till ljudet som uppstår när materialet träffar kroppen, mattan eller locket genom att deras 

mimik ändras till leenden och de säger åh varje gång fordonen landar på ett underlag. 

Sorteringsmaterialet är en performativ agent som med sina färger, former och antal har 

en drivkraft som får barnen att vilja lära känna materialet. De yngre barnen har inte lika 

många erfarenheter om förskolans miljö att använda sig av för att utveckla sitt 

matematiska tänkande. Därmed blir barnens första steg i intra-aktionen att skapa en 

relation med sorteringsmaterialet som de sedan kan utveckla i sitt nästa möte och 

samhandling. 
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Sammanfattning av resultatet 

Barnen använder sig av strategier som att sortera efter en eller två egenskaper, 

parbildning och med sin kropp intra-agerar de med sorteringsmaterialet. Barnen 

samspelar med materialet och sorteringsmaterialet är en performativ agent som fångar 

deras intresse och lockar dem till att använda sig av det på olika sätt. De till exempel 

grupperar föremålen eller häller ut dem över sin kropp. Barnen utmanas i sitt 

matematiska tänkande när de intra-agerar med sorteringsmaterialet då det i 

samhandlingen startas en tankeprocess hos barnet som utvecklas till en lärprocess. 

Barnen sorterar, bildar par och bekantar sig med sorteringsmaterialet med hjälp av sin 

kropp och sina sinnen. Sorteringsmaterialets utformning och färgsättning lockar barnen 

till att utforska materialet ur ett matematiskt perspektiv utan några instruktioner från 

vuxna. Dock blir det tydligt att barnen behöver interagera med vuxna eller andra barn 

för att få hjälp att sätta ord på det som sker. Barnen utmanas i sitt matematiska tänkande 

och sina grundläggande matematiska färdigheter men utan stöttning av vuxna eller mer 

erfarna barn så får barnen ingen förståelse för vilka matematiska begrepp de utforskar 

och skaffar sig erfarenheter kring.  
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Diskussion 

Här presenteras en diskussion utifrån studiens metod, resultat och tidigare forskning. 

 

Metoddiskussion 

Observationsmetoden som valdes var fullständig observatör. Detta fungerade bra och 

observationerna kunde genomföras utan att något barn upplevde sig kränkt enligt min 

tolkning. Metoden gav mig också möjlighet att närma mig barnets perspektiv. 

Fältanteckningar gav mig tillräckligt med material att bearbeta. Då mycket händer på ett 

ögonblick vid observationer av barn hade filmning gett min studie ännu mer tyngd då 

jag lättare hade kunnat gå tillbaka och med stor sannolikhet lagt märke till ännu mer av 

barnets görande och användande av kroppsspråk. Därför skulle filmning av de barn som 

jag fick medgivande för ha genomförts då det hade kunnat komplettera min 

undersökning och möjligtvis påverkat mitt resultat. Urvalet var tillräckligt och gav mig 

möjlighet att observera förskolans yngsta barn. I efterhand förstår jag att planering är av 

allra största vikt för att få en så bra empiri som möjligt. Planeringen gjordes i samråd 

med förskolans förskollärare för att jag skulle få den insamlade data som behövdes för 

studien. I efterhand inser jag hur viktigt det är att vara ute i god tid för att hinna prata 

med alla parter och informera om mitt arbete samt för att hinna få in alla 

tillståndsblanketter. Observationerna genomfördes i samråd med förskolans personal 

och aktivitetens utformning fungerade bra utifrån studiens syfte. Aktiviteten var icke 

vuxenstyrd och då var det extremt viktigt att barnen nådde materialet själva. 

Analysmetoden valdes med tanke på studiens syfte vilket var att se vad som skedde i 

mötet mellan barnet och ett material med en matematisk tanke samt om det utmanade 

barnets matematiska tänkande. Med tanke på de få vetenskapliga artiklar jag fann om de 

yngre förskolebarnen, matematik och material var det extra roligt att få bidra med mer 

kunskap om yngre barns matematiska lärande kopplat till materialets betydelse i form 

av Barads (2007) teori om agentisk realism utifrån begreppet intra-agera tolkat av Lenz 

Taguchi (2012) och Franzén (2015). 
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Resultatdiskussion 
 

Studien handlar om hur barn intra-agerar med ett matematiskt sorteringsmaterial samt 

hur detta material utmanar barnens matematiska tänkande visar att ett sorteringsmaterial 

kan locka barn till att pröva olika strategier för att utvecklas sin förståelse för som 

Björklund (2008,2009) kallar de grundläggande matematiska principerna. Björklund 

(2008) skriver att de yngre barnen först måste lära känna alla ansikten och sin nya miljö 

innan de börjar undersöka vilka egenskaper som materialet på förskolan har. Detta är 

det inte så många fler författare och forskare som tar upp. Jag anser att det är lätt att 

bara se till det vi vuxna vill förmedla till barnen och ge dem möjlighet att få erfarenheter 

och skaffa sig förståelse om men det är lätt att glömma bort att dessa barn är små och 

först behöver landa i att lära känna människorna och miljön.  

 

Forskning av Marton & Trigwell (2000) om barns upprepningar när de övar sitt 

matematiska tänkande är intressant och medför vikten av att låta barn få mycket tid och 

ett adekvat varierande material att använda sig av när de arbetar med till exempel 

problemlösning, sortering och klassificering samt parbildning. Sedan anser jag att det är 

viktigt att jag som förskollärare är närvarande och kan stödja barnet i sin förståelse för 

de grundläggande matematiska principerna. Men även vara tillåtande som förskollärare 

och låta barn undersöka vad olika material kan användas till. Det är lätt som vuxen att 

snabbt visa barnet vad föremålet ska användas till utifrån goda intentioner men att 

faktiskt försöka ta ett steg tillbaka och se vad barnet gör är en utmaning för alla som 

arbetar i förskolan för att sedan se hur barnet kan stöttas eller utmanas i sitt lärande. 

Vilket är det Barad (2007) enligt Lenz Taguchi (2012) menar med agentisk realism, 

nämligen vad det är materialet eller föremålet förmedlar till barnet bara av att finnas. 

Att materialet kan vara agenter det vill säga vara en utlösande kraft till ett samspel och 

en förståelse av ett fenomen.  

 

Resultatet av denna studie visar att yngre barn intra-agerar med sorteringsmaterialet ur 

ett matematiskt perspektiv. De utmanas i sitt matematiska tänkande och får en möjlighet 

att själva närma sig sorteringsmaterialet och pröva flera av de matematiska 

grundläggande principerna. För att utvecklas i sitt lärande använder sig barnen av olika 

strategier. Strategier som har kategoriserats som sortering efter en egenskap, sortering 

efter två egenskaper, parbildning och undersökande med sinnena.  
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Resultatet stöds av tidigare forskning där både Björklund (2007, 2012), Öhberg (2004), 

Doverborg och Emanuelsson (2006) menar att även yngre barn redan i 1-2 års ålder 

sorterar efter en vald egenskap. Björklund (2007) och Franzén (2015) hävdar att yngre 

barn använder sig av sin kropp i sitt lärande. Kroppen är något som barnen är 

välbekanta med och används som en måttstock många gånger för att förstå sin omvärld. 

Franzén drar betydelsen av barns kroppar i sitt lärande ytterligare ett steg och anser att 

det verbala språket inte bör tillskrivas så mycket makt som hon tycker att det gör idag. 

Detta är en intressant tanke enligt mig. Yngre barn är också kompetenta även om de inte 

kan uttrycka sina kunskaper verbalt, utan det krävs mer av mig som förskollärare att få 

syn på deras lärprocesser. Det måste finnas ett intresse och en lyhördhet hos den vuxne 

för att fånga upp vad barnen faktiskt gör till exempel med ett sorteringsmaterial. 

Resultatet i studien visar på att även 2 åringar sorterar efter både en eller två egenskaper 

och har förstått ett till ett principen så att parbildning kan göras. Det är imponerande. 

Sedan blir det tydligt att de allra yngsta barnen som är 1 år behöver tid att bara bekanta 

sig med materialet, använda materialet upprepade gånger och uppleva matematik med 

hela sin kropp precis som Björklund (2009), Doverborg och Pramling Samuelsson 

(1999) och Marton och Trigwell (2000) benämner på olika sätt för att utveckla sitt 

matematiska tänkande.  

 

I studiens resultat synliggörs även hur barn söker samspel med andra barn för att dela 

med sig av sin nyvunna kunskap som i exemplet där Linus försöker uppmärksamma en 

kompis om sin gruppering av endast gula fordon. Vilket enligt Öhberg (2004) och 

Björklund (2007) är meningsfullt för barnet då hen får dela med sig av sin upptäckt så 

att en gemensam förståelse för fenomenet kan skapas. Björklund (2007) och Franzén 

(2015) anser att även samspelet med den vuxne är av betydelse för att barnet ska kunna 

skaffa sig förståelse för de matematiska begreppen hen möter i olika matematiska 

aktiviteter. För att kunna utveckla barns förståelse för de grundläggande matematiska 

principerna räcker det inte att barnet utforskar dem tillsammans med ett matematiskt 

material utan precis som jag nämnde i inledningen behövs det någon vuxen eller ett 

äldre barn som kan hjälpa det yngre barnet att sätta ord på sina matematiska 

erfarenheter. Sorteringsmaterialet i denna studie utmanar barnet att sortera, kategorisera, 

bilda par och utforskas med hjälp av barnets kropp och sinnen. 
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Studiens resultat sett ur ett intra-aktionsperspektiv visar att sorteringsmaterialet kan ses 

som en performativ agent som i samhandling med barnet har inflytande över barnets 

lärprocess. Sorteringen, kategoriseringen, bildandet av par och utforskandet av 

sorteringsmaterial med hjälp av barnets kropp och sinnen blir i denna studie resultatet 

av mötet mellan det materiella och det mänskliga som Lenz Taguchi (2012) hävdar. 

Sorteringsmaterialet har en agens eller en drivkraft som sätter igång barnets 

tankeverksamhet och som hjälper barnet att finna mening med det hen gör. Lenz 

Taguchi menar i sitt exempel med intra-aktionen mellan människa och stol att det även 

är av betydelse hur stolen känns och låter. Detta synliggörs i 1-2 åringarnas intra-aktion 

med sorteringsmaterialet då de först lär känna materialet med hjälp av sina sinnen och 

kropp för att sedan upptäcka likheter och skillnader. Denna aktivitet genomfördes på 

samma plats men med tanke på Lenz Taguchis åsikt att även miljön eller rummet har en 

påverkan hade det varit intressant att göra samma aktivitet i två olika miljöer eller rum. 

För att på så sätt undersöka miljöns eller rummets påverkan eller betydelse för barns 

lärande. 

 

Vid tillförandet av ytterligare ett föremål som sorteringsskålarna använde sig barnen av 

sina tidigare erfarenheter av skålar och börjar fylla dem på olika sätt. 1-åring fyller 

skålen med så många fordon som får plats medan 2-åringen fyller den gula 

sorteringsskålen med endast gula fordon. Sorteringsskålen kan då också förstås som en 

performativ agent som lockar barnet att sammanföra sorteringsmaterialet och 

sorteringsskålen som ett ytterligare steg i barnens lärprocesser.  

 

Det blir extra intressant när studiens resultat ställs mot Franzéns (2015) resultat, vars 

studie också innefattar begreppet intra-agera. Hon hävdar att alla föremål som finns i 

förskolans miljö är viktiga dels för att de är en del av en matematisk miljö men även för 

att de är performativa agenter som påverkar barns lärande och identitet. Franzén menar 

att lärandet som sker i förskolan är influerat av det som finns runt omkring barnen. Med 

tanke på att materialet enligt Franzén är av stor betydelse så måste även personalen i 

förskolan fundera över hur miljön är utformad. Det får mig att fundera på hur, speciellt 

de yngre, barnen skulle utmanas i sitt matematiska tänkande om det inte fanns material 

som det gick att till exempel sortera eller bilda par med.  
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Det behöver naturligtvis inte finnas färdigt sorteringsmaterial men det krävs att 

personalen har kunskap om både de grundläggande matematiska principerna och om 

vilka strategier som barn använder sig av för att förstå och utveckla sitt lärande. Vilket 

Franzén menar kräver både kunskap och engagemang hos personalen för att upptäcka 

och kunna fortsätta stödja och utmana. 

 

Slutsats 

Denna studie är ett försök att närma sig barns perspektiv på sitt matematiska lärande 

med hjälp av ett sorteringsmaterial. Studien visar att yngre barn själva tar initiativ till att 

utforska sorteringsmaterial utan några instruktioner från vuxna. I barnens möte med 

sorteringsmaterialet lockar materialet i aktiviteten barnen till att använda sig av det. 

Barnen intra-agerar med materialet och samhandlar med det för att skapa mening i sitt 

lärande. Barnen utvecklar strategier för att utveckla sitt matematiska lärande. 

Sorteringsmaterialet blir performativa agenter som gör något med barnen bara av att 

ligga där i burken. Resultatet av mötet mellan barn och sorteringsmaterial blir i denna 

studie sortering, kategorisering, parbildning och utforskande med hjälp av barnets kropp 

och sinnen. Slutsatsen är att intra-aktionen mellan barnet och sorteringsmaterialet har 

betydelse för barns lärprocesser och kunskapsutveckling. Med sorteringsmaterialets 

hjälp utmanas barnen i sitt matematiska tänkande utan någon inblandning av en vuxen. 

Dock behövs det en vuxen med både ämnes- och didaktikkunskaper för att kunna sätta 

ord på det dessa yngre barn gör för att på så sätt göra barnen medvetna om att de 

utforskar matematik och dess olika begrepp. Det inte tillräckligt att presentera ett 

pedagogiskt material för barnen utan det måste även finnas en vuxen med ett didaktiskt 

förhållningssätt till både barnet, materialet och aktivitetens utformning. 

 

Vidare forskning 

Ett förslag till vidare forskning är att koppla detta närmande av barns perspektiv av 

intra-aktionen med ett matematiskt material till förskollärares syn utifrån ett 

barnperspektiv om vad matematik är och innebär för de yngre barnen i förskolan samt 

vilken kunskap förskollärare har om materialets betydelse och miljöns utformning med 

tanke på barns matematiska lärande. 
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Bilaga  
 

Hej!       

 

Jag heter Sarah Wennerberg och skriver mitt examensarbete nu i höst 

vid Högskolan i Gävle inom förskollärarprogrammet och vill gärna 

göra en undersökning på ert/era barns förskola. I min undersökning 

kommer jag att fokusera på barns interaktion med material som 

används till sorteringslek. I detta fall material som går att kategorisera 

och sortera. 

 

Jag vill därför gärna observera ert/era barn under denna typ av 

aktivitet och filma ett par av dessa tillfällen samt undersöka på vilka 

sätt pedagogerna uppmuntrar barnen till ett matematiskt tänkande och 

för det behöver jag ert medgivande som vårdnadshavare. 

 

Materialet kommer att användas av mig i denna kurs och att 

examinatorn i kursen kan behöva ta del av materialet i samband med 

kursavslut. 

 

Barnens och förskolans namn kommer ha fingerade namn i mitt 

arbete. Materialet som jag samlar in kommer endast att användas i 

denna undersökning. Jag har naturligtvis tystnadsplikt och eventuell 

känslig information kommer inte att föras vidare. 

Jag respekterar er rättighet att ångra ert medgivande och avbryter då 

ert/era barns deltagande i min studie. 

 

Min handledare heter Kerstin Bäckman.  

Epost: xxx@xxx.se 

 

Vårdnadshavares underskrift               Vårdnadshavares underskrift 

 

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

 

 

Kontakta mig gärna om ni har några frågor. 

Tack på förhand. 

 

Med vänlig hälsning 

Sarah Wennerberg  xxx@xxx.se 
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