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Abstract. 

 

The Swedish curriculum for preschool (Lpfö 98, 2010, p. 5, 6, 9) emphasizes that 

teaching and learning should be made in a joyful and lustful manor. But it does not 

explicitly express how this should (or could) be conducted. One of my main motives 

with this paper is to examine one plausible interpretation how to combine joy and 

learning. Out of some theories that I have come across in the litterateur when studying 

to become a preschool teacher I decided to do a study for further examination, both 

theoretically and empirically. The theories that I based this study on are: radical 

aesthetics, Lev Vygotskijs theories on imagination and creativity, and theories 

concerning motivation and emotional attachment. My basic motives and questions are 

presented in the context that mathematical thinking is elemental for further intellectual 

development: 

 

 Is it beneficial to connect emotions and imagination with aesthetic experiences 

to help obtain mathematical understanding? 

 Mathematics is abstract. So can abstract practices through aesthetics help to 

develop the abstract thinking required for mathematical development?  

 

These questions led me to construct a methodology based on two separate methods to 

present geometry through tangram. The first I refer to as ordinary and formal, 

geometrical figures were plainly presented with their mathematical terms - this was used 

as a control. The other had the same terms as the previous, but also had the aesthetic 

elements of a saga to trigger emotion and ones imagination and fantasy. These were 

simultaneously used in a preschool on two groups of 4-5 year olds during a period of 

three weeks; this to see if any results could be made out of the difference of the two 

methods. Along with this I have also examined previous research and theories that 

address these subjects to see if connections could be made concerning my basic 

assumptions. Further the study also tries to interpret what defines aesthetics and if there 

is an interpretation that suits this study. 

 

I find that the results, both theoretically och empirically, shows that there is reason to 

further investigate these connections and methods. It appears to be some advantages 
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with didactics from an aesthetic preset. The study is however way too small to show 

causal relations and it needs to be further developed for a more profound scientific 

evaluation and added accurate representation of the questions the study holds at hand. 
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1. Inledning och bakgrund. 

 

Denna studie är en presentation av en påbörjad bearbetning som har pågått under hela min 

utbildning till förskollärare. Under utbildningen har det poängterats att det är fördelaktigt att 

samla erfarenhet och göra undersökningar under hela vår studietid. Den erfarenhet jag fått, 

och de undersökningar jag bedrivit samt den modell som jag konstruerat är kontentan av ett 

antal samlade tankegångar som jag kommer att undersöka i denna studie. Med utgång ifrån 

läroplanen för förskolans strävan efter ett lustfyllt lärande (Lpfö 98, 2010, s. 5, 6, 9) och en ut 

ifrån mig själv möjlig koppling till estetiska lärprocesser så kommer min vidare frågeställning 

att behandla fantasi och känslors relation till det estetiska, samt hur det estetiska kan ställas i 

relation till matematiken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

2. Syfte och frågeställning. 

 

Syftet med denna studie är att undersöka hur estetik kan tillämpas på matematik samt att se 

hur fantasi- och känslokoppling kan påverka den relationen. I syftesformuleringen presenteras 

också ett underliggande syfte som kommer att undersökas i studien. Vad är estetik i relation 

till mitt inledande syfte? Frågeställningen för studien är: 

 

 Kan man dra fördel av estetiska element för att påverka en matematisk 

lärprocess genom känsloförankring utifrån en koppling till fantasin? 

 Kan abstrakta estetiska upplevelser vara hjälpsamt för att utveckla ett abstrakt 

matematiskt tänkande?  

  Kan sådana upplevelser och element leda till ett lustfyllt lärande?  

 Hur kan estetik definieras, finns en definition som kan prövas utifrån mitt 

syfte? 

 

 

2.1Förtydliganden, avgränsningar och definitioner . 

 

För att besvara min frågeställning har jag utgått från tre olika teorier för att söka efter 

gemensamma syftningar till hur jag kan sammanbinda estetik och matematik, detta genom att 

se till kopplingar mellan tanke, handlande, fantasi och känsla. Dessa tre presenteras kortfattat 

här men utvecklas vidare i kapitlet rörande min teoretiska utgångspunkt. Centralt för studien 

är den radikala estetiken, Vygotskijs teoribygge rörande fantasi och kreativitet, samt teorier 

om motivation och känsloförankring.  

    

Hillevi Lenz Taguchi (2012, s. 56) och Petras Lundberg Bouquelons (2010, s.14) menar att vi 

motiveras utifrån våra känslor och att de är centrala för vårt lärande. Studien avser att 

undersöka hur en lärprocess kan påverkas och hur ett mottagande av ett kunskapsinnehåll kan 

förändras genom koppling till fantasi och känsla.  

  

I studiens anspråk på att behandla matematik så ligger fokus på det abstrakta matematiska 

tänkandet och detta kanske i motsats till ett mer mekaniskt matematiskt tänkande där man 

snarare kan återge talserier och multiplikationstabeller etc. Detta klargörande reflekterar mitt 
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motiv att koppla estetik och fantasi till matematik då de tydligare utifrån denna särskiljning 

båda berör ett abstrakt tänkande. Litteraturen som ligger till grund för detta: En, två, många - 

om barns tidiga matematiska tänkande (Björklund, 2009, s.56f) och Små barns matematik 

(Doverborg, 2006, s.135) uttrycker gemensamt att ett utvecklande av det abstrakta 

matematiska tänkandet är av stor vikt för att begripa och begreppsliggöra världen, oss själva 

samt samhället vi är en del av, det matematiska tänkandet uttrycks vara en grund för kognitiv 

utveckling. Ett tydliggörande av detta är vad Lev Vygotskij (Smidt 2010, s.146f) kallar för 

symbolfunktion, hur en siffra kan representera ett abstrakt innehåll, och hur förmågan att 

förstå det innehållet kan utvecklas genom att omsätta konkreta och abstrakta föremål. 

Exemplet som återkommer i denna studie är till exempel hur en kotte kan bli en bil i lekens 

värld, hur man via abstraktionsförmåga kan frigöra ett objekt från sin konkreta position och 

omsätta det abstrakt i ett annat sammanhang. Studien avser att omsätta detta och undersöka 

hur en personlig upplevelse genom fantasi, känsla och abstraktion möjligen kan ge avkastning 

för förståelse gällande geometriska former och dess funktioner. Vygotskij (1995, s. 17ff) 

uttrycker också att fantasin står i direkt relation med verkligheten, att tidigare erfarenheter är 

avhängigt ett vidare fantasiverkande. Detta presenterar ett brobygge till att arbeta med 

matematik/geometri och estetik/fantasi, och att försöka möjliggöra en samverkan.   

 

En vidare utmaning med denna studie är också att försöka definiera estetik utifrån min 

frågeställning. I denna studie har teoribygget runt den radikala estetiken en central plats. Per 

Dahlbeck och Mattias Gustavsson (2005, s. 28) beskriver den radikala estetiken som en 

inställning och attityd där uttryck och estetik ses som en förhållning till att tillgodose och ta 

vara på individuella perspektiv, och göra personen delaktig genom dens personliga tankar och 

förutsättningar där uttrycket förmedlar något betydelsefullt och nödvändigt. Jan Thavenius 

(2002) uttrycker vidare att den radikala estetiken är en pedagogik och en förhållning som inte 

bara handlar en ren upplysning. Han menar att pedagogik i skolans värld ofta är styrd utifrån 

dokument och inte från individer. Utifrån den radikala estetiken är syftet att skapa en 

möjlighet till individuell mening som står utanför det faktiska kunskapsförmedlandet. Givet 

en sådan definition av estetik så är tanken med denna studie att försöka skapa meningsfulla 

aktiviteter där deltagarna slukas upp och blir en del av aktiviteten med en förhoppning och 

strävan om lustfylldhet och ett personligt utrymme.  

 

Studiens utformning och avgränsning kan ses utifrån ett didaktiskt perspektiv där man 

undersöker hur undervisning och dess innehåll kan påverkas. Utifrån de didaktiska 
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analysfrågorna: vad skall läras ut, vem skall läras, varför det skall läras samt hur det skall 

läras så vill jag med denna studie huvudsakligen avgränsa mig och undersöka hur en 

lärprocess kan beröras. Jag vill undersöka hur ett lärande gällande matematik/geometri kan 

påverkas. De övriga didaktiska frågorna grundas utifrån ett tänkt förskolläraruppdrag: vem - 

yngre åldrar, varför och vad – läroplanen för förskolan som lägger en stor vikt på matematik 

(Lpfö 98, 2010, s. 10).  
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3. Litteraturgenomgång och teoretisk utgångspunkt.  

 

 

3.1 Den radikala estetiken 

 

Den radikala estetiken växte fram under senare delen av 1900-talet och det centrala budskapet 

är att vi alla inom oss bär på estetiken och att det således är att betrakta som en demokratisk 

rättighet. Man ville förändra värdegrunden för det estetiska tänkandet genom att 

demokratisera begreppet estetik och göra det tillgängligt för alla, detta då det historiskt sett 

varit kopplat till kultur av finare slag. Man ville använda det som ett pedagogiskt verktyg och 

sätta det i kontrast mot tidigare/andra estetiska former. (Antal-Lundström, 2006, s. 14) 

    

Jan Thavenius (2004, kap 4) visar på hur man kan positionera och kontrastera den radikala 

estetiken mot något för att tydliggöra vad den är för något. En position att kontrastera den 

radikala estetiken emot är estetik som är marknadsbunden och som är förenad med ett 

ekonomiskt intresse, så som populärmusik och kommersiell biofilm etc. En annan position är 

något som han kallar den modesta estetiken, en position som exempelvis varit vanlig i skolan. 

I skolvärlden menar man att den modesta estetiken är ett utryck för hur estetiken varit 

underordnad de teoretiska kärnämnena, hur den behandlats som ett praktiskt ämne. Det 

estetiska har setts som synonymt med kreativitet, och kreativitet har setts som synonymt med 

praktiskt arbete: så som att snickra, sy eller måla. Ifrågasättandet utifrån den radikala estetiken 

har varit vad utövarna tar med sig förutom själva aktiviteten. Man har kritiserat den upplevda 

bristen av innehåll som är engagerande utöver det praktiska. Ingången är istället ett personligt 

perspektiv där man syftar till att möta och uttrycka individens kunskap, tankar och åsikter. 

Den radikala estetiken syftar till att personifiera. Barnets verklighet är en viktig del i 

sammanhanget, och den radikala estetiken ser till upplevelsen och uppfattningen av känslan 

hos individen. När man uttrycker sig skall man knyta samman kunskap och erfarenhet. För att 

den radikala estetiken ska infinna sig uttrycker man en strävan för att skapa uppgifter och 

möjligheter som berör det som är viktigt för individen. Thavenius (2002) menar vidare att det 

handlar om en öppenhet för världen och hur den radikala estetiken syftar till de många 

sanningarna utifrån ett mänskligt perspektiv, och att den kluvenhet och osäkerhet som är 

grundläggande mänsklig skall förvaltas.  
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3. 2 Lev Vygotskij 

 

Vygotskij menade att kreativitet och estetik inte endast skall ses som produktiv och praktisk, 

hur känsla och tanke hör ihop. Samspelet mellan känsla och tanke sker i skapandet och i 

upplevelsen. Fantasin är både reproduktiv och kreativ och genom abstrakt tänkande kan vi 

både upprepa och skapa. Kreativitet benämns följaktligen vara en mer förenad insikt, och att 

människan genom sin fantasi kan göra mycket mer än att repetera sig och han uttrycker att ju 

rikare verklighet desto rikare fantasi. (Vygotskij, 1995, s. 12f: 2001, s. 9f-15) 

   Kreativiteten (skapandet) är också en återkommande nyckel i Vygotskijs teoribygge och han 

återkommer ofta till kreativiteten i lekens värld, hur vi kan omsätta erfarenheter genom 

fantasin för nytt skapande (Vygotskij, 1995, s. 15f). Leken uttrycks stå för utvecklandet av ett 

abstrakt tänkande och ett centralt uttryck för detta tänkande är vad han kallar för 

symbolfunktion. Hur bilden av ett objekt kan internaliseras och senare används abstrakt i en 

konkret kontext via symbolfunktion, ex. hur en kotte kan bli till en bil i leken. Vygotskij visar 

på vikten av detta genom att påvisa den förlängda funktionen av symboler. De återkommer i 

ständigt i våra kulturer, när vi läser, skriver och räknar. Början på det abstrakta tänkandet 

(kotte till bil) uttrycks vara en förutsättning för att i förlängningen greppa det abstrakta i en 

bokstav eller en siffra. (Smidt, 2010, s. 146f) 

   Tanken är att det är så vi söker oss mot en högre förståelse och psykisk funktion, vi söker 

det abstrakta för att förstå det, så som ironi, sarkasm, analogier och metaforer. Leken är den 

arena där man introducerar samt försöker förstå världen och dess verktyg, de ”medierade 

artefakter” som den består av, hur mentala funktioner förmedlas genom kulturella redskap. 

(Vygotskij 2001, s. 7f: Kroksmark, 2011, s. 454).   

 

 

3. 3 Litteratur om känsloförankring  

 

I Vad är praktisk kunskap? av Fredrik Svenaeus (2009, s. 96f) så redogör han för den 

nödvändiga primärfunktionen våra känslor har då vi uppfattar vår omvärld. För att motivera 

oss behöver vi en känslomässig erfarenhet. Inget handlande utan känslor, och vår 

motivationsgrund är känslor. Svenaeus påvisar hur forskningen av Joseph LeDoux (1998) och 

Antonio Damasio (2003) visat på känslans neurofysiologi och hur man känslomässigt anger 

perceptioners betydelse innan känslan ger dem ett innehåll tankemässigt. Man menar att 
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sinnesintryck tar två vägar in i vår hjärna – en kortare väg som leder till känslocentrat i 

hjärnan, samt en längre som leder till hjärnbarkens syn- och tankecentra. Detta innebär att 

samtidigt som vi uppfattar ett innehåll genom hjärnans mer kognitiva strukturer får den 

samtidigt ett känslomässigt innehåll. Hjärnan tolkar kroppsreaktioner (så som genom puls, 

andning och svettningar) samtidigt som den kognitivt processar något. Vi känner något 

samtidigt som vi tänker något. Denna funktion är avgörande menar man, och skulle vi mista 

denna förmåga att ”känslomässigt” ladda perceptioner och tankar så skulle vi inte kunna 

orientera oss i världen, vi skulle vara hjälplösa i våra försök att grunda våra upplevelser.  

 

I Petras Lundberg Bouquelons magisteruppsats Kreativt lärande eller Flumpedagogik (2010, 

s. 14) så exemplifieras detta. Hon menar att motivationen skapas utifrån känslan och hur detta 

stärker minnet. Hon visar på att man lätt kan föreställa sig detta genom att minnas starka 

upplevelser, negativa som positiva. Ett starkt minne av kärlek likväl som ett stort trauma är en 

känsloförankrad upplevelse som man aldrig glömmer. Om man aldrig kände någonting skulle 

man inte göra någonting alls, motivationen bottnar i på vilket sätt upplevelsen är förankrad. 

Av detta dras slutsatsen att människan motiveras till vidare lärande beroende på känslan och 

då enklare minns vad hon lärt sig.  

 

 

3. 4 Tidigare forskning 

 

Forskningsansatsen som Per Dahlbeck & Mattias Gustavssons hade i sin magisteruppsats 

Meningsskapande arbete i skolan: Den radikala estetiken i reception (2005)  var att se om 

skolgången kunde upplevas mer meningsfull om man skapade fler meningsskapande 

aktiviteter genom grunderna för den radikala estetiken och via reception. Studien utfördes vid 

en grundskola i Malmö i en klass med åttaåringar. Dahlbeck & Gustavssons pekar i studien på 

hur skolkultur ofta upplevs som en tröghetsgörande faktor för att skapa en god reception (en 

receptionskultur som istället grundas i upplevelser och kreativitet). Motivet till att de valde att 

göra denna studie var att de själva såg en stor brist inom forskning som direkt har inriktat sig 

på hur estetiska verksamheter mottas i skolan.  

   Metoden för deras studie och formatet för estetisk uttrycksform som de använde sig av i sin 

egen forskning var att låta barnen skapa små filmer genom användandet av bilder, musik och 

berättarröst. Resultatet av deras studie var tvådelat. Å ena sidan så understyrker man 
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svårigheten med att svara på vad som kan anses vara meningsfullt ur en individs perspektiv. 

Men å andra sidan såg man processen som en del av ett identitetsarbete, som en förlängning 

av barnen själva då det innehöll många personliga reflektioner samt präglades av intresse och 

lustfylldhet.   

  

En tolkning av de tröghetsfaktorer som nämns ovan utvecklas av Monica Lindgren i sin 

doktorsavhandling Att skapa ordning för det estetiska i skolan (2006). En central tes i 

avhandlingen är hur de estetiska och teoretiska intuitionerna allt som oftast stått i konflikt. 

Genom historien så har institutioner av teoretiskt slag haft en dominant ställning över de 

estetiska, och man har också haft en annan syn på vad som är att betrakta som estetik. 

Avhandlingen har som avsikt att belysa denna olika syn på estetik, hur ser den ut och varför? 

Studien är utförd mellan 2002-2004 och är baserad på ett intervjumaterial om femtiofem 

stycken verksamma lärare. Ett resultat som påvisas är att många ser estetik som praktiskt och 

inte teoretiskt. Man tänker i många fall på människan som delad mellan huvud och kropp, och 

att de kräver olika stimulans. Lindgren menar att man påfallande ofta uttrycker att kroppen 

och det praktiska skulle kräva mindre koncentration, och mer ses som en avlastande 

verksamhet gentemot de teoretiska ämnena där huvudet är i fokus.   

 

Avslutande vill jag påvisa att det finns ett forskningsprojekt som kanske närmre skulle kunna 

besvara mina frågeställningar i denna studie. I Eskilstuna bedrevs ett projekt av Centrum För 

Världsforskning & Mälardalens utvärderingsakademi med inriktning på radikal estetik. 

Projektet bedrevs mellan fyra skolor och ansvarig för arbetet är Ilona Antal-Lundström. 

Genom rapporten Estetiska aktiviteter som pedagogiskt redskap (2006) kan man ta del av 

arbetsbeskrivningen, men slutgiltig rapport har dock inte producerats. Genom kontinuerliga 

rapporter så framgår det dock att projektet dragits med vissa organisatoriska problem och att 

det vart mycket förvirring runt begreppet estetik. Man har haft svårt att förmedla en enhetlig 

definition och hur den kan omsättas i praktisk verksamhet. Man uttrycker att fortbildning är 

av stor vikt för vidare progression.  
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3.5 Sammanfattning av litteratur och forskning 

 

Genom den radikala estetiken och det teoribygge som Lev Vygotskij presenterar så framstår 

en koppling. Vygotskij menar att konst och rationalitet är förenade, att estetik kan stå för mer 

än yta, form och utförande. Han uttrycker att tanke och känsla hör ihop, att estetik inte bara 

kan ses som produktiv och praktisk, något som även går igen i den radikala estetiken. 

Vygotskij lägger också stor vikt vid abstraherande och fantasi för personlig utveckling. Båda 

teorierna ser hur människan påverkas av sin miljö och hur hon interagerar med den. Men de 

sätter också individens förhållning och utveckling i fokus. Denna fokus på individen, och att 

via sinnen knyta kunskap till upplevelse. Att använda sig av känsla och av lust för att skapa ett 

individuellt lärande (något som då också knyter an till läroplanens tankar om det lustfyllda 

lärandet) ger i kombination med Lundberg Bouquelons och Svenaeus tankar, om känslan som 

en avgörande faktor för ett lärande, ett sammanbindande intryck av hur man kan förhålla sig 

till estetik. Individens behov, känslor och intressen ses gemensamt som en väg för utveckling.  

 

Den tidigare forskning som refererats visar dock att denna ovan tolkning av litteraturen har 

haft vissa svårigheter att nå ut. Uttrycket är återkommande att estetiken (så som jag beskrivit 

den) upplevs svårdefinierad. I Lindgrens avhandling ovan uttrycks också att en vanlig 

föreställning och användning av estetik är som förstärkningsmedel för andra ämnen. Till 

exempel: ”när vi jobbade med vårt rymdtema så sjöng vi också sånger om rymdraketer”. En 

sådan förhållning till estetik upplever jag ha lite eller inget gemensamt med min teoretiska 

utgångspunkt.  Tanken är att sinnligt förankra det kreativa arbetet, att försöka göra det till en 

upplevelse i sig, vilket ämne det än må vara.  
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4. Forskningsmetodik 

 

4.1 Metod 

 

Forskningsmetoden jag valde för studien är en kvalitativ aktionsforskning med deltagande 

observationer då jag själv utformade modellen och skulle vara en del av studien. Jag valde en 

kvalitativ metod då min tanke och förhoppning var att hitta det finstilta, det som kanske är 

svårt att finna på ett mer objektivt och kvantitativt plan. En kvalitativ forskning kan sättas i 

motsats till en kvantitativ forskning där man istället försöker säkerställa en statistisk 

korrekthet genom till exempel större enkätundersökningar med fasta svarsalternativ, eller där 

det finns mer exakt mätbara värden så som en befolknings genomsnittsålder. Sökandet sker 

med större objektiv strävan och målet är ofta en större datamängd. Kvalitativ forskning är ofta 

i motsats mer begränsad och söker mer subjektiva data genom observationer, intervjuer och 

frågeställningar med utrymme för öppna svar. (Ahrne & Svensson, 2011, s. 44) 

 

Karin Rönnerman menar i Aktionsforskning i praktiken (2004, s 13-20) att aktionsforskning 

erbjuder möjligheten att ha ett direkt inflytande på det man studerar. Man både iscensätter och 

studerar en handling. Tänkandet och handlandet står i direkt relation och genom att själv vara 

en del av processen så kan man ”ofiltrerat” reflektera över densamma. Tanken är att man får 

en direkt insyn och relation till handlingar och konsekvenser, och att man genom denna 

delaktighet kan skapa bättre förutsättningar för förståelse och vidare agerande. Givet dessa 

premisser för aktionsforskning och att jag ofrånkomligen var en del av forskningssubjektet 

genom min direkta påverkan, så upplevde jag detta som en god metod för att pröva min 

modell i denna studie.  

 

Modellen som jag konstruerade baserades på det geometriska pusslet tangram (tangram 

presenteras djupare i avsnittet undersökning, s. 18, samt bilaga 1 & 2, s. 33, 34). Denna 

modell presenterades sedan genom flera olika moment där även en fantasifull saga hade en 

roll under en period av tre veckor under höstterminen 2014. För att försöka ge möjlighet till 

en mer känsloförankrad upplevelse var också ett vidare syfte i de estetiska aktiviteterna att 

försöka tilltala flera olika sinnen, så som hörsel, syn, känsel etc. Tanken med detta var att 

öppna upp för olika vägar till känsloförankring då vi utifrån min teoretiska bakgrund utgår 
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från olika individuella villkor.  

 

 

4.2 Urval 

 

Urvalet för denna studie var 19 barn på en avdelning vid en förskola i åldern 3-5 

(storbarnsavdelning). Studien utfördes med dessa delade i två grupper om 9 och 10 barn. En 

grupp (10) prövades mot min modell med förlängda estetiska element (sagan) och den andra 

(9) fungerade som kontrollgrupp (varför jag uttrycker sagan som ett förlängt estetiskt element 

är för att tangram i sig kan ses som estetiskt). I kontrollgruppen presenterades samma 

geometriska former, men utan tillägget av sagan. Detta för att se om de olika försöken 

uppvisade någon skillnad. Båda grupperna genomgick liknande processer gällande tid och 

dokumentation etc. Resultaten som senare kommer att presenteras är dock i huvudsak 

baserade på 7 barn från kontrollgruppen och 8 barn från försöksgruppen. Detta då de andra 

inte var med vid varje tillfälle och inte haft samma förutsättningar för vidare utvärdering.     

 

 

4.3 Datainsamlingsmetod 

 

Alla processer dokumenterades genom antingen videofilm och/eller foto. Efter varje aktivitet 

(med eller utan saga) gjordes också anteckningar för att beskriva vad som skett. Filmer och 

foton reflekterades över inom verksamheten och överfördes till mina anteckningar. 

Anteckningarna har varit min huvudsakliga källa för resultat och analys.  

 

Ledorden för mina observationer och min dokumentation var: om man visade intresse, om 

man var deltagande, upplevelsen av lustfylldhet, samt allmän förståelse för det presenterade 

materialet och om detta omsattes i vidare bruk i andra sammanhang. Mina teoretiska 

utgångspunkter har legat till grund för mina ledord, och dessa kommer sedan även att ligga till 

grund för min analys där teorierna igen belyses genom mina fynd.      
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4.4 Etisk förhållning 

 

Inför studien har jag tagit del av de etiska principer som Vetenskapsrådet förordar. Det finns fyra 

huvudkrav och dessa har legat till grund för utformandet av studien: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I denna studie förekommer inga 

namngivningar av vare sig barn eller annan personal. Förskolan och avdelningen där studien tog 

plats nämns sedermera inte heller. Alla anteckningarna har förvarats säkert och är helt 

avidentifierade. Jag kontaktade personalen före studien och bad dem dela ut ett brev till alla 

vårdnadshavare där jag redogjorde för vad jag tänkt göra samt hur detta skulle ske, samt 

kontaktinformation till mig. Brevet beskrev vad syftet och ändamålet var och hur 

dokumentation skulle hanteras. Jag uttryckte också att alla inblandande kommer att vara 

avidentifierade och att man när som helst kan avbryta sitt barns medverkan. Som nämnt så 

stannade all foto och filmdokumentation i verksamheten och även detta uttrycktes i brevet. 

Gemensamt med brevet delades även en talong ut om samtycke (om man godkände sitt barns 

delaktighet). Samtycke gavs från samtliga vårdnadshavare. Inför studien upprättades också ett 

sedvanligt sekretessavtal mot verksamheten där jag förbinder mig att värna förskolans 

sekretess. 

 

 

4.5 Validitet och reliabilitet. 

 

Validitet står för giltighet och är ett mått för att påvisa om man mäter det som det var avsett att 

mäta. Det är också ett mått för forskaren att påvisa ärlighet och objektivitet, och hur man själv 

kan visa på begränsningar och tillkortakommanden. Reliabilitet står för tillförlitlighet och är 

ett mått för hur man kan visa på om studiens syfte och metoder är tillräckligt definierade för 

att påvisa de fynd som görs, och om någon annan kan använda dessa definitioner för att nå 

samma resultat. (Kullberg, 2009, s. 73ff) 

    

Vid kvalitativa undersökningar utgår man ofta ifrån ett mindre urval, i mitt fall 19 barn, och 

det är viktigt att poängtera att resultaten som man kan dra av en sådan undersökning inte 

behöver betyda att man finner sanningen med stort S. För att öka trovärdigheten inom 

kvalitativ forskning finns därför lite olika verktyg att förhålla sig till så som transparens och 

triangulering. Med triangulering menas att kombinera olika metoder för en bättre beskrivning 
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och träffsäkerhet gällande ett studieobjekt, och med transparens menas att 

forskningsprocessen skall vara just transparent, att den skall vara genomskinlig och tydlig 

samt att man skall kunna följa och förstå den. (Ahrne & Svensson, 2011, s. 27) 

   I min studie har jag valt att fokusera på transparens och min intention är att försöka 

tydligöra så tydligt som möjligt hur jag gått tillväga, samt på vad jag baserar mina 

resonemang. Min studie är dock konstruerad, utförd och analyserad av mig, och det är något 

som kan skapa svårigheter för någon annan att exakt kunna reproducera den. Men givet min 

insyn i detta hoppas jag vara så transparent som möjligt.  

 

Men i relation till validitet och reliabilitet så är min subjektiva roll i studien en problematik 

som bör diskuteras. Hur jag presenterar saker och vilken entusiasm jag möjligen visar får en 

möjligen avgörande betydelse. Detta är förmodligen dock en generell sanning, lärandeformer 

av alla slag drar säkert fördel av att presenteras och genomföras engagerat och lustfyllt. Detta 

påvisas också i litteraturen som ligger till grund för studien gällande både matematik och 

estetik.  Både Doverborg & Emanuelsson (2006, s. 129) och Dahlbeck & Gustavsson (2005, s. 

30) uttrycker hur mottagandet är direkt avhängigt lärarens/pedagogens syn, inställning och 

dens handlande. Det ena (pedagogens förhållning) står i direkt relation till det andra 

(mottagande/lärande).  

   Jag instämmer med ovan författare om att inlevelsen och uttrycket för lärprocessen ligger i 

lärandets essens, och kanske speciellt när det gäller estetiska aktiviteter där fantasi och 

kreativitet är beståndsdelar. Mottagandet av något kommer högst sannolikt stå i förhållande 

till hur det presenterats. Jag har dock försökt att parera detta genom att, i min uppfattning, visa 

samma typ av entusiasm vid alla moment. Och jag hoppas att jag genom mitt 

uppmärksammande av detta förhållit mig så rättvist som möjligt. Denna problematik har 

också legat till grund varför jag valde att skapa olika brev som drev aktiviteterna. Det är ett 

försök att i viss mån avskilja mig från materialet och aktiviteterna. 
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5. Undersökning. 

 

Valet av hur skulle jag utforma min aktionsforskning (vilka processer som jag skulle sätta 

igång och följa upp) föll på att använda mig av ett geometriskt pussel som kallas för tangram. 

Det består av sju geometriska former (1 kvadrat, 1 parallellogram, 5 rätvinkliga trianglar) som 

tillsammans bildar en gemensam kvadrat (se bilaga 1, s. 33). Utifrån de här geometriska 

formerna kan man bilda olika figurer så som djur, hus, träd eller vad som helst som fantasin 

tillåter. Tangram är ett öppet och kreativt verktyg utan färdiga svar eller krav och valdes så att 

båda grupper skulle ha en kreativ och ledig bas för sin process. Motivet av tangram var att 

fungera som ett brobygge till att öppna upp för individuella kopplingar och uttryck, men 

också för att i enlighet med den radikala estetiken ta ett steg bort från en mer formell och icke 

individuellt (skol)styrd aktivitet. Denna dubbelhet i tangram presenterade en god grund för 

min ansats, det är kreativt utan ett facit, men det är baserat på faktiska geometriska former. 

Jag upplevde det som ett bra verktyg att applicera vidare estetiska inslag på, men som även 

fungerade på ett bra sätt utan. 

 

Studien utfördes med två olika grupper i sex olika steg vid tre olika tillfällen (varje grupp var 

med på tre tillfällen). Tre tillfällen där tangram/geometri användes tillsammans med ett 

fantasifullt estetiskt inslag (sagan), och tre tillfällen där tangram/geometri behandlades utan 

detta inslag. Båda grupperna följde samma progressiva följd av aktiviteter. Vid första tillfället 

presenterades formerna. Vid det andra fick man arbeta själv med formerna. Och vid det tredje 

arbetade man tillsammans i grupp med formerna. 

 

För att skapa ett estetiskt inslag där fantasin kunde få verka valde jag att skapa en fantasifigur 

som presenterade materialet i den ena gruppen ”estetiska gruppen”. Vid varje av de tre ovan 

beskriva delarna kom en uppmaning och en presentation via ett ”magiskt brev”. Breven var 

utarbetade i grövre papper och med kanter som var brända för ökad ”trovärdighet”.  

 

5.1 Genomförande 

 

Del 1. 

Introduktionen av de geometriska formerna genom det första brevet skedde vid en 

skogutflykt. Jag hade tidigare varit ute i skogen och placerat brevet där tillsammans med en 
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större ram, ramen och bitarna bildade grunden för tangram (se bilaga 2, s. 34). Brevet sades 

komma ifrån ett magiskt land ifrån någon med ett konstigt namn. Detta var brevets innehåll: 

   

Hej alla barn, det här brevet kommer ifrån ett land som heter Geometri. Jag som skickat 

det heter Aritmetik, och jag skulle behöva er hjälp! Vi har i vårt land alltid haft en spegel 

som är magisk, men nu har den gått sönder, och så länge den är sönder så fungerar inte 

vår fantasi, och då kan vi inte drömma. Så skulle ni vilja vara snälla och hjälpa oss att 

laga spegeln så vi kan börja drömma igen? Här i skogen finns alla bitarna till den, det 

skall finnas 7 stycken. Kom ihåg bara att det kanske kan vara lite lurigt och svårt att hitta 

och få ihop alla bitar. Mvh, Aritmetik. 

 

Del 2. 

Nästa brev levererades vid en sagostund nästföljande vecka. Brevet hade jag denna gång 

placerat i en bok som de höll på att läsa. Detta brev syftade till inspirera ett eget kreativt 

arbete genom att skapa olika figurer med de geometriska formerna ifrån ett tangram (se bilaga 

1, s. 37). Brevets innehåll var: 

 

Hej igen alla barn. Det här är Aritmetik som vill tacka så mycket för att ni hjälpte oss att 

bygga ihop spegeln. Äntligen så kan vi drömma igen. Med det sagt så har ett problem 

uppstått. Vår fantasi nollställdes när spegeln var sönder, så nu vet vi inte vad vi skall 

drömma om? Så denna gång skulle vi behöva er hjälp för att sätta igång vår fantasi. 

Formerna som ni hittade sist, kvadrat, triangel och parallellogram, är vår fantasis grund. 

Ni kan hjälpa vår fantasi att komma igång igen genom att göra egna saker och figurer 

med sådana bitarna. Jag har lagt med en lapp som visar hur ni kan göra. Mvh, Aritmetik. 

 

Del 3. 

Det avslutande steget för denna studie och forskaransats var att gemensamt forma de tidigare 

introducerade geometriska figurerna genom dans. Detta skedde veckan efter det andra steget 

och till detta tillfälle hade jag placerat brevet under en stor matta i förskolans samlingsrum (ett 

stort rum för lek och rörelse). Brevet ”dök upp” i samband med att vi hade rörelse och dans, 

en fysisk aktivitet var alltså redan ingångsatt. Brevet löd:  

 

Hej igen alla barn! Tack för era fina arbeten med de geometriska formerna och figurerna. 

Nu kan vår fantasi äntligen växa igen, och äntligen så drömmer vi igen! På tal om det, jag 
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hade en dröm om att ni tillsammans skapade alla formerna. Kan ni göra det? Jag skulle bli 

jätteglad för de är verkligen mina superfavoriter! Mvh, Aritmetik  

 

Dessa tre ovan delar (introduktion av formerna/tangram, eget arbete med tangram, 

matematikdans) presenterades också för kontrollgruppen, men med skillnaden av att inget 

brev presenterade aktiviteterna. I dessa försök presenterade jag innehållet utan det 

fantasieggande tillägget. Materialet presenterads rätt och slätt och så neutralt som möjligt, 

men med viss entusiasm, så som jag normalt skulle ha presenterat ett nytt material. Jag 

använde mig av samma miljöer och ungefär samma tidsåtgång som i de tidigare försöken. 
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6. Analys och sammanställning av data.  

 

De data som redovisas här är sammanställda utifrån mina anteckningar. Anteckningarna är 

gjorda utifrån mina direkta observationer samt nedtecknade efter reflektioner av min övriga 

dokumentation (foto och film). Resultaten är en sammanställning av dokumentationen utifrån 

mina ledord: intresse, deltagande, lustfylldhet, och om ny kunskap omsattes i andra 

sammanhang. Vidare kommer resultaten att redovisas kvantitativt och kvalitativt 

sammanflätade.  Detta då det inte bara handlar om att bocka av streck när ett barn har verkat 

lustfyllt eller inte, utan det handlar även om en övergripande känsla och uttryck. Hur den 

allmänna sinnesnärvaron har sett ut under hela aktiviteten. Redovisningen kommer att ske i 

kronologisk ordning utifrån aktiviteterna (del 1, 2, 3). Studien och kontrollstudien kommer 

dock att presenteras löpande tillsammans i varje delmoment. Detta för tydlighet då de 

återkommande kontrasteras emot varandra för att visa om någon skillnad uppstått mellan 

metoderna och försöken.  

 

 

6.1 Sammanställning av data 

 

Del. 1 

I den första aktiviteten och vid den första introduktionen av materialet så är tolkningen av 

mina data att det var en klar skillnad gällande den allmänna nyfikenheten och lustfylldheten i 

de två grupperna. Ingången för intresse var liknande mellan de två försöken men det estetiska 

elementet i form av brevet tycks ha stått för en avgörande skillnad här. När geometrin 

(ramen/tangram) presenterades utan brevet föll intresset snabbare. Jag upplevde då heller inte 

att tanken runt aktiviteten och tillhörande begrepp kvarstod speciellt länge, och jag såg heller 

inte något direkt vidare bruk av kunskapen som förmedlats.  

 

I motsats visade försöket med brevet på en förlängd frågeställning och diskussion om de 

geometriska begreppen. Inslaget av fantasi tycks ha haft en avgörande betydelse för 

framförallt ett vidare och förlängt engagemang. Exempelvis: När grunduppgiften var färdig 

(att pussla ihop ett tangram) så fortsatte brevgruppen att diskutera de begrepp som hade 

presenterats. Barnen sökte olika samband både gällande det fantasifulla inslaget som det 

matematiska/geometriska. Barnen började i denna grupp att leta och ropa i skogen efter 
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Aritmetik (något som naturligt uteblev i den andra gruppen). Intressant nog ledde detta 

sökande till andra upptäckter. Man hittade till exempel en gammal lapp på ett träd med siffran 

7, och detta kopplades till att spegeln hade just sju bitar och att detta troligen hade något med 

Aritmetik att göra (siffran fanns även på samma träd när den andra gruppen var där, men då 

gjordes ingen vidare upptäckt gällande detta). Upptäckten ledde till ett än mer dedikerat och 

lustfyllt sökande som resulterade i fyndet av en liten hög med hår i skogen (något djur som 

hade fällt). Direkt konstaterades att detta måste vara delar av Aritmetiks skägg. Det måste ha 

fastnat där när ”han” var där och lämnade brevet. Intressant kulturellt sidospår är att de så 

snabbt gjorde om Aritmetik till en ”han”. Namnet var medvetet valt för att inte uttrycka 

könstillhörighet, men skog och hår ledde nog snabbt till tanken om någon slags tomte? Men 

jag utredde inte detta vidare. Den stora behållningen och det som intresserade mig var istället 

att i gruppen med det estetiska inslaget så behöll de innehållet mycket längre. Genom 

fantasiberättelsen fortsatte diskussionen om de geometriska begreppen. Kvadrater, 

parallellogram och trianglar fick en betydelse som man band till sig. Begreppen kvarstod och 

prövades parallellt med det fantasifulla i brevet. 

 

Summering utifrån ledord: ingången för intresse var liknande och deltagandet var snarlikt 

mellan de två grupperna. Skillnaden bestod framförallt i att brevgruppen längre präglades av 

lustfylldhet och att de klart tydligare omsatte sin kunskap genom sin upplevelse. Processen 

blev förlängd och gav möjlighet till ett förlängt lärande.   

 

Del. 2 

Den andra delens data gällande eget arbete med tangram tolkar jag på ett liknande sätt som i 

den första delen. Det finns ett tydligt uttryck. Kreativiteten och intresset både påbörjades och 

bibehölls på annat sätt när uppgiften presenterades som en fortsättning på sagan via brevet. 

Båda grupperna visade klart intresse och kreativ vilja, men det fanns en klar skillnad gällande 

engagemang och lustfylldhet. Utifrån mitt förlängda motiv att försöka jobba med lite olika 

material och miljöer för att öppna upp för olika sinnliga ingångar, så hände här också något 

intressant i brevgruppen. Flera stycken barn i denna grupp uttryckte med glädje att de kunde 

känna lukten av Aritmetik (troligen ett resultat av de grövre brevpapprena med brända kanter). 

Men det spännande är att lukten kopplades till denna person, och detta med glädje.  

 

Andra skillnader som var avgörande mellan grupperna var också tillägnandet av de 

geometriska begreppen genom ett vidare filosoferande. I brevgruppen fördes ett samtal 
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sinsemellan varandra om hur dessa former möjligen användes i Aritmetiks land Geometri. Det 

vädrades tankar om att geometri möjligen var så som man pratade, och att deras språk kanske 

var matematik? Man undrade då också hur kommunikationen gick till med oss. Kunde de 

flera språk fast geometri var huvudspråket som vi också kunde förstå? Goda tankar, men man 

gick djupare än så till min tillfredställelse, och man undrade vidare: om deras drömmar kan 

skapas av oss genom geometri, påverkar vi då möjligen hela deras liv och deras värld – och 

om vi kan skapa deras drömmar, kan vi även då skapa eventuella mardrömmar, och om man 

då inte gör några former som är läskiga ser vi då till att de inte kan få några läskiga drömmar?  

 

Uppgiften att skapa former ur ett tangram tog sig uttryckligen till helt andra dimensioner när 

fantasielementet las till, och brevgruppen tog sina kreationer långt längre och var mer 

individuella i sina utformningar, och detta med det viktiga tillägget att de geometriska 

benämningarna följde med i det vidare filosoferandet. Med detta sagt så var det inte så att den 

andra gruppen inte tog sig an uppgiften med delaktighet och lustfylldhet etc. Men man tog det 

inte lika långt, och inte med samma personliga anknytning. Skillnaden bestod i mycket av att 

man inte prövade de geometriska begreppen och formerna med samma inlevelse. 

Behållningen tycktes inte lika stor och välviljan till fördjupning var inte lika tydlig. 

Brevgruppen tyckte i mycket större utsträckning att begreppen var spännande och intresset 

var stort för att ”smaka” på begreppen (parallellogram var extra spännande). I kontrollgruppen 

så var känslan tydligare av att materialet var främmande, vilket jag upplevde som att det ledde 

till att man uppfattade det som lite svårare. 

 

Summering utifrån ledord: det initiala intresset var även här likartat, skillnaden bestod i hur 

länge det kvarstod. Brevgruppen höll intresset klart längre. Deltagandet var också här 

välvilligt från en början, skillnaden bestod i att kontrollgruppen i stort inte kvarhöll 

engagemanget lika länge. Gällande lustfylldhet och hur kunskapen förlängdes i andra 

sammanhang var skillnaden tillsynes stor. Brevgruppen tog det till en helt annan nivå.  

 

Del. 3 

Sista delen (där vi skulle dansa formerna tillsammans) fortsatte i samma anda med vissa 

skillnader mellan grupperna. Vid detta avslutande steg så hade samtliga haft en upprepad 

kontakt med de olika geometriska formerna och begreppen, men de tidigare skillnaderna 

mellan grupperna gällande intresse och lustfylldhet bestod. En skillnad som presenterade sig 

för första gången genom de olika försöken var här att alla inte ville vara med. 
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Delaktighetsaspekten gjorde sig hörd. Två i kontrollgruppen och en i brevgruppen ville inte 

delta i aktiviteten. Resterande i båda grupper genomförde aktiviteten, men fokuset och 

lustfylldheten var klart tydligare i brevgruppen. Men det sagt så var min upplevelse, och något 

som tolkningarna av mina data visar på, att det allmänna intresset var lägre i båda grupperna. 

Detta kanske för att aktiviteten som sådan inte var lika intressant, eller för att det rent 

generellt var en dålig dag, eller för att man tröttnat på konceptet?  Likväl påvisades en 

skillnad till fördel för brevgruppen. Man ville lite mer, man ville gå Aritmetik tillmötes genom 

att uttrycka sig själv och forma tillsammans.  

 

Summering utifrån ledord: som nämnt var ingången för intresse och lustfylldhet liknande som 

i tidigare aktiviteter men allmänt lägre i båda grupper. Brevgruppen bibehöll dock dessa 

längre. Deltagandet var också som uttryckt något mindre vid denna aktivitet i båda grupper. 

Gällande omsättning av kunskap i andra sammanhang så var det inget som 

uppmärksammades här. Däremot var väl denna sista aktivitet omvänd i denna fråga, det man 

tagit del av innan omsattes här genom dans. De tidigare aktiviteterna låg till grund för 

förutsättningarna här. Något som då kanske kan ligga till grund för utfallet att brevgruppen 

tydligare visade förlängt intresse och engagemang. 

 

 

6.2 Analys 

 

Mitt analysverktyg är som tidigare uttryckt baserat på min teoretiska grund, vilka jag utgått 

ifrån vid utformandet av mina ledord (intresse, delaktighet, lustfylldhet, omsättning i andra 

sammanhang). Ledorden har varit drivande för denna studies observationer och dess 

dokumentation. Dessa begrepp kommer löpande att behandlas i analysen och jag kommer inte 

lika tydligt separera aktiviteterna så som skedde i resultat avsnittet. Anledningen är för att jag 

i många fall finner att de står i direkt relation och behöver avhandlas i en gemensam kontext. 

 

Min upplevelse är att en avgörande faktor har varit att man genom ett fantasiskapande skapat 

en mer övergripande lustfylldhet samt presenterat en god ingång för individuell tolkning. 

Fantasins vikt, som den presenteras i min teoretiska bas, tolkar jag i denna studie som 

avgörande för skapa en ingång för individuell frihet. Genom det estetiska skapades ett 

utrymme för att själv skapa mening utifrån sin egen fantasi. Lärandet omsätts utifrån sig själv 
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istället för en kanske annars upplevd framställning av rätt och fel - att man istället direkt 

skulle konfronteras med ett rätt och ett fel sätt att omsätta den presenterade lärprocessen. 

Denna tolkning upplever jag vara applicerbar på alla aktiviteter i studien men inte minst på 

ingången i projektet. Men det individuella spåret gavs också ett mer praktiskt uttryck vid den 

andra aktiviteten. Man utgår ifrån individens tolkning och det finns inga fel, vad man än 

skapar är per automatik rätt. Fantasin är tom i landet Geometri så allt är välkommet. Båda 

grupperna hade samma individuella förutsättningar här, men fantasiinslaget tycks ha varit den 

stora skillnaden. Möjligen påverkas även det fysiska materialet av denna fantasikoppling. 

Genom att ta del av materialet genom en fantasibildning så kanske det får en annan 

meningsfullhet. Saxar, papper och linjaler etc. blir ett medel mot något i större utsträckning. 

 

Utifrån den radikala estetikens perspektiv skapar man då kanske via sagan en meningsfullhet, 

det estetiska skapar ett uttryck för förmedlandet av något betydelsefullt och nödvändigt. 

Därigenom kopplas då detta också till individers delaktighet då man utgår ifrån individens 

egna tankar och förutsättningar, man ser till personliga uttryck och intryck (Thavenius, 2002: 

2004, kap 4). Just denna kombination och interaktion av det abstrakta och det konkreta är 

också direkt grundat i den radikala estetiken och ses som en förutsättning för vidare 

utveckling av intellektet.  

   Ilona Antal-Lundström (2006, s. 27f) beskriver vidare just fördelarna med utvecklingen av 

de två uttrycken. Något som i mitt fall representeras av den mer abstrakta matematiken och 

den mer konkreta geometrin, den mer abstrakta fantasin och den mer konkreta sagan. Hon 

menar att abstrakta medier som matematik och musik är högst fördelaktiga för att utveckla sin 

förmåga att förstå olika strukturer och logiska sammanband, samt för att öva sin abstraktions 

och genrealiseringsförmåga. Det finns en växelverkan, men samtidigt så måste de inte vara 

bundna till varandra. Det ena kan ge det andra, men det måste inte vara bundet till det. Att 

abstraherande aktiviteter kan ge förutsättningar för att utveckla ett symboliskt tänkande, men 

att det inte måste vara bundet till ett konkret svar. Dessa tankar återfinns även i Vygotskijs 

teoribygge som jag refererat. Vikten av abstraktion och hur man via symboliskt tänkande 

(Smidt 2010, s.146f) kan sammanbinda det konkreta och det abstrakta (kotte till bil), och hur 

man då kan koppla detta till sin erfarenhet och vad som kanske är meningsfullt ur ett 

individuellt perspektiv. En tolkning som då kan göras är att dessa teoriers ”meningsfullhet” 

troligen är av stor betydelse vid de abstraherande aktiviteter jag bedrivit.  

 

Så här långt upplever jag klart en röd tråd genom hur min studie och mina data reflekteras i 
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teorierna. Ovan teorier har onekligen ett förklarningsvärde för hur mitt arbete har fallit ut. En 

annan teori som jag upplever har ett stort förklaringsvärde är den som Svenaeus (2009, s. 96f) 

och Lundberg Bouquelons (2010, s. 14) hänvisar till och diskuterar om att känsloförankra 

upplevelser. Min väg var ju att försöka göra detta genom fantasin, och resultaten tycks påvisa 

att genom fantasielementet så skapades en lustfylldhet som inte var lika tydlig i 

kontrollgruppen. Lustfylldheten var kanske just det som vidare ledde till intresse och 

delaktighet, som i sin tur resulterade i djupare insyn och större förståelse för de matematiska 

begreppen. Via fantasielementet så upplevdes också att fler sinnen väcktes till liv, den 

personliga upplevelsen genom sin egen fantasi tycktes skärpa sinnesintrycken och göra dem 

mer lyhörda och synkade. Man kopplade till sig själv och sin ingång. Inte minst sagt genom 

de uttryckta kopplingarna till tomtar och att man kände igen en lukt etc. Utan att exakt kunna 

påvisa det så är det möjligen så att denna teori, om att känsloförankra sinnesintryck, nog med 

större enkelhet skulle kunna förklara resultatfördelningen av mina data. För att väcka ett 

intresse genom lustfylldhet blir möjligen ett självändamål, och rent naturligt följer då 

resterande lärande genom en vilja att söka meningsfullhet? Vi vill enligt samtliga teorier jag 

hänvisat till, uppleva någon form av meningsfullhet, meningsfullheten ser lite olika ut i de 

olika teorierna, men det är ett återkommande uttryck som inte känns långsökt att applicera på 

mina data. Just denna känsla av ”mening” kanske är en delförklaring. Att vara kreativ och ta 

in kunskap kanske är lättare utifrån en känsla, så som till exempel lust eller empati? 

 

Som avslutning för hur jag betraktat och analyserat mina data utifrån min teoretiska bas 

kommer jag här återigen att belysa Vygotskij. Även hans tankar upplever jag bibehållit den 

röda tråd som jag sett genom tidigare teorier kopplat till min studie. Vygotskij (1995, s. 12-16: 

2001, s. 7-15) menar som jag inledningsvis beskrev att känsla och tanke hör ihop, och att det 

är i upplevelsen eller skapandet som samspelet sker mellan känsla och tanke. ”Upplevelsen” i 

den här studien blir då central. Upplevelsen skapas genom individens fantasi via en saga för 

att på så sätt skapa en lustfylldhet och/eller nyfikenhet. Detta processas och förfinas sedan 

genom vidare möjligt kunskapsgivande uttryck så som tangram och dans. Föreningen av tanke 

och känsla utgår ifrån individen. Och i kombination med dessa andra uttryck skapas goda 

möjligheter för förenandet av känsla och tanke, tanke och handling och känslans motivation.  
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7. Resultat och diskussion. 

 

7.1 Resultat utifrån frågeställning. 

 

 Kan man dra fördel av estetiska element för att påverka en matematisk 

lärprocess genom känsloförankring utifrån en koppling till fantasin?  

 Kan abstrakta estetiska upplevelser vara hjälpsamt för att utveckla ett abstrakt 

matematiskt tänkande?  

 Kan sådana upplevelser och element leda till ett lustfyllt lärande?  

 Hur kan estetik definieras, finns en definition som kan prövas utifrån mitt 

syfte? 

 

Utifrån studiens frågeställning är jag med hänsyn till mina data och min analys böjd åt 

att svara ja på de första tre frågorna. Givet de skilda resultaten för de två grupperna så 

är intrycket att man absolut kan dra fördel av fantasi, känsla och estetik. Problemet 

som visar sig är dock att studien inte kan visa på exakt vad som står för skillnaden, 

vilken av faktorerna, eller om det är en kombination som är avgörande. Detta problem 

kan dock belysas utifrån min sista frågeställning: om det finns en definition av estetik 

som kan prövas utifrån mitt syfte, och då står det mig klart att det som framkommit i 

denna studie är att estetik är definierat utifrån de sakerna som jag undersökt; känsla, 

meningsfullhet, fantasi och lustfylldhet. Jag utgick med de som skilda från varandra, 

men underlaget i studien har för dem samman. I denna studie är estetik definierat som 

något som är just kopplat till de känslorna och uttrycken. Så det inledande problemet 

med att jag inte kan svara på vilken faktor som är avgörande kanske också är svaret då 

de samtidigt sammankopplas i en gemensam definition av estetik. 

 

Gällande frågeställningen om abstrakt tänkande så skall man vara tydlig med att studien är för 

kort för att se någon utveckling av tänkandet. Men givet min teoretiska ingång och mina 

insamlade data så tyder studien på att detta är en god väg att öva abstraktion. Intressant är 

vidare utifrån ett perspektiv av symbolfunktion hur formerna omsattes till betydelser i 

Aritmetiks värld, hur de konkreta formerna fick en vidare mening genom barnens 

abstraherande och fantiserande. Detta resonemang leder till och besvarar även min 

frågeställning gällande hur estetiska element skulle kunna leda till ett lustfyllt lärande. 
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Barnens motivation till att arbeta med de geometriska formerna var direkt bundet till 

en känsla av att man åstadkom något meningsfullt, man hjälpte Aritmetik och detta 

gjordes lustbetonat. Känslans betydelse för motivation och hur det kan kopplas till lust 

är en god förklaring. 

 

 

7.2 Resultatdiskussion. 

 

Utifrån min begynnande ansats om att pröva några teoriers innehåll gällande estetik, fantasi, 

matematik och känslor, så har ett mer sammansatt begreppsbygge vävts ihop. Varje delsteg 

har visat sig fruktbart om än inte på något sätt uttömt eller till fullo förstått. Genomgången har 

klart givet mig en del gällande omsättandet av en tanke till handling. Något som jag då direkt 

relaterar till mitt yrke som förskollärare. Att undersöka samt underbygga vad och varför man 

vill bedriva en viss praktik. Om stöds finns för förhållningar man vill följa etc. I denna studie 

har vissa delar klart förstärkts och underbyggts på ett sådant sätt, även om mycket kvarstår.  

   De teorier som jag avsedde att undersöka i denna studie kan igenom denna studie i viss mån 

styrkas. De tycks svara mot mina resultat och tillsynes verkar ett korrelerat förhållande 

framträda, ett orsakssamband mellan lärande, lustfylldhet, fantasi och känsloförankring under 

en gemensam definition av estetik. Men det är svårt att fullt styrka ett samband med en så här 

liten studie och ett så litet urval. Min slutgiltiga insikt om en förenad definition av estetik får 

också en påverkan på studiens validitet och reliabilitet. Man kan klart argumentera att studien 

inte är tillräckligt avgränsad och väldefinierad. Men det finns även andra möjliga felkällor 

som jag inte helt kan eliminera. Resultaten kan också bero på att barnen i de två grupperna 

hade olika ingångar och förkunskaper gällande innehållet i aktiviteterna. Det gjordes inga 

förstudier för att mäta detta, och det är en brist och möjlig felkälla. Grupperna hade kanske 

rent slumpartat olika förutsättningar.  

   Med det sagt så är en slutsats som man kan dra av denna studie: att ett matematiskt lärande 

genom en fantasiverkande och lustfylld estetik verkar vara mycket gynnsamt.   
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8. Slutord. 

 

Arbetet med uppsatsen har varit lärorikt och intressant, och det är med en ödmjuk känsla som 

jag avslutar denna studie. En stor behållning med denna studie har varit att direkt utgå från 

teori och se hur det kan omsättas praktiskt. Men mycket vill ha mer och jag upplever detta 

arbete som en presentation och ingång i ett möjligt mycket större arbete. Men kultur och 

estetik är kanske ofrånkomligt svåra att definiera, och det kanske är en av grunderna till 

svårigheterna som framkommit i denna studie där man faktiskt försöker sig på att göra just 

det.  

   Och med de tankarna lämnar jag nu detta arbete med några väl valda ord från John Dewey 

(se Hjort, 2011, s. 15.): 

 

Och det finns kanske ingen bättre definition av kulturbegreppet än att kultur är att 

ständigt vidga och förfina sin förmåga att skapa och förstå mening.  
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