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Matematikpraktiker i förskolan 

En diskursanalys 

Åsa Persson och Sofia Selander Eriwala 

Sammanfattning 

Studiens syfte var att ta reda på hur matematikpraktikerna i förskolan ser ut och att undersöka vilka 

diskurser som styr dem. Detta gjordes genom diskursanalyser, först av  tidigare forskning och 

litteratur, sedan av insamlat datamaterial från den intervjustudie vi själva har utfört. Vi har frågat oss 

huruvida läst litteratur och tidigare forskning ger en rättvisande bild av hur matematikpraktikerna i 

förskolan verkligen ser ut och vi gjorde därför en jämförelse mellan resultaten i våra båda analyser. 

Som datainsamlingsmetod genomförde vi multimodala intervjuer, vilka innefattar flera uttryck. 

Förutom att muntligt intervjua  förskollärare har vi, tillsammans med förskollärarna, även tittat på den 

matematiska miljön och dokument. Genom att på detta sätt komplettera informanternas utsagor, fick vi 

en mer komplex empiri och därmed en djupare inblick i förskolans matematikpraktiker, vilket i sin tur 

ger vårt resultat mer tyngd. Huvudresultatet i vår intervjustudie är att förskolans läroplan, Lpfö98 

(Skolverket 2010), tydligt styr förskolans matematikpraktiker. Vi kan ur insamlat datamaterial se att 

läroplanen påverkar pedagogerna, vilket följaktligen styr valet av innehåll i matematikpraktikerna. Vi 

kan utifrån detta dra slutsatsen att man arbetar i enlighet med vad litteratur och tidigare forskning 

förespråkar. Således är man inte längre i den okunskapsdiskurs som viss litteratur och tidigare 

forskning framhåller. 
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Förord 

Vi som arbetat med denna uppsats heter Åsa Persson och Sofia Selander Eriwala. Med denna uppsats 

avslutar vi vår förskollärarutbildning på Stockholms universitet. Inför matematikkursen i termin sex 

var vi båda negativt inställda men blev positivt överraskade. Kursen öppnade våra ögon för vad 

matematik är och kan vara. Detta fick oss att fundera på hur arbetet med matematik ser ut i förskolan 

och på hur verksamma pedagogers inställning till matematik påverkar matematikpraktikerna i 

förskolan. Dessa funderingar blev grunden för denna uppsats. 

Arbetet med denna uppsats har varit både lärorikt och intressant och vi har många att tacka för att 

genomförandet av denna studie har varit möjligt. Inledningsvis vill vi tacka de tre medverkande 

förskollärarna. Vi vill tacka de studiekamrater som har stöttat oss under arbetets gång. Ett speciellt 

tack riktas till vår handledare Hillevi Lenz Taguchi som varit till stor hjälp under detta arbete och som 

bidragit med mycket ny inspiration. Sist men inte minst vill vi tacka våra familjer och vänner som 

under hela tiden funnits vid vår sida, inte bara under arbetet med denna uppsats utan under hela vår 

utbildning. 

 

Åsa Persson och Sofia Selander Eriwala
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Inledning 

Vi upplever det som att många, inklusive vi själva, har negativa minnen från matematiken i skolan. 

När vi, under förskollärarutbildningen vid Stockholms universitet, läste matematik blev vi båda 

positivt överraskade av hur mycket matematik man kan se i en vanlig vardagssituation. Detta var något 

vi inte alls varit medvetna om innan. Vi blev i matematikkursen introducerade till ett antal 

matematiska områden: taluppfattning, sortering, mätning, rumsuppfattning och mönster. Dessa 

matematiska områden kopplar vi till läroplanens kanske mest övergripande strävansmål kring 

matematik där förskolan ska sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och 

riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, 

tid och förändring” (Lpfö 98, Skolverket 2010, s.10). 

Vi menar att det är viktigt att barnen i förskolan får möta alla matematiska områden och möta olika 

matematiska begrepp. Vi tänker oss att barnen genom att få uppleva olika former av matematik på ett 

konkret, lekfullt och lustfyllt sätt kan få en djupare förståelse för matematik. Kanske kan detta hjälpa 

dem att i framtiden kunna relatera den något mer abstrakta skolmatematiken till verkligheten och 

därmed förstå den bättre. Vi frågar oss dock om barnen verkligen får tillfälle att på olika sätt möta alla 

matematiska områden under sin tid i förskolan eftersom vi i den övergripande delen av vår litteratur 

har stött på påståendet: ”Matematik är så mycket mer än att bara räkna!” ”Matematiken finns 

överallt!” Utifrån litteraturen gör vi därför antagandet att den dominerande synen på matematik i 

förskolan just handlar om, eller kanske snarare har handlat om siffror, antalsuppfattning och om att 

räkna.  

Tidigare forskning, exempelvis Doverborg (2006) och Palmer (2010), har också visat att pedagogernas 

föreställningar om matematik och känslor i förhållande till ämnet ofta styr vilket innehåll som arbetas 

med och hur arbetet med barnen organiseras och planeras. Olika föreställningar och idéer (det vi i 

detta arbete kallar diskurser) styr innehåll och arbetsformer i förskolans verksamhet som därmed 

genomförs på specifika sätt (det vi i detta arbete kallar diskursiva praktiker). Litteratur och tidigare 

forskning verkar alltså utgå från att det i förskolan råder okunskap och osäkerhet bland pedagogerna 

vad gäller arbetet med matematik. Utifrån detta beskrivs sedan på vilket sätt matematik är så mycket 

mer än att räkna och det ges många konkreta förslag på hur man som pedagog praktiskt kan arbeta 

med matematik i förskolan. Litteratur och tidigare forskning skulle alltså kunna ses som en reaktion 

mot den okunskap och osäkerhet som sägs råda i förskolan. Vi frågar oss dock om den diskurs som 

litteratur och tidigare forskning strävar efter att frångå, verkligen finns kvar i förskolan? Kan det vara 

så att forskningen och litteraturen redan har haft genomslag i förskolan och i så fall, betyder det att 

motdiskursen, alltså att matematik inte enbart handlar om att räkna, har förvandlats till en 

dominerande diskurs i förskoleverksamheten? Detta gör oss nyfikna på att undersöka huruvida den 

beskrivning av förskolans matematikpraktiker som görs i vår utvalda litteratur och tidigare forskning 

stämmer överrens med förskoleverksamheter.  

För att kunna undersöka detta på bästa sätt utgår vi från ett diskursteoretiskt perspektiv och gör 

kvalitativa intervjuer med förskollärare då detta synliggör de diskursiva praktikerna vilka vi 

dekonstruerar för att hitta styrande diskurser. Innan detta analyserar vi utvald litteratur och tidigare 

forskning för att få syn på vilka diskurser som där verkar dominera. Analysernas resultat jämförs 

avslutningsvis. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna studie är att undersöka vilka dominerande föreställningar (diskurser) bland 

förskollärarna/pedagogerna som avgör hur det arbetas med matematik i förskolan. Detta görs i två 

steg: först genom att analysera tidigare forskning och litteratur och sedan analyseras insamlat 

datamaterial från intervjuerna. Som en del av detta undersöker vi om något eller några av de 

matematiska områdena (taluppfattning, sortering, mätning, rumsuppfattning och mönster) dominerar. 

Vi vill alltså titta på vilka diskursiva praktiker diskurserna genererar i den praktik som beskrivs i 

utvald litteratur och tidigare forskning samt i, från intervjustudien, insamlat datamaterial för att göra 

en jämförelse dem emellan. För att göra detta utgår vi från följande frågeställningar: 

1. Vilka dominerande föreställningar (diskurser) hos förskollärarna/pedagogerna styr 

matematikpraktikerna i förskolan, utifrån såväl litteraturen som i den undersökta 

verksamheten?  

2. Vilka är de dominerande matematikpraktikernas innehåll, i termer av de olika matematiska 

områdena, i såväl litteraturen som i verksamheten vi undersöker?  

3. Går det att observera något i den pedagogiska miljöns innehåll som tyder på att något eller 

några matematiska områden dominerar i den undersökta verksamheten? 

Disposition 

Nedan följer en beskrivning av hur vi valt att strukturera uppsatsen.  

En begreppsförklaring förklarar ett antal, i uppsatsen, ofta förekommande begrepp. Vårt valda 

teoretiska perspektiv förklaras sedan med hjälp av ett antal, för teorin, centrala begrepp. Tidigare 

forskning och litteratur vi valt att studera presenteras och här görs även en diskursanalys.  Denna 

analys görs för att besvara våra frågeställningar gällande vad som framställs i litteratur och tidigare 

forskning. Här redogörs även för hur vi gått tillväga i denna första analys.  

Under avsnittet metod beskrivs vilka etiska ställningstaganden vi gjort. Vidare beskrivs intervju som, i 

vår undersökning av förskoleverksamheterna, är vår valda datainsamlingsmetod. Denna metod 

använder vi för att få svar på våra frågeställningar vad gäller den undersökta praktiken. Våra intervjuer 

delas in i tre moment. Vi väljer att kalla vår intervjumetod för en ”multimodal” intervju, eftersom den 

inkluderar flera olika uttryck såsom språk, miljö och skrivna dokument. Detta beskrivs närmare under 

metodavsnittet. I detta avsnitt beskrivs också intervjustudiens urval avgränsningar, 

undersökningspersoner, insamlingsmetod och genomförande samt hur vi bearbetat och analyserat vårt 

insamlade material. Avsnittet avslutas med en reflektion kring vår studies kvalitet.  

I avsnittet resultat och analys redovisas vår analys samt vårt resultat av vår genomförda 

intervjustudie. Detta redovisas här i förhållande till det resultat vi kommit fram till i vår tidigare analys 

av tidigare forskning och litteratur och det görs här en jämförelse av de båda resultaten. Resultaten 

diskuteras sedan i avsnittet diskussion. I denna diskussion besvaras även våra frågeställningar. Vi 

presenterar sedan de slutsatser vi kommit fram till i vår studie. Avslutningsvis ges förslag på vidare 

forskning inom ämnet.  
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Begreppsförklaring 

En tydlig definition av centrala begrepp kan underlätta den fortsatta läsningen av vår studie. Därför ger 

vi här vår begreppsbestämning av ett antal återkommande begrepp. Centrala teoretiska eller 

metodologiska begrepp tas dock inte upp här, utan definieras och beskrivs under rubrikerna teori 

respektive metod.  

Pedagog, förskollärare och lärare 

Inledningsvis vill vi definiera och därmed förklara hur vi använder oss av begreppen: pedagog, 

förskollärare och lärare, då de är begrepp som ofta förekommer och har en central roll i vår studie. Vi 

väljer att i analysen av litteratur och tidigare forskning följa de benämningar som där används. Vi 

hittar i litteratur och tidigare forskning alla de tre ovan nämnda begreppen. Pedagoger är i vår tolkning 

alla verksamma i barngrupp på förskola. Förskollärare och lärare i förskola är pedagoger med 

högskole/universitetsutbildning. I analysen av vår egen intervjustudie använder vi oss enbart av 

begreppet förskollärare eftersom det enbart är högskole/universitetsutbildade pedagoger vi intervjuat.  

I en stor del av litteratur och tidigare forskning används ordet pedagoger medan vi alltså i vår 

undersökning skriver om förskollärare. Eftersom vi analyserar både litteratur och tidigare forskning 

samt material insamlat i vår intervjustudie väljer vi att i syfte och frågeställningar använda båda 

benämningarna. 

Fem matematiska områden 

Vi kommer nedan att presentera de centrala begrepp som gäller de fem matematiska områdena (sortera 

och klassificera, rumsuppfattning, mönster, jämföra och mäta samt taluppfattning) vilka utgår från 

läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010, s. 10), som vi redan i inledningen nämner. Detta 

gör vi för att de läsare som inte är familjära med dessa begrepp förstår vad dessa innebär. 

Vi vill genom hela vår studie följa samma tydliga indelning och definition av de olika områdena och 

har valt att göra detta utifrån de matematiska områden vi fick presenterade för oss i matematikkursen 

och vilka Anna Kärre definierar i sin bok Lekfull matematik i förskolan (2013). Vi presenterar nedan 

de fem olika områdena och ger några exempel på vad de kan innebära i en förskoleverksamhet. Vi vill 

dock klargöra att de matematiska områdena ibland kan vara svåra att hålla isär och att olika sorters 

matematik ofta sker samtidigt. 

Sortera och klassificera 

Det handlar här om att se likheter och olikheter. I förskolan kan det vara att sortera och klassificera 

knappar eller leksaker efter olika kriterier och att uppmuntra barnen att förklara hur de tänker. I detta 

område kan man också inkludera statistik. Det kan vara att göra ordningar genom att gruppera 

information och sammanställa till protokoll eller diagram för att tydliggöra resultatet. Ett 

stapeldiagram kan barnen göra på flera olika sätt, exempelvis med hjälp av lego eller klossar (Kärre 

2013, s. 74-88). 
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Rumsuppfattning 

Det rör sig här om rumsförståelse och rumsbegrepp. Barn i förskolan kan på konkreta sätt, i naturliga 

situationer, lära sig begrepp som beskriver bland annat placering och riktning. Exempelvis kan en 

matsituation vara ett tillfälle att lyfta begrepp som framför, bakom, höger och vänster. Att bygga en 

koja och krypa in i den kan ses som ett utforskande av rymd och volym. Till detta område hör också 

geometriska former, både tvådimensionella och tredimensionella, vilka barnen till exempel kan möta i 

konstruktionslek (Kärre 2013, s. 89-97). 

Mönster 

Mönster kan definieras som serier som regelbundet upprepar sig. Förskolebarnen kan till exempel leta 

efter- och upptäcka mönster och symmetrier i naturen och kan själva skapa mönster exempelvis när de 

gör pärlplattor och pärlhalsband (Kärre 2013, s. 98-103). 

Jämföra och mäta 

Här handlar det om att få grepp om jämförelseord såsom lång, längre, längst. Barnen kan i förskolan 

ses jämföra längd på bland annat leksaker. Det handlar också om mätandets princip, vilket innebär 

förståelsen av att en gemensam måttenhet behöver finnas för att mätandet ska bli korrekt. I förskolan 

mäter barn ofta med informella måttenheter, exempelvis med kaplastavar genom att lägga stav efter 

stav på rad. För att få prova på formella mått såsom decilitermått bakas det i vissa förskolor. Tid kan 

också mätas. Även om tid är ganska abstrakt kan den i förskolan konkretiseras genom att till exempel 

arbeta aktivt med att synliggöra veckor, månader och år. Det kan man göra med hjälp av tidslinjer 

alternativt tidshjul. Ytterligare kan mätning och jämförelse vara ett utforskande av tyngd, volym och 

storlek (Kärre 2013, s. 104-121). 

Taluppfattning 

Området handlar bland annat om förståelsen av uppräkning, hopräkning, ordningsräkning 

och parbildning. Exempelvis kan man i förskolan para leksaker till fingrar och räkna gruppens barn. I 

förskolan kan man se barnen pekräkna leksaker. När man exempelvis frågar ett förskolebarn hur 

många kulor det finns, kan barnet pekräkna och sedan upprepa det sista räkneordet för att visa på 

antalet. Räkneord kan också vara ordningstal. I en tävling kan man komma på första plats, andra plats 

och så vidare (Kärre 2013, s. 122-158). 
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Teoretiskt perspektiv 

Vi kommer i detta avsnitt att presentera vårt valda teoretiska perspektiv, diskursteori. Vi placerar 

teoriavsnittet före avsnittet om tidigare forskning och litteraturgenomgång. Detta gör vi eftersom ett av 

våra syften är att, med hjälp av vår valda teori, göra en analys av litteratur och tidigare forskning. På 

detta sätt kan läsningen av det kommande avsnittet om tidigare forskning och litteratur på området 

förenklas för de läsare som inte redan är bekanta med diskursteorin. 

Vi använder oss av diskursteori på ett övergripande sätt och för att motivera vårt val av teori vill vi 

koppla tillbaka till vårt syfte och till våra frågeställningar. Vår studie syftar till att studera utifrån vilka 

diskurser och med vilka diskursiva praktiker förskollärare/pedagoger organiserar eller förväntas 

organisera arbetet med matematik i förskolan. Det handlar alltså om att finna de diskurser som styr 

arbetssätt och som avgör innehåll, såsom vilka matematikområden man väljer att lyfta. Bolander och 

Fejes (2009, s. 83-84) förklarar att det finns flera olika diskurstraditioner och att vilken som används 

beror på vilket kunskapsintresse man har. Vidare beskrivs att det här inte görs en så tydlig uppdelning 

mellan datainsamlingen och analysen utan dessa beskrivs som en helhet av en analys (Börjesson & 

Palmblad 2007 i Bolander & Fejes 2009, s. 84). Winther Jørgensen och Phillips (1999/2000, s. 10) 

menar att man inte kan utgå från vilken teori som helst när man gör en diskursanalys. Enligt 

författarna är metod och teori i diskursanalys odelbara och kan alltså inte skiljas åt.  

Vi arbetar utifrån några, för diskursteorin och för vår studie, bärande begrepp: diskurs, diskursiv 

praktik och dekonstruktion. Dessa begrepp är centrala i vår studie och definieras nedan.  

Ett centralt begrepp är diskurs. Winther Jørgensen och Phillips (1999/2000, s. 7) beskriver 

diskursbegreppet som ”ett bestämt sätt att tala om och förstå världen (eller ett utsnitt av världen)” och 

förklarar vidare att de sätt vi pratar på inte handlar om en objektiv förklaring av världen omkring, av 

våra identiteter och/eller av våra relationer. Istället är språket verksamt i skapandet och omskapandet 

av dem. Eidevalds (2009, s. 55) begreppsförklaring av diskursbegreppet är tydlig: ”Diskurser ser jag 

med andra ord som det som i en viss kultur, i en viss grupp och i en viss tid definierar eller bestämmer 

vad som ses som sant eller falskt och vad man bör och inte bör göra.” Genom denna definition förstår 

vi att diskurser inte är något fast och beständigt utan att de kan skifta och förändras över tid och 

beroende på kontext.  

Lenz Taguchi (2014) menar att man som människa är diskursivt inskriven utifrån innebörder i språket, 

handlingar och praktiker. Vidare skriver författaren att utifrån ett feministiskt poststrukturellt 

perspektiv är människan också ett subjekt som, i de diskursiva praktikerna, själv positionerar sig i 

förhållande till olika diskurser (Lenz Taguchi 2014, s. 53, 58). Bolander och Fejes (2009, s. 83) menar 

att det i språket finns en kraft som ger form åt världen och att diskursanalysen kan vara ett redskap för 

att förstå världen. 

Diskursiva praktiker är ett annat centralt begrepp. Palmer (2011, s. 39) förklarar att praktiken dirigeras 

av diskursen. Detta kan vi koppla till vår studie på så sätt att det är genom att analysera insamlad data 

vi vill ta reda på vilka diskurser som styr matematikpraktikerna. Diskursiva praktiker handlar alltså om 

vad en människa gör och hur en människa gör något, beroende på vilken diskurs man är inskriven i. I 

vår studie är de diskursiva praktikerna matematikpraktikerna i förskolan. Som vi tidigare beskrivit är 
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diskurser något som förändras över tid och beroende på sammanhang. Detta innebär att en människa 

påverkas och skapas av den kontext man befinner sig i. Man kan säga att en människas handlingar 

synliggör vilken diskurs man är inskriven i (Lenz Taguchi 2014, s. 57, 143). Detta skulle exempelvis 

kunna visa sig i ett arbete kring matematik i förskolan. Om pedagogen är inskriven i en diskurs som 

säger att barn lär sig saker i en viss ordning, det vill säga att man först måste klara uppgift A för att få 

gå vidare till uppgift B, skulle detta således visa sig i både planeringen och genomförandet av arbetet.  

Ytterligare ett centralt begrepp är dekonstruktion vilket innebär att ”plocka isär” och på så vis 

synliggöra diskursiva praktiker, diskurser och vilka grundantaganden de vilar på (Lenz Taguchi 2014, 

s. 155). I vår läsning av litteratur, tidigare forskning samt i insamlad data från vår intervjustudie 

använder vi oss av dekonstruktion för att synliggöra diskursiva praktiker och de diskurser som styr 

dem. I våra analyser dekonstruerar vi både texter och den diskursiva praktiken. Detta för att på så sätt 

få syn på vilka styrande diskurser, och vilka föreställningar och idéer dessa vilar på, som styr den 

diskursiva praktiken, alltså hur man arbetar beroende på vilken diskurs man är inskriven i. Inom 

diskursanalys innefattar texter inte bara böcker utan även bilder, transkriberade intervjuer, 

observationsanteckningar etc. (Bolander &Fejes 2009, s. 83, 85). Till de texter vi, i våra analyser 

dekonstruerar, hör således både litteratur och tidigare forskning, transkriberade intervjuer, 

anteckningar från intervjuer samt insamlade dokument. Likt vi ovan beskrivit handlar dekonstruktion 

om något man gör. Detta innebär i vår studie att vi inte använder oss så mycket av begreppet som 

sådant utan det är innebörden av begreppet som används i våra analyser. 

Vi tänker oss att de diskursiva praktiker som framträder kan knytas till olika diskurser. Dessa diskurser 

kan alltså ses som styrande över de praktikerna. För att få syn på dessa diskurser dekonstruerar vi de 

diskursiva praktiker som vi kan utläsa i litteratur och tidigare forskning. Senare gör vi detsamma 

utifrån insamlad data från vår intervjustudie. Då fokus i vår studie är att finna och diskutera styrande 

diskurser anser vi att diskursteori är den bäst lämpade teorin. 
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Tidigare forskning och 

litteraturgenomgång med analys 

Vi gör i detta avsnitt en presentation och en diskursanalys av den kurs- och fortbildningslitteratur och 

den tidigare forskning vi har valt ut. Den tidigare forskning och litteratur vi valt ut handlar om 

matematik i förskolan och anknyter till vilka matematiska innehåll och områden som arbetas med i 

förskolans verksamhet. Vi läste dessa texter med syftet att urskilja hur matematikpraktikerna ser ut i 

förskolan och vad som styr dem. Vi dekonstruerar alltså litteratur och tidigare forskning för att finna ut 

vilka diskurser texterna framhåller som styrande för matematikpraktikernas innehåll. Detsamma gör vi 

sedan med insamlad intervjudata för att på så sätt kunna göra jämförelsen. 

I majoriteten av den kurs- och fortbildningslitteratur vi studerat ges alla matematiska områden i 

princip lika stor plats. Då dessa texters syfte verkar vara att förnya matematikpraktikerna i förskolan 

tycks man trycka på vikten av att alla matematiska områden får lika stor plats i förskolan. Då vi frågar 

oss om litteratur och tidigare forskning ger en rättvis bild av matematikpraktikerna i dagens förskola 

arbetar vi med den litteratur och tidigare forskning som fokuserar på just förskolans 

matematikpraktiker. Val av litteratur och tidigare forskning knyter alltså direkt an till studiens syfte 

och frågeställningar.   

Mycket av forskningen kring hur matematikpraktikerna i förskolan påverkas av pedagogers tankar 

beträffande matematik är gjord av Elisabet Doverborg (Kärre 2013, s.65). Vi har funnit att av den 

tidigare forskning och litteratur vi hittat i ämnet är en mycket stor del kopplad till Elisabet Doverborg 

och till Ingrid Pramling Samuelsson och deras studier kring matematik i förskolan. Huvuddelen av den 

litteratur och forskning vi har valt att använda oss av ger oss sin bild av matematikpraktiker i 

förskolan, hur matematikpraktiken ser ut och hur den kan/bör se ut. I vår tolkning av litteratur och 

tidigare forskning framträder en dominerande föreställning om hur matematikpraktiker i förskolan ser 

ut och varför de ser ut som de gör. Man visar genom ett flertal studier på pedagogers osäkerhet och 

okunnighet kring matematik i förskolan. Det kan exempelvis handla om pedagogers förhållningssätt 

till matematik, deras erfarenheter och förutsättningar samt den syn de har på sig själva som mer eller 

mindre matematiska vilket är något Palmer (2011) skriver om. 

Litteraturen beskriver också utifrån studier att matematikpraktikerna inte har ett brett innehåll, utan att 

tyngdpunkten ligger på taluppfattning och om att räkna medan man missar andra delar. Här menar 

man alltså att olika matematiska områden, vilka kan kopplas till ett av strävansmålen kring matematik 

i förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010, s.10), har olika prioritet i matematikpraktikerna. Kärre 

(2013) beskriver utifrån egen erfarenhet hur man tidigare på hennes arbetsplats diskuterade kring 

matematikpraktikerna i förskolan. Deras tankar om vad matematik i förskolan är kretsade alla kring 

taluppfattning och att det var just den matematiken de arbetade med (Kärre, 2013, s.14). Även 

Doverborg (2006, s. 6-7) visar på detta med hänvisning till studier som visar att den matematik lärare 

ofta tänker på är ramsräkning och sifferskrivning. 

För att kort beröra utländsk forskning på samma tema ger vi ett exempel på en tysk artikel där Benz 

(2012) skriver om en studie kring matematik i förskolor som till viss del visade på liknande resultat. 

Ett av studiens resultat som stämde bra överens med vad vi hittat i tidigare studier och litteratur är att 

det man arbetar mest med i förskolorna verkar vara räkning. Detta enligt pedagogernas egen utsago. I 
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övrigt beskriver de tyska pedagogerna att de också arbetar med annan sorts matematik. Efter räkning 

följer i fallande ordning: parbildning, geometri, att läsa och skriva siffror, mätning och sist kalkylering 

(Benz 2012, s. 257).  

I vår läsning av tidigare forskning och litteratur har vi hittat tre föreställningar som vi menar kan 

påverka hur arbetet med matematik i förskolan ser ut. Dessa föreställningar genererar tre diskurser 

vilka vi benämner: okunskapsdiskurs, matematisk identitetsdiskurs samt läroplansdiskurs. Vår 

indelning betyder inte att diskurserna är av varandra oberoende, utan de kan sammanflätas och påverka 

varandra. Vi menar att man kan befinna sig i flera av dessa diskurser samtidigt, mer eller mindre. I takt 

med att man förändras och utvecklas kan man även förflytta sig till en annan diskurs. Nedan följer en 

redogörelse för varje diskurs, där kurs- och fortbildningslitteratur och tidigare forskning presenteras i 

relation till diskursen. Avsnittet avslutas med en sammanfattande reflektion kring resultatet i vår första 

analys och de diskurser vår valda litteratur och tidigare forskning genererat.  

Okunskapsdiskurs  

Nedan illustreras den diskurs som inledningsvis kommer att diskuteras i termer av en 

okunskapsdiskurs. Denna diskurs kan man säga byggs upp av tre olika komponenter. Den första kallar 

vi brist på matematikutbildning i förskollärarutbildningen och den andra kallar vi brist på kunskap om 

vad matematik i förskolan kan vara. Dessa två komponenter menar vi kan leda till diskursens tredje 

komponent som är avsaknad av medvetenhet om den matematik som faktiskt pågår i förskolan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grevholm (2002) har skrivit en rapport på en studie genomförd av NCM, Nationellt Centrum för 

Matematikutbildning, där man inför en kommande satsning på kompetensutveckling av lärare 

undersökt hur utgångsläget såg ut. När man vid den nationella konferensen för lärarutbildare i 

matematik, LUMA, i Norrköping 1999 undersökte hur förekomsten av matematikkurser i 

förskollärarutbildningarna såg ut vid de olika högskolorna visade resultatet att i majoriteten av 

förskollärarutbildningarna ingick ingen matematik alls (Grevholm 2002, s. 5, 12). En följd av detta 

blir, vilket ett flertal studier har visat, att förskollärare själva känner att de saknar tillräcklig kompetens 

inom matematik och matematikdidaktik för att kunna arbeta med matematik på ett medvetet, 

utvecklande och utmanande sätt i förskolan. 

Avsaknad av medvetenhet om den matematik som faktiskt pågår i förskolan 

OKUNSKAPSDISKURS
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Brist på matematikutbildning i 
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Ett exempel på detta kan vi se i Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003). 

Här redovisas en nationell kvalitetsgranskning som gjordes på uppdrag av Skolverkets 

kvalitetsgranskningsnämnd under åren 2001-2002. I rapporten framgår att många förskolor inte lägger 

så stort fokus på barnens matematiklärande. Ett skäl till detta kan vara, vilket förskollärarna själva 

framhåller, att det finns en osäkerhet hos dem om hur de ska stimulera barnens lust att lära sig 

matematik på bästa sätt. Många lärare i förskolan framhåller även att behovet att fördjupa sina 

kunskaper i matematik är stort (Skolverket 2003, s. 16). En anledning till detta kan vara att man, som 

student på förskollärarprogrammet, före 2005 helt kunde välja bort matematiken, vilket då många 

studenter gjorde (Palmer 2011, s. 6). Även i Grevholms (2002) rapport framgår det att förskollärarna 

känner ett stort behov av fortbildning i matematikdidaktik. De ser detta som viktigt då de anser att det 

är en förutsättning för att kunna utveckla matematiken i verksamheten (Grevholm 2002, s. 13). I sin 

rapport Matematik på väg – i förskola och skola skriver Kronqvist (2003, s. 4): "För att läroplanens 

mål ska uppfyllas krävs en väl utbildad personal, som får möjlighet till kompetensutveckling och det 

stöd som krävs för att de professionellt ska kunna utföra sitt arbete." 

Även i Norge har förskollärarutbildningarna länge saknat matematikkurser. Före 1994 ingick ingen 

matematik alls i den Norska förskollärarutbildningen. Detta har emellertid utvecklats genom åren och 

sedan 2003 ingår en tiopoängskurs i matematik vilket morsvarar ungefär 250-300 timmars arbete. 

Sedan matematik infördes som ett lärandeområde i norska förskolor 2006 har många förskollärare i 

Norge befunnit sig i en situation som präglas av en känsla av osäkerhet och otillräcklig medvetenhet 

beträffande matematik i förskolan (Erfjord, Hundeland & Carlsen 2012, s. 653-654).  

En studie genomfördes under tre år i Norge där elva förskollärare medverkade. Majoriteten av de 

medverkande var utbildade före 1994 och hade därmed ingen formell matematikutbildning. Syftet med 

studien var att ge förskollärarna en möjlighet att utveckla sin matematiska och matematikdidaktiska 

kompetens. Forskarna skulle arbeta sida vid sida med förskollärarna för att på så sätt stötta dem i deras 

strävan att förbättra deras matematikpraktik. Under studien anordnades workshops som fokuserade 

olika matematiska områden där förskollärarna fick möjlighet att, tillsammans med forskarna, utveckla 

sin matematiska och didaktiska kompetens. Om de utvecklar sin egen kunskap kring matematik samt 

sitt kunnande i att iscensätta matematiska aktiviteter kan detta göra att de känner sig starkare och 

säkrare i sitt matematikpraktiserande i förskolan (Erfjord et al. 2012, s. 653-654, 656, 658).  

Resultatet av studien ovan visade att förskollärarna efter studiens genomförande kände att de fått en 

annan inställning till matematik. De kände sig mer kompetenta, mer medvetna och således mer rustade 

att utnyttja de matematiska möjligheterna när de visar sig i aktiviteter i verksamheten (Erfjord et al. 

2012, s. 659). En förskollärare uttryckte efter studien: ''… Kanske vi observerade liknande saker innan 

också, men då vi var omedvetna om matematiken" (Erfjord et al. 2012, s. 659, vår översättning). De 

kände även att de själva, på ett medvetet sätt, nu skapade lärandesituationer kring matematik för 

barnen. För att en förändring ska kunna ske är det viktigt att förskollärarna först blir medvetna om sitt 

eget sätt att tänka kring matematik samt erkänner sin eventuella brist på kunskap för att därefter aktivt 

kunna genomföra förändringen. Att de norska förskollärarna var medvetna om sin brist på matematisk 

kunskap samt att de hade en vilja att utveckla den, var något de tillkännagav genom att de själva 

registrerade sitt intresse att delta i studien (Erfjord et al. 2012, s.654, 657, 659).  

Matematisk identitetsdiskurs 

Diskursen handlar om den enskilda pedagogens relation till matematik och synen på sig själv som mer 

eller mindre matematisk. Detta handlar om matematisk identitet och vad som kan avgöra den. Den bild 

som, i majoriteten av tidigare forskning och litteratur, målas upp är den av en osäker pedagog med 
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dålig relation till matematik (se exempelvis Ahlberg 2000). Att ha en dålig relation till matematik kan 

hänga samman med att man inte har kunskap om matematik, varför denna diskurs kan sägas 

åtminstone delvis överlappa okunskapsdiskursen som presenterats ovan. En pedagogs negativa 

inställning kan bero på ett flertal faktorer, såsom att pedagogen associerar till skolmatematik och allt 

vad den innebär. Den negativa bilden kan också vara könsrelaterad, då föreställningen om matematik 

som ett maskulint ämne är allmänt vedertagen, medan förskolan ses som en feminin arena (Palmer 

2011, s. 30). Figuren nedan illustrerar och tydliggör diskursens uppbyggnad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogers tidigare erfarenheter och kunskaper av matematik samt attityd och förhållningssätt till 

matematik har stor betydelse för hur man arbetar med matematik i förskolan (Ahlberg 2000, s.10). 

Många vuxna har en negativ bild av matematik som går tillbaka till sin egen skolgång. När man ska 

arbeta med barn i förskolan är det viktigt att ha en positiv bild till ämnet då det annars finns en stor 

risk att barnen kommer att känna av och påverkas av den negativa känslan (Kronqvist 2003, s. 10-11). 

Ett barns första erfarenhet av matematik kan spela en avgörande roll för barnets framtida syn på och 

föreställningar kring matematik (SOU 2004:97, s. 14).  

Palmer (2010) undersöker i sin avhandling, Att bli matematisk, utifrån tre olika forskningsartiklar, 

lärarstudenters matematiska subjektivitetskonstitutioner inom ramen för en matematikkurs i 

lärarutbildningen. De flesta studenter som deltog i forskningen visade sig inledningsvis ha en negativ 

attityd gentemot matematik och sitt eget förhållande till ämnet. De flesta kopplade matematik till 

traditionell skolmatematik. Många av studenterna förknippade matematik med den 

överföringspedagogik, det individuella arbete, den instrumentella undervisning och det rätt- och fel 

tänkande de upplevt under sin skoltid (Palmer 2010, s. 33-34). Detta kan vi även koppla till Palmers 

(2011, s. 11) beskrivning av känslan hon hade för matematik under högstadiet och gymnasiet då hon 

upplevde den som svår, abstrakt och obegriplig. Hon kände att hon inte kunde relatera matematik till 

sin vardag. 

Många förknippar matematik med maskulinitet, rationalitet, tänkande och genialitet. Anledningen till 

att bilden av matematik ser ut på detta sätt är historisk. Under 1700-talet blev matematik en akademisk 

disciplin, avskild från hemmet. Eftersom kvinnor var knutna till hemmet kom de inte i kontakt med 

matematik. Kvinnor och män sågs som varandras motpoler under 1700- och 1800-talet och könen 

ansågs ha olika funktioner i livet. Då mannen tillhörde det officiella livet skulle kvinnan sköta hem 

och barn. Man ansåg att det fanns kvinnliga egenskaper och manliga egenskaper. Exempelvis tillskrev 

man män rationalitet och kvinnor blev som konsekvens tillskrivna känslomässighet. Kvinnan fick inte 

MATEMATISK 

IDENTITETSDISKURS 

Den abstrakta 
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tillträde till matematiken, vilket också var tydligt uttalat när kvinnor långt in på 1900-talet förbjöds 

studera matematik vid många europeiska universitet (Palmer 2011, s. 24-26). Resultaten av en 

amerikansk studie från 2008 visar att flickor och pojkar, till skillnad mot vad man tidigare trott, är lika 

lämpade för matematik men att många lärare fortfarande har förlegade tankar kring detta. I Sverige 

genomfördes under fem år ett forskningsprojekt kring flickor och pojkars attityder till matematik och 

hur de påverkar valet av högre studier. Resultatet visade att man som elev inte bara påverkas av lärares 

förhållningssätt, utan också av föräldrar, kompisar och media i sitt val (Palmer 2011, s. 28-29).  

De förväntningar som finns på olika grupper, exempelvis kvinnor som grupp, påverkar hur man ser på 

sig själv i relation till matematik (Steel, Spencer & Aronson 2002 i Palmer 2011, s. 29). 

Yrkesidentiteten kan på det sättet påverkas av föreställningar om yrkesgruppen i fråga och det tycks 

finnas ett flertal föreställningar om hur de lärare som arbetar med yngre barn är. Ofta beskrivs 

förskolläraryrket som kvinnligt och har knappast förknippats med matematik. Många har 

uppfattningen om att förskollärare och lärare mot yngre åldrar inte har så stort intresse för matematik. 

 öreställningar står ofta obestridda, men ett synliggörande kan luckra upp och omskapa det 

förgivettagna (Palmer 2011, s. 6, 30).  

Något vi funnit intressant är resultatet i en tysk studie, (Benz 2012), i vilken man har genomfört 

enkätundersökningar för att få reda på attityder gentemot matematik bland pedagoger i tyska förskolor. 

I studien har vi funnit resultat som skiljer sig mot resultaten från övriga studier och litteratur vi 

fördjupat oss i, då det visade sig att pedagogerna som svarat på enkäten inte alls hade negativa känslor 

gentemot matematik (Benz 2012, s. 254). Dessa olikheter tänker vi exempelvis kan bero på kulturella 

faktorer.  

Läroplansdiskurs 

Grunden i denna diskurs är läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010) och de strävansmål 

kring matematik som finns nedtecknade i detta styrdokument. De matematikpraktiker vi kopplar till 

denna diskurs rymmer alla matematiska strävansmål i läroplanen och därmed också alla matematiska 

områden vi tidigare definierat utifrån Kärre (2013). Vi menar att det tydligt handlar om vikten av 

lärande i förskolan och att följa styrdokument. Läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010) 

och dess strävansmål är alltså, i denna diskurs, fokus i förskolans praktik. Vi ser det som att olika 

tolkningar kan göras av läroplanen, och dess strävansmål, vilket vi förklarar vidare senare i avsnittet. 

Vi har valt att exemplifiera detta med tolkningar utifrån två pedagogiska perspektiv: 

utvecklingspedagogiskt perspektiv och utforskande perspektiv. Vi väljer dessa perspektiv eftersom det 

i huvudsak är dem vald litteratur och tidigare forskning lyfter. Nedan följer en illustration i vilken vi 

tydliggör strukturen och de komponenter läroplansdiskursen är byggd av.  
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Det har alltid funnits riktlinjer för arbetet i förskolan, men den första läroplanen för förskolan kom 

1998. Vad gäller matematiken i förskolan kan man se den först i Arbetsplan för förskolan 1981, och då 

under ämnesblocket naturorientering. Här står det att barnen ska lära sig matematiska begrepp men 

vilka begrepp man menar framgår dock inte (Socialstyrelsen 1981 i Doverborg 2006, s. 4). Även i 

Pedagogiskt program för förskolan (Socialstyrelsen 1987 i Doverborg 2006, s. 4-5) står matematik 

under ämnesblocket natur. Här framgår det emellertid att förskolan och således pedagogerna ska bidra 

till att barnen lär sig begrepp kopplade till matematik som exempelvis vikt, längd och avstånd. I Lära i 

förskolan (Socialstyrelsen 1990 i Doverborg 2006, s. 5) får matematiken större utrymme, åtminstone 

när de gäller de äldre barnen. Här lyfts exempelvis vikten av att barn får möta matematiska aspekter av 

olika slag så att matematiken ska bli ett språk som hjälper barnen att förstå sin omvärld och inte bara 

vara abstrakta symboler. Dessa riktlinjer som förskolan tidigare arbetat efter är just riktlinjer, vad man 

kunde arbeta med och hur. I dagens läroplan för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010) har vi istället 

strävansmål samt att det är förskollärares skyldighet att, genom planering och arbetsförfarande, se till 

att varje barn ges möjlighet att lära sig matematik. En enkätundersökning som på uppdrag av 

Matematikdelegationen genomfördes 2003 visade att endast tre av hundra svarande lärare i förskola 

och förskoleklass svarade att de i matematikpraktiken utgår från läroplanens mål (Doverborg 2006, s. 

4-6).  

I den litteratur och tidigare forskning vi har analyserat kan vi alltså se att det är de strävansmål kring 

matematik som står fastställda i förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010, s. 10), som ska vara 

grunden för matematikpraktikerna i förskolan. Vi har i vår analys tänkt kring hur 

matematikpraktikerna ser ut, i relation till strävansmålen och de matematiska områden vi använder oss 

av i vår studie. Detta har vi i detta kapitel gjort utifrån litteratur och tidigare forskning.  

Vi kan se att olika pedagogiska perspektiv sätter sin prägel på matematikpraktikerna och menar att det 

rör sig om olika tolkningar av ett och samma styrdokument. Det är samma mål man strävar efter att 

uppnå men tillvägagångssättet kan se olika ut. Utifrån två valda perspektiv vill vi visa på olika 

arbetssätt som har sin grund i samma strävansmål. Detta gör vi eftersom vi menar att det är viktigt att 

förstå att det inte enbart finns ett alternativ, ett rätt arbetssätt, trots att läroplanen är ett styrdokument 
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som, enligt Skollagen (SFS 2010:800), ska följas. Vi väljer att presentera de pedagogiska perspektiv 

som vi anser ges betydande plats i aktuell litteratur och forskning kring matematikpraktiker i 

förskolan. En övervägande del av den tidigare forskning och litteratur vi funnit i ämnet är kopplad till 

Elisabet Doverborg, universitetslektor vid Göteborgs universitet och Ingrid Pramling Samuelsson, 

professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. Därmed är en stor del av tidigare forskning och 

litteratur kopplad till utvecklingspedagogiken, ett pedagogiskt perspektiv som de båda företräder. Ett 

annat perspektiv som har haft betydande plats i tidigare forskning och litteratur är en utforskande 

pedagogik, vilken kan kopplas till Reggio Emilias filosofi (Kjellander & Kärnebro 2010, s. 183-184). 

Då vi upptäckte att de ovan nämnda pedagogiska perspektiven tycks dominera forskningen och 

litteraturen på just detta område har vi valt att fokusera på studier och projekt som utgår från just dessa 

pedagogiska perspektiv.  

Enligt ett utvecklingspedagogiskt perspektiv måste läraren ha kännedom om barnens erfarenheter kring 

det man vill synliggöra och sedan utgå från dessa erfarenheter för att utmana barnens tankar (Kärre 

2013, s. 34-38). Lärarens roll ur ett utvecklingspedagogiskt perspektiv är central. Det är viktigt att 

synliggöra matematiska begrepp för barnen och läraren måste använda korrekta benämningar och 

begrepp på exempelvis jämförelseord och lägesord. Ur detta kan vi tyda att det i ett 

utvecklingspedagogiskt perspektiv är nödvändigt att läraren själv har goda kunskaper i ämnet 

matematik. Genom att ge barnen förutsättningar att berätta om sina teorier kring matematik och sedan 

tillsammans reflektera över dessa, lyfter lärare fram mångfalden i barns sätt att tänka matematiskt och 

lösa problem (Doverborg & Pramling 1995, s. 80-82, 91,100). 

Ett begrepp som används inom utvecklingspedagogiken är lärandets objekt vilket syftar till innehållet 

i det pedagogiska arbetet. För att koppla begreppet till matematik kan man titta på ett flertal studier av 

Elisabet Doverborg, där lärandeobjekt inom ämnet matematik har varit områden som anses som 

fundamentala i grundläggande matematik. Exempelvis kan antalsuppfattning ses som lärandets objekt, 

alltså det pedagogerna har för intention att barnen ska lära sig (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson 2003, s. 134, 142). Ur detta kan man tyda att utvecklingspedagogiken har ett tydligt mål i vad 

man vill att barnen ska lära sig. För att ge ett exempel på detta tittar vi på en studie utförd av Hanna 

Palmér (2008) i vilken hon beskriver hur tre barn i studien får som uppgift att dela på 14 knappar. 

Knapparna har olika färger och storlek och det resulterar i att barnen istället sorterar knapparna. 

Läraren förtydligar uppgiften och försöker styra tillbaka barnen mot att dela knapparna lika efter som 

det var pedagogens intention att barnen skulle lära sig dela (Palmér 2008, s. 24-25). Ovan beskrivna 

studie är visserligen en learning-study, men vi kopplar utvecklingspedagogiken till learning-study då 

Pramling och Pramling Samuelsson (2008, s. 18) skriver att fokus ligger på ”lärandeobjekt” även i 

learning-study. Vi menar därför att studien ändå kan vara ett bra och tydligt exempel på ett 

utvecklingspedagogiskt arbetssätt. 

I Ahlberg (2000, s. 15) beskrivs att det är viktigt att lärare är lyhörda och att de ger barnen möjlighet 

att skapa förutsättningar för barns upptäckande och utforskande. Det är utforskandet som är fokus i det 

andra pedagogiska perspektiv vi presenterar i relation till matematik i förskolan som vi kallar 

utforskande perspektiv och vilket vi tidigare beskrivit kan kopplas till Reggio Emilias filosofi. Reggio 

Children och Project Zero (2001, s. 17) skriver att det i en lärande grupp i förskolan kan finnas både 

vuxna och barn. Detta kan tolkas som att pedagogerna också lär sig och är medutforskare. Lärare som 

arbetar inspirerad av Reggio-Emilias filosofi sätter inte upp klara mål med vad barnen ska lära sig utan 

det handlar om att barn och pedagoger tillsammans styr lärandet (Lenz Taguchi 2010a i Lenz Taguchi 

2011, s. 43). Ett projekt om mätning som ytterligare kan förklara lärarens roll i en Reggio-Emilia-

inspirerad förskola hittar vi i boken Skon och måttbandet – Barn och mätande (Reggio Children 1997). 
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Utifrån boken förstår vi att det inte handlar om att barnen måste lära sig korrekta begrepp från början. 

Fokus ligger alltså inte på korrekta benämningar utan det handlar snarare om att förstå fenomenet. 

Exemplet i Skon och måttbandet är ett projekt i vilket barnen får en förståelse för mätandets princip, 

det vill säga förståelse för olika måttenheter till exempel att enhetens storlek påverkar mätningens 

resultat. Barnen har egna metoder för mätning, metoder som de laborerar med och diskuterar sig fram 

till. De använder exempelvis skor som måttenhet. Enligt Reggio-Emilia-filosofin är det i exemplet 

förståelsen för mätandets princip som spelar roll och att mätning med vedertagna måttenheter inte är 

fokus utan kan komma i andra hand. Därav kan slutsatsen dras att vikten av att pedagogerna använder 

korrekta matematiska begrepp inte primärt.  

Sammanfattande reflektion kring resultat och diskurser 

I vår reflektion kring resultatet av vår första analys och diskurserna vill vi återkoppla till vad vi 

tidigare skrivit om vald litteratur och tidigare forskning. Vår uppfattning är alltså att en kartläggning 

görs över läget vad gäller matematikpraktiker i förskolan. Vi uppmärksammar att matematikpraktiker 

oftast framställs som bristfälliga i förhållande till läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010). 

Däremot kan vi där litteratur beskriver hur man kan, vilket vi också tolkar som hur man bör, arbeta 

med matematik i förskolan, se att kopplingen till läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010), 

är stark. 

Utifrån beskriven litteratur menar vi att något som kan ha en stor påverkan på hur 

matematikpraktikerna i förskolan ser ut är förskollärarnas utbildning, eller i många fall snarare brist på 

utbildning, kring matematik i förskolan. Litteraturen och tidigare forskning har visat att avsaknad av 

utbildning och/eller kunskap om matematik i förskolan kan leda till att man, på grund av sin egen 

osäkerhet, undviker ämnet och således även att arbeta med det i verksamheten. Vidare visas att när 

man saknar kunskap om vad matematik i förskolan kan vara, är man heller inte medveten om den 

matematik som visar sig i verksamheten. Möjligheten att utnyttja dessa matematiska tillfällen 

tillsammans med barnen går genom detta då förlorad. 

I stort sett all litteratur och tidigare forskning vi har läst ger bilden av att förskolepedagoger i 

allmänhet har en negativ bild av matematik och att detta leder till att de ger sig själva en identitet som 

icke-matematisk. Detta är någonting som kan bero på olika saker, exempelvis kan det vara en följd av 

bristande kunskap och/eller utbildning inom matematik. Har man ingen matematikutbildning riktad 

mot förskola är det lätt att pedagogen förknippar ämnet med traditionell skolmatematik, vilket flera 

studier visar. Studierna visar också att detta minne av skolmatematik för de flesta är negativt. En 

annan faktor som kan spela in är den bild samhället har på matematikämnet, som maskulint å ena 

sidan och förskolan som en feminint kodad arbetsplats å andra sidan.  

I litteraturen kan vi se hur de konkreta förslag på hur man kan eller kanske bör arbeta med matematik i 

förskolan tydligt utgår från de olika matematiska områdena och strävansmålen kring matematik i 

förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010). Man trycker på vikten av att arbeta utifrån alla 

matematiska strävansmål och att således arbeta med alla matematiska områden. Detta gör att vi tolkar 

in att läroplanen ska väga tungt i förskolan och detta är, utifrån en läroplansdiskurs, av största vikt för 

matematikpraktikens arbetssätt och innehåll. Vi menar att man med förskolans läroplan som grund i 

sitt arbete inte är bunden till en viss teori eller ett visst perspektiv. Detta har vi exemplifierat genom att 

visa på hur vi tänker oss att man kan tolka läroplan och strävansmål på olika sätt men ändå föra en 

matematikpraktik förankrad i samma styrdokument. Vår tanke innebär att man i läroplansdiskursen 

kan tänka sig olika grenar kopplade till olika tolkningar och pedagogiska perspektiv, vilket tydliggörs i 

vår figur ovan. Vi menar att det helt enkelt handlar om olika vägar att arbeta med samma innehåll. 
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Metod  

I detta avsnitt kommer vi att presentera metoden för vår intervjustudie. Vi kommer inledningsvis att 

redogöra för de forskningsetiska övervägande vi gjort genom hela vår studie. Vi har valt att lägga 

denna rubrik först i detta avsnitt, dels för att som Löfdahl (2014, s. 32) skriver: "Forskningsetiska 

frågor handlar om hela forskningsprocessen…" och dels för att underlätta läsningen av kommande 

avsnitt då forskningsetiska frågor diskuteras under samtliga rubriker i avsnittet. Efter detta kommer vi 

att beskriva vilka metoder vi använt oss av för att kunna undersöka vårt syfte samt för att kunna 

besvara våra frågeställningar. Vidare kommer vi att redogöra för studiens urval och begränsningar, hur 

vi samlat in data och hur studien genomförts. Vi beskriver också vår databearbetnings- och 

analysmetod. Avslutningsvis förs en diskussion kring studiens kvalitet.  

Forskningsetiska överväganden  

Vi har genom hela vår studie utgått från Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. Vårt 

syfte med studien var att undersöka vilka diskurser kring matematik som dominerar bland 

förskollärarna/pedagogerna samt hur dessa avgör hur man arbetar med matematik i verksamheten. Vi 

undersökte följaktligen inte kvaliteten i förskollärarnas arbete då diskurserna som framträder inte säger 

någonting om förskollärarna i sig. I en forskningsstudie finns det två sorters etik som är viktiga att 

tänka på, forskningsetik och forskaretik. Forskningsetiken handlar om hur man som forskare behandlar 

frågor som rör de personer som medverkar i studien, det vill säga informanterna, medan forskaretik 

främst handlar om själva hantverket, forskningens inriktning och genomförande (Vetenskapsrådet 

2011, s. 16).  

Vetenskapsrådet (2011, s. 18) beskriver att det för olika forskningsområden utvecklats 

forskningsetiska kodexar, det vill säga regler för hur man ska agera som forskare för att handla etiskt 

korrekt. Vetenskapsrådet (2011, s. 18) skriver: "Kodexarna uttalade sig om vad forskaren skulle göra 

före forskningens genomförande (information, samtycke), under genomförandet (undvikande av 

risker, designfrågor) och efter genomförandet (publicering, förvaring av material)." I relation till hur vi 

anser att vi uppfyller dessa regler följer nedan en beskrivning av dem.  

Löfdahl (2014) beskriver att informationskravet och samtyckeskravet är mycket viktiga när man ska 

genomföra en studie. Informationskravet handlar om att informera deltagarna (helst skriftligt) om 

undersökningen, vad ett deltagande skulle innebära, hur de medverkandes identiteter kommer att 

skyddas, hur materialet kommer att behandlas, användas och presenteras samt att ett deltagande är 

frivilligt och när som helst kan avbrytas. När informanterna informerats får dessa skriva under ett så 

kallat informerat samtycke. Detta ska undertecknas innan datainsamlingen påbörjas och betyder att 

deltagaren fått informationen och ger sitt samtycke till att delta i studien (Löfdahl 2014, s. 36-37). I 

och med att vi, inför vår studie, skickade ut ett informationsbrev innehållande den information Löfdahl 

(2014, s. 36-37) beskriver samt att deltagarna utifrån detta fick skriva på en samtyckesblankett innan 

studien genomfördes, anser vi oss ha uppfyllt informationskravet och samtyckeskravet.  

I enlighet med det Löfdahl (2014, s. 37) beskriver om undersökningens design gjorde vi, i vår 

planering av vår intervjustudie, etiska överväganden om hur vi skulle gå till väga för att minimera 
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risken för att någon av deltagarna skulle känna sig utsatta eller kränkta. Vi reflekterade exempelvis 

kring om vi skulle intervjua två förskollärare samtidigt för att på så sätt skapa en känsla av jämlikhet 

för dem, då vi såg det som viktigt att vi båda medverkade vid samtliga intervjuer (Trost 1993/2005, s. 

46). Vi tänkte även på att ställa frågor som erbjöd informanterna att berätta mer fritt kring frågorna 

utan att känna sig tvungna att berätta om exempelvis en specifik situation. 

Ett annat krav att tänka på som forskare är nyttjandekravet. Detta innebär att det material man samlat 

in i sin undersökning enbart ska användas för sitt syfte. Det innebär således även att när studien är 

avslutad ska all insamlad data såsom anteckningar, ljudfiler, foton etc. förstöras så att ingen obehörig 

kan få del av informationen (Löfdahl 2014, s. 38). Här kommer även konfidentialiteten in, vilken 

handlar om att man som forskare ska skydda de som medverkat i ens studie mot kränkningar samt 

insyn i dessas privatliv (Vetenskapsrådet 2011, s. 69). Vidare är det vid en presentation viktigt att de 

som medverkat i studien inte är identifierbara, samt att texten inte påverkats av författarens egna 

tyckanden eller personliga åsikter (Löfdahl 2014, s. 38). I vårt informationsbrev till förskolecheferna 

och förskollärarna står dessa punkter med. Dessa punkter har vid med oss både under och efter detta 

examensarbete. Vid ett godkännande av detta arbete kommer således allt material från studien att 

förstöras.    

Val av metod 

Vi har valt att genomföra vår studie utifrån en kvalitativ forskningsansats. Öhlander (2011, s. 30) 

beskriver att en kvalitativ ansats handlar om att samla in ett material som håller god kvalitet, dvs. ett så 

innehållsrikt material som möjligt i förhållande till undersökningens syfte och frågeställningar. Vidare 

beskriver Repstad (2007, s. 14) att det centrala arbetsmaterialet och uttrycket i en kvalitativ metod är 

texten. Författaren förklarar att forskaren skriver ner anteckningar utifrån observationer eller intervjuer 

och att det är dessa texter som ligger till grund för en studies analys. Vi ville i vår studie undersöka 

vilka diskurser som råder kring matematik i förskolan. Utifrån detta tänkte vi oss att den metod som 

passade vårt syfte och frågeställningar bäst var att göra kvalitativa intervjuer med förskollärare. 

Fägerborg (2011, s. 88-89) skriver att syftet med att göra en intervju är att man vill få reda på andra 

personers synpunkter, kunskaper, upplevelser och tankar kring ett specifikt tema.  

Multimodala intervjuer 

För att få ett mer mångsidigt material har vi valt att dela in intervjun i tre delar. Vi inledde intervjuerna 

med en guidad rundtur på avdelningen där förskolläraren fick berätta om den pedagogiska miljön samt 

var de anser att det ”händer mest matematik”. Efter det satte vi oss ned för en längre intervju med 

förskolläraren. Avslutningsvis fick vi ta del av de dokument som respektive förskola utgår från i 

arbetet kring matematik. Dessa dokument har bestått av arbetsplaner och verksamhetsplaner och utgör, 

tillsammans med transkriberade intervjuer och beskrivning av den pedagogiska miljön med fokus på 

matematik en del av vårt analysmaterial.  

Vi utgår från Selander och Kress (2010) när vi väljer att kalla denna form av intervjustudie 

multimodala intervjuer. Selander och Kress (2010, s. 26-32) förklarar att multimodalitet handlar om 

att samtidigt använda sig av olika teckenvärldar, exempelvis text, verbalt språk, bild och rumslig 

positionering. Informationsinhämtningen i vår intervjustudie innefattar flera teckenvärldar: 

pedagogiskt planerad miljö och material, verbalt språk i förskollärarnas utsagor samt text i form av 

dokument. Då den inkluderar flera uttryck anser vi att intervjun kan beskrivas som multimodal. Vi 

menar att denna metod på olika sätt gett oss en bild av förskollärarnas erfarenheter, föreställningar och 
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upplevelser som kan ligga till grund för arbetssätt och inställning till matematik. Detta då vi med 

denna intervjumetod inte bara hänvisas till vad förskollärarna säger, utan också blir visade den 

konkreta miljön och därmed de indirekta praktikerna, vilka också visar sig i de olika dokument som 

förskolläraren väljer att visa oss i samband med intervjun.  

Mer om intervju som datainsamlingsmetod och intervjuers genomförande 

En intervju kan se ut på olika sätt. Intervjun kan vara mer eller mindre strukturerad. Detta är beroende 

på vad forskaren ställer för typ av frågor. I vår studie har vi genomfört det som Eriksson Barajas, 

Forsberg och Wengström Eriksson (2013) kallar för halvstrukturerade intervjuer. I en halvstrukturerad 

intervju ställs förutbestämda men öppna frågor. Frågorna ställs i en bestämd ordning utifrån ett 

specifikt tema/ämne. Denna typ av intervju tillåter intervjupersonerna att själva berätta om exempelvis 

deras föreställningar och uppfattningar om, i detta fall, matematik i förskolan och hur man arbetar med 

det (Eriksson Barajas et al. 2013, s. 127-129, 131). Under intervjun ställde vi öppna frågor till 

förskollärarna och beroende på vad de berättade ställde vi eventuella följdfrågor. Att använda sig av 

följdfrågor i intervjuer har flera fördelar. Det är ett bra sätt att visa intervjupersonerna att man lyssnar 

på- och är intresserad av vad de berättar. Det är också ett bra sätt att hålla fokus på studiens syfte om 

informanternas berättelser skulle dra åt andra håll (Löfgren 2014, s. 150). Vi ville göra 

ljudinspelningar av intervjuerna då detta ger ett rikligare material med ett högre värde som källa, det 

vill säga att materialet blir mer trovärdigt (Fägerborg 2011, s. 105). Hur vi gick tillväga med detta 

beskrivs närmare under rubriken insamlingsteknik och genomförande. 

Innan man genomför en kvalitativ intervju är det viktigt att man är väl förberedd. Först och främst är 

det viktigt att man formulerat sitt syfte med studien. Man måste sedan etablera kontakt med dem man 

ska intervjua, antingen muntligt eller skriftligt. I samband med denna första kontakt är det viktigt att 

man skickar ut ett informationsbrev. Detta informationsbrev ska, som vi tidigare beskrivit, innehålla 

både vilka praktiska och etiska förutsättningar ett deltagande skulle innebära. Man bör även redogöra 

för vad som händer med materialet efter att studien är avslutad. Inför intervjun kan det vara bra att 

förbereda en s.k. intervjuguide (se bilaga 3) i vilken man, utifrån ett specifikt tema, kan formulera 

några öppna, konkreta frågor. Denna typ av frågor är bra då man vill att intervjupersonen ska berätta 

om just det man i sin studie är intresserad av. Intervjuguiden är även ett bra verktyg för att hålla fokus 

på studiens syfte under intervjun (Löfdahl 2014, s. 36-37; Löfgren 2014, s. 148-150).  

Det finns både styrkor och svagheter med att använda sig av kvalitativ intervju som 

datainsamlingsmetod. Några av metodens styrkor är att man kan få ihop ett förhållandevis brett och 

innehållsrikt material samt att de går relativt fort att genomföra (Eriksson-Zetterberg & Ahrne 2011, s. 

56-57).  En intervju kan ses som en unik källa till kunskap då man i en intervju exempelvis kan nå 

människors tankar, värderingar och normer. Det är kunskap man inte kan nå någon annanstans än hos 

människan själv (Fägerborg 2011, s. 96).  En svaghet med intervjun är dock att man aldrig kan veta 

om intervjupersonerna verkligen gör vad de säger att de gör. Det kan även vara svårt att veta om deras 

berättelse verkligen utgår från dem själva eller om de berättar det de tror intervjuaren vill att de ska 

berätta (Eriksson-Zetterberg & Ahrne 2011, s. 56-57; Fägerborg 2011, s. 96). 

Urval och avgränsningar 

Vi har i vår studie valt att intervjua förskollärare då syftet med vår studie var att undersöka vilka 

dominerande diskurser hos förskollärarna som påverkar hur de arbetar med matematik i verksamheten. 

Valet att rikta in oss enbart på förskollärare motiverar vi dels genom att det i läroplanen för förskolan, 
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Lpfö98 (Skolverket 2010), framgår att det är förskollärarna som har det pedagogiska ansvaret i 

verksamheten men även för att de genomgått en förskollärarutbildning. Då en av våra diskurser i 

avsnittet om litteratur och tidigare forskning handlar om utbildning i matematik, ville vi även kunna 

ställa frågor kring hur intervjupersonernas förskollärarutbildning sett ut. Vi ville genom detta främst 

undersöka om det i deras utbildning ingått någon matematikutbildning och hur den i så fall har sett ut.  

Då det i vår studie inte var av betydelse om förskolorna vi besökte hade någon specifik inriktning 

sökte vi förskolor på internet som låg bra till geografiskt. I enlighet med det Löfdahl (2014, s. 36-37) 

beskriver mailade vi först en förfrågan samt informationsbrev till förskolecheferna på sex olika 

förskoleenheter, varav endast två var intresserade av, eller hade möjlighet, att delta i studien. De 

förskolechefer som var intresserade skickade en förfrågan och vidarebefordrade informationsbrevet till 

förskollärarna i enheten där förskollärarna själva fick ta ställning till om de ville delta i studien eller 

inte. Vi valde att göra på detta sätt då vi kände att det var viktigt att de som deltog i studien faktiskt 

ville delta och inte på något sätt kände deltagandet som ett tvång. De intervjupersoner som var villiga 

att delta i studien informerades än en gång om studiens syfte och om vad ett deltagande skulle 

innebära. Tid och plats för intervjun bestämdes med förskollärarna. Vår önskan var att genomföra 

multimodala intervjuer på fyra olika avdelningar med barn i åldrarna tre till fem år. Vi hade dock stora 

svårigheter att hitta förskollärare som var villiga och/eller hade möjlighet att medverka i studien. Vi 

vet inte om detta berodde på ovilja att delta eller om det helt enkelt handlar om tidsbrist för 

förskollärarna. Denna problematik ledde till att vi till slut genomfört våra tre moment på tre olika 

förskolor och avdelningar, två av förskolorna ingick i samma enhet.  

Utifrån vad Trost (1993/2005) beskriver ville vi helst, ur en etisk synpunkt, intervjua två förskollärare 

samtidigt för att på det sättet skapa en känsla av trygghet och jämlikhet för förskollärarna då vi var två 

som intervjuade.  Detta gick dock inte att genomföra till följd av att vi inte hittade tillräckligt många 

förskollärare som hade möjlighet att delta i studien. Vi valde, trots detta, att genomföra intervjuerna 

tillsammans då detta kändes viktigt för oss eftersom vi på så sätt kunde reflektera över vår insamlade 

data på ett bättre sätt. Under intervjun försökte vi dock vara noga med att det bara var en av oss som 

höll i intervjun och att den andra bara ställde några följdfrågor om det kändes nödvändigt. Vi gjorde på 

detta sätt för att försöka motverka att informanterna kände att de var i underläge. Att intervjua flera 

personer samtidigt kan emellertid även det innebära en viss etiskt problematik. Som intervjuare har 

man tystnadsplikt, men det har inte informanterna. Detta skulle kunna leda till att någon av 

informanterna berättar för andra vad en annan informant sagt under intervjun (Trost 1993/2005, s. 46-

47). 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

Vi har, som vi tidigare beskrivit, intervjuat tre förskollärare. En av dem arbetar med femåringar, en 

arbetar på en tre till fem års avdelning och en arbetar på en avdelning med barn i åldrarna ett till tre år. 

Mellan dessa tre förskollärare, vilka alla är kvinnor, varierar deras år i arbetet mellan dryga trettio år 

ner till som lägst fyra år. Tidpunkt för förskollärarexamen varierar från 1980 talet fram till 2010. Detta 

var inget vi själva valde men det har varit mycket intressant i vår studie då vi genom detta kunnat se 

skillnader, men även likheter, i informanternas egen syn på matematik, deras egen relation till 

matematik samt deras utbildning. 
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Insamlingsteknik och genomförande 

För att på bästa sätt kunna undersöka vår studies syfte valde vi att använda det vi alltså kallar en 

multimodal intervjuteknik. Den innebär att vi använde oss av guidade rundturer, intervjuer samt 

insamlande av dokument som datainsamlingsmetoder (se beskrivningen i tidigare avsnitt ovan). Vår 

förhoppning var att med hjälp av inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner kunna göra 

ljudinspelningar av intervjuerna. I och med att vi tydligt, både i den skriftliga och i den muntliga 

informationen, informerade om att allt material kommer att förstöras efter att arbetet godkänts menar 

vi att vi därigenom minimerat risken för den etiska problematik som kan uppstå kring detta. Trost 

(1993/2005, s. 54) skriver att det är vanligt att många känner sig obekväma med att bli inspelade och 

att man därför bör tänka på att inte använda bandspelare som exempelvis har en lampa som blinkar 

eller att man ser bandet röra sig under inspelningen. Detta kan göra att informanten ständigt blir 

påmind om att de spelas in och därigenom kan ha svårt att slappna av under intervjun. Utifrån detta 

menar vi att det då skulle kunna ses som en fördel att använda mobiltelefon då det i dagens samhälle 

är mycket vanligt att vi har våra mobiltelefoner liggande på bordet. Detta göra det lättare för 

informanten att glömma bort inspelningen och således slappna av mer under intervjun. Vi frågar oss 

till och med om det inte är säkrare att använda mobiltelefon då materialet skyddas av 

knapplåsfunktionen. 

Det finns många fördelar med ljudupptagning av intervjuer. Repstad (2007) beskriver exempelvis att 

man som intervjuare har lättare att fokusera och lyssna på det intervjupersonen berättar om man inte 

samtidigt behöver koncentrera sig på att anteckna. Att kunna fokusera på intervjupersonen gör det 

också möjligt för intervjuaren att uppfatta icke-verbala uttryck såsom exempelvis gester och mimik 

som även de kan vara en viktig del i intervjun (Repstad 2007, s. 93). När vi genomförde våra 

intervjustudier på förskolorna var ljudupptagning emellertid inte möjligt under alla moment såsom vi 

tänkt oss. Under två av våra rundturer befann sig barnen i lokalerna och för att inte riskera att barnen 

skulle kunna identifieras, då vi inte skickat ut varken informationsbrev eller samtyckesblankett till 

föräldrarna, valde vi att avstå från ljudupptagning under dessa rundturer och förde istället 

anteckningar. I en av intervjuerna var det en informant som inte kände sig bekväm med att bli 

inspelad. Detta respekterades självklart och vi förde vid denna intervju anteckningar istället. I detta fall 

var det, som vi tidigare beskrivit, bra att vi var två vid intervjuerna då en kunde hålla i intervjun 

medan den andra antecknade. Efter denna intervju var det av största vikt att vi satte oss och 

diskuterade samt reflekterade direkt efter då detta ledde till att anteckningarna kunde fyllas ut. I och 

med att vi har material både från inspelade intervjuer och från intervjuer där vi antecknade kan vi se en 

stor skillnad på materialets fyllighet. Även om en nackdel med inspelade intervjuer är att det tar lång 

tid att skriva ut så ger dessa utskrifter större analysmöjligheter vilket även gör att de har ett högre 

värde som källa (Fägerborg 2011, s. 105).  

Vi inledde samtliga besök, vilket var och ett tog ungefär trettiofem minuter, med att återigen informera 

informanten om hur vi skulle gå till väga, frågade om vi fick göra en ljudinspelning av intervjun, 

informerade om att deras identiteter skyddas, hur materialet skulle komma att användas och behandlas 

efter intervjun samt att de, när som helst, kunde avbryta deltagandet. Därefter fick informanten skriva 

under en samtyckesblankett (se bilaga 2). Inför våra besök hade vi formulerat en intervjuguide (se 

bilaga 3) som bestod av öppna frågor kring miljön, förskollärarnas egen syn på- och relation till 

matematik, vilket matematiskt område de tycker att de arbetar mest med samt frågor om deras 

utbildning. Vi började med att göra en guidad rundtur på avdelningarna där förskollärarna fick berätta 

lite om miljön samt var på avdelningen de ansåg att de kunde se att mest ”matematik hände”. Denna 

rundtur följdes av sedan av en längre intervju och avslutningsvis tittade vi tillsammans med 
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förskollärarna på de dokument de ansåg var relevanta för vår studie. Dessa dokument fick vi även ta 

med oss då även dessa är en del av vårt analysmaterial.  

 Reflektion och beskrivning av författarnas insatser i studien 

Då vi är två studenter som tillsammans författat examensarbetet har vissa uppdelningar av arbetet varit 

nödvändiga. Utifrån det syfte och de frågeställningar vi gemensamt framställt har vi tillsammans sökt 

litteratur och tidigare forskning. Därefter har vi fördelat utvalt material mellan varandra och läst på 

varsitt håll för att sedan träffas för att delge varandra innehållet i de texter vi läst. Detta för att sedan 

kunna resonera kring texternas relevans för syftet och utifrån det fördjupa oss ytterligare i, för vår 

studie, väsentlig litteratur och tidigare forskning. Även om vi fokuserat på olika delar i läsning av 

litteratur och följaktligen skrivit olika delar av arbetet, utifrån fokuserad litteratur, har vi båda varit 

delaktiga i varandras producerade text. Detta genom att vi läst och skrivit igenom varandras texter och 

tillsammans diskuterat varje del av arbetet. Varje del av arbetet är således bearbetat av oss båda. Inför, 

under och efter intervjuerna har vi båda varit lika delaktiga. Vi har alltså båda skött kontakt med 

förskolechefer och informanter, intervjuer, transkribering samt tolknings- och analysarbete. Under hela 

arbetets gång har vi fört diskussioner med varandra kring uppsatsens utformning och de beslut vi fattat 

om utformningen har varit gemensamma. Eftersom arbets- och ansvarsfördelningen mellan oss har 

varit jämn samt att vi båda gemensamt arbetat igenom varje del av uppsatsen, är innehållet något vi 

båda kan svara för. 

Databearbetning och analysmetod 

Vår insamlade data från intervjustudien består av transkriberade, det vill säga utskrivna, intervjuer och 

guidade rundturer, (i de fall vi inte kunnat göra ljudinspelningar av intervjuer har vi istället fört 

anteckningar), kurs- och fortbildningslitteratur samt dokument från de praktiska verksamheterna. 

Eriksson-Zetterberg och Ahrne (2011, s. 54) beskriver att en transkribering kan ske på olika sätt, 

exempelvis med hjälp av dator eller manuellt. Om man har ett välfinansierat projekt kan man även låta 

någon annan transkribera, men även om det tar mycket tid att transkribera är det lönande på flera sätt 

att göra det själv. En stor fördel med att transkribera sina intervjuer själv är att man redan under 

transkriberingen kan påbörja sitt analys- och tolkningsarbete då man lär känna sitt material när man 

lyssnar på det (Eriksson-Zetterberg & Ahrne 2011, s. 54).  

Transkriberingen av en intervju kan se lite olika ut beroende på vad man planerar att göra för analys, 

men det vanligaste är att man i sin transkribering skriver ut allt som sägs. Man kan även välja att 

skriva ut pauser, upprepningar, tvekljud etc. (Eriksson-Zetterberg & Ahrne 2011, s. 54). I 

transkriptionerna avidentifierade vi informanterna av etiska skäl. När vi skrev ut den första intervjun 

gjorde vi det i sin helhet, inklusive våra som intervjuare, bekräftande "Mmm", men exklusive pauser 

och tvekljud. Detta var dock ingenting vi kände bidrog med något till vårt analysmaterial, vi valde 

därför att, vid nästa transkribering, enbart skriva ut våra frågeställningar samt vad informanten 

berättade. Efter besöken satte vi oss och reflekterade samt diskuterade gemensamt och kompletterade 

då materialet med minnesanteckningar innan vi slutligen skrev in dem i ett dokument på datorn. När 

intervjuerna var transkriberade förde vi över ljudfilerna till datorn för en, tillsammans med de 

utskrivna intervjuerna, säkrare förvaring i en lösenordsskyddad mapp.  

Utifrån vad vi beskrivit i de tidigare avsnitten menar vi att den bästa analysmetoden för oss att 

använda var diskursanalys. Detta anser vi var den bästa metoden då syftet med vår studie var att få syn 

på vilka diskurser som styr hur man arbetar med matematik i förskolan samt om dessa avgör 
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matematikpraktikernas innehåll, såsom vilka matematikområden man väljer att lyfta. I en kvalitativ 

metod är det texten som utgör det centrala arbetsmaterialet (Repstad 2007, s. 14). I en diskursanalys 

ser man det som att den sociala världen görs genom människors handlingar, exempelvis yttranden, 

bilder etc., vilka sedan tolkas av andra människor. Eriksson Barajas et al. (2013, s. 152) refererar till 

Cromdal, Sparrman, Evaldsson & Adelsvärd (2009) som beskriver diskursanalysen som "En analys av 

samspelet mellan handlingarna och tolkningarna…". Detta citat anser vi på ett bra sätt beskriver det vi 

gör i våra analyser då vi undersöker vilka diskurser som styr de diskursiva praktikerna.  

När vi analyserat vårt insamlade material har vi utgått från de tre diskurser som framträdde i analysen 

av tidigare forskning och litteratur på vårt område: okunskapsdiskurs, matematisk identitetsdiskurs och 

läroplansdiskurs. Vi ville veta huruvida och i så fall på vilka sätt dessa diskurser också framträdde i 

våra multimodala intervjuer med förskollärarna. Vi började med att först läsa igenom våra 

transkriberade och utskrivna intervjuer ett flertal gånger. Vi klippte sedan ut alla svar samt skrev 

diskurserna på tre olika lappar för att på så sätt kunna sortera in svaren under respektive diskurs. Till 

vår hjälp i analysarbetet hade vi pennor och tomma papper för att på så sätt kunna skriva ner om vi 

hittade nya komponenter, nya diskurser eller gjorde andra upptäckter vi såg som viktiga att skriva ner. 

Detta arbete resulterade i att våra diskurser och/eller dess komponenter förändrades i förhållande till 

hur de, baserat på litteratur och tidigare forskning, tidigare var uppbyggda. Dessa förändringar 

kommer vi att beskriva närmare i resultat och analysavsnittet med hjälp av både illustration och med 

text. Efter att vi genomfört denna sortering valde vi att titta på våra anteckningar vi hade kring det vi, 

tillsammans med förskollärarna, diskuterat kring miljön och insamlade dokument för att undersöka om 

vi kunde se ett samband mellan detta och vad förskollärarna berättat och således vilken diskurs de, 

enligt vår tolkning, befann sig i.  

Studiens kvalitet 

I följande avsnitt kommer vi inledningsvis att diskutera hur vårt metodval och genomförande har 

fungerat. Vidare diskuteras och problematiseras vår studies tillförlitlighet och giltighet. 

I vår studie har vi valt att använda oss av multimodala intervjuer som datainsamlingsmetod. Vi gjorde 

detta val då vårt syfte var att undersöka vilken eller vilka diskurser som dominerar hos förskollärarna 

samt hur detta i sin tur påverkar de diskursiva praktikerna. För att få så bra insyn som möjligt valde vi, 

likt vi tidigare beskrivit, att dela upp intervjun i tre delar: rundtur på avdelningen tillsammans med 

förskollärarna, intervju samt diskussion kring dokument som rör avdelningens matematikarbete. Vi 

anser att vårt metodval har passat vår studie och vårt syfte mycket bra. Det vi däremot har funderat en 

del på i efterhand är om vi var för detaljerade i det informationsbrev som vi skickade ut innan studien 

genomfördes. Intervjuerna kändes i två fall av tre nämligen väldigt förberedda på just det vi ville veta. 

I och med detta stötte vi alltså på en svaghet med intervjumetoden vilken Eriksson-Zetterberg och 

Ahrne (2011, s. 56-57) tar upp. Likt vi tidigare beskrivit kan det, under en intervju, vara svårt att veta 

om de intervjuade exempelvis gör vad de säger att de gör. Då vi under framför allt två av våra 

intervjuer kände att förskollärarna var väldigt förberedda menar vi att det här kan vara svårt att med 

säkerhet veta om de verkligen arbetar med det på det sätt eller så mycket som de sa att de gjorde eller 

om vissa saker sades för att det var det de trodde att vi ville att de skulle säga. Vi menar här inte att 

detta nödvändigtvis var negativt utan vi frågar oss enbart om detta kan ha påverkat vår studies resultat. 

Här kan vi se att det var bra att vi under våra intervjuer även tittade på miljö och dokument då detta 

hjälpte oss att få en klarare bild över hur matematikarbetet såg ut i verksamheten. En svårighet vi hade 

i genomförandet av vår studie var att hitta förskollärare som ville och/eller hade möjlighet att delta i 
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intervjuerna. För att få en bredare syn på hur matematikpraktikerna ser ut i förskolor hade vi gärna 

besökt fler förskolor. Detta var dock inte möjligt, dels på grund av svårigheter att hitta deltagare men 

även på grund den begränsade tid vi hade för datainsamling.  

En alternativ metod vi hade kunnat använda oss av som kunnat passa vårt syfte och våra 

frågeställningar är fokusgruppsdiskussion, det vill säga att flera personer möts och diskuterar kring ett 

utvalt ämne. Även detta är en bra metod för att undersöka hur människor talar, tänker och känner för 

ett särskilt ämne, exempelvis matematik (Dahlin-Ivanoff 2011, s. 71). Vi kan dock se att det hade varit 

svårt att genomföra detta då det hade krävts att fler förskollärare skulle vilja och/eller ha möjlighet att 

träffas samtidigt. 

Vi inledde vår studie med att analysera tidigare forskning och litteratur för att på så sätt få syn på vilka 

diskurser som dominerade där, för att sedan kunna undersöka om detta verkade stämma överens med 

hur det ser ut i verksamheterna. Resultatet av dessa analyser är således baserat på den tidigare 

forskning och litteratur som vi har läst. Något som kan tänkas påverka detta resultat och som bör 

uppmärksammas är att viss litteratur är lite "äldre". Vår upplevelse är att förekomsten av matematik 

ute i verksamheten växte i samband med att läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 1998), kom. 

Det är även i samband med detta den första litteraturen kring matematik i förskolan ges ut. Kärre 

(2013, s. 14-15) skriver att en av de första böckerna kring matematik, Förskolebarn i matematikens 

värld, gavs ut 1999, skriven av Elisabet Doverborg och Ingrid Pramling Samuelsson. Denna bok 

innehåller, som många andra böcker kring ämnet, både teorier om matematik som ämne och exempel 

på hur man kan arbeta med matematiken i praktiken. Den mesta av litteraturen skrevs, enligt vår 

uppfattning under åren 2000-2010. Att en del av vår lästa litteratur är av det äldre slaget kan alltså i 

viss mån ha en påverkan på resultatet av analysen av vår valda litteratur och tidigare forskning.  

Likt vi beskrivit i inledningen är vi intresserade av att undersöka om den bild som, enligt oss, målas 

upp i litteratur och tidigare forskning kring hur matematikpraktikerna ser ut stämmer överrens med hur 

matematikpraktikerna ser ut ute i verksamheterna. Detta har vi gjort genom diskursanalyser. Bolander 

och Fejes (2009) beskriver att en diskursanalys berättelse är det som ligger till grund för dess 

trovärdighet. Detta innebär att om analysen samt argumenten ses som skäliga så ses studien som 

trovärdig (Bolander & Fejes 2009, s. 103). Tack vare att vi läst både äldre och nyare litteratur och 

tidigare forskning samt att vi genomfört multimodala intervjuer, anser vi att vår studies resultat är 

tillräckligt underbyggt för att det ska ses som trovärdigt, alltså att studien är tillförlitlig. När man talar 

om kvalitet i forskning används ofta begreppet validitet. En studies validitet, eller giltighet, handlar 

om "… i vilken utsträckning den forskning som genomförs och den eller de metoder som används 

verkligen undersöker det som avses att undersökas" (Kvale 1989 i Thornberg & Fejes 2009, s. 218). I 

vår studie refererar vi kontinuerligt tillbaka till vårt syfte och våra frågeställningar. Våra resultat och 

analyser utgår och diskuteras utifrån både vår lästa litteratur och tidigare forskning samt våra 

genomförda multimodala intervjuer. Med detta, samt ovan beskrivna motivering till våra metodval, 

som grund menar vi att vår studies validitet kan ses som god. Vi kan dock se två saker som skulle 

kunna ses som eventuella svagheter i studiens giltighet, dels svårigheten att få tag på förskollärare som 

hade vilja och/eller möjlighet att medverka i studien och dels den relativt snäva tidsram inom vilken 

detta arbete skulle göras.  
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Resultat och analys 

Vi kommer i följande avsnitt att, utifrån vårt syfte och våra frågeställningar, redogöra för vår analys 

samt för vårt resultat av vår intervjustudie i förhållande till vår tidigare analys av litteratur och tidigare 

forskning. I vår analys av insamlat material utgår vi från de diskurser som genererats i analysen av 

litteratur och tidigare forskning: okunskapsdiskurs, matematisk identitetsdiskurs och läroplansdiskurs. 

Dessa diskurser kommer här inte att beskrivas närmare då det i analysen av tidigare forskning och 

litteratur redan finns tydliga beskrivningar av dessa. Intervjuerna behandlas inte separat då vårt syfte 

inte var att jämföra dessa med varandra, dock redovisas betydande likheter och skillnader som 

framkommit under intervjuerna. Vi undersöker om de diskurser litteratur och tidigare forskning 

genererat även förekommer i de multimodala intervjuerna, och om de eventuellt behöver modifieras 

eller omkonstrueras.  

Vårt resultat har visat att det skett en förskjutning vilket har lett till att de komponenter diskurserna är 

uppbyggda av har förändrats, således har även diskurserna förändrats. Förskjutningen har inneburit att 

vissa komponenter tillkommit, andra har försvunnit och några står oförändrade. För att tydliggöra 

dessa förändringar för läsaren illustreras detta på ett överskådligt sätt nedan, därefter följer en 

redovisning av resultat och analys i förhållande till vår analys av tidigare forskning och litteratur.  I vår 

konstruktion av de olika diskurserna väljer vi att ta in de komponenter vi anser har en avgörande roll 

för hur matematikpraktikerna i förskolan ser ut, baserat på vår intervjustudie. 

Likt vi tidigare beskrivit behöver inte diskurser ses som åtskilda utan kan ligga nära varandra och 

ibland även sammanflätas. I analysen av vårt material hade vi stora svårigheter att hålla isär de olika 

diskurserna då vi märkte att de hela tiden knöt an till varandra. Uppbyggnaden av våra diskurser visar 

därför hur olika diskurser och komponenter kan leda till varandra och därför även kan påverka 

varandra. I vår kommande illustration kommer det därför inte göras en så tydlig uppdelning mellan de 

olika diskurserna som tidigare. Illustrationen visar hur vi tänker oss att diskurserna kan påverka och 

påverkas av varandra. För att förtydliga detta har vi i vår illustration använt oss av streck för att visa 

kopplingar som kan göras mellan de olika komponenterna. I de fall vi menar att vi ser en direkt 

koppling mellan komponenter och/eller diskurser visar vi dessa med hjälp av pilar. Vi väljer att 

placera illustrationen före beskrivningen för att läsaren inledningsvis ska få en bild av hur den ser ut. 

Vår tanke är att man under den fortsatta läsningen av detta avsnitt ska kunna återkomma till 

illustrationen för att på så sätt få en klar bild av diskursernas uppbyggnad och de förändringar som 

skett.  
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I vår intervjustudie kan vi se både likheter och skillnader från det vi redogjort för i vår analys av 

litteratur och tidigare forskning. Som vi tidigare beskrivit kan förskollärarnas utbildning, eller brist på 

utbildning, spela en avgörande roll för hur matematikpraktikerna, alltså de diskursiva praktikerna, ser 

ut. Vi kan i vår studie se en tydlig koppling mellan vilken utbildning och/eller vilka kunskaper man 

som förskollärare har kring matematik i förskolan och vilken matematisk identitet man ger sig. Under 

våra intervjuer framkom det tydligt att samtliga av de intervjuade förskollärarna länge haft en negativ 

bild av både matematiken som ämne och på sig själva som matematiska. Detta sätt att se på sig själv 

som icke-matematisk var något vi även kunde analysera fram i vår dekonstruktion av litteratur och 

tidigare forskning. Exempelvis Kronqvist (2003, s. 8) och Palmer (2010, s. 33-34) ger uttryck för detta 

när de beskriver lärarstudenters negativa bild av skolmatematik.  

Litteratur och tidigare forskning genererade en diskurs kring matematisk identitet i vilken en identitet 

som icke matematisk blev den bärande komponenten. Samtliga förskollärare i vår intervjustudie 

berättade att de förut såg negativt på matematik samt att de såg det som att de inte kunde matematik. 

De beskrev att de tidigare enbart relaterat matematik till sin egen skolgång där matematiken sågs som 

svår och abstrakt. Under intervjuerna med förskollärarna framkom att endast en av de tre har gått en 

förskollärarutbildning där matematik ingick som en obligatorisk kurs. Förskolläraren menar dock att 

hon inte kände att det var den kursen som förändrat hennes inställning till matematik utan hon menar 

istället att förändringen har kommit successivt under åren som hon arbetat i förskolan. En av de 

intervjuade förskollärarna hade inte haft någon matematik alls i utbildningen, vare sig valbar eller 

obligatorisk och den tredje förskolläraren gick sin utbildning när den hette "Lärare mot yngre åldrar" 

och matematik fanns då som valbar kurs. Hon berättade att den utbildningen gav en behörighet att 

arbeta med barn i åldrarna 0-9 år, det vill säga upp till och med tredjeklass, och att hon då valt 

matematik som sin valbara kurs. Hon sa: "Eftersom jag har en utbildning till tredje klass så tog jag 

matematik för att jag tyckte att det behöver man om man ska jobba i skolan." Denna tanke, om att 

matematik är ett ämne man arbetar med i skolan och inte i förskolan, är något även Doverborg (2006, 

s. 6) beskriver har visat sig i tidigare gjorda undersökningar där man undersökt hur lärare i 

förskoleklass och förskola tänker kring matematik.  

I våra intervjuer framgick dock att synen på matematik blivit mer positiv. En förskollärare sa: ”Från 

början så tänkte jag helt stereotypisk, jag gillar inte matte och jag kan inte matte. Men sen har jag 

insett att matte är inte bara de här svåra uträkningarna, alltså det är ju konkreta saker i vardagen.” 

Denna förändrade syn kan vi i vår intervjustudie tydligt koppla till att man på ett eller annat sätt fått 

mer kunskaper kring vad matematik i förskolan kan vara.  Förskollärarna har tre olika förklaringar till 

denna förändring: fortbildning, läroplanen för förskolan och yrkeserfarenhet. Om vi tittar på denna 

förändring i förhållande till hur vår tidigare beskrivna diskurs, matematisk identitetsdiskurs, var 

uppbyggd kan vi se att förändringen som skett även innebär en förändring i diskursens komponenter. 

Förskollärarnas tre olika förklaringar till förändringen, fortbildning, läroplanen för förskolan och 

yrkeserfarenhet utgör nu tre komponenter i diskursen och generar förskollärarnas nya matematiska 

identiteter vilka vi, baserat på förskollärarnas utsagor, benämner: jag är på väg, jag kan och jag är 

medveten. En komponent i matematisk identitetsdiskurs som vi inte alls sett något av i vårt insamlade 

material är: manligt ämne – kvinnligt yrke. Detta tänker vi kan bero på att vi enbart intervjuade 

kvinnor, och därigenom inte kunde se om det var någon skillnad på inställningen till matematik mellan 

könen. Det var heller inte något centralt i vår studie och vi ställde således inga frågor kring detta.  

Vi kan, utifrån redogörelsen ovan, även se en förändring i diskursen vi tidigare benämnt 

okunskapsdiskursen. De olika diskurserna behöver inte ses som åtskilda utan kan påverkas av- och 

sammanflätas med varandra. Detta blir mycket tydligt mellan dessa två diskurser då vi menar att 
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vilken matematiskt identitet man ger sig själv, det vill säga om man ser sig själv som matematisk eller 

icke matematisk, beror mycket på vad man har för kunskaper om matematik i förskolan. Vi tänker här 

att i och med att förskollärarnas kunskaper kring matematik på olika sätt har vuxit gör detta att två av 

komponenterna i okunskapsdiskursens uppbyggnad förändras, vilket i sin tur leder till att även 

diskursens benämning förändras (se fig. s. 25). I och med att kunskapen vuxit hos de förskollärare vi 

intervjuat finns ordet brist inte längre kvar i två av komponenterna utan komponenterna blir istället 

kunskap om vad matematik i förskolan kan vara och medvetenhet. Denna förändring hos 

komponenterna gör att vi nu väljer att benämna diskursen kunskapsdiskursen istället. Detta är något 

vi kan likna med resultatet av den studie Erfjord, Hundeland och Carlsen (2012) genomfört vilken vi, i 

analysen av litteratur och tidigare forskning, beskrivit. Studien visade att förskollärarna som 

medverkat, i likhet med de förskollärare vi intervjuat, förändrat sin syn på matematik genom att de fått 

mer kunskap och genom detta blivit mer medvetna om matematiken som försiggår i verksamheten 

(Erfjord et al. 2012, s. 659).  

I vår analys av litteratur och tidigare forskning framgår det, utifrån Grevholm (2002), att många 

förskollärare kände ett stort behov av fortbildning inom matematik för att kunna utveckla matematiken 

i verksamheterna (Grevholm 2002, s. 13). Genom vår intervjustudie kan vi alltså se att denna 

utveckling nu är på god väg. Samtliga av de intervjuade förskollärarna beskriver att de fått en 

förändrad syn på matematik, men vi kan även, baserat på de nya komponenterna: jag är på väg, jag 

kan och jag är medveten se att de intervjuade förskollärarna kommit olika långt på sin väg mot 

förändring. En förskollärare beskriver: "Jag hade en väldigt dålig erfarenhet av matematik i skolan, så 

det är aldrig något som jag har brunnit för särskilt mycket. Jag kan ju se att, ja, att det kanske är 

därför det har halkat efter. Men nu är vi på väg." Här kan vi se ett tydligt exempel på det Skolverket 

(2003) skriver om i sin rapport. I rapporten framgår att många förskollärare känner sig osäkra på hur 

man ska arbeta med matematik på bästa sätt i förskolan vilket gjort att matematiken inte fått så stor 

plats i verksamheten (Skolverket 2003, s. 16).  

Likt i analysen av tidigare forskning och litteratur har analysen av insamlat material från intervjuerna 

genererat den diskurs vi benämner läroplansdiskursen. Förskollärarnas uttalanden, den pedagogiska 

miljö som avser matematik samt studerade planerings- och utvärderingsdokument avseende matematik 

visar tydligt att man på de avdelningar vi besökt medvetet arbetar med matematik. Två av 

förskollärarna beskriver på ett självsäkert sätt matematikpraktiken utifrån förskolans läroplan, Lpfö98 

(Skolverket 2010), på respektive avdelning. En tredje beskriver att matematik på hennes avdelning är 

ett utvecklingsområde men att de planerar och arbetar med matematik utifrån förskolans läroplan, 

Lpfö98 (Skolverket 2010).  

I samtliga intervjuer förklarade förskollärarna på vilket sätt de arbetar med de olika matematiska 

områden som kan kopplas till strävansmålen i förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010). De 

betonade att de arbetar med alla områden men när vi frågade vilket eller vilka områden som dominerar 

i matematikpraktikerna fick vi svar som i viss mån skiljer sig från varandra. En förskollärare sa: 

”Alltså det som dominerar är ju siffror och räknande och former.” Hon var sedan noggrann med att 

framhålla att de verkligen arbetar mycket med alla matematiska områden. En annan förskollärare 

funderade länge och sa: ”Matematik är vårt utvecklingsarbete just nu, så vi har valt att fokusera på 

det den här terminen men på avdelningen är det mycket sortering av leksaker och att räkna barnen. 

Sen mäter vi i ett projekt nu, stor liten, lång och kort och vi gör en mattehörna där barnen kan syssla 

med problemlösning.” En tredje förskollärare ville inte peka ut något särskilt område utan menade att 

de på hennes avdelning arbetar med alla områden, i enlighet med förskolans läroplan, Lpfö98 

(Skolverket 2010).  
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I reflektion kring miljön på avdelningarna tycker vi oss se att alla förskollärare mer eller mindre gör 

upp en plan för att ge barnen möjlighet och uppmuntran till matematiskt utforskande. Detta syntes 

genom materialval och placering av material. Två av förskollärarna har, enligt vår uppfattning, en 

mycket väl inarbetad planering kring den matematiska miljön där också alla matematiska områden 

finns med. Den tredje förskolläraren menade att de på avdelningen just nu utvecklar den pedagogiska 

matematikmiljön. Detta förklarade hon var en reaktion på dåliga resultat från en brukarundersökning. 

De dåliga resultaten ledde till reflektion kring matematik och agerande från arbetslaget. Vi såg en 

skillnad gentemot de andra avdelningarna men det slog oss, när vi i efter besöket på förskolan 

tillsammans reflekterade kring miljön, att vi själva faktiskt tyckte oss se en hel del saker i miljön som 

visade på ett avsiktligt arbete med matematik. Exempelvis var det första vi såg på väggen när vi kom 

in på avdelningen att de nu arbetade med ordet lång. Geometriska former fanns också uppsatta på en 

vägg. Förskolläraren förklarade i intervjun att de sysslar mycket med sortering, något vi också kunde 

utläsa ur miljön. Detta då material och leksaker hade sin tydliga plats, vilken tydliggjordes för barnen 

genom bilder och text på lådor och hyllor. 

Förskollärarna presenterade under intervjuerna planerings- och utvärderingsdokument i form av 

arbetsplan och verksamhetsplan. I vår senare analys har vi reflekterat kring dokumenten och det som 

sades i anknytning till dem. Samtliga dokument visade att matematik hade ungefär lika stor plats som 

andra ämnen (språk, naturvetenskap och teknik). Vi kunde också se att dokumenten var tydligt 

kopplade till förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010), till dess strävansmål och således till de 

olika matematiska områdena.  

Utifrån förskollärarnas utsagor, den pedagogiska miljön samt planerings- och utvärderingsdokument 

kan vi egentligen inte finna att något av de matematiska områdena dominerar i verksamheterna på det 

sätt som litteratur och tidigare forskning beskriver att taluppfattning gör. Exempelvis Doverborg 

(2006, s. 6-7) uppmärksammar att taluppfattning dominerar när hon hänvisar till studier i vilka lärares 

bild av matematik ofta verkar begränsad till ramsräkning och till att skriva siffror.  

Det vi kan utläsa ur resultaten blir något av en kontrast mot vad viss del av vår utvalda litteratur och 

tidigare forskning säger om matematikpraktikerna i förskolan. Detta då studier, exempelvis 

Matematikdelegationens enkätundersökning 2003, i Doverborg (2006, s. 5-6) beskriven, visar att 

ytterst få lärare i förskoleklass och i förskola uppger att de i matematikpraktiken arbetar utifrån 

läroplanens mål. 

Vad vi i vår dekonstruktion av litteratur och tidigare forskning kunde se är hur det lyfts fram på vilket 

sätt matematikpraktikerna i förskolan ska, eller bör se ut. Exempelvis Kärre (2013) visar på att det är 

viktigt att arbeta med alla matematiska områden och ger förslag på hur man kan göra det. Det är väl 

snarare med de matematikpraktiker litteraturen framställer som idealiska som de intervjuade 

förskollärarnas utsagor överensstämmer. Ur våra intervjuer kunde vi läsa att förskollärarna tyckte att 

det var viktigt att man arbetar med alla områden och de knöt dem hela tiden tydligt till strävansmålen i 

förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010).  

Här kan vi alltså tydligt se att matematikpraktikerna, utifrån våra intervjuer, överensstämmer med det 

litteratur och tidigare forskning förespråkar. Vi menar att förskollärarna genom sina uttalanden visar 

att det som styr matematikpraktikerna på deras respektive avdelning är förskolans läroplan, Lpfö98 

(Skolverket 2010). Då läroplanen för förskolan, tydliggör förskollärares ansvar för att arbeta med 

strävansmålen uttrycker de intervjuade förskollärarna att man ska arbeta efter dem och att man också 

gör det.  
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I vår dekonstruktion av tidigare forskning och litteratur beskrev vi hur vi menar att man kan tolka 

förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010), på olika sätt och utifrån olika perspektiv vilket kan 

generera olika arbetssätt. I analysen av utvald tidigare forskning och litteratur upptäckte vi att den 

mesta av litteraturen kring matematik i förskolan är skriven av Elisabeth Doverborg och Ingrid 

Pramling Samuelsson som båda utgår från ett utvecklingspedagogiskt perspektiv. Bland litteraturen 

fann vi även beskrivningar av matematik utifrån andra perspektiv, då i synnerhet ett utforskande 

perspektiv, vilket vi fick en god inblick i genom att läsa boken Skon och måttbandet (Reggio Children 

1997). Vi kunde i vår tidigare analys titta på likheter och skillnader mellan de olika pedagogiska 

perspektiven. I vår analys av insamlat datamaterial från vår intervjustudie var detta dock inte möjligt 

då alla förskolorna hade en Reggio-Emilia-inspirerad pedagogik. Vad vi däremot kunde utläsa ur 

förskollärarnas svar var att man även kan tolka ett och samma perspektiv på olika sätt. Därför ser vår 

läroplansdiskurs något annorlunda ut nu då vi i figuren lagt till ytterligare led av komponenter (se fig. 

s. 25). Två av förskollärarna uttryckte att matematiken är en viktig del då de inte kopplade Reggio 

Emilia till innehåll i praktiken utan till ett förhållningssätt. En tredje pedagog menade däremot att i en 

Reggio-Emilia-inspirerad verksamhet är ämnesområden, såsom matematik inte särskilt viktigt och sa: 

”Liksom den här förskolan inriktar sig mycket på Reggiopedagogiken och där har ju inte matematiken 

en jättestor plats, alltså det är väl kanske inte den man tänker på först så. Matematiken är väl inte 

fokus i vår planering, eller jo, egentligen, eftersom den har en stor plats i läroplanen.” Tolkningarna 

av den Reggio-Emilia-inspirerade pedagogiken verkar alltså ganska skilda, vilket vi också visar i 

figuren. Vi har funnit att det alltså är läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010) som ändå 

verkar styra matematik praktikerna på alla de avdelningar vi besökt. Trots att en av förskollärarna 

beskrev, utifrån egen tolkning, att matematik inte är fokus utifrån det Reggio-Emilia-inspirerade 

arbetssätt de på hennes förskola och avdelning utgår från, läser vi ur hennes uttalande att matematiken 

ändå har en stor plats i planering just eftersom läroplanen för förskolan trycker på vikten av matematik 

i förskolan. 

Vi kan mycket tydligt se hur läroplansdiskursen, utifrån våra analyserade multimodala intervjuer, blir 

den mest betydelsefulla. Vi menar att förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010), är avgörande för 

förändringar i de diskurser tidigare forskning och litteratur genererat i relation till våra multimodala 

intervjuer. En av de komponenter som i läroplansdiskursen tillkommit är, enligt oss, en direkt följd av 

uppkomsten av förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 1998). Det handlar om införandet av 

obligatorisk matematikkurs i förskollärarutbildningen, vilket vi ser som ett självklart sätt att föra in 

kompetens i förskolan. Vad som ytterligare kan vara en följd av uppkomsten av förskolans läroplan, 

Lpfö98 (Skolverket 1998) och den reviderade utgåvan (Skolverket 2010), är kompetensutveckling 

inom matematikområdet, vilket också utgör en ny komponent i läroplansdiskursen (se fig. s. 25). Vi 

vill dock påpeka att en matematikkurs är idag obligatorisk för en förskollärarstudent men fortbildning 

inom matematikområdet blir man som redan verksam pedagog inte nödvändigtvis erbjuden. Även om 

fortbildning erbjuds är det kanske så att man som pedagog inte har något större intresse för 

fortbildning inom området. Vi tänker oss därför att viss fortbildning kanske också borde vara 

obligatorisk. 
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Diskussion  

Syftet med denna studie har varit att undersöka vilka dominerande föreställningar (diskurser) bland 

förskollärarna/pedagogerna som avgör hur det arbetas med matematik i förskolan. Detta har vi 

undersökt genom att först analysera tidigare forskning och litteratur och sedan analyserat insamlat 

datamaterial från intervjuerna. Som en del av detta undersöker vi om något eller några av de 

matematiska områdena dominerar. Vi ville alltså titta på vilka diskursiva praktiker diskurserna 

genererade i den praktik som beskrivits i utvald litteratur och tidigare forskning samt i vår insamlade 

intervjudata för att sedan göra en jämförelse dem emellan. Vi har i vår studie utgått från tre 

frågeställningar vilka vi i resultatdiskussionen nedan besvarar.  

1. Vilka dominerande föreställningar (diskurser) hos förskollärarna/pedagogerna styr 

matematikpraktikerna i förskolan, utifrån såväl litteraturen som i den undersökta 

verksamheten?  

2. Vilka är de dominerande matematikpraktikernas innehåll, såsom de matematiska områdena, i 

såväl verksamheten vi undersöker som i litteraturen?  

3. Går det att observera något i den pedagogiska miljöns innehåll som tyder på att något eller 

några matematiska områden dominerar i den undersökta verksamheten?  

Resultatdiskussion  

Vilka dominerande föreställningar, det vill säga diskurser, kan vi efter vår undersökning säga styr 

matematikpraktikerna i förskolan, och hur kan vi därmed besvara studiens första frågeställning? I vår 

studie blev det för oss mycket tydligt att matematikens plats i förskolan förstärktes i samband med att 

läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 1998), kom. Det var även i samband med detta som den 

första litteraturen kring matematik i förskolan började ges ut (Kärre 2013, s. 14-15). Det huvudsakliga 

resultat vi i vår studie kommit fram till, och som även blir svaret på vår första frågeställning, är att den 

diskurs som dominerar bland förskollärarna är den vi benämner läroplansdiskursen. Det är även denna 

diskurs som, enligt oss, styr de diskursiva praktikerna, alltså hur man arbetar med matematik i 

verksamheten. Likt vi tidigare beskrivit visade det sig i en enkätundersökning gjord på uppdrag av 

Matematikdelegationen 2003 beskriven i Doverborg (2006, s. 5-6) att endast tre av hundra svarande 

lärare i förskola och förskoleklass utgick från läroplanens mål i arbetet med matematik. Detta finner vi 

intressant då det i vår intervjustudie var väldigt tydligt, då tre av tre förskollärare antydde, att 

strävansmålen i förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010), styr matematikpraktikerna.  

Efter att ha läst en hel del litteratur och tidigare forskning där pedagogerna ofta framstod som 

omedvetna om matematiken i förskolan var det nog det vi förväntade oss att möta även under våra 

intervjuer med förskollärarna. Utifrån vårt insamlade material ser vi det dock som att förskollärarna är 

medvetna om matematiken de ska arbeta med utifrån strävansmålen i förskolans läroplan, Lpfö98 

(Skolverket 2010). Här kan vi alltså se en viss skillnad mot hur pedagoger framställs i vår valda 

litteratur och tidigare forskning. Det är emellertid viktigt att här ha i åtanke att de förändringar som 

kan ha skett i verksamheterna i samband med läroplanens uppkomst, ännu kanske inte syntes när 

mycket litteratur kring ämnet skrevs. Vi menar, utifrån insamlad intervjudata, att uppkomsten av 
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förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 1998) och kanske framförallt revideringen av densamma 

2010, utlöste vad vi vill kalla en form av kedjereaktion.  För att kunna uppfylla de strävansmål som i 

förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010) framställs, krävs fortbildning för verksamma i 

förskolan. Detta kan vi likna vid det Kronqvist (2003, s. 4) skriver om behovet av 

kompetensutveckling hos pedagoger i förskolan för att uppnå läroplanens mål. Ett införande av en 

obligatorisk matematikkurs i förskollärarutbildningen blir också en väg till kunskap kring vad 

matematik kan vara i förskolan. Dock dröjde det ända till 2005 innan matematik blev obligatoriskt i 

förskollärarutbildningen (Palmer 2011, s. 6), någonting som förvisso kan tyckas märkligt då 

förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 1998), trädde i kraft redan sju år tidigare. Matematik i 

förskollärarutbildningen och fortbildning menar vi, leder till ökad kunskap och medvetenhet vilket i 

sin tur kan leda till en förändrad matematisk identitet. Då man saknar kunskap och medvetenhet om 

vad matematik i förskolan kan vara är risken att man känner sig osäker på sig själv som matematisk 

vilket kan påverka matematikpraktikerna i förskolan. Med ökad kunskap och medvetenhet, menar vi, 

följer en möjlighet till mer positiv bild av matematikämnet och ökad självkänsla vilket med största 

sannolikhet är gynnsamt för förskolans matematikpraktiker. Följaktligen drar vi slutsatsen att det är i 

och med uppkomsten av förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 1998) och dess revidering 2010 vi, 

ur vår insamlade data, kunnat se en förändring som på sikt leder till ökad kvalitet av förskolans 

matematikpraktiker.   

Studiens andra frågeställning handlar om förekomsten av de olika matematikområdena. Vi upplever 

det alltså som att läroplanen är starkt styrande över matematikpraktikerna i förskolorna vi besökt. 

Samtliga informanter framhöll mycket tydligt att man arbetar med matematik för att läroplanen för 

förskolan, Lpfö 98 (Skolverket 2010) framhåller att man ska det. Utifrån detta skulle man emellertid 

kunna ställa sig frågan om det bara är därför man arbetar med matematiken i förskolan? En 

undersökning av denna fråga ryms dessvärre inte i detta arbete. 

I strävansmålen kring matematik i förskolans läroplan, Lpfö98 (Skolverket 2010), kan vi hitta de fem 

matematiska områden vilka inkluderas i vår andra frågeställning om matematikpraktikernas innehåll. 

Likt vi tidigare beskrivit kan vi varken i litteratur eller i vår genomförda intervjustudie finna att något 

specifikt område dominerar matematikpraktikernas innehåll. I viss litteratur (exempelvis Doverborg 

2006, s. 6-7), framhålls att många pedagogers syn på matematik är begränsad till siffror och 

ramsräkning. Även om vi på en av våra besökta förskolor kunde se att siffror och räknande 

dominerade, kunde vi på de andra förskolorna se att andra områden dominerade. Alltså kan vi inte, 

baserat på vårt insamlade material, säga att det finns ett matematiskt område som generellt dominerar. 

Även i litteraturen anser vi att alla matematiska områden beskrivs lika mycket då det där ges konkreta 

förslag på hur man kan arbeta med dem i förskolan.  

I litteratur och tidigare forskning, i det datamaterial vi fått från intervjuerna med förskollärarna samt i 

de studerade dokumenten har vi inte kunnat identifiera ett dominerande matematiskt område. Vi har 

inte heller i miljön kunnat göra denna identifiering. Detta leder oss in på vår tredje frågeställning som 

tar upp den matematiska miljön på besökta avdelningar. Även om vi rent visuellt skulle kunna dra 

slutsatsen att vissa områden dominerar, så visar sig detta vid närmare analys inte riktigt stämma. På 

varje avdelning har vi på väggarna sett mätredskap, siffror samt geometriska former. Detta har 

definitivt varit den tydligast synliga matematiken. Baserat på detta skulle vi alltså här kunna göra 

konklusionen att dessa områden, utifrån miljön, dominerar. Men detta sätt att se på det skulle kunna 

sägas vara lite snävt. Här menar vi att all matematik som miljön erbjuder kanske inte är lika synlig. 

Exempelvis kan en burk med pärlor erbjuda olika sorters matematikutforskande även om detta inte har 

ett lika synliggjort och uttalat matematiskt syfte som till exempel ett måttband kan ha. Detta framgår 



32 

 

även av det förskollärarna säger i intervjuerna. En förskollärare berättade att de tidigare haft en väldigt 

utpräglad "mattehörna" men att de nu inte kände att den behövdes på samma sätt. Hon sa: Vi märkte ju 

att de höll på med matematik överallt, matematiken finns ju överallt så vi tycker inte att vi behöver ha 

en speciell hörna för det längre." Konklusionen av vår tredje frågeställning blir alltså att inget av de 

fem matematiska områdena dominerar i miljön. Något som vi tänker har bidragit till denna konklusion 

är det faktum att vi tillsammans med förskollärarna tittade på och diskuterade miljön. Detta hjälpte oss 

att få syn på den kanske annars inte så tydligt synliga matematiken. 

En sammanfattande reflektion med konsekvenser för förskolans arbete 

Vilka konsekvenser av vår studie skulle vi kunna påstå att vi kan dra? Under arbetet med denna studie 

har vi, än mer, insett att det är av största vikt att pedagoger i förskolan får bra fortbildning inom 

matematikämnet och hur man konkret kan arbeta med detta i förskolan. Som vi skrev i inledningen 

hade vi båda en negativ syn på matematiken sedan tidigare och vi kan båda säga att om vi hade haft 

möjlighet att välja bort matematikkursen i vår utbildning så hade vi gjort det. Denna syn på- och 

känsla för matematik är något vi hört om hos både kurskamrater, pedagoger på våra VFU– förskolor 

samt hos våra intervjuade förskollärare. Som tur var kunde vi emellertid inte välja bort vår 

matematikkurs vilket vi båda är glada för idag. Vi fick en helt annan syn på matematik, och då 

framförallt vad matematik i förskolan kan vara. Med detta sagt har vi dock, under arbetet med vår 

studie, känt att vi både vill ha och behöver än mer kunskap om hur vi kan använda matematiken i 

praktiken på bästa sätt. Nyare studier, exempelvis Erfjord et al. (2012), visar att med mer kunskap 

kring ämnet kan inställningen till matematiken förändras. Att få fortbildning och således mer kunskap 

om matematik anser vi är grunden för att ändra inställningen till matematik bland pedagoger i 

förskolan. Likt vi tidigare beskrivit kan ett barns första erfarenhet vara avgörande för hur barnet ser på 

matematik i framtiden (SOU 2004:97, s. 14). Med detta som grund blir det särskilt viktigt att man som 

pedagog i förskolan har en positiv inställning till matematik då barnen annars lätt kan påverkas av en 

pedagogs negativitet till ämnet (Kronqvist 2003, s. 10-11). Vi tänker alltså att om en pedagog har en 

positiv inställning till matematik så får detta flera positiva effekter. Dels blir arbetet med matematik 

mer givande för både barn och för pedagoger och dels så känner barnen att pedagogen tycker att det är 

roligt och intressant och får på så sätt en positiv upplevelse och känsla för matematiken. Vi tänker 

även att man som kunnig pedagog i förskolan kan ge barnen en konkret bild av matematiken som de 

kan relatera till sin egen verklighet. På detta sätt skulle barnen kunna få med sig matematiska verktyg 

att använda sig av i sitt framtida matematiserande.  

För att matematikpraktikerna i förskolan ska vara lärorika och utvecklande menar vi att det är av 

största vikt att pedagogerna i förskolan erbjuds kontinuerlig fortbildning i matematik. Vi anser även att 

det är viktigt att man som pedagog erkänner sina eventuella brister samt har en vilja att utvecklas. Det 

som är aktuellt idag är inte nödvändigtvis aktuellt om tio år, vi känner därför att det är viktigt att man 

pedagog aldrig ser sig som fullärd.   

Slutsatser 

Vi frågade oss inledningsvis om den diskurs litteratur och tidigare forskning strävar efter att frångå 

verkligen finns kvar i förskolan. Efter att ha genomfört denna studie menar vi att svaret på frågan är 

nej. Alltså har forskning och litteratur, enligt oss, haft genomslag i förskolan och att den dominerande 

diskursen inte längre handlar om matematik som taluppfattning etc. En stor anledning till denna 

förskjutning anser vi beror på hur den reviderade läroplanen för förskolan, Lpfö98 (Skolverket 2010), 

tydliggjort förskollärarnas ansvar. Även i vår intervjustudies resultat har vi visat att läroplanen för 

förskolan har stor inverkan på förskolans matematikpraktiker. Något som vi menar kan ses som en 
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direkt följd av läroplanen är införandet av obligatorisk matematikkurs i förskollärarutbildningen samt 

att pedagogerna i förskolan fått mer fortbildning inom matematik och om hur man kan arbeta med det 

i förskolan. I en av statens offentliga utredningar (SOU 2004:97, s. 14) skriver man att en satsning på 

matematik i förskola och de tidiga skolåren skulle ge positiva effekter i utbildningssystemet, ända från 

förskola till högskola och vuxenutbildning. Att små barn får en positiv erfarenhet av matematik kan 

spela en avgörande roll för vilken inställning och attityd de har till matematik i framtiden. Baserat på 

detta och det vi tidigare beskrivit anser vi alltså att det är av största vikt att pedagoger i förskolan 

kontinuerligt erbjuds fortbildning inom matematik i förskolan för att pedagogen själv ska känna att de 

har god kunskap inom ämnet och på så sätt känna en trygghet och säkerhet när de arbetar med det.  På 

detta sätt kan de hela tiden ha en uppdaterad bild av matematiken då det som är aktuellt i dag kanske 

inte är aktuellt några år framåt i tiden. 

Vidare forskning 

Våra tankar kring vidare forskning grundas i ett uttalande av en förskollärare i vår intervjustudie. Hon 

beskrev att hon uppfattade det som att förskolebarnens uppfattning av vad matematik är till stor del 

kommer från föräldrarna. Hon menade att det bland föräldrarna kan råda en okunskap om vad 

matematik i förskolan kan vara. Vi fann detta uttalande väldigt intressant och det fick oss att fundera 

på huruvida pedagogers matematiska medvetenhet också kan påverka föräldrars syn på- och kunskap 

om vad matematik i förskolan kan innebära. Då omfattningen av vår studie tvingar oss till 

avgränsningar kunde vi tyvärr inte gå vidare med detta uttalande då det inte svarade till vårt syfte. 

Kanske skulle detta vara intressant att undersöka i en annan studie?  En sådan studie skulle exempelvis 

kunna utgå från följande frågeställningar: 

 Hur ser föräldrarnas uppfattning av matematik ut i jämförelse med matematikpraktikerna i 

förskolan?  

 Kommunicerar förskola och hem kring matematik och i så fall på vilket sätt och kring vad 

specifikt? 
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Bilagor  

Bilaga 1 

    

  

 

 

            Ort och datum 

Informationsbrev 

Hej! 

Vi är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, avdelningen för 

förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom ramen för vår sista och 

avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett examensarbete. Vår studie kommer 

handla om vad som styr vilka matematiska områden (mätning, sortering, taluppfattning, 

rumsuppfattning samt former och mönster) man kan se mest respektive minst av i förskolan utifrån 

insamlad data försöka få reda på vad resultatet kan bero på. 

För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua förskollärare någon gång under perioden 

2014- 11-25 – 2014-12-05. Vi kommer också att be förskollärarna att visa oss och berätta för oss om 

den pedagogiska miljön på avdelningen, då relaterad till ämnet matematik. Om det finns möjlighet 

skulle vi också gärna titta på planerings och utvärderingsdokument kring matematik. Intervjun delas 

upp tre delar: en interaktiv rundvandring i förskolans miljö, en traditionell intervju med ett antal 

förberedda frågor och en diskussion kring eventuella dokument som behandlar planering och 

utförande av matematikpraktiker.  Det hela beräknas ta omkring 30-40  minuter och om 

informanten/informanterna godkänner vill vi gärna under intervjun använda oss av ljudupptagning. 

 

Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, personuppgiftslagen (1998:204) samt 

Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att personalens och 

förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig anonymitet gäller. Allt insamlat material 

kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över personuppgifter kommer att upprättas. 

Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 

sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 

kommer att publiceras digitalt. 

 

Med detta brev vill vi be om ert medgivande för er medverkan i studien. All medverkan är frivillig och 

kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. 

 

Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 

Stockholms universitet. 

 

Vänliga hälsningar Sofia & Åsa 
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Sofia Selander Eriwala  

Tel.nr: xxx 

Mailadress: xxx 

 

Åsa Persson 

Tel.nr: xxx 

Mailadress: xxx 

 

Handledarens namn Hillevi Lenz Taguchi 

Stockholms Universitet 

Barn och Ungdomsvetenskapliga Institutionen 

106 91 Stockholm 

Mailadress: xxx 

 



 

 

Bilaga 2 

 

 

      

 

Samtyckesblankett 

 

Skriftligt, informerat samtycke till medverkan i intervjustudien. 

 

Jag har informerats om studiens syfte, om hur informationen samlas in, bearbetas och behandlas. Jag 

har även informerats om att mitt deltagande är frivilligt och att jag, när jag vill, kan avbryta min 

medverkan i studien. 

 

Jag samtycker härmed till att medverka i denna intervjustudie 

 

 

Ort och datum _____________________________________________________________ 

 

 

Namnunderskrift ___________________________________________________________ 

 

 

Namnförtydligande _________________________________________________________

  



 

 

Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Guidat besök 

– Kan du visa oss runt i på avdelningen och visa var du anser att det händer mest matematik? 

– De platser som du har visat oss, är de medvetet planerade för matematik? 

 

Intervju 

– Vad är matematik för dig? 

– Hur skulle du beskriva din relation till matematik? 

– Kan du beskriva hur ni på avdelningen arbetar med matematik? 

– Vi utgår från de här fem matematiska områdena: 

 

 Sortera och klassificera 

 Rumsuppfattning 

 Mönster 

 Jämföra och mäta 

 Taluppfattning 

 

– Vilket område upplever du får störst plats i verksamheten och vad tror du att det beror på? 

– Vilket år tog du din förskollärarexamen?  

– Ingick det någon obligatorisk matematikkurs i din utbildning och om det gjorde det, hur såg kursens 

innehåll ut? Om inte, fanns det som valbar kurs, valde du den och i så fall, hur såg innehållet i kursen 

ut? 

– Känner du att det finns möjlighet till fortbildning kring matematik om så skulle önskas? 
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