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Sammanfattning  
 
 
Vår studie undersöker hur bild och matematik kombineras i undervisning i en förskola och en 
förskoleklass. Syftet med vår observationsstudie är att ta reda på hur bild och matematik 
kombineras i undervisning och om, och i så fall hur, en transdisciplinär undervisning sker samt om 
transdisciplinäritet kan bidra till ett pedagogiskt arbete som utgår från både barns intresse och 
läroplanens mål. Vi utgår från ett transdisciplinärt perspektiv på lärande. Som metod har vi använt 
strukturerad observation och filmat en planerad aktivitet där bild och matematik kombineras i en 
förskola och en förskoleklass. Resultatet visar att barns transdisciplinära görande är tydligare än 
pedagogens. I båda delstudierna finns det exempel på hur barnen agerar över ämnenas gränser 
medan pedagogen behandlar ämnena var för sig. Barnens handlingsutrymme ökar när ämnena bild 
och matematik kombineras i undervisningen vilket skapar ett utrymme där läroplanens mål och 
barns intresse möts. Resultaten visar dessutom att ämnena kompletterar varandra på ett sådant sätt 
att lärandet i ett ämne leder till lärandet i det andra ämnet, dvs. barns kreativitet, fantasi och 
förståelse för andra estetiska uttryck utvecklas samtidigt som barnen erfar det matematiska 
innehållet i praktiken. 
 
 
 
Nyckelord: bild, matematik, förskola, transdisciplinäritet, lärande, undervisning 
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1. Inledning  
 
Under kursen Ämnesdidaktik i förskolan i termin 6 fick vi möjlighet att fördjupa oss i det som 
kallas för transdisciplinärt lärande. Det transdisciplinära perspektivet på lärande är ett synsätt som 
betraktar världen som okategoriserad, där kunskap inte kategoriseras enligt olika discipliner eller 
ämne. Lärandet uppstår i barnens frågor och intresse och därmed får barnen en aktiv roll i deras 
egna lärande. I en transdisciplinär lärande sker en transfer av kunskaper, dvs. en överföring av 
kunskaper vilket leder till att lärandet i ett ämne kan leda till lärande i andra ämne.   

Med vår studie vill vi undersöka hur undervisningen går till när två ämnen kombineras i en 
förskola och en förskoleklass och de ämnena som vi riktar uppmärksamhet till är estetik och 
matematik. Eftersom estetik innefattar olika discipliner såsom till exempel drama, musik, bild och 
skapande har vi kommit överens om att fokusera endast på bildskapande och matematik. Vi valde 
dessa ämnen eftersom vi under våra VFU-perioder (Verksamhetsförlagd Utbildning) såg att 
pedagoger ofta kombinerar bild och matematik i undervisningen men att det råder en bristande 
medvetenhet om det transdisciplinära lärandet. Det som intresserar oss är hur det kan se ut när 
pedagoger kombinerar bild och matematik och analysera om undervisningen närmar sig en 
transdisciplinär undervisning/lärande. Vi har också intresse för om och i så fall hur en 
transdisciplinär undervisning kan bidra till ett pedagogiskt arbete som utgår från både barns 
intresse och läroplanens mål.  
 

2.  Bakgrund 
 
Nuförtiden lever människor i en globaliserad värld där behovet av att erövra kunskap och 
information ställer nya krav på människan som ska kunna fungera i samhället. Redan i tidig ålder 
ser samhället till att barnen får en rik lärandemiljö i syfte att underlätta deras skolgång och framtida 
framgångar. Ett exempel av detta är barns obligatoriska närvaro i förskoleklassen från och med 
höstterminen 2018 och kravet på en mer genomtänkt undervisning i förskolan som granskas genom 
att systematiskt och kontinuerligt följa upp, dokumentera och utvärdera förskolans kvalitetsarbete 
(SFS 2010:800).  

Trots att kunskapskraven ökar i förskolan och skolans tidigare år har begreppet 
undervisning en laddad betydelse särskilt i förskolan. Undervisning är enligt Skollagen 
förskollärarens målstyrda aktiviteter som leder till något slags lärande hos barnen (2010:800). 
Skolinspektionens rapport om förskolans pedagogiska uppdrag belyser att de förskollärarna som 
deltog i rapporten förklarade att ordet undervisning hör hemma i skolans värld där det finns en helt 
annan kultur och förutbestämda ämnesmål att nå. Enligt rapporten är varken förskolechefer eller 
arbetslag vana att definiera vad undervisning innebär och hur den ska se ut i förskolan. Det finns 
enligt rapporten en rädsla hos vuxna att undervisa de yngsta barnen även om det står i skollagen 
att undervisningen ska utföras i alla skolformer (2016, s.14-16).  
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Det står tydligt i både Läroplan för förskolan (Lpfö98, rev. 2016, s.14) och första delen i Läroplan 
för grundskolan som gäller förskoleklassen (Lgr11, rev. 2016, s. 21) att pedagogen ska skapa 
förutsättningar för att barnen ska utveckla kunskaper inom vissa områden som till exempel 
matematik, naturkunskap, språk och estetiska ämne. Det står dessutom att både i förskolan och 
förskoleklassen ska verksamheten planeras utifrån barns intresse och behov. Dilemmat är hur 
förskollärare kan planera och genomföra en undervisning som utgår från barns intresse och som 
går i enlighet med läroplanens strävansmål samt hur detta kan förverkligas i praktiken.  

I relation med detta dilemma skriver Anna Palmer m.fl., att kombinationen av estetik och 
matematik utifrån ett transdisciplinärt synsätt skapar utrymme för målstyrda aktiviteter som är 
meningsfulla för barnen. Att tänka transdisciplinärt innebär att uppleva världen som 
okategoriserad; en värld där människan inte kategoriserar kunskaperna i olika ämnen (matematik, 
naturkunskap, bl.a.). Därmed bör människan inte skapa gränser mellan ämnena då de stödjer och 
överlappar varandra. Att arbeta utifrån detta perspektiv innebär enligt Palmer, m.fl. att börja 
aktiviteten utifrån de frågorna och problemen som uppstår bland barnen, vilket skiljer sig från 
skolans arbetssätt (2017, s.22-23).   
  I den här kontexten dyker frågan upp om hur pedagoger kan hitta en balans mellan vuxnas 
ledning (samhällets krav) i sin strävan att både följa läroplanen och barnens intressen och 
delaktighet, samt om ett transdisciplinärt perspektiv på lärandet kan vara svaret på frågan. 
 

3. Tidigare forskning 
 
Sökande av artiklarna gjordes via Uppsala Universitets bibliotek. Vi började att söka artiklar som 
handlade om det transdisciplinära lärandet i databasen SwePub men vi fick inga resultat. 
Nyckelorden som användes för att söka i SwePub var bland annat transdisciplinärt lärande, estetik 
och matematik, förskolan, barn. Sedan riktade vi oss till databasen ERIC (Education Resources 
Information Center, via EBSCO). I denna databas använde vi oss av olika kombinationer av ord 
på engelska såsom aesthetic, mathematical practices, integrated learning, preschool teacher, 
transdisciplinarity, academic achievement, art-based teaching. Då fick vi tre tusen artiklar som 
handlade om estetik och matematik. Av dessa artiklar valde vi dem som fokuserade på 
kombinationen estetik och matematik i undervisningen. Sedan filtrerade vi bort de artiklarna som 
inte riktades till yngre barn. Av de artiklar som blev kvar valde vi åtta stycken, som behandlar 
området i vår studie.  

Efter en intensiv sökprocess kom vi fram till att det har forskats mycket kring matematik 
och estetik som ämnen i förskolan och skolans tidigare år. De sista årtionden har dessutom 
forskningen lyft fram ett lärandesynsätt som handlar om att kombinera båda ämnena i 
undervisningen. Det som alla nämnda forskarna under denna rubrik har gemensamt i sina studier 
är att alla ser på estetik och matematik utifrån ett transdisciplinärt perspektiv. Forskningen belyser 
bland annat vilka effekter kombinationen av estetik och matematik har i barns utveckling och 
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lärande, vilket slags relation skapas mellan ämnena, dvs. om de betraktas som metod för att nå 
andra mål eller som kunskapsinnehåll i sig, samt och inflytandet av den sociala och fysiska miljön 
i en transdisciplinär undervisning. 

3.1 Effekter av att kombinera bild och matematik 
 
Redan i slutet av 90-talet fanns det en oro för barns skolprestationer och i vilken mån lärare och 
pedagoger kunde motverka barns låga skolresultat i USA. Elliot W. Eisner analyserade då i en 
studie vad forskningen kom fram angående integreringen av estetiska ämnen i 
matematikundervisningen för att förbättra barns skolresultat. Syftet med studien var att undersöka 
om det verkligen finns en relation mellan estetik och andra ämnen som gör att lärandet i ett ämne 
leder till lärandet i det andra ämnet. Utifrån sina analyser kom han fram till att integrering av 
estetiska ämnen i undervisningen ökar barns kommunikationsförmåga, kognitiv och 
språkutveckling samt har positiva effekter på barns attityder till matematik (1999, s. 143-147). 

De positiva effekterna av detta arbetssätt är något som också betonas av Eva Ahlskog-
Björkman och Camilla Björklund samt Richard Hickman och Peter Huckstep i sina respektive 
studier kring kombinationen av bild och matematik i undervisningen. Björklund och Ahlskog-
Björkman menar att bildskapande adderar en ny dimension till barns lärprocesser inom matematik 
då barnen kan visualisera och konkretisera de abstrakta matematiska begreppen i sina skapande 
projekt (2016, s.177). Detta gör enligt Hickman och Hucksteps studie att motivationen för 
matematiken ökas hos barnen eftersom de kan identifiera och använda de abstrakta matematiska 
begreppen i praktiska aktiviteter, vilket enligt forskarna leder till att barnen förstår matematikens 
betydelse (2003, s.1-2). 

I samma spår som ovan nämnda forskarna undersöker Philemon Chigeza och Reesa Sorin 
frågor kring matematikens betydelse i barns skapande projekt. Forskarna kommer fram till att 
barnen representerar omvärlden i sina skapande och världen går inte att förstå utan matematik. 
Begrepp såsom rumsuppfattning, taluppfattning, klassificering, mönster, men också logiskt 
tänkande och spatial förmåga (deras egna position i relation till andra i rummet), förståelse för ett-
till-ett principen (objekten räknas bara en gång), begrepp relaterade till längd och volym är viktiga 
matematiska kunskaper som hjälper människan att förstå sin omvärld och som blir uppfattbara för 
barnen när de ritar, skapar eller bygger (2016, s.65-68). I enlighet med detta skriver Charung 
Chumark och Vichian Puncreobutr i sin studie att det är i sådana situationer som barnen känner att 
de kan visa sina matematiska kunskaper samt undersöka och skaffa sig nya kunskaper (2016, 
s.100–103).  

Förutom en ökad motivation för matematiken och bättre förståelse för abstrakta begrepp 
som är viktiga för att förstå och representera omvärlden finns även andra effekter som kommer 
från att kombinera estetik och matematik. Michael Savage och Susan Drake som studerade 
pedagogers och barns erfarenheter i en skola med ett transdisciplinärt arbetssätt kom fram till att 
barns empati, självkontroll, motivation och lust för lärandet var också bättre i jämförelse med andra 
barn från andra skolor med ett traditionellt arbetssätt. De kom även fram till att ämnena var för sig 
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inte är tillräckliga (2016, s.9). Att barnen som får en transdisciplinär undervisning presterar bättre 
i andra områden är något som också Maredith Jane Ludwing m.fl. skriver i sina resultat (2014, 
s.3).  

3.2 Relationen mellan ämnena bild och matematik 
 
Eisner lyfter en kritik i sin artikel mot en del forskning som kommer fram till att estetiska ämnen 
är en lösning till alla andra områdens låga resultat. Han ställer sig också kritisk mot forskningen 
som underskattar estetiska ämnen som disciplin och som använder sig av estetik som ett 
hjälpmedel för att öka barns prestationer i andra ”viktigare” ämnen och skriver att estetik bör 
integreras i undervisning som mål i sig och inte endast som metod (1999, s.143-147).  I samma 
spår som Eisner ställer Sotiropoulou-Zormpala också en kritik i sin studie mot att använda estetiska 
ämnen som metod istället för att behandla dem som ett mål i sig. Hon undersöker lärarens 
förhållningssätt till estetik i undervisning. Hon menar att lärare och pedagoger värdesätter estetiska 
ämnen beroende på hur mycket estetik kan bidra till att nå målen inom andra områden. I sin studie 
lyfter hon också fram vikten av att använda sig av bildskapande som kunskapsinnehåll vilket leder 
till att öka barnens engagemang och kreativitet. Därmed skapas utrymme för barnen att utgå från 
sina intressen och ha egen kontroll över sitt skapande. Hon skriver även att risken är att barnen 
missar ett tillfälle för att utveckla kreativitet och fantasi, men också förståelse för andras estetiska 
uttryckssätt (2016, s. 43).  
  I linje med Eisners och Sotiropoulou-Zormpalas kritik skriver Ahlskog-Björkman och 
Björklund i sin studie att ofta används bildskapande som metod i undervisningen. Deras analys 
visade att integrering av skapande och matematik ledde till att utveckla barnens kunskaper inom 
båda ämnen och inte endast inom matematik. Forskarna går ännu längre och framhåller i sin studie 
att det inte går att skilja ämnena från varandra då det ena kan komplettera det andra (2016, s.177). 
Överens med detta resonemang påpekar Hickman och Huckstep i sin studie att det finns en relation 
mellan estetik och matematik som discipliner och kom fram till att det handlar om två olika 
discipliner med olika syften och pedagogiska tillvägagångssätt men som kan komplettera varandra. 
De skriver att det finns en länk mellan dessa två ämnen och länken är kreativiteten. De belyser i 
sitt arbete att matematik behövs för att skapa något nytt inom konst, dvs. artefakter. Kreativitet är 
dessutom förknippad med problemlösande förmåga och det kreativa tänkandet vilket också är en 
central del av matematiken. Barnen behöver använda det kreativa tänkandet både för att hitta 
lösningar till problem och för att skapa inom estetik (2003, s.1-3). 
  Utifrån detta resonemang går det att säga att när båda ämnena sammanflätas i 
undervisningen finns det möjligheter för barnen att överföra kunskaper från ett sammanhang till 
ett annat. Detta kallar forskarna, Hickman och Huckstep, i sin studie för transfer av kunskaper. 
Det är när överföringen av kunskaper sker när barnen kan se matematikens användbarhet i de 
artefakterna de själva skapar (2003, s.1-2).  
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3.3 Den fysiska och sociala miljön 
 
Ludwig m.fl., riktar uppmärksamheten i sin studie till lärarens kunskaper och färdigheter i en 
transdisciplinär undervisning. De genomförde en studie kring The Wolf Trap utbildningsprogram 
som utbildar lärare och förskollärare i att undervisa utifrån ett transdisciplinärt perspektiv.  The 
Wolf Trap utbildningsprogram fokuserar på integrering av innehåll och färdigheter från estetiska 
ämnen (bild, dans, musik, drama) med det matematiska innehållet i syftet att utveckla barns 
kunskaper i båda ämnen.  Under sina studier kom forskarna fram till att det finns externa faktorer 
som påverkar i vilken mån barns lärande i båda ämnena sker och som dessutom påverkar lärarens 
handlingar och didaktiska beslut. Dessa faktorer är bland annat själva innehållet, barns intresse, 
den fysiska miljön, aktivitetens tidslängd samt gruppens gemenskap. De märkte även att särskilt 
lärarens kunskaper inom både matematik och estetik spelar roll i hur barnen uppfattar aktiviteten 
och därmed i deras lärande (2014, s. 3, 9, 14).   

Med andra ord påpekar Sotiropoulou-Zormpala också i sin studie att lärarens kunskaper 
inom estetik har betydelse för hur barn uppfattar aktiviteten. Enligt forskarens resultat är aktiviteter 
som fokuserar på estetiska ämnen i sig mer krävande för läraren än aktiviteter där estetiken 
används som metod eftersom lärarna ansåg att de saknade kunskaper inom själva ämnet. 
Sotiropoulou-Zormpala menar dessutom att en multimodal miljö, dvs., en miljö som erbjuder barn 
möjlighet att tänka och testa sina kunskaper och förmågor på många olika sätt, utvecklar barns 
kreativa tänkande samt leder till bättre sociala kompetenser och akademiska resultat senare i livet. 
Estetik kan enligt forskaren vara ett komplement till en sådan multimodal miljö som ökar 
motivation, skapar bättre stämning i förskolan och bidrar till att utveckla barns kunskaper inom 
andra ämnen (2016, s. 43-44, 51-52).   

3.4 Sammanfattning  
 
Forskningen i området belyser att kombinationen av bild och matematik har positiva effekter på 
barns lärande och utveckling. När barnen får möjlighet att arbeta med bild och matematik under 
samma aktivitet visar de en ökad motivation och en bättre attityd mot matematik då de kan sätta i 
praktiken det de lär sig i teorin och därmed förstå matematikens betydelse. Andra förmågor 
utvecklas också såsom koncentration, kommunikation, kreativt tänkande och problemlösande 
förmågan, bl.a. Fantasi och kreativitet är enligt forskning länken mellan bild och matematik och 
båda ämnena betraktas som lika viktiga i undervisningen. När båda ämnena sammanflätas i 
undervisningen finns det möjlighet för barnen att överföra kunskaper från ett sammanhang till ett 
annat, som till exempel att använda kunskaper om olika geometriska former i bildskapande. En 
del forskare inom området ställer också en kritik mot de som använder bild som metod och inte 
som kunskapsinnehåll i sig och påpekar att i de flesta fallen är orsaken lärarens bristande kunskaper 
inom estetiken. Den fysiska miljön påverkar dessutom hur en transdisciplinär undervisning sker. 
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Det finns yttre faktorer som påverkar hur inlärningen i båda ämnena sker och därmed lärarens 
handlingar och didaktiska beslut som till exempel barns intresse eller aktivitetens tidslängd.   

4. Teoretiska utgångspunkter och begrepp 
Eftersom vår studie undersöker frågor kring hur bild och matematik kombineras i undervisning 
redovisar vi olika perspektiv på kombinationen av bild och matematik i undervisning. Eftersom 
analysen sker utifrån ett transdisciplinärt perspektiv förklarar vi vad transdisciplinäritet är. Sist 
presenterar vi teoretiska begrepp som används i analysen av resultatet.  

4.1 Kombination av bild och matematik: Från multidisciplinärt till 
transdisciplinärt lärande 
 
Ineta Helmane och Ilze Briška analyserar i artikeln “What is Developing Integrated or 
Interdisciplinary or Multidisciplinary or Transdisciplinary Education in School?” innebörden av 
begreppen multidisciplinärt, interdisciplinärt och transdisciplinärt lärande/undervisning. Det 
handlar enligt forskarna om tre olika sätt att kombinera olika ämnen med varandra i undervisning 
vilket leder till tre olika perspektiv på lärande (2017, s.8).  
 
- Multidisciplinärt perspektiv. Enligt detta perspektiv lägger pedagogen fokus i ämnena var för sig 
och de använder sig av ett gemensamt tema som utgångspunkt. Temat bidrar till barnens förståelse 
av begrepp och kunskap inom båda ämnen men ämnena påverkar inte varandra. Ämnenas innehåll 
är mer i fokus än barns frågor och intresse (Helmane & Briška, 2017, s.12-13). 
 
- Interdisciplinärt perspektiv. Enligt detta perspektiv ligger fokus på hur barns kunskaper och 
färdigheter från ett ämne kan bidra till att öka barns förståelse för kunskaper i ett annat ämne. 
Ämnena sammanflätas men det går fortfarande att identifiera dem.  Barns intresse och frågor är i 
fokus i större grad än i det multidisciplinära perspektivet (Helmane & Briška, 2017, s.10-13).  
 
- Transdisciplinärt perspektiv: Enligt detta perspektiv använder barnen sig av sina kunskaper och 
färdigheter från ett eller flera ämnen och barnen bidrar aktivt till deras egna lärande under 
lärandetillfället. Ämnena har mindre betydelse var för sig då de sammanflätas så att det inte går 
att identifiera dem. Barns intresse och frågor står i fokus i större grad än i det multidisciplinära och 
interdisciplinära perspektivet då pedagogen planerar undervisning utifrån de frågor som kan uppstå 
bland barnen (Helmane & Briška, 2017, s.12- 13).  
 

Det som alla tre perspektiv, multidisciplinärt, interdisciplinärt och transdisciplinärt, har 
gemensamt enligt Helmane och Briška är att alla ser på barns lärande från ett helhets perspektiv 
och att lärande i ett ämne leder till lärande i andra ämnen, dvs. att när ämnena kombineras i 
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undervisning sker en överföring av kunskaper, dvs. transfer. Det som skiljer dessa perspektiv från 
varandra är hur och i vilken grad ämnena integreras eller sammanflätas med varandra och kopplas 
till barnens erfarenheter och intresse. Författarna menar att undervisning där bild och matematik 
kombineras kopplas till barns tidigare erfarenheter, dvs. barns världar och riktas till att utveckla 
barn intellektuellt, socialt, fysiskt och emotionellt (2017, s.8, 12).  

Vad gäller vår studie handlar den om hur bild och matematik kombineras eller integreras 
med varandra i undervisningen vilket vi i analysen kallar för grad av integration. Med grad av 
integration menar vi i vilken grad ämnena sammanflätas med varandra. Dessutom vill vi undersöka 
om och i så fall hur pedagogens transdisciplinära perspektiv på undervisning kan bidra till ett 
pedagogiskt arbete som utgår från både barns intresse och läroplanens mål. Därför förklarar vi i 
nästa rubrik det transdisciplinära perspektivet.  
 

4.2 Det transdisciplinära perspektivet 
 
Ordet transdisciplinär består av ett prefix trans (över) och ett ord disciplinär (vetenskapsgren) och 
betyder enligt Uppslagsverk, NE, att överskrida disciplinernas gränser.   

Det transdisciplinära lärandet innebär enligt Basarab Nicolescu en ny typ av undervisning och 
lärande som skiljer sig från det som är i vissa skolor. Det handlar om ett alternativt tankesätt som 
betraktar världen som okategoriserad och där kunskap inte kategoriseras enligt olika discipliner 
eller ämnen (2003, s.18-19).  

Att betrakta världen som okategoriserad är något som Palmer m.fl. också framhåller i sitt 
resonemang om transdisciplinäritet i förskolan. Det handlar enligt Anna Palmer m.fl. om att:  

frångå tänkandet om att bara förhålla sig till ett ämne i taget, och till exempel 
endast fokusera på matematik, dans eller musik, och i stället synliggöra hur det 
som barn blir nyfikna på ofta startar i flera ämnen samtidigt och ihop med den 
materiella omgivningen och barns egna frågor (2017, s. 22-23).  

Författarna menar att detta synsätt innebär i praktiken att hålla sig till flera ämnen samtidigt där 
alla är lika viktiga i lärandeprocessen utan att de kan skiljas från varandra. Ämnena sammanflätas 
och begrepp från olika discipliner närvarar i det som barnen gör och utforskar. Palmer m.fl. menar 
att dessa begrepp används som verktyg av barnen för att undersöka omvärlden (2017, s. 22). I ett 
transdisciplinärt lärande menar Palmer m.fl. att:  

allt vävs samman och överlappar i barnens kreativa tänka-göranden och öppnar 
för möjligheter att uppfinna egna frågor och problem som går att utforska och 
undersöka. Det är problemen som är i fokus, barnens intresse och undrande, 
och inte själva disciplinen (2017, s. 23). 

Helmane och Briška menar dock att i en transdisciplinär undervisning riktas fokus på barnens 
erfarenheter och hur de använder sig av sina kunskaper och färdigheter i det de håller på. 
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Uppmärksamheten riktas till att lösa eller undersöka ett problem som uppstår i barngruppen, barns 
frågor och intresse, istället för att endast fokusera på ämnens innehåll (2017, s. 13).  

Enligt Nicolescu (2003, s.19) kännetecknas det transdisciplinära synsättet på lärande av att: 
 

- Barnen ska utveckla förståelse för sin omgivning istället för att endast samla kunskaper 
inom ett ämne.  

- Det finns en relation mellan barn och miljön, dvs. barnen söker kunskaper i samspel med 
miljön. 

- Kunskaper betraktas som relativa sanningar istället för absoluta. Kunskapen är socialt 
konstruerad.  

- Läraren ska kunna se barn i sin helhet med hänsyn till de emotionella, fysiska, sociala 
och kognitiva aspekterna istället för att endast fokusera på barnets kognitiva processer.   

 
Enligt dessa drag påpekar Nicolescu att lärandet inte endast kan förstås som en intellektuell och 
kognitiv process. Han menar med andra ord att förskolläraren ska se på barns lärande utifrån ett 
holistiskt perspektiv, dvs., ett synsätt som ser barnet i sin helhet och tar hänsyn till kognitiva, 
sociala, emotionella och fysiska aspekter i barns utveckling och lärande (2003, s.18).  

Det transdisciplinära perspektivet på lärande bygger på socialkonstruktionistiska idéer. 
Philip Hwang och Nilsson Björn skriver att barns lärande och utveckling inte är något objektivt 
utan att det är beroende av tid och rum. Med andra ord menar författarna att allt som påverkar barn 
består av sociala konstruktioner. De menar att ”världen byggs upp eller konstrueras i medvetandet 
utifrån när och var individen lever”. Bilden som individen skaffar sig av världen är resultat av 
socialt samspel och kulturella värderingar (2011, s.74-75). Lenz Taguchi menar också att 
verkligheten utifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv är socialt konstruerad och skriver att 
”medvetande, kognition, lärande och identitet uppfattas som ett resultat av ett socialt samspel i 
specifika socio-kulturella och historiska sammanhang” (2012, s.128-129). 

Transdisciplinäritet kan sammanfattningsvis ha olika underliggande perspektiv på barns 
lärande. Helmane och Briška menar att i ett transdisciplinärt lärande använder sig barnen av 
kunskaper från olika ämnen och att kombinationen av ämnena bidrar till att barnen skapar en 
helhetsbild av omvärlden medan Palmer m.fl. och Nicolescu menar att en transdisciplinär syn på 
lärande innebär att se kunskap som något som inte kategoriseras då barnen ser redan världen som 
en helhet. Det är barnen undrande och intresse som är i fokus och inte själva ämne. Förskolläraren 
ser dessutom på barns lärande utifrån ett holistiskt perspektiv med hänsyn till fysiska, kognitiva 
och emotionella processer som äger rum under ett lärotillfälle. Nicolescu skriver också att den 
transdisciplinära undervisningen inte är en motsats till den traditionella undervisningen där 
undervisning riktas till en enda disciplin. Tvärtom ska det transdisciplinära perspektivet på lärande 
förstås som ett komplement som ger barnen en aktiv roll i undervisningen och möjliggör 
överföringen av kunskaper från till exempel ett sammanhang till ett annat, transfer. Författaren 
menar också att detta synsätt, som mest förekommer på universitetsnivå i en amerikansk kontext, 
bör implementeras i alla skolformer från förskolan till universitet eftersom att inte kategorisera 
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kunskap, och betrakta den som relativ och föränderlig samt att utgå från individens, dvs. barns 
frågor, kan bidra till att förstå och hitta lösningar till globala problem (2003, s.18-25). 
 

4.3 Teoretiska begrepp 
 
Vår studie undersöker frågor kring hur bild och matematik kombineras i undervisningen i en 
förskola och en förskoleklass utifrån ett transdisciplinärt perspektiv och hur detta eventuellt kan 
bidra till ett pedagogiskt arbete som utgår både från läroplanens mål och barns intresse. För att 
göra vår analys behöver vi relevanta begrepp. 

Begreppen bodymind, learning by doing och transfer används i vår studie för att analysera 
hur barnen använder de teoretiska och abstrakta matematiska kunskaperna i skapandet under 
bildarbete eller andra estetiska sammanhang.    

Bodymind innebär enligt Anna Palmer att tänkandet och kroppen hör ihop. Hon förklarar 
med andra ord att tänkandet och görandet inte kan skiljas åt. Barn använder sig av sina kroppar för 
att utforska sin omgivning och skapa mening (2017, s.80). Ur detta resonemang går det att koppla 
begreppet bodymind med John Deweys uttryck “learning by doing” som enligt Hayne W. Reese 
innebär att genom konkreta handlingar (göranden) kan barnen bättre förstå de abstrakta innehållen 
som kännetecknar vissa ämnen som till exempel matematik. Barnen kan bättre förstå det de gör 
genom konkreta handlingar som ger dem möjligheter att experimentera och utforska omvärlden 
(2011, s.14). Denna process kan förstås som att barnen överför kunskaper från ett teoretiskt 
sammanhang till ett praktiskt sammanhang eller tvärtom och detta kallas enligt Hickman och 
Huckstep för transfer. Begreppet transfer innebär då en ömsesidig överföring av kunskaper från 
ett sammanhang till ett annat som till exempel från teori till praktik eller från ett ämne (matematik) 
till ett annat (estetik) (2003, 1-2).  

Begreppen artefakt, den proximala utvecklingszonen och agens används i studien för att 
analysera hur barnen använder sig av den fysiska och sociala miljön för att skapa mening.  Det 
som är intressant för vår studie är hur artefakter, dvs, barns skapande bidrar till deras förståelse av 
abstrakta begrepp. Roger Säljö skiljer mellan fysiska och intellektuella redskap. Språk är 
exempelvis ett intellektuellt redskap som ger barnen möjlighet att delta i sociala sammanhang. 
Fysiska redskap är artefakter, dvs. det som är skapat av människan. Dessa medierande redskap 
hjälper människor att förstå omvärlden och lösa problemen som kan uppstå i varje situation (2013, 
s. 21-30). Dessutom vill vi analysera hur barnen samspelar med pedagogerna och andra barn och 
därför behövs begreppet den proximala utvecklingszonen av Lev Vygotskij. Den proximala 
utvecklingszonen handlar om avståndet mellan vad barnet kan göra på egen hand och det barnet 
kan klara av med hjälp av en mer erfaren person, som kan både vara ett annat barn eller en lärare 
(Philip & Björn, 2011, s. 67). Vi använder också begreppet agens, som handlar om barnens 
handlingsutrymme. Enligt Lenz Taguchi är agens en ”handlingskraft som uppstår mellan olika 
kroppar, vare sig de är människor eller materialiteter” (2013, s.77). I vårt fall handlar det om vilket 
utrymme barn får för att påverka aktiviteten.  
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5. Syfte och frågeställningar 
 
 
Syftet med vår observationsstudie är att undersöka hur bild och matematik kan kombineras i 
undervisning och om, och i så fall hur, en transdisciplinär undervisning sker samt om 
transdisciplinäritet kan bidra till ett pedagogiskt arbete som utgår från både barns intresse och 
läroplanens mål.    

5.1 Frågeställningar 
 

1. Hur kombineras bild och matematik i undervisningen i en förskola och en förskoleklass? 
2. På vilket sätt möts läroplanens mål och barns intresse i denna undervisning i en förskola 

och en förskoleklass?  
3. Hur skaffar sig barnen erfarenheter när bild och matematik kombineras i undervisning i 

en förskola och en förskoleklass? 
         

6. Metod 
Under denna rubrik skriver vi fram hur vi har fördelat arbetet, vilken metod vi har valt för att 
genomföra vår studie, urvalet av förskolan och skolan och genomförandet av studien. 

6.1 Arbetsfördelning 
Under hela arbetets gång har vi haft ett tätt samarbete. Vi har läst litteraturen var för sig och 
diskuterat samt formulerat varje avsnitt tillsammans. Angående delstudierna har Chera Majid 
ansvarat för delstudie 1, förskolan, och Elisabet Martinez har ansvarat för delstudie 2, 
förskoleklassen. Vi har gjort var sin observation och skrivit var sin delstudie. Dessutom har vi läst 
och diskuterat varandras delstudie.  

6.2 Metod för datainsamling  
 
Enligt Peter Esaiasson, Mikael Gilljam, Henrik Oscarsson, Ann Towns, Lena Wängerud har 
kvalitativ forskning två tydliga ambitioner: att beskriva och förklara ett fenomen. Författarna 
skriver även att båda är nödvändiga delar och att för att kunna förklara ett fenomen behöver man 
först kunna beskriva det (2017, s. 27). Eftersom det transdisciplinära lärandet är något vill vi med 
vår studie observera hur lärandet i bild och matematik sker hos barnen utifrån ett transdisciplinärt 
perspektiv. För att göra detta använder vi oss av observation som är en kvalitativ metod. Enligt 
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Judith Bell m.fl. vill forskare i kvalitativa forskningsstudier ta reda på hur människor upplever sin 
värld till skillnad från kvantitativa studier där forskarens tillvägagångssätt är att samla in 
numeriska fakta för att jämföra och dra slutsatser (2016, s.20). 

Enligt Peter Esaiasson, m.fl., ligger fokus i observationer på vad människor gör. Det 
handlar om att som forskare ha en passiv roll och endast iaktta det som händer, dvs., observera 
(2017, s.314). Bland de olika observationsmetoderna som finns för datainsamling är den som mest 
passar vårt syfte strukturerad observation. Enligt Bell m.fl. har observatören i en strukturerad 
observation ett tydligt syfte och klarhet kring de aspekterna som ska observeras redan innan 
observationen börjar (2016, s. 227). Vi har valt denna metod eftersom vi visste redan från början 
vad vi var intresserade av att titta på.   

För datainsamlingen har vi använt oss av en lärplatta för att filma observationstillfällen. 
Dessutom har vi använt oss av en kamera för att fotografera aktivitetens process och resultatet, 
dvs. både skapandet (processen) och det barnen skapade; (produkten). 

6.3 Urval och genomförande  
 
För att genomföra vår observationsstudie har vi valt en förskola och en förskoleklass. Under denna 
rubrik gör vi en kort beskrivning av den valda förskolan och förskoleklassen och i vilken kontext 
observationerna genomfördes. För att senare lättare kunna redogöra för resultatet och analysen 
används ordet pedagog för att benämna förskollärare, grundskollärare och barnskötare i de båda 
delstudierna. 

6.3.1 Delstudie 1: Förskolan 
Delstudie 1 gjordes på en mångkulturell förskola under två dagar för att fånga flera tillfällen som 
underlag till studien. Efter ett kontaktförsök utan resultat med en annan förskola tog jag kontakt 
med en bekant som arbetar i denna förskola. Avdelningen där observationerna genomfördes bestod 
av 18 barn som var 4-5 åringar och fyra pedagoger varav en är förskollärare. Förskolan arbetar 
med matematik särskilt med former och bokstäver. 

Observationerna genomfördes under två tillfällen där en av förskolans pedagoger gjorde 
en planerad aktivitet. Totalt blev filmernas längd tillsammans 37 minuter.  

Aktiviteten bestod av två moment som jag kallar för vattenexperiment och skapande. Under 
vattenexperiment kombinerade pedagogen matematik (volym) och bild (färg) och under skapandet 
fick barnen möjlighet att rita det de hade gjort under första momentet.  

Från varje moment har jag valt några exempel av det barnen och pedagogen har gjort och 
sagt. Urvalet av dessa exempel är grundat på det som är mest relevant för analysen.    

6.3.2 Delstudie 2: Förskoleklass 
Förskoleklassen där observationerna genomfördes tillhör en skola i en mångkulturell förort i 
Stockholm där jag tidigare har vikarierat. Klassen bestod av 27 barn, en grundskollärare och en 



 
14 

förskollärare. I delstudien deltog 15 barn, dvs., endast de vars föräldrar/vårdnadshavare hade fyllt 
medgivandeblanketten, och båda pedagogerna. 
  Klassen arbetar med språk, naturkunskap samt matematik och under senaste terminen har 
pedagogerna börjat kombinera dessa ämnen med bildskapande och andra estetiska uttrycksformer. 
Pedagogerna som arbetar i klassen berättade att de ofta utgick från läroplanens mål (Lgr11, rev. 
2016) och sällan från barns intressen och detta gör att undervisningen i förskoleklassen liknar 
skolans undervisning. Av denna anledning har pedagogerna börjat använda sig av estetiska ämnen 
i undervisning för att bland annat öka barns motivation och hitta en balans mellan läroplanens mål 
och barnens frågor och intressen. 

För att kunna genomföra min delstudie fick jag möjlighet att observera barnen och 
pedagogerna under två dagar. Under dessa två dagar filmade jag en planerad aktivitet som 
pedagogerna genomförde där bild och matematik kombinerades.  Totalt blev filmernas längd 94 
minuter.  

Eftersom barnen blev nyfikna på vilka geometriska former som finns i omgivningen, att en 
klocka och en tallrik kan exempelvis se ut som en cirkel, har pedagogerna tänkt på hur de kan 
arbeta vidare med teman. De kom på denna aktivitet som består av tre moment: inledning (en 
genomgång av subtraktion och geometriska former), mattespelet (barnen övar subtraktion) och det 
gemensamma collaget (bildskapande).  

6.4 Databearbetning och analysmetod 
 
För att bearbeta våra insamlade data följde vi dessa steg: 
 

1. Vi tittade på videoinspelningen och transkriberade det som barnen gjorde och sa under 
aktiviteterna. Vi använde oss av följande tabell:  

  

Rad Vem Vad som sägs Vad som görs 

1       

2       

3       

 
2. Från dessa transkriberingar valde vi ut några exempel från varje moment som är relevanta 

för att besvara våra frågeställningar.  
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3. Vi använde oss av studiens teoretiska begrepp (bodymind, agens, learning by doing, 
transfer, proximala utvecklingszon och artefakter) för att analysera transkriberingarna från 
videoinspelningen.   

 
När vi hade gått igenom materialet flera gånger utan att få nya relevanta data för analysen ansåg 
vi att vi hade nått det som Bell m.fl. kallar teoretisk mättnad (2016, s.32).  

6.5 Reflektion över metoden  
 
Under insamlingen av data ville vi vara så objektiva som möjligt och med anledning till detta valde 
vi strukturerad observation. Men vi är också medvetna om att en sådan metod enligt Bell m.fl. kan 
innebära en del subjektivitet eftersom det är observatören som väljer vart hen riktar 
uppmärksamheten. Bell påpekar vidare vikten av att behandla data på ett så objektivt sätt som 
möjligt under analysen (2016, s.227).  
  Vi är medvetna om att materialet vi samlade in med hjälp av kamera endast gav oss ett 
perspektiv av det som hände i rummet vilket kan ha begränsat vårt perspektiv. Därför anser vi att 
placeringen av lärplattan också spelar roll för hur data registrerades.  

6.5.1 Validitet och Reliabilitet  
 
Bell m.fl. skriver om reliabilitet och validitet som inom forskningen belyser hur säker och 
trovärdig en studie kan vara. Reliabilitet betyder att resultatet är fritt från observatörens 
värderingar, dvs. att observationen och analysen av materialet har gjorts på ett sådant sätt så att 
om någon annan genomförde analysen skulle hen komma fram till samma resultat. Bell m.fl. 
skriver även att utan reliabilitet kan det inte finnas validitet eftersom validiteten är studiens 
giltighet. Studiens giltighet handlar om studiens metod, teorier och begrepp och om de är lämpliga 
för att kunna undersöka det som studien syftar till att undersöka (2016, s. 133-134). Vi har valt 
observation som metod för att ta reda på hur pedagoger kombinerar bild och matematik i 
undervisningen. Sedan har vi analyserat resultatet utifrån ett transdisciplinärt perspektiv och de 
teorierna som vi har valt bidrar till att förstå hur barns intresse och läroplanens mål kan mötas i en 
undervisning där bild och matematik kombineras. Utifrån våra förutsättningar under vår 
observationsstudie blir det dock svårt att generalisera eftersom vi har genomfört observationer 
under endast två tillfällen i en förskola och en förskoleklass. För att kunna öka både reliabilitet och 
validitet skulle det behövas att observationer genomförs vid fler tillfällen under längre tid för att 
kunna jämföra och se om vi kommer till samma resultat. Dessutom är vi medvetna av att vi inte 
kan dra generella slutsatser som gäller alla förskolor och förskoleklass i Sverige av våra resultat. 
Däremot kan vi bidra med ett exempel på hur undervisning i bild och matematik kan gå till i en 
förskola och en förskoleklass utifrån ett transdisciplinärt perspektiv.      
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6.6 Etiska hänsynstagande  
 
I vår studie utgår vi utifrån de etiska principer som Bell m.fl. nämner: information, samtycket, 
anonymitet och nyttjandekravet (2016, s.61-74).  
 

- Information. Vi skickade ett informationsblad med information om vår studie angående 
vår självständigt arbete med dess syfte till förskolan och förskoleklassen som vi ville 
observera. Både barn och vårdnadshavare tog del av denna information.  
Informationsbladet skickades två veckor före genomförandet av observationerna. Bell m.fl. 
refererar till Hart & Bond som skriver om vikten av att den som är ansvarig för en 
undersökning ser till att medverkande är väl medvetna om syftet till undersökningen och 
sina rättigheter i god tid innan observationerna sker (2016, s. 61, 73-74). 

 
- Samtycke. I relation till denna princip skickade vi en medgivandeblankett (bilaga 1) till 

alla vårdnadshavare till de barn som deltog i observationerna där det framgår bl.a., att 
deltagandet av studien är frivilligt och kan avbrytas när som helst. Bell m.fl. refererar till 
Blaxter m.fl., som menar att det är viktigt att det framgår tydligt i ett dokument det som 
forskaren och deltagarna kommit överens om. Det handlar med andra ord om att deltagarna 
samtycker till det som gäller vid undersökningen och är medvetna om hur materialet och 
resultaten kommer att användas (2016, s.62). 

 
- Anonymitet har också garanterats alla deltagare i vår studie genom att vi varken nämner 

namn eller beskriver förskolan, förskoleklassen, barnen och pedagoger på sådant sätt att de 
går att identifiera.  

 
- Nyttjandekravet. Alla deltagare i vår studie har informerats om hur materialet som samlats 

in under observationerna ska användas och garanterats att materialet inte ska användas till 
något annat än studien.   

 
Andra etiska aspekter som också bör nämnas här är observatörens egna närvaro i rummet och dess 
påverkan i barngruppen. Under observationen i förskoleklassen märkte Elisabet exempelvis hur 
barns koncentration och uppmärksamhet påverkades av kameran under vissa stunder av 
aktiviteten. Barnen tittade på kameran och pratade med Elisabet.   
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7. Resultat och analys  
Syftet med vår observationsstudie är att ta reda på hur bild och matematik kombineras i 
undervisning och om, och i så fall hur, en transdisciplinär undervisning sker samt om 
transdisciplinäritet kan bidra till ett pedagogiskt arbete som utgår från både barns intresse och 
läroplanens mål. För att presentera och analysera resultatet av våra observationer utgår vi från våra 
frågeställningar: hur bild och matematik kombineras, hur barns intresse och läroplanens mål möts 
och hur barnen skaffar sig erfarenheter under aktiviteterna. 

7.1 Delstudie 1: Förskolan 
  
Pedagogen har planerat en aktivitet där bild och matematik kombineras. Det första momentet som 
pedagogen kallade för vattenexperiment handlade enligt pedagogen om att ge barnen erfarenheter 
om volym och samtidigt öka deras kunskaper om färg. I det andra momentet som pedagogen kallar 
för skapande i ateljé kunde jag observera hur barnen ritade det de hade gjort under 
vattenexperiment.  
 
Moment 1: Vattenexperiment  
 
Hur kombineras bild och matematik i undervisningen under detta moment? 
 
Enligt pedagogen var syfte med aktiviteten att barnen skulle skaffa sig erfarenheter om begreppet 
volym. För att genomföra aktiviteten tog pedagogen fram tre likadana genomskinliga baljor som 
skulle fyllas med vatten. Baljorna var i olika storlekar, det fanns också tre olika färgade trattar och 
tre lika stora vattentillbringare. Barnen hade tillgång till tre kranar som var i närheten. Det yngsta 
barnet (3,2 år), som kallas för barn 1, tog den minsta baljan. Ett äldre barn (3,7 år), som kallas för 
barn 2 tog den mellanstora baljan. Det äldsta barnet (4,5 år), som kallas för barn 3, tog den största 
baljan. Barnen fick gå till kranarna för att fylla var sin vattentillbringare med vatten som sedan 
skulle hällas i deras balja. 

Detta moment visar hur pedagogens fokus ligger på det matematiska innehållet. I exempel 
1 rad 39 säger pedagogen ”vi behöver inte mer färg just nu” och ignorerar barns intresse för färg. 
Detta visar att pedagogen skiljer och kategoriserar kunskaperna enligt matematik och bild samt att 
det är matematiken som mest uppmärksammas. Utifrån ett transdisciplinärt perspektiv skulle 
pedagogen låta barnen erfara och utveckla sina kunskaper i båda ämnena, dvs. utforska 
färgblandningen och vattenvolymen med vattnet. Pedagogen fokuserar dock på att barnen ska 
erfara volymen. Detta tyder på en låg grad av transdisciplinäritet eller i enlighet med Helmane och 
Briška att det finns en låg av integration (multidisciplinaritet), dvs. ämnena behandlas var för sig 
(2017, s.8). 
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Nedan följer några exempel under momentet som är relevanta för analysen. För att undvika långa 
tabeller visar glappen (…) i tabellerna en kort beskrivning av vad barnen gör. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bild 1. Bilden visar förberedelse för 
vattenexperiment. 
 

Exempel 1 
 
Rad Vem Vad som sägs Vad som görs 
3 Pedagog Vänta, nu har vi haft en 

omgång med vatten. Nu tittar 
på vattnet i baljan. Vilken balja 
har mest vatten? 

Sätter sig tillsammans med barnen 
och tittar på alla tre baljorna 

…   Barnen undersöker vatten i baljorna 
11 Barn 3 Wow, det blir bubblor Häller vatten i sin balja 
…   Barnen undersöker det blåa vattnet i 

baljorna 
35 Barn 2 Den är jätte ljus och vårans är 

jättemörk 
Tittar på andra barns baljor och sedan 
sin balja 

…   Barnen undersöker vattnet i sina 
baljor 

38 Barn 3 Får jag ha lite färg  Tittar på andra barns baljor och sedan 
på pedagogen 

39 Pedagog Vi behöver inte lägga mer färg 
just nu 

 

…   Barnen undersöker vattnet i sina 
baljor 

42 Barn 2 Vad kallt den är Har sina händer i sin balja 
…   Barnen pratar om olika nyanser av 

den blåa färgen och om vattnets 
temperatur 

51 Pedagog Från ljusaste till mörkaste och 
mörkaste till ljusaste 

Pekar på andra barns baljor och sedan 
på sin balja 

…   Barnen frågar efter mer blå färg 
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63 Pedagog Men nu, nu går det bra, så har 
ni färg 

Tittar på färg flaskan och reser sig för 
att hämta den 

…   Barn 3 försöker öppna färgflaskan  
67 Barn 2 Jag kan Tar färgflaskan från barn 3 och visar 

hur locket öppnas 
…   Barnen undersöker materialen 
98 Barn 2 Jag har gjort smoothie Lägger en kastanj i ett glas fullt med 

blå vatten och ger till pedagogen  
 
På vilket sätt möts läroplanens mål och barns intresse?  
 
Utifrån mina observationer syns det hur pedagogen styr aktiviteten särskilt i början. Ett exempel 
är när pedagogen säger ”vänta, nu har vi haft en omgång med vattnet. Nu tittar vi på vattnet i 
baljorna. Vilken balja har mest vatten?” och stoppar barnen när de vill hämta mer vatten från 
kranen (rad 3 i exempel 1). Istället för att följa barnens intresse och låta dem hämta mer vatten 
sätter hon sig på golvet och ber barnen göra samma sak för att titta på baljorna. Baljorna som var 
i olika storlekar hade då lika mycket vatten. Pedagogens syfte var då att barnen skulle erfara volym. 
Med andra ord handlade det om att barnen skulle förstå att det finns lika mycket vatten i baljorna 
trots att vattennivån i den stora baljan var lägre. 

Därefter började pedagogen lägga ungefär lika mycket blå färg i varje balja. Barnen blir 
genast intresserade av den blåa färgen. I exempel 1 rad 35 och 38 visar barn 2 och barn 3 sina 
intressen för färgens olika nyanser när de säger ”den är jätteljus och våran är jättemörk”. De 
frågade också efter mer färg i vattnet för att undersöka vad som händer när färgen kommer i 
kontakt med vattnet. I enlighet med Helmane och Briška syns det hur graden av integration ökar, 
dvs. hur ämnena bild och matematik sammanflätas i högre grad (2017, s. 8-13). 

Detta visar att pedagogens fokus ligger på det matematiska innehållet i enlighet med 
läroplanens mål. Utifrån ett transdisciplinärt perspektiv skulle pedagogen kunnat låta barnen erfara 
och utveckla sina kunskaper i båda ämnena, dvs., utforska färgblandningen och vattenvolym. 
Pedagogen fokuserar dock på att barnen ska erfara volymen. Detta sätt att styra aktiviteten 
påverkade barnens handlingsutrymme, dvs., agens, genom att barnen inte fick hälla i så mycket 
vatten eller färg som de önskade. 

 
Hur skaffar sig barnen erfarenheter under detta moment? 
 
I exempel 1 rad 63 började pedagogen släppa kontrollen över aktiviteten vilket resulterade i att 
barnens handlingsutrymme, agens, ökade. När pedagogen hade gått igenom det matematiska 
innehållet, dvs., volymen, fick barnen möjlighet att utforska det estetiska området. De fick hälla 
så mycket vatten de önskade i sina baljor samt använda så mycket blå färg de ville i sitt 
utforskande. Detta tyder på att barnens intresse är det som styr i slutet av momentet vilket i enligt 
med Helmane och Briška tyder på en ännu högre grad av integration av ämnena som närmar sig 
transdisciplinäritet (2017, s. 8-13). Barn 2 hällde mer blå färg än barn 3 i vattnet vilket resulterade 
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i att vattnet i barn 3’s balja blev mörkare. Barn 2 i rad 35 visar också att det är genom praktiken, 
learning by doing, när de får prova och se de olika nyanserna av den blåa färgen. Det är genom 
sådana praktiska tillfällen barnen skaffar sig erfarenheter. 

Det är dessutom under barnens utforskande av volym och färger som både bild och 
matematik sammanflätas och går in i varandra. Då började pedagogen att berätta för barnen om 
olika nyanser av den blåa färgen som visas i exempel 1 rad 51. Den proximala utvecklingszonen 
innebär enligt Hwang och Björn att barnet kan med hjälp av en mer erfaren person klara något som 
hen inte skulle kunna klara på egen hand (2011, s. 67) och visas i exempel 1 rad 67. I exemplet 
syns det hur barn 2 försöker hjälpa barn 3 att öppna flaskan med den blå färgen men istället för att 
öppna flaskan för kompisen visar barn 2 hur barn 3 ska göra och då kunde barn 3 öppna flaskan. 
Detta gör att barnets handlingsutrymme, agens, blir större. 

Under observationen visade sig flera tillfällen där barnen skaffar sig nya erfarenheter 
genom att använda sig av sina tidigare kunskaper. Barnen omsätter sina tidigare kunskaper och 
kopplar dem till själva momentet, dvs. transfer. Exempel 1 rad 42 visar hur barn 2 börjar en 
diskussion om vattnets temperatur. Barn 2 känner på vattnet i sin balja och säger ”vad kallt den 
är” i exempel 1 rad 42, sedan känner barnet på vattnet i de andra baljorna och jämför 
temperaturerna.  Rad 98 i exempel 1 visar dessutom att barn 2 häller vatten med blå färg från baljan 
och en kastanj i ett glas, går fram till pedagogen och säger: ”jag har gjort smoothie”. I detta fall 
skaffar sig barn 2 nya erfarenheter av smoothie när hen skapar en på låtsas.  Detta är ett exempel 
av transfer och bodymind. Barnet går också från tanken på smoothie till handling när hon gör 
smoothie, bodymind. 
 
Moment 2: skapande i ateljé 
 
Hur kombineras bild och matematik under detta moment? 
 
Efter första momentet gick pedagogen tillsammans med barnen till ateljén. Barnen skulle få rita 
det de gjort under första momentet. Pedagogens syfte var här att få syn på vad barnen lärt sig under 
första momentet. Under detta moment syns det hur barnens frågor och intresse står i centrum. 
Ämnena sammanflätas i högre gran än i vattenexperiment vilket som enligt Helmane och Briška 
lutar åt transdisciplinäritet (2017, s.8-13).  
 
På vilket sätt möts läroplanens mål och barns intresse? 
 
Under detta moment syns det hur barnens handlingsutrymme, agens, ökades. Pedagogen ställde 
frågor för att stimulera barnens ritande men det är barnens intresse som styr. Exempel 2 rad 112 
och 130 visar hur barnet väljer att rita de andra barnens baljor. Detta tyder på att barns intresse och 
frågor står i centrum och att pedagogen endast har en stödjande roll.  
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Exempel 2 
 
Rad Vem  Vad som sägs Vad som görs 
…   Barnen sitter och ritar 
112 Barn 3 Nu ska jag göra en 

mellan 
Ritar en mellan balja bredvid sin stora balja 

113 Barn 3 Stor, mellan, liten Tittar på sitt papper 
…   Barnen fortsätter att rita 
116 Pedagog Vad är det? Tittar på barn 3 
…   Barnen fortsätter att rita 
119 Barn 3 Kolla, jag gjorde 

bubblor 
Ritade små cirklar i det färgade vattnet på 
sin teckning 

…   Barnen fortsätter att rita 
124 Barn 2 Bubblor Ritar små cirklar i det färgade vattnet 
…   Barn 1 tar ljusblå penna och ritar 
126 Barn 1  Ritar ljusblå vatten utanför hennes balja på 

sin teckning 
…   Barnen tittar på varandras och sina 

teckningar 
128 Barn 2 12 bubblor Räknade bubblorna som hon ritade 
129 Barn 3 Min balja är kvadrat  
130 Barn 3 Varmt eller kallt Ritat två vattenkranar med två streckar på 

där ena strecket med röd färg medan det 
andra strecket med blå färg 

…   Barnen fortsätter att rita 
132 Barn 3 Rektangel Tittar på sin teckning 

 
Hur barnen skaffar sig erfarenheter under detta moment?  
 
Under observationen fick jag via barnens uttalanden syn på hur de omsatte sina tankar i praktiken 
med hjälp av sina kroppar, learning by doing. Detta visas i exempel 2 rad 112, 113 och 132. Där 
är barn 3 som tänker på en mellanbalja och ritar den. Barn 3 pratar också om sin balja som rektangel 
och att baljorna har olika storlekar samtidigt som hon tittar på sin teckning.  I samma exempel rad 
130 tillämpar barn 3 sina kunskaper om olika temperaturer i sitt ritande, transfer. Barnet ritar 
kranar och markerar ett rött streck på ena sidan av kranen och ett blått på den andra sidan.  

Jag kunde också få syn hur barnen skaffar sig erfarenheter och kunskaper genom görandet, 
dvs. learning by doing, som visas i exempel 2 rad 126.  Barn 1 ritar här vattnet i ljusblå färg som 
rinner ur hennes balja. Barn 1 är det som hade mörkblå färg när barn och pedagogen undersökte 
volym med vattnet i baljorna.  Det barnet representerar i sin teckning är hur färgen i kontakt med 
rummets ljus förändrades till ljusblått när vattnet rann ur baljan. Den erfarenheten skaffade hon 
sig genom görande, learning by doing som enligt Hayne W. Reese innebär att genom konkreta 
handlingar (göranden) kunna bättre förstå de abstrakta innehållen som kännetecknar vissa ämnen 
som till exempel matematik eller bild (2011, s.14). 
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Under tiden barnen ritade kunde jag se flera exempel på hur barnen använde sig av sina 
kunskaper om former när de ritade under detta moment. Rad 119 i exempel 2 visar hur barn 3 ritar 
små cirklar på pappret som representerar bubblor, dvs., de bubblorna barnen såg under första 
momentet när de undersökte volymen. I rad 129 och 132 i exempel 2 visas det hur barn 1 pratar 
samtalar om olika geometriska former.  Barnet pratar med varandra om att baljan är kvadratisk 
och hon ritar en kvadrat och en rektangel i sin teckning.  

Utifrån min observation märks det att barnen inte kategoriserar ämnena. Istället har de 
sammanflätat ämnena i varandra. De har kombinerat bild och matematik på ett sådant sätt att de 
kompletterar varandra. Barnens matematiska kunskaper uppstår under skapandet. Rad 128 i 
exempel 2 visar hur barn 2 upplever siffrorna genom kroppen, (bodymind) och räknar bubblor i 
sin teckning, dvs., de bubblorna som barnet har ritat. I detta fall är barnens teckningar artefakter 
eftersom de medierar och ger pedagogen en bild om de erfarenheter barnen har skaffat sig.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Bild 2 
Bilden visar det barnen har ritat under 
skapandet i ateljé.  
 

 
 
Sammanfattningsvis och utifrån observationerna syns det hur pedagogerna växlar mellan de olika 
perspektiv som Helmane och Briška nämner: multidisciplinärt, interdisciplinärt och 
transdisciplinärt lärande/undervisning (2017, s. 8).  
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7.2 Delstudie 2: Förskoleklass 
Delstudie 2 som genomfördes i en förskoleklass belyser hur bild och matematik kombineras i en 
planerad aktivitet, hur barnen skaffar sig erfarenheter och hur läroplanens mål och barns intresse 
möts under aktiviteten. Alla tre moment analyseras utifrån de tre frågeställningarna. 
  
Hur kombinerar pedagogen bild och matematik utifrån ett transdisciplinärt perspektiv? 
  
Utifrån mina observationer ser jag hur pedagogerna har planerat och genomfört en aktivitet som 
kombinerar matematik och bildskapande. Syftet med aktiviteten är enligt pedagogerna att utveckla 
barns matematiska kunskaper inom geometri och aritmetik samt utveckla barns kreativitet och 
skapande förmåga i enlighet med läroplanens mål (Lgr11, rev. 2016, s.21). Barnen fick i uppgift 
att öva subtraktion i ett spel, samla geometriska former gjorda av papper i olika färger och använda 
dem för att skapa ett gemensamt collage. För att underlätta läsningen har jag valt att dela aktiviteten 
i tre olika moment: inledningen, mattespelet och det gemensamma collaget. Dessa tre moment har 
olika grad av integration, från multidisciplinäritet till transdisciplinäritet, som enligt Helmane och 
Briška handlar om i vilken grad ämnena integreras eller sammanflätas med varandra och barnens 
handlande och inflytande i relation till aktivitetens syfte (2017, s.12- 13). 

Moment 1: Inledning av aktiviteten 
  
Syftet med detta moment var, enligt pedagogen, att introducera subtraktion för barnen och göra en 
genomgång av olika geometriska former med hjälp av material som pedagogen redan har förberett 
i olika färger, storlekar och material. De följande exemplen från detta moment visar en låg grad av 
integration eftersom pedagogen drar barnens uppmärksamhet till matematiken och från 
bildskapandet. Pedagogen styr momentet på ett sådant sätt som påverkar barnens 
handlingsutrymme, agens, negativt. Det finns dock drag av transdisciplinärt tänkande och 
agerande hos barnen. Exemplen visar dessutom barnens svårigheter att förstå subtraktion och ett 
behov av att erfara den i praktiken, learning by doing.  

Exempel 1 

Rad Vem Vad som sägs Vad som görs 
47 Irina En rektangel Tittar på Carolina 
48 Carolina En hatt, en hatt Går runt och visar en guld triangel och sätter den på huvudet 

som en hatt 

49 Maria  Lämnar gruppen men pedagogen hämtar barnet och sätter det 
på sitt knä 

50 Pedagog Titta, Mark Vad är 
det för nåt? 

Visar en röd rektangel 

51 Mark Det är en fyra sidor Tittar på rektangeln 
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54 Pedagog Ah, Mark, nåt mer? Tittar på Mark 
55 Mark De är lika långa Tittar på rektangeln 
56 Pedagog Lina är alla fyra lika 

långa? 
Visar rektangeln till Lina 

 
Exempel 2  
 

Rad Vem Vad som sägs Vad som görs  
66 Pedagog Är nåt mer som är 

olik? I rektangel och 
kvadraten? 

 

67 Teodor Rektangeln är 
mörkare och 
kvadraten är lite 
ljusare 

Barnet sätter sig ordentligt i stolen och tittar på den rosa 
kvadraten och den röda rektangeln 

68 Pedagog Ni ser färger. Men 
det finns något annat 

 

69 Irina Den här är längre Pekar på den röda rektangeln 
70 Pedagog Titta på sidorna, kan 

du se nåt olik med 
rektangel och 
kvadraten 

 

 
 
Exempel 3 
 

Rad Vem  Vad som sägs  Vad som görs 
117 Pedagog Så nu ska vi få jobba med multiklossarna och 

tärningarna för att samla geometriska former. 
Men idag ska ni arbeta med minus. Titta här. Hur 
ska jag veta om jag ska tänka 1 minus 3, eller 3 
minus 1. Hur ska jag tänka om jag får 3 och 1 
 

Slår tärningar och får 3 och 1 
 
 
 
 
 
 

118 Maria Jag vet. Jag ska först börja med ettan  
119 Pedagog Okej. Här har du en kloss och kan du ge mig tre?  

 
Ger barnet en kloss. 

120 Maria Nej Barnet funderar 
121 Pedagog Nej, så då kan man inte börja med ett. Nu provar 

vi med 3. Här har du tre klossar, kan du ge mig 
ett?  

 

123 Pedagog Hur många former hade du då tagit? Tittar på barnet 
124 Maria Två  

 
Exempel 1, 2 och 3 visar att pedagogen riktar uppmärksamheten endast mot det matematiska 

innehållet, dvs. subtraktion och de geometriska formerna. Bildskapande nämns knappt under 
inledningen av aktiviteten vilket tyder på en låg grad av integration (multidisciplinäritet). 
Pedagogen skiljer mellan ämnena och fokuserar endast på matematiken. När pedagogen dock 
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frågar barnen vad som skiljer en kvadrat från en rektangel svarar Teodor att ”rektangeln är mörkare 
och kvadraten är lite ljusare”. ”Ni ser färger”, bekräftar pedagogen och lyfter fram andra 
egenskaper som sidornas längd (rad 67- 70 i exempel 2). Teodors kommentar är tecken på 
transdisciplinärt tänkande eftersom barnet inte har kategoriserat kunskaperna på sådant sätt som 
vuxna gör, dvs., enligt olika discipliner eller ämne vilket Nicolescu beskriver som ett alternativt 
tankesätt som betraktar världen som okategoriserad och där kunskap inte kategoriseras enligt olika 
discipliner eller ämnen (2003, s.18-19). Medan pedagogen sätter fokus på det matematiska 
innehållet, det formmässiga som skiljer rektangeln från kvadraten, ser barnet över ämnets gränser, 
dvs., överskrider matematikens gränser och lägger fokus på färgerna som i vuxnas ögon hör till 
estetikens område. Ett annat exempel är när Carolina håller en triangel i handen och svarar att det 
också finns ”en hatt” (rad 48 i exempel 1). Detta tyder på att barnet inte heller skiljer mellan det 
matematiska begreppet, triangel, och sina egna erfarenheter av omgivningen. 
  
Hur möts läroplanens mål och barns intresse under detta moment? 
 
Exemplen visar att pedagogens intresse styr och detta påverkar barnens handlingsutrymme, agens, 
då de sitter, lyssnar och svarar på pedagogens frågor. Barnens intresse hamnar här i bakgrunden 
då syftet med momentet är enligt pedagogerna att barnen ska lära sig att subtrahera och identifiera 
de geometriska formerna för att kunna fortsätta med aktiviteten (rad 117-124 i exempel 3). Detta 
syns också tydligt när pedagogen (rad 48-50 i exempel 1) inte uppmärksammar barnet som säger 
att det också finns ”en hatt” bland de geometriska formerna. Det är med andra ord aktivitetens 
matematiska syfte i enlighet med läroplanens mål som styr och inte barns intresse vilket bekräftar 
den låga graden av integration (multidisciplinäritet) under detta moment. 

Moment 2: Mattespelet 
 
Syftet med detta moment är att öva subtraktion. Barnen övar subtraktion i ett spel som handlar om 
att slå tärningar, subtrahera talen och hämta så många geometriska former som resultatet visar.  
 

 
 
Bild 1.  
Barnen och pedagogen övar subtraktion och samlar geometriska former under matespelet. 
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Exempel 4 
   

Rad  Vem  Vad som sägs Vad som görs 

125 Pedagog Två minus ett, vad blir 
det? 

Pedagogen går till grupp 2 och frågar Lina som 
slog tärningarna 

126 Lina Får jag klossar? Tittar på pedagogen och på klossarna 

127 Pedagog Ja 
 
Då får du ta bort en. 
Vad blir det? 

Hämtar tre klossar och lägger två vid tärningen 
som visar 2 och 1 vid tärningen som visar 1 

128 Lina Ett Tittar på pedagogen 
129 Pedagogen Då får du gå hämta en 

(geometrisk form) 
 

  

Exempel 5 

Rad Vem Vad som sägs Vad som görs 
191 Irina Vilken ska jag ta? Väljer geometriska former 

192 Maria Du bestämmer Tittar i plastfickan där det finns de 
geometriska formerna som de 
redan har samlat 

193 Eric Jag vet inte vad vi ska göra Plockar klossarna och tärningar. 
Det är Lulus tur att slå 

194 Maria Vänta, ska vi göra en hund?!  

195 Eric Nej. Rör klossarna. 
196 Lulu En skola? Slår tärningar och får hjälp av 

Irina för att räkna. 

197 Maria En skola? Okej  
198 Eric Okej  
199 Maria Om det inte räcker, ska vi göra en 

björn? 
Tittar på plastfickan. 

200 Eric  Nickar 

201 Irina Okej  
202 Maria Min tur Kliver på bordet och hämtar 

tärningar och klossarna. 
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Exempel 6 
 

Rad Vem Vad som sägs  Vad som görs  
234 Pedagog Hur gick det för dig? Tittar på Marta 
235 Marta Det var lite fusk för att när jag kastade 

så blev de sexan på ett annat håll så det 
blev nie så jag fick hämta 

 

236 Pedagog Och då fick du hämta jätte många 
geometriska figurer. Och vilken tur för 
att ni började prata om vad ni skulle 
göra för bild 

 

237 Marta Ah  
238 Pedagog Ah, jag hörde det  

 

Begreppet subtraktion som pedagogen tog upp under inledningen av aktiviteten (rad 117 i exempel 
1) har konkretiserats i ett spel. Spelet bidrar till att öka förståelse för subtraktionen genom att öva 
under mattespelet (rad 234-238 i exempel 6) och främja fantasi och kreativitet hos barnen innan 
själva skapandeprocessen börjar. Detta gör att både bildskapande och matematik sammanflätas i 
barnens görande.  
 Barns handlingsutrymme, agens, och agerande under de följande exemplen visar att det 
finns en högre grad av integration (mot transdisciplinäritet) i det didaktiska förhållningssättet 
under detta moment trots att syftet fokuserar uteslutande på det matematiska innehållet. Barnen 
skaffar sig nya erfarenheter genom att hjälpa varandra, den proximala utvecklingszonen, och erfara 
i praktiken, learning by doing, den informationen om geometriska former och subtraktion som 
pedagogen gick igenom under inledningen och som visas i exempel 1, 2 och 3. Att använda i spelet 
kunskaper om geometriska former och subtraktionen innebär en transfer av kunskaper från det 
teoretiska till det praktiska. Multiklossarna fungerar i detta sammanhang som medierande redskap, 
artefakter, som hjälper barnen att begripa subtraktionen. 

203 Irina Det kan vara havet. Tittar på Eric 
204 Maria En, två, tre Räknar med hjälp av klossarna 
205 Eric Nej, en skola!  
206 Maria Då tar jag bort en, då får jag bara ta två Hon lyfter fram en guld cirkel och 

två mindre orange rektanglar och 
visa till de andra barnen 

206 Irina Vi får bara ta två  
207 Pedagogen Vems tur? Närmar sig till Eric 

208 Eric Min tur Visar tärningar 
208 Pedagog Vänta, vänta. Jag vill lyssna. 

Hur ser man det här talet? Börjar man 
med… 

Tittar på Eric och tärningar 

209 Eric Största, fyra minus två Tar klossarna 
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Hur möts läroplanens mål och barns intresse under detta moment? 
 
Det finns ett tydligt syfte med detta moment som enligt pedagogen är att öva subtraktion. Det är 
också styrt av pedagogen men barnen har fått mer handlingsutrymme, agens, och inflytande, då de 
kan välja mellan de olika geometriska formerna som finns. Nu är det barns intresse som styr 
(exempel 5) och inte pedagogens till skillnad från moment 1 (exempel 1). Barnens 
handlingsutrymme och delaktighet ökar under spelet och detta bidrar till att barnen är mer 
engagerade i det de gör.  Ett exempel är Maria som under inledningen behövde sitta i pedagogens 
knä (rad 49 i exempel 1). Det var svårt för henne att sitta stilla och lyssna. Under spelet var hon 
dock engagerad i aktiviteten.  
  Utifrån barnens samtal i exempel 5 går det att säga att barnen redan bestämde vad de skulle 
skapa för collage under mattespelet, dvs. en skola. Detta tyder på att barnen använder matematik 
som metod för att göra geometriska former och att barnen väljer formerna med tanke på det de vill 
skapa för collage. Trots att barnen har collaget i tanke när de väljer de geometriska figurerna 
glömmer de inte syftet med momentet som är att öva subtraktion. Det syns tydligt att pedagogen 
strävar efter att utveckla barns kunskaper inom subtraktion när de bryter barnens samtal om 
collaget och riktar deras uppmärksamhet mot tärningarna och subtraktionen (rad 206-209 i 
exempel 5). 
  Under aktiviteten möts emellertid både pedagogens intresse (syftet från läroplanen) och 
barnens intresse då de får frihet att skapa det de vill. Barnen har roligt, får utrymme för att utveckla 
kreativitet och fantasi och samtidigt övar subtraktion (rad 191-205 i exempel 5). Barnen hjälper 
varandra att subtrahera. Vissa av dem är så engagerade att de kliver på bordet för att visa och hjälpa 
kamraterna med subtraktionen (exempel 5). 
  
Hur skaffar sig barnen erfarenheter under detta moment? 
 
Under inledningen syns det att Maria inte hade erfarenhet av att subtrahera. När pedagogen slog 
tärningar och frågade henne hur hon skulle tänka visste Maria inte att det är det största siffran som 
hon måste ta först (rad 118 i exempel 3). Detta tyder på att barnet behöver erfara i praktiken, 
learning by doing, den teoretiska genomgången som pedagogen gjorde av subtraktion.   
Subtraktionen blir tydligare för barnen när de använder det i praktiken under spelet. De övar 
subtraktion genom konkret handlande där barnet använder sig av sin kropp för att skapa mening. 
Utifrån ett transdisciplinärt perspektiv beror detta på att tänkandet och görandet, bodymind, går 
ihop.  
  Under detta moment av aktiviteten syns det hur barnen får en förståelse för hur spelet, dvs., 
subtraktionen går till. Barnen använder sig av sina fingrar, bodymind, och klossar för att räkna (rad 
126 i exempel 4).  Enligt Palmer m.fl. innebär bodymind att tänkandet och görandet går ihop. 
Författarna beskriver barns kroppar som ”tänkande kroppar” som används som redskap för att 
utforska omvärlden (2017, s.80). Multiklossarna är i detta fall artefakter, dvs., fysiska medierande 
redskap som hjälper barnen att förstå det de gör. Efter några varv (rad 204-206 i exempel 5) märks 
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det hur Maria har förstått hur subtraktionen går till, dvs. hon vet att hon ska börja med det största 
talet och dra ifrån. Det gör hon själv med hjälp av klossarna.   
  Begreppet den proximala utvecklingszonen av Vygotsky syns också väldigt tydligt under 
aktivitetens gång när barnen med hjälp av varandra klarar det som de inte skulle klara själva (Philip 
& Björn, 2011, s. 67). Lina som också har svårt att subtrahera får hjälp av pedagogen (rad 125-
129 i exempel 4). Barnen hjälper varandra att räkna, förklarar för varandra hur de ska göra så att 
de som slår tärningen lyckas att komma fram till resultatet och hur många figurer de ska hämta 
(rad 196 i exempel 5).  
  De geometriska formerna är också medierande redskap, artefakter. De är länken mellan 
matematik och skapande. Att hämta så många geometriska former som resultatet visar bidrar å ena 
sidan till att barnen lättare förstår vad begreppen subtraktion och addition innebär i praktiken och 
i relation till varandra. Ett exempel är när Marta berättar för pedagogen att hon fuskade lite (rad 
235 i exempel 6) för att de (gruppen) ville hämta så många geometriska figurer som möjligt. Å 
andra sidan väcker de geometriska formerna barnens fantasi och kreativitet. Ett exempel på detta 
är när Maria tittar på de geometriska formerna som de redan har samlat innan hon väljer nya 
former. Detta visar att de väljer formerna med tanke på det som ska skapas för collaget (rad 192 i 
exempel 5). 
  Utifrån dessa exempel märks det att barnen tillämpar i mattespelet det de lärde sig under 
inledningen av aktiviteten vilket innebär en överföring av kunskaper, transfer, från det teoretiska 
till del praktiska (exempel 3 och exempel 4). Det transdisciplinära lärandet sker i samspel med den 
sociala miljön (andra barn, pedagogen) och den fysiska miljön (multiklossarna och geometriska 
formerna). 
 
Moment 3: Gemensamt collage 
 
Syftet med detta moment är enligt pedagogen att ge barnen möjlighet att identifiera de geometriska 
formerna som finns i omgivningen. Barnen har fått i uppgift att skapa ett gemensamt collage av de 
geometriska formerna som de samlade när de övade subtraktion under mattespelet. 
  Det följande exemplet visar den högsta halten av integration (transdisciplinäritet) under 
hela aktiviteten då barns fantasi och kreativitet sammanflätas med det matematiska innehållet 
under skapandeprocessen. Det blir svårt att definiera vilket ämne, bild eller matematik, som 
uppmärksammas mest av pedagogerna i det som barnen gör. Barnens frihet att skapa under tillfället 
ger dem också stort handlingsutrymme, agens (exempel 7). 
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Bild 2.  
Barnen representerar sin skola när de skapar 
collaget. 
 

 
Exempel 7 
 

Grupp 3 Maria, Irina, Lulu och Eric  
Rad Vem Vad som sägs Vad som görs 
249 Lulu  Ritar en stor rektangel och en triangel som täcker 

hela papper. 
Liknar ett hus. 

250 Maria Jag gör fönster Ritar på en kvadrat 
251 Irina Här är matsalen. Håller en cirkel i handen och pekar på en hörna av 

pappret. 
252 Eric Hallen! Håller en guld triangel och en rosa rektangel 
253 Irina Här är hallen. Pekar var i pappret de ska sätta hallen. 

254 Eric Här är stolen. Eller vänta… får 
jag lim. 

Limmar en guld rektangel. 

255 Maria Ska vi göra… här eller här. Gör 
vi så här. 

Hon mäter med händerna och frågar Lulu om det 
finns plats. 

256 Irina Solen. Ger Maria en guld cirkel 
257 Maria Ska vi ha den. Testar om cirkeln får plats högts upp på pappret. 

Limmar (solen) cirkeln på pappret och färglägger 
himlen. 

258 Eric Här hyllan. Frågar Lulu som skapar en liten rektangel av en 
triangel. 

259 Irina Där ska vara skåp  
260 Lulu Vad är det? Pekar på en gul rektangel 
261 Eric Hyllan. Irina och Eric pekar på samma rektangel. 
262 Eric Ah, ett skåp… nej hallen. Tittar på Lulu 
263 Irina Den där är utanför matsalen. Pekar på den stora cirkeln (matsalen). 
264 Lulu  Ritar små kvadrater runt cirkeln (matsalen).  
265 Irina Ja, inte här upp faktisk. Säger till Lulu och pekar på cirkeln. 
267 Irina Jag kan göra tallrikar!! Tar pennan från Lulu och ritar små cirklar i den 

stora cirkeln. 
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Hur möts läroplanens mål och barns intresse under detta moment? 
 
Under detta moment är barns handlingsutrymme, agens, högre än i moment 1 och 2. De får frihet 
att skapa det de vill och pedagogens roll är att stödja dem under skapandeprocessen. Det är barnens 
frågor och intressen som står i centrum. Det är de som bestämmer vad och hur de ska skapa och 
detta bidrar till att öka deras kreativitet och fantasi. Maria, Lulu, Irina och Eric visar exempelvis 
förståelse för varandras uttryck när de samarbetar och försöker komma överens om vilka 
geometriska former de ska använda för att skapa skolan och hur den ska se ut i collaget (exempel 
7).  Barnen får då prova sina kunskaper om rumsuppfattning och utveckla spatial förmåga genom 
att identifiera, urskilja och kategorisera rummens egenskaper. Det skapas med andra ord 
förutsättningar för att barnen ska utveckla matematiska och estetiska kunskaper som går i enlighet 
med de målen som eftersträvas i läroplanen (Lgr11, rev. 2016, s.21). 
 
Hur skaffar sig barnen erfarenheter när bild och matematik kombineras? 
 
Maria, Eric, Lulu och Irina bestämde under mattespelet att de skulle skapa en skola (rad 196 i 
exempel 5). Sedan resulterade detta i att barnen skapade sin egna skola. Barnen representerar saker 
och ting från verkligheten i collaget.  Barns samtal och skapande i exempel 7 visar att de 
representerar sin omvärld med hjälp av matematik. Barnens matematiska kunskaper provas fram 
under hela skapandeprocessen. Ett exempel är när Maria mäter med händerna och frågar Lulu hur 
de ska göra (rad 255 i exempel 7).  För att kunna representera skolan i collaget behöver barnen 
tänka på rummens egenskaper och hur de olika elementen i rummet (hyllor, tallrikar, stolar) 
förhåller sig till varandra samt kunskaper om avstånd, positioner och storlek. Ett exempel är när 
Irina ritar tallrikarna. Här tar hon hänsyn till storleken så att tallrikarna ryms inom den stora gula 
cirkeln som är matsalen (rad 267 i exempel 7).  Helmane och Briška menar att i ett transdisciplinärt 
perspektiv på lärande riktas fokus på barnens erfarenheter och hur de använder sig av sina 
kunskaper och färdigheter i det de håller på. Uppmärksamheten riktas till att lösa eller undersöka 
ett problem som uppstår i barngruppen istället för att endast fokusera på ämnens innehåll (2017, 
s.13). I detta fall handlar problemet om hur de ska skapa skolan.  

Eric frågar också Lulu var någonstans hyllan ska placeras och Lulu klipper isär en triangel 
för att skapa en rektangel (rad 258 i exempel 7). För att kunna representera skolan i collaget 
behöver de kunskaper om vilka former olika saker och ting har. Detta innebär en överföring av 
kunskaper, från ett sammanhang till ett annat, från det abstrakta (trianglar, rektanglar, kvadrater, 
cirklar) till det konkreta (tallrikar, böcker…). Det som Hickman och Huckstep kallar för transfer 
av kunskaper (2003, s.1-2).  När barnen ritade, gjorde de geometriska former, dvs. de gav saker 
och ting en form. Det Lulu gör är också en överföring av kunskaper då hon har erfarenheter om att 
hyllorna är rektangulära (rad 258 i exempel 7). Hon använder sina tidigare erfarenheter och 
kunskaper om geometriska former för att skapa och representera sin omvärld (2003, s.1-2). 

 
 



 
32 

8. Diskussion  
 
Båda delstudierna visar hur bild och matematik kombineras av pedagogerna i undervisningen och 
hur pedagogerna växlar mellan ett multidisciplinärt, interdisciplinärt och ett transdisciplinärt 
perspektiv på undervisningen. och hur barn skaffar sig erfarenheter under dessa tillfällen. Det 
handlar också om hur ett transdisciplinärt perspektiv på lärande skapar förutsättningar för en 
undervisning som å ena sidan utgår från barns intresse och å andra sidan utgår från de nationella 
målen som eftersträvas i de olika styrdokumenten, Lpfö98 (2016) och Lgr11, (2016). 
 
Hur kombineras bild och matematik? 
 
Det som är gemensamt för båda delstudierna är att graden av integration av ämnena, dvs. i vilken 
grad ämnena sammanflätas med varandra, varierar under de olika momenten av aktiviteterna. 
Björklund och Ahlskog-Björkman kom fram i sin studie att det inte går att skilja ämnena, bild och 
matematik, från varandra när de kombineras i undervisningen eftersom lärandet i ett ämne leder 
till lärandet i det andra ämnet (2016, s.177).   

Det är emellertid tydligt i båda delstudierna att pedagogen fokuserar mest på matematiken 
i början av aktiviteterna. Eisner och Sotiropoulou-Zormpala ställer sig kritiskt mot att använda 
estetik endast som metod eftersom då missar pedagogen ett tillfälle för att bland annat öka barns 
kreativitet, fantasi och engagemang (1999, s.143; 2016, s.43).   

Att pedagoger använder estetiska ämnen som metod och inte som kunskapsinnehåll kan 
bero på det som det som Sotiropoulou-Zormpala kom fram till i sin studie, dvs. att estetiska 
aktiviteter och dess innehåll är mer krävande för pedagoger än till exempel matematik eller för att 
estetiken underskattas i jämförelse med matematiken (2016, s. 43). I delstudie 1, förskolan, märks 
det hur ämnena, bild och matematik, kompletterar och stödjer varandra under vissa stunder men 
inte alltid. I början lägger pedagogen färg i baljan för att synliggöra för barnen begreppet volym. 
Då var estetik en metod. När barnen dock blir intresserade av färg och dess nyanser fördjupar 
pedagogen sig i färgens egenskaper. Detta visar hur matematik och estetikens gränser försvinner 
och ämnena sammanflätas. I delstudie 2, förskoleklassen, sker ett liknande fenomen. Under 
inledningen av aktiviteten är pedagogen endast fokuserad på det matematiska innehållet, 
subtraktion och geometriska former. Under mattespelet använder pedagogen bildskapandet och 
spelet som metod för att öka barnens förståelse för subtraktion medan barnen använder matematik, 
dvs. subtraktion, som metod för att samla geometriska former till collaget. Detta visar att det 
estetiska också är närvarande under mattespelet även om syftet för pedagogen är matematiken. Det 
är under collaget där bild och matematik sammanflätas på ett sådant sätt som gör svårt att skilja 
vilket ämne som uppmärksammats mest. Detta kan i enlighet med Bjöklund och Ahlskog-
Björkmans resultat göra att lärande i matematik leder till lärande i estetik (2016, s.177). 
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Mötet mellan barns intresse och läroplanens mål 
 
Angående mötet mellan barns intresse och läroplanens mål under aktiviteterna syns det hur 
balansen mellan pedagogens syfte och barns intresse varierar under de olika momenten. I båda 
delstudierna märks det hur barnens agens ökar i takt med graden av integration, mot 
transdisciplinäritet. Det är dock delstudie 2 som visar en ökad motivation hos barnen under collaget 
(exempel 7), precis när ämnena sammanflätas och går in i varandra i jämförelse med inledningen 
av aktiviteten (rad 49 i exempel 1). Frågan är vad det beror på att engagemanget ökar. Om det 
beror på att barnen har fått mer handlingsutrymme, dvs. agens eller att i enlighet med Huckstep 
och Hickman barnen identifierar och använder matematik i praktiska aktiviteter som intresserar 
dem (2003, s.1-2).  Exempel 7 i delstudie 2, förskoleklassen, visar att barnen provar fram sina 
matematiska kunskaper samtidigt som de skaffar sig nya erfarenheter av matematiska begrepp när 
de skapar collaget. Pedagogen har dessutom ett syfte med aktiviteten och en stödjande roll men 
det är barnens intresse som står i fokus. Barnen har under collaget större möjlighet att påverka 
situationen och har fått en mer aktiv roll som kan förklara den ökade motivationen i jämförelse 
med första delen av aktiviteten (exempel 1) där barnen satt och lyssnade på pedagogen. Att 
engagemanget ökar under vissa delar av aktiviteterna kan också bero på externa faktorer som 
Ludwig m.fl. påpekar i sin studie, dvs. innehållet, den fysiska miljön och gruppens gemenskap 
bl.a. (2014, s. 3, 9, 14).   
 
Hur skaffar sig barnen erfarenheter? 
 
Utifrån studiens resultat märks det hur bildskapande bidrar till barns förståelse av det matematiska 
innehållet i aktiviteterna. I samma spår menar Chigeza och Sorin att barnen provar sig fram till 
sina kunskaper genom att representera sin omvärld med hjälp av matematik under hela 
skapandeprocessen (2016, s.65-68). I delstudie 2 syns detta tydligt när Maria mäter med händerna 
och frågar Lulu hur de ska göra (rad 255 i exempel 7) eller när barn 3 i delstudie 1 ritar små cirklar 
på pappret som representerar bubblor (rad 10 i exempel 2).  

Savage och Drake samt Ludwing, m.fl. kom fram till i sina studier att barn som får en 
transdisciplinär undervisning presterar bättre i andra områden (2016, s.9; 2014, s. 3). Utifrån våra 
observationer kan vi inte se att barnen presterar bättre men Maria i delstudie 2 visar exempelvis 
en större motivation och engagemang i de tillfällen där den högsta graden av integration, 
transdisciplinäritet, äger rum. Det finns emellertid andra faktorer som Ludwing, m.fl. nämner i sin 
studie som också påverkar hur barnen uppfattar aktiviteten såsom aktivitetens längd eller barns 
intresse för innehållet (2016, s. 3) och därför kan vi inte påstå att barns engagemang beror på 
graden av transdisciplinäritet och barns agens.  
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8.4 Konklusion  
 
Båda delstudierna visar att barns transdisciplinära agerande är tydligare än pedagogens som växlar 
mellan olika perspektiv (multidisciplinärt, interdisciplinärt, transdisciplinärt). I båda delstudierna 
finns det exempel på hur barnen agerar över ämnenas gränser medan pedagogens uppmärksamhet 
riktas till att behandla ämnena var för sig. Med andra ord fokuserar pedagogerna först på det 
matematiska innehållet och sedan på det estetiska i båda delstudierna. Barnens handlingsutrymme 
ökar när ämnena bild och matematik sammanflätas i undervisningen och det är då läroplanens mål 
och barns intresse möts. Resultaten visar dessutom att ämnena kompletterar varandra på ett sådant 
sätt att lärandet i ett ämne leder till lärandet i det andra ämnet, dvs., barns kreativitet, fantasi och 
förståelse för varandras uttryck utvecklas samtidigt som barnen sätter det matematiska innehållet 
i praktiken.  

8.5 Fortsatt forskning 
 
Forskning inom området belyser bl. a. hur bild och matematik kombineras i undervisningen på ett 
sådant sätt som gör att lärande i ett ämne leder till lärande i det andra ämnet. Det transdisciplinära 
perspektivet inom pedagogik kan bidra till ett pedagogiskt arbete som utgår från både barns 
intresse och läroplanens mål. Vi är dock överens med Savage och Drakes att det behövs mer 
forskning och mer tydliga riktlinjer i hur en transdisciplinär undervisning kan gå till i praktiken 
(2016, s. 15-16).  
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Bilaga 1: Medgivande till deltagande i studien 
Studien, som kommer att handla om transdisciplinärt arbetssättet i förskolan med fokus på estetik 
och matematik. Detta kommer att utföras inom ramen för ett självständigt arbete. Studien utförs 
av Chera Majid och Elisabet Martinez Domene som går sista terminen på 
förskollärarprogrammet, Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala 
Universitet. 
 
Jag ger härmed mitt medgivande till att mitt barn medverkar i ovan nämnda studie.  
 
Jag har tagit del av informationen om studien. Jag är införstådd med att mitt barn kommer att 
filmas/ observeras/ intervjuas i sin förskolemiljö, samt att bilder och/eller texter som mitt barn 
skapar kommer att analyseras. Jag har förklarat för mitt barn vad studien innebär och jag har 
uppfattat att mitt barn har förstått detta och vill delta i studien. 
 
Jag vet att ingen obehörig får ta del av insamlade data, och att data förvaras på ett sådant sätt att 
deltagarna inte kan identifieras.  
 
Jag har informerats om att ingen ekonomisk ersättning utgår samt att mitt barns medverkan är 
frivillig och när som helst kan avbrytas, både av mig och av mitt barn.  
 
Barnets namn: ……………………………………………. Födelsedatum: …………………… 
 
 
1. Förälders/Vårdnadshavares namn: ……………………………………………… 
 
Adress: …………………………………………………………………………….. 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………. 
 
 
2. Förälders/Vårdnadshavares namn: ………………………………………………. 
 
Adress: ……………………………………………………………………………… 
 
Telefon: ……………………………………………………………………………… 
 
 
....................................................................... 
Ort och datum    
 
....................................................................... ................................................................ 
Underskrift vårdnadshavare 1  Underskrift vårdnadshavare 2 
 
....................................................................... 
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Till vårdnadshavare för barn i ……. 
Information om en studie av det transdisciplinära arbetssättet i förskolan med fokus på estetik 
och matematik.  
 
Vi är lärarstudenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet och har påbörjat ett 
självständigt arbete vid Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala 
universitet. 
 
Det transdisciplinära arbetssättet handlar om att kombinera två ämnen dvs., skapa en relation 
mellan två ämnen (skapande och matematik) för att nå flera mål samtidigt som t e x 
antaluppfattning och sammanfogningstekniker. 
 
Deltagandet i studien innebär att vi kommer att följa ert barn under en vecka i skolan. Vi 
kommer att samla in data genom att filma/ observera/ dokumentera barnets skrivande och 
skapande under en hel vecka utan att medverka på annat sätt och utan att påverka barnets vanliga 
aktiviteter. Vi kommer att använda en filmkamera för att dokumentera de situationer där barnen 
skapar bilder/collage, samt samla in materialet som barnet har skapat.  
 
Datainsamlingen kommer att ske under mars månad. Insamlade data kommer att analyseras 
under innevarande termin och lämnas tillbaka eller raderas när det självständiga arbetet är klart. 
Data kommer att hanteras och förvaras på sådant sätt att ingen obehörig kan ta del av den, samt 
avskilt från personuppgifter. I redovisningar av studien kommer alla personuppgifter vara 
borttagna.  
 
Deltagandet i studien är frivilligt. Deltagandet kan avbrytas när som helst, även efter att 
datainsamlingen är genomförd. Ingen ekonomisk ersättning utgår.  
 
Om ni är positiva till deltagande, prata med ert barn om detta och fråga om barnet är villigt att 
delta. Därefter undertecknar ni den medföljande blanketten om medgivande och skickar in den i 
bifogat kuvert. Om ni har ytterligare frågor angående studien går det bra att kontakta oss eller vår 
handledare innan ett beslut tas (se nedan för kontaktuppgifter).  
 
Studiens handledare:  
Uppsala den XX XXXXXXXX XXXX 
 
Chera Majid 
 
Elisabet Martinez Domene  
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