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“Math is so much more than just counting” – A discourse analysis of 

mathematical discourses from the journal Förskolan  

Abstract 
The aim of this essay is to examine the view the authors of the articles and the teachers have on the 

topic mathematics and what discourses can compromise the teacher’s point of view and therefore 

compromise the children’s mathematical self-concept by examining the discourses within the journal 

Förskolan through a qualitative discourse analysis. I am aiming to highlight what sort of discourses 

the journal is recreating and thus the preschool teachers bring into the preschool. This is to highlight 

that the mathematical discourses are a problem and why they can affect the children’s mathematical 

self-concept. I analyzed the material by using the two perspectives: social constructionism and post-

modernism. I am also using Foucault’s discourse concept, Laclau’s subjectivity concept and 

antagonism concept. The empirical data consist of four articles written by different journalist’s and 

was published in the journal Förskolan during the year 2016. I conducted a discourse analysis on the 

four articles and concluded that there were three different discourses embedded in the articles. The 

three discourses proposed an assumption that Math and numbers are the same thing, that children are 

competent and teachers incompetent. The result of the analysis is that there existed mathematical 

discourses inside the journal Förskolan but only two of them will reach the children. Those two 

discourses are that math and numbers are the same thing and the discourse the incompetent 

mathematician. I believe this is because these two discourses have a long history inside the Swedish 

education system and therefor gets recreated by the teachers that have already been affected by the 

discourses. That leads to all the new students and children going through interpellation by the 

mathematical discourses.  
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1. Inledning 

Min utgångspunkt med den här uppsatsen är matematiska diskurser i förskolan, varför det är 

viktigt att synliggöra dem samt problematisera matematiken som den ser ut i nuläget. 

Anledningen till att det här ämnet är viktigt är för att matematik är en central del av förskolan 

vilket förskolans egen läroplan visar.  

 

”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, utvecklar sin förmåga att använda matematik för att 

undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras 

problemställningar, utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, 

undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan 

begrepp, utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa 

resonemang.” (Lpfö, s. 10)  

 

 Matematik är även en stor del av alla människors liv. Matematiken finns alltid runtomkring 

oss och därför är det viktigt att förbereda barnen inför ett liv fyllt av matematiska termer, 

uträkningar och miljöer. Av den anledningen är det betydelsefullt att ge barnen en god 

introduktion till matematiken, för barnen behöver en bra grund att stå på och om de har det 

ger det dem självsäkerheten de behöver för att se sig själva som duktiga matematiker.  

     De diskurser de möter i förskolan kommer sannolikt att påverka barnens matematiska 

självbild även senare i livet vilket jag har upplevt bland mina egna kurskamrater. Jag har 

bland annat erfarit att det existerade en rädsla för matematik bland mina kurskamrater då de 

flesta beskrev sig själva som dåliga på matematik. Det här kan då bero på att de inte fick den 

matematiska grund jag talar om. De dåliga erfarenheterna de haft tidigare påverkar deras 

matematiska självbild även idag som vuxna. Därför är det viktigt att pedagogerna idag är 

medvetna om denna problematik och försöker motverka att barnen i förskolan får dåligt 

självförtroende vad det gäller matematik.  

     Det här är viktigt eftersom förskolans läroplan tar upp att barnen ska få redskap att 

utveckla sin självständighet och tilliten till sin egen förmåga i förskolan (Lpfö, s. 9). Det här 

har i hög grad med matematiska diskurser att göra eftersom underliggande diskurser kan 

påverka barnens tro på sin egen matematiska förmåga. Ett återkommande tema i artiklarna  
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som uppsatsen studerar är att den matematiska självbilden är ihopkopplad med barnens tro på 

sin egen förmåga.  

     Jag blev intresserad av ämnet matematiska diskurser när jag skrev om matematik och 

genus i min B-uppsats och vill av den orsaken utöka min undersökning. Tidigare tittade jag på 

barnens fria lek och om jag kunde se någon skillnad beroende på kön och jag kom fram till att 

barnen lekte olika matematiska lekar baserat på ifall de var pojkar eller flickor (Torgilsman 

2016, s. 14). Det som väckte mitt intresse för matematik och diskurserna runt omkring ämnet 

var att jag själv hade en skev bild av vad matematik var. När jag var på en småbarnsavdelning 

såg jag både flickor och pojkar leka matematiska lekar men när jag kom till en 

storbarnsavdelning såg jag endast pojkarnas matematiska lek. Genom min undersökning insåg 

jag att det var jag som vuxen som var problemet, flickorna lekte matematiska lekar men jag 

registrerade inte dem som matematiska från början. Det här är ett av problemen som existerar 

i förskolans matematikundervisning. Nu kommer jag att synliggöra ett annat och det är de 

underliggande diskurser som påverkar pedagogernas arbete och indirekt barnens matematiska 

självbild.  

 

1.1 Syfte och frågeställning 

1.1.1 Syfte 

Syftet med undersökningen är att synliggöra hur artiklarnas författare samt pedagogerna ser 

på matematik och vilka diskurser pedagogerna kan påverkas av som sedan kan föras vidare på 

barnen. Detta kommer jag att göra genom att gå igenom vilka matematiska diskurser som 

existerar inom tidskriften Förskolan. Det här området är relevant att undersöka då det är 

relativt outforskat. Det viktiga med det här ämnet är att barns matematiska självbild kan 

påverkas av de diskurser som pedagogerna påverkats av. 

  

1.1.2 Frågeställningar 

- Vilka diskurser kring matematik kan utomstående influenser föra in i förskolan? 

- Vilka diskurser kan tänkas påverka pedagogernas arbete? 

- Hur kan de här förhållandena tänkas påverka barnens syn på sin egen matematiska 

förmåga? 
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2. Teoretiska utgångspunkter 

Det socialkonstruktionistiska perspektivet samt det poststrukturalistiska perspektivet kommer 

att användas för att analysera det här arbetet. Dessutom används Foucaults diskurs begrepp 

samt Laclaus subjekt och antagonism begrepp som analysverktyg.   

 

2.1 Socialkonstruktivism 

Sociologerna Marianne Winther Jørgensen och Louise Phillips beskriver socialkonstruktivism 

som ett perspektiv där jaget ses som en produkt av de kulturella och historiska 

föreställningarna som existerar i samhället (Winther Jørgensen/Phillips 2000, s. 104). 

Alexandra Galbin som har skrivit om ämnet socialkonstruktivism understryker det här i sin 

artikel där hon bland annat skriver att socialkonstruktivisten intresserar sig för och undersöker 

samhället och dess sociala aspekter (Galbin 2014).  

     Vivien Burr som har forskat inom ämnet socialkonstruktivism utvecklar förståelsen 

ytterligare genom att gå igenom vad den socialkonstruktivistiska forskaren intresserar sig för. 

Bland annat människornas sociala interaktion men särskilt viktigt är språket. En central del i 

socialkonstruktivism är att vår gemensamma syn på kunskap skapas under de vardagliga 

situationerna där vi diskuterar och agerar kring det (Burr 2015, s. 4f).   

     Det socialkonstruktionistiska perspektivet är relevant för undersökningen då uppsatsen ska 

visa vilka diskurser som finns i artiklarna och för att göra det ska jag titta på innehållet i 

artiklarna. Undersökningen kommer att visa hur de talar om matematik och vad det kan leda 

till. Grunden i socialkonstruktivism är att jaget formas av de kulturella strukturerna som 

överför och formas av språket. Artiklarna är en del av de existerande kulturella strukturerna 

eftersom de överför viss information genom ett skriftligt språk och följaktligen är perspektivet 

passande för min undersökning. 

 

2.2 Poststrukturalism 

Poststrukturalism har mycket gemensamt med socialkonstruktivism. Det viktiga i 

socialkonstruktivism är språket och språket är även grunden i poststrukturalism. Enligt 

Pauline Rosenau som skrivit om ämnet poststrukturalism ägnar poststrukturalistiska forskare 

sig åt epistemologiska frågor. De olika ämnena som är intressanta inom poststrukturalism är 

exempelvis diskurs, språk och dekonstruktion (Rosenau 1992, s. 3).  

     En av poststrukturalismens främsta tänkare är filosofen Michel Foucault eftersom han är 

grundaren till diskursbegreppet vilket är en central del av poststrukturalism. Foucaults 
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diskursteori är en central del av min uppsats eftersom hans diskursbegrepp är uppsatsens 

främsta analysverktyg.  

     Sociologerna Marcus Herz och Thomas Johansson skriver att grundtanken i 

poststrukturalism att kritisera det som anses vara fasta konstruktioner i det sociala samhället 

(Herz/Johansson 2013, s. 11) och det här gör de poststrukturalistiska forskarna genom att 

omarbeta och kritiskt granska strukturerna inom språket enligt Madan Sarup som skrivit om 

bland annat poststrukturalism och marxism (Sarup 1992, s. 106). Sociologen Norman Denzin 

styrker även det här då han argumenterar att grunden för poststrukturalistiska forskaren är att 

hen försöker ta ifrån texterna dess auktoritet genom att dekonstruera dem (Denzin 1994, s. 

579). 

     Poststrukturalism är väsentlig för undersökningen eftersom diskursbegreppet är en central 

del i uppsatsen. Majoriteten av diskursanalyser ingår i det poststrukturalistiska perspektivet 

(Herz/Johansson 2013, s. 25) och således var det här perspektivet ett självklart val för 

undersökningen.  

 

2.3 Diskursanalytiska begrepp 

2.3.1 Diskurs 

För att förstå betydelsen av begreppet diskurs behöver vi förstå dess grund. Foucault skriver 

att diskurserna inte enbart existerar i det som sägs eller skrivs. Diskurser existerar även i det 

som inte uttrycks eller i sättet vi uttrycker det på. Diskurser finns i allt som har med det 

sociala samspelet att göra – attityd, beteendemönster och rumsliga dispositioner (Foucault 

2008, s. 181). 

     Dessutom är diskurser maktskapande. Foucault beskriver diskurserna som 

maktproducerande eftersom ingen kritiserar eller tänker efter när det kommer till det som 

anses vara självklart (Foucault 1993, s. 22).  

     Människor använder diskurser för att förstå världen runtomkring sig, för att kunna särskilja 

det som är främmande och otäckt gentemot det som är välbekant och tryggt. Det är av den 

orsaken diskurser är maktproducerande och Foucault skriver bland annat att det inte är förrän 

människan möts av en ny okänd diskurs som den förra diskursen som innan ansågs vara 

självklar synliggörs (Foucault 2008, s. 181f).  

     Nelson Phillips och Cynthia Hardy som båda forskat inom det diskursanalytiska området 

förklarar att vår sociala verklighet är en produkt av diskurser och att våra sociala interaktioner 

inte kan särskiljas från diskurserna. Utan dem har vi inget att referera till när vi samtalar och 
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på grund därav tappar interaktionen all mening (Phillips/Hardy 2002, s. 3). Winther Jørgensen 

och Phillips argumenterar att diskurserna är en del av världen, de är ett bestämt sätt att förstå 

och tala om världen (Winther Jørgensen/Phillips 2000, s. 7). 

     Diskursbegreppet är aktuellt för undersökningen eftersom det är diskurser kring matematik 

uppsatsen ämnar synliggöra. Ifall vi inte synliggör de nuvarande rådande diskurserna kan vi 

inte heller motverka dem och det de leder till. Som Foucault skriver är utbildningsväsendet 

det främsta instrumentet för politiker och andra institutioner att uppehålla de rådande 

maktstrukturerna och diskurserna (Foucault 1993, s. 31). Av den orsaken är det viktigt att 

synliggöra de här maktstrukturerna och börja skapa en ny syn på matematik redan i förskolan 

eftersom det är barnens introduktion till matematik. Om de får en bra start finns det en större 

chans att de får en positiv känsla kring matematik och sin egen förmåga.  

     Den här uppsatsens definition av diskursbegreppet är baserad på Foucaults samt Phillips 

och Hardys begreppsförklaring. Diskurs betyder bland annat samtal, men det är samtidigt ett 

sätt att organisera verkligheten på eftersom det är maktskapande. Genom diskurser kan 

människan skilja på det som är främmande och det som är välbekant. Det betyder att 

diskurserna kan användas för att beskriva olika saker runt omkring individen för att skilja dem 

åt.  

 

2.3.2 Subjektet 

Strukturalisten Jaques Lacan och postmarxisten Ernesto Laclaus definition av 

subjektskapandet har främst använts i uppsatsen. Laclau har bland annat använt sig av Lacan 

för att förklara sin syn på subjektets skapande och den går ut på att subjektet/identiteten aldrig 

är eller kommer att vara en färdig struktur. Men människan strävar ändå alltid efter att bli hel 

(Laclau/Zac 1994, s. 31ff).  

     Det hela börjar under spädbarnsåren enligt Lacan. Det är när barnet skiljs ifrån modern 

som längtan efter att bli hel igen skapas eftersom bebisen levde i symbios med modern från 

början (Winther Jørgensen/Phillips 2000, s. 50). Det här leder till spegelstadiet hos bebisen. 

Lacan beskriver spegelstadiet som att barnet identifierar sig själv med hjälp av omgivningen 

och anpassar sig efter bilderna. Lacan använder ordet Imago för det här (Lacan 2001, s. 2). 

Imagoprocessen avtar inte för att spädbarnsåren tar slut och vi blir vuxna, Imago är en process 

som sker under hela livet (Winther Jørgensen/Phillips 2000, s. 50).  

     Mark Bracher som forskar kring subjektskapande beskriver också den här synen på ämnet, 

nämligen att subjektet lär känna sig självt genom att hen identifiera sig med någonting och det 

är diskurser (Bracher 1993, s. 30). Strävan efter att bli hel och viljan att identifiera sig själv 
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med omgivningen gör människan villig att interpelleras av diskurser. Winther Jørgensen och 

Phillips förklarar marxisten Louis Althussers begrepp interpellering som att det innebär att 

individer försätts i en viss bestämd position av diskurser (Winther Jørgensen/Phillips 2000, s. 

48).  

     Sociologen Stuart Hall argumenterar att identiteter är fragmenterade och således instabila 

eftersom de skapas genom motsägelsefulla/antagonistiska diskurser (Hall 1996, s. 6). Det här 

begreppet och det här sättet att se på subjektet är viktigt för undersökningen då 

diskursanalysen är menad att komma fram till hur artiklarna kan påverka barnen och 

pedagogernas identiteter. Om pedagogerna påverkas kommer barnen att påverkas. 

Subjektsbegreppet innebär därmed att människor identifierar sig med omgivningen och 

imiterar personerna och miljön omkring oss.  

     Den här uppsatsens definition av begreppet subjektskapande är främst baserat på forskarna 

Lacan och Laclaus beskrivning av begreppet. Begreppet subjektskapande står för den process 

som individen genomgår då de identifierar sig med sin omgivning. Det betyder således att 

individens identitet skiftar beroende på vart de befinner sig och vilka diskurser som påverkar 

dem i nuläget.  

 

2.3.3 Antagonism 

Antagonism har tagits med i uppsatsen eftersom det är ett begrepp inom diskursteorin som 

beskriver konflikt (Winther Jørgensen/Phillips 2000, s. 55). Det betyder att alla diskurser 

konstant är i konflikt med andra diskurser som har en annan definition av verkligheten och 

diskurserna kämpar alltid om att vara den som definierar verkligheten.  Det är i de här 

konflikterna som antagonismen existerar.  

     Begreppet antagonism är lämpligt för undersökningen eftersom diskursanalysen ska 

undersöka de matematiska diskurserna inom förskolan. Begreppet är av den orsaken viktigt 

för undersökningen eftersom begreppet kan beskriva situationen mellan de existerande 

diskurserna. 
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2.4 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 

Uppsatsen teoretiska utgångspunkter är socialkonstruktivism samt poststrukturalism eftersom 

de två perspektiven används för att analysera hur språket samt de sociala konstruktionerna i 

samhället formar individerna. Det är även två perspektiv som problematiserar språket och hur 

det kan påverka andra. 

     De centrala begreppen i arbetet är även diskurs, subjektskapande och antagonism. De här 

tre begreppen har valts ut eftersom de beskriver hur individens identitet skapas. Begreppet 

subjektskapande beskriver processen medan begreppet diskurs beskriver vad som påverkar 

subjektskapande. Begreppet antagonism beskriver konflikten mellan olikartade diskurser 

vilket leder till en fragmenterad identitet.  

 

3. Material och metod 

3.1 Metod 

Uppsatsen är uppbyggd som en diskursanalys inuti en kvalitativ undersökning. Enligt 

sociologen Göran Ahrne och Peter Svensson som har en diskursanalytisk ansats inom sin 

forskning består kvalitativa undersökningar av metoder som exempelvis intervjuer, 

observationer och analyser av texter (Ahrne/Svensson 2015, s. 9). Materialet är artiklar ur 

facktidskriften Förskolan och under undersökningen kommer jag att analysera materialet från 

ett diskursanalytiskt perspektiv. Urvalet är avsiktligt mindre för att materialet ska kunna 

undersökas djupare och av den orsaken klassas undersökningen som kvalitativ. Enligt Runa 

Patel, som har under flera år undervisat inom ämnet forskningsmetodik, och Bo Davidson, 

som har skrivit om ämnet forskningsmetodik, är meningen med kvalitativa undersökningar att 

få en djupare kunskap kring ämnet forskaren har valt att forska om (Patel/Davidson 2011, s. 

119) och det är det den här studien strävar efter. 

     En kvalitativ undersökning var rätt för den här sortens studie eftersom uppsatsen är menad 

att söka efter djupare kunskap som kanske inte syns på en gång. Undersökningen hade kunnat 

vara utformad som en kvantitativ textanalys där analysen exempelvis undersökte hur många 

gånger författarna nämner aktiviteter som har med räknekunskaper/siffror att göra jämfört 

med andra matematiska aktiviteter. Det skulle visa upp ett sätt att se på artiklarna och det 

författarna för fram. En sådan undersökning hade dock inte lyckats uppfylla syftet med 

uppsatsen. 
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     Statsvetarna Göran Bergström och Kristina Boréus skriver att när forskare utför en 

diskursanalys då analyserar de språket. Anledningen till att de gör det är för att diskursiva 

praktiker förs vidare genom språket (Bergström/Boréus 2012, s. 354). Det forskarna gör när 

de arbetar diskursanalytiskt är inte att lista ut vad personerna egentligen menar när de säger 

eller skriver en viss sak, istället är poängen att de ska redogöra för vilken version av världen 

personerna målar upp och vilka konsekvenser det här kan leda till (Winther Jørgensen/Phillips 

2000, s. 28).  

      När urvalet hade utförts och fyra artiklar hade valts ut till analysen inleddes 

undersökningen med att jag läste igenom alla artiklar ett antal gånger. Under de första 

gångerna artiklarnas lästes igenom skrev jag ner vilka huvudämnen jag kunde se att 

författarna tog upp. Efter varje gång jag analyserade samma artikel upptäcktes fler ämnen som 

lyftes fram och de skrevs ner. När ett antal ämnen lyfts fram till varje artikel gick jag igenom 

vilka ämnen som återkom i flera artiklar. För att synliggöra var ifrån diskurserna framkom i 

artiklarna användes tre olika överstrykningspennor för att markera problemområdena. Det var 

då de dominerande diskurserna synliggjordes som kommer att diskuteras i resultat delen. 

     Undersökningen är baserad på den diskursteoretiska hypotesen att diskurser är både 

konstruerade samtidigt som de konstrueras (Foucault 1993, s. 16). Med det här i åtanke 

betyder det att diskurserna i tidskriften Förskolan är konstruerade av vår existerande kultur 

inom förskolan och samhället. Samtidigt som diskurserna i tidskriften är en del av skapandet 

av pedagogernas antaganden om matematik. Således är Förskolan en central del i skapandet 

av läsarnas förhållningssätt vad det gäller matematik.  

 

3.2 Urval  

Facktidskriften Förskolan har valts ut för att undersökas eftersom den är riktad mot 

förskollärare och även andra som jobbar inom förskolan. Under mina VFU perioder har jag 

alltid sett minst ett exemplar i personalrummen och på grund av det här är tidningen en central 

del av förskoleverksamheten enligt min erfarenhet.  

     När urvalet skulle utföras användes Förskolans egen hemsida och databas eftersom de lagt 

upp sina artiklar där i ett arkiv. För att söka igenom arkivet användes sökordet ”matematik”. 

Det första resultatet var 268 artiklar, den här sökningen innefattade alla artiklar med 

matematik i sig som de lagt upp. För att minska ner sökningens resultat filtrerades sökningen 

ytterligare genom att enbart visa upp artiklar som skrevs under året 2016 eftersom 
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undersökningen är menad att analysera nya och relevanta artiklar. När det utvalda området 

hade minskats ner var slutresultat att 19 artiklar var kvar.  

     När 19 artiklar var kvar började analysen genomföras genom att artiklarna lästes igenom 

för att se vad journalisterna skrev om och på vilket sätt de behandlade matematik. Hos de här 

19 artiklarna valdes fyra artiklar ut för att journalisterna beskrev liknande ämnen och innehöll 

mest information om hur olika förskolor arbetade kring matematik. Alla artiklar som valdes ut 

ingick även i Förskolans tema ”Matematiken omkring oss”.  De artiklar som valdes bort 

behandlade bland annat intervjuer med förskolechefer och förskollärare, olika skapande 

projekt, diskussioner barnen emellan och nyheter.  

 

3.3 Material 

3.3.1 Tidningen Förskolan 

Tidningen Förskolan ges ut av Lärarförbundet som en tidskrift riktad till alla förskollärare 

(Förskolan u.å.).  Men även andra som jobbar inom förskolan läser tidningen enligt min 

erfarenhet eftersom jag har sett den i personalrummen på flera förskolor. ConMedia Konsult 

är företaget som har hand om försäljningen av reklam i tidningen och de beskriver tidskriften 

som ”förskollärarnas branschtidning”. De tillägger även att tidningens syfte är att utveckla 

pedagogers kompetens vad det gäller förskolepedagogik. Enligt ConMedia Konsults statistik 

ges tidskriften ut till över 60 000 hem (ConMedia Konsult AB u.å.) 

     Det är de här anledningarna som gjort att tidskriften Förskolan har valts ut till empiri för 

den här undersökningen. Det är en tidning som för in mycket influenser i förskolan och 

således bör tidningen granskas med kritiska ögon.  

 

3.3.2 Mitt empiriska material – fyra artiklar 

Artikel A – Alla rätt till matematik 

Text: Marie Bengts (journalist) 

(http://forskolan.se/allas-ratt-till-matematik/) 

Artikeln går igenom forskaren Marita Lundström avhandling Förskolebarns strävande efter 

att kommunicera matematik med inslag ifrån en intervju som skett. I avhandlingen tar Marita 

barnens perspektiv för att kunna se i vilka situationer barnen använder och behöver 

matematik. Det som framgår i artikeln är att matematik är ett spännande ämne som barnen 

gärna utforskar, särskilt siffror, men att pedagogerna inte ger barnet det stöd de behöver för att 

utvecklas.  

http://forskolan.se/allas-ratt-till-matematik/
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Artikel B – Miljön visar vägen 

Text: Marie Bengts (journalist) 

(http://forskolan.se/miljon-visar-vagen/) 

Artikeln beskriver hur en förskola i Essunga arbetar med matematiken med hjälp av miljön. 

Författaren skriver bland annat att pedagogerna ska använda vardagssituationer och samlingen 

för att främja matematiken. Ett återkommande ämne är att matematik finns överallt och att 

barn gillar att utforska det på egen hand. 

 

Artikel C – Räkna med äventyr 

Text: Martin Röshammar (frilansjournalist) 

(http://forskolan.se/rakna-med-aventyr/) 

Den här artikeln är baserad på en intervju med två förskollärare som arbetar i Norsborg. De 

berättar hur de jobbar med matematik med hjälp av naturen. Ett återkommande ämne i 

artikeln är att matematik finns överallt och att barnen kan utforska det med alla slags material. 

Förskollärarna vill bland annat framhäva att matematik och språk hör ihop. 

 

Artikel D – Att förklara det uppenbara 

Text: Mira Banjac (pedagogisk utvecklingsledare i Norra djurgårdsstadens förskole enhet) 

(http://forskolan.se/att-forklara-det-uppenbara/) 

Författaren till artikeln försöker ifrågasätta rådande missuppfattningar kring matematik, 

exempelvis att det enbart innebär att räkna. Författaren går bland annat igenom att matematik 

existerar överallt. Hennes huvudpoäng är bland annat att förskollärarna arbetar med 

matematik på fel sätt. Det ska vara mer forskande för att främja upptäckarlusten och mindre 

sökande efter rätt svar.  

 

3.4 Etiska ställningstaganden 

Eftersom det här är en diskursanalytisk undersökning som utförs av offentliga artiklar har jag 

kommit fram till att den etiska biten inte är ett problem för den här undersökningen. 

Artiklarna som har publicerats i Förskolans egna arkiv är offentliga handlingar och kan därför 

läsas av vem som helst. Således behandlas inga känsliga uppgifter och undersökningen har 

inte heller stött på några etiska dilemman.  

     Men det finns ett etiskt ställningstagande som har bejakats i uppsatsen och av den orsaken 

behövs synliggöras och det är reflexivitet. Reflexivitet innebär att den här forskningsbaserade 

http://forskolan.se/miljon-visar-vagen/
http://forskolan.se/rakna-med-aventyr/
http://forskolan.se/att-forklara-det-uppenbara/
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studien ingår i den diskursiva praktiken, och är av den orsaken producent av diskursiv 

kunskap (Winther Jørgensen/Phillips 2000, s. 111). Det här medför att studien är 

diskurskapande, såsom diskurserna själva. Även om uppsatsen syfte är att synliggöra 

existerande diskurser och således motverka dem är uppsatsen en avbild av den nuvarande 

verkligheten och är följaktligen en del i att skapa verkligheten. Det forskaren ska tänka på 

enligt Winther Jørgensen och Phillips när det gäller reflexivitet är att de bör vara medvetna 

om sin egen roll i det hela. Forskaren ska bland annat motivera de val som görs när det gäller 

forskningen och varför de är lämpliga (ibid, s.112).  

 

4. Tidigare forskning 

Det har varit svårt att hitta forskning som kunde ses som relevant för undersökningen 

eftersom det är ett outforskat ämne. Men den lilla forskningen undersökningen har hittat har 

mest varit utförd i skolan och inte i förskolan. Således är den här undersökningen viktig i den 

aspekten att det här området är relativt outforskad, uppsatsen kommer av den orsaken att bidra 

med en ny vinkel. 

 

4.1 Matematiska diskurser i skolan 

Kirsti Hemmi som är professor inom ämnet matematisk didaktik och matematikprofessorn 

Andreas Ryves artikel går igenom hur de undersökte matematiska diskurser i svenska och 

finska skolor. De diskurser som Hemmi och Ryves fann i sin undersökning i de svenska 

skolorna var bland annat diskursen kring lyssnandets kunskapsskapande. Det innebär att inom 

svenska skolan finns det en diskurs som går ut på att pedagogerna ska vara lyhörda för 

barnens erfarenheter och önskemål för att kunna bidra med det de behöver för att öka deras 

kunskap. En annan viktig del i svenska skolan som de tar upp är kopplingen mellan 

matematik och barnens vardagserfarenheter. 

     Hemmi och Ryve upptäckte vissa skillnader mellan den svenska och finska skolan. Den 

främsta skillnaden var att i de finska skolorna ansågs inte vardagliga situationer vara viktiga i 

samma utsträckning som i de svenska skolorna. Även de finska lärarna talade om hur viktigt 

det är att lyssna på barnen. (Hemmi/Ryve 2015). Genom deras undersökning ser man ungefär 

vilka diskurser kring matematik som de upptäckte i skolan och därmed vad lärarna anser vara 

viktigt. Deras undersökning visar att vår svenska förskola är mer lik de svenska skolorna än 

de finska. 
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     Professorn Anna Palmer som forskat inom ämnet matematik och genus gjorde en 

forskningsstudie där hon riktade in sig på svenska förskollärarstudenter och deras syn på 

matematik och sin egen matematiska förmåga. En av sakerna hon undersökte i studien var 

studenternas berättelser om hur det var när de själva gick i skolan och studerade matematik.  

I deras berättelser fann Palmer två tydliga diskurser, nämligen den konkurrenskraftiga 

diskursen samt den materiella diskursen. Den konkurrenskraftiga diskursen innebär att 

eleverna tävlade mot varandra för att vara den som blev klar med matteboken först, medan 

den materiella diskursen handlade om matteboken (Palmer 2009). I förskolan finns inte 

matteböcker och således undviks den materiella diskursen. På de flesta förskolor som jag själv 

har befunnit mig på har pedagogerna strävat efter att visa barnen att de kan leka matematik 

med alla olika material. Den konkurrerande diskursen kan dock finnas i förskolan utan att 

pedagogerna är medvetna om det eftersom det handlar om att barnen strävar efter att de vuxna 

ska tycka att barnet i fråga är duktigt.   

 

4.2 Matematik = siffror 

Louis Manfra som forskar inom området tidig barndomsutveckling, Laura Dinehart som 

undervisar inom ämnet utbildning och diskursanalytikern Sabrina Sembiante utförde en studie 

i Amerika där de undersökte hur barnens tidigare erfarenheter av siffror påverkar deras 

resultat i skolan. Undersökningen var främst inriktad på låginkomstfamiljer där föräldrarna 

inte riktigt hade tid över för att hjälpa barnen med matematiken och för att sedan kunna se hur 

förskolan hjälper dem att utveckla sin kompetens.  

    De kom fram till att tidigt sifferkunnande hör ihop med högre matematiska kunskaper 

senare. Deras olika förklaringar till varför det är på det viset var bland annat att om barnen har 

en god sifferkunskap då har barnen en grund att bygga matematik på senare. En annan 

förklaring var att tidigt sifferkunnande hör ihop med god minnesförmåga, vilket är en god 

förmåga att ha när det kommer till matematik (Manfra/Dinehart/Sembiante 2014, s. 111). 

     Lektorn inom matematikutbildning Elisabet Doverborg skrev ett avsnitt i en studie som 

utfördes i Sverige på slutet av 80-talet. Forskningsstudien jag använt mig av finansierades av 

institutionen för pedagogik och handlar om barns räknekunskaper och övergången från 

förskola till skola. Forskningsstudien går även in på pedagogernas egna åsikter om 

matematiklärande i förskolan.   

     Doverborg skriver att förmågan att räkna har varit den starkaste kopplingen till matematik 

sedan 1837. Redan då redovisade de för vad barnen bör kunna vad det gäller matematik och 
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vid den här tiden var det till exempel att kunna räkna till hundra (Doverborg 1987, s. 3). 

Doverborg går sedan vidare till att skriva om barnstugeutredningen och hur deras syn på 

matematiken såg ut. Sättet att se på matematik hade förändrats en aning men det var 

fortfarande räknandet som var centralt. Begreppsuppfattning, klassifikation och former skulle 

bidra till deras förmåga att räkna (ibid, s. 8f). Vad det gäller pedagogerna och deras svar på 

frågan vad matematik innebar svarade de bland annat ”kunna ramsräkna, ha en 

antalsuppfattning och skriva siffror.” Annat de nämnde var logiskt tänkande, geografiska 

former och sortera. Men Doverborg framhäver att de flesta pedagoger la fram olika sätt att se 

på siffror som det viktigaste inom matematik (ibid, s. 27).  

     Som den tidigare forskningen visar på är matematik och siffror starkt sammankopplat i 

Manfra, Dinehart och Sembiantes artikel och de motiverar varför genom att gå igenom hur 

tidigt sifferkunnande leder till goda matematikkunskaper senare i livet. Samtidigt lyfter båda 

studierna fram ett problem och det är att matematik och sifferkunnande anses vara samma sak. 

Många lärare tycks glömma bort att matematik kan vara mycket mer än siffror.  

 

4.3 Det kompetenta barnet 

Birgitta Kennedy är en konsult och föreläsare inom Reggio Emelia filosofin och har även 

skrivit en bok om ämnet. I boken går Kennedy igenom hur pedagogerna genom den 

pedagogiska miljön kan problematisera sin verksamhet och även utveckla sin syn på barnen.  

     Enligt Kennedy finns det två olika sätt de vuxna kan se på barn och det beror på vilken 

kunskapssyn de har. De två förhållningsätten är: det kompetenta självständiga barnet eller det 

inkompetenta barnet i behov av hjälp. Beroende på vilket förhållningsätt de vuxna väljer att se 

på barnet förändrar det deras sätt att agera. Om de anser att barnen är i behov av vägledning 

betyder det att de alltid måste finnas där för att guida dem. Kennedy menar således att 

pedagogernas förhållningsätt vad det gäller barnen kan antingen främja eller hindra dem, om 

pedagogerna alltid finns där för att leda barnen betyder det att de inte ger barnen möjligheten 

att tänka själva och använda sin egen kompetens (Kennedy 1999, s. 17). 

     Professorn i matematik Herbert Ginsburg, assisterande professorn Joon Sun Lee och Judi 

Stevenson Boyd som forskat inom tidig barndomsutveckling skrev en rapport om matematik i 

den amerikanska förskolan. De skrev om tre olika ämnen, det första var barnens matematiska 

förmåga. Det andra de skrev om är upplägget av matematikutbildning i förskolan och det 

tredje är pedagogernas förmåga till att lära ut matematik.  
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     De kom fram till att barnen har en god förmåga för vardagsmatematik och är även redo och 

kapabla till att lära sig mer komplicerad matematik än vad de tidigare trott varit möjligt 

(Ginsburg/Sun Lee/Stevenson Boyd 2008). 

     Den tidigare forskningen visar att pedagogernas syn på kunskap och barn kommer att 

påverka deras sätt att behandla och lära upp barnen. Pedagogerna kan antingen hämma dem 

genom att vara för delaktiga som Kennedy tar upp. Eller hejda barnen i deras utveckling 

genom att inte vara tillräckligt delaktiga och således inte ser var barnen ligger i 

utvecklingskurvan som Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd argumenterar för. 

      

4.4 Matematik och lärare 

Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd kom fram till att pedagogerna varken tycker om 

matematik eller vill lära ut det på grund av att pedagogerna var rädda för matematik. Lärarna 

ansåg att det inte var viktigt i samma omfattning som exempelvis de emotionella kunskaperna 

och de fysiska egenskaperna. Litteracitet1 ansågs även vara viktigare än matematik. Men det 

var få pedagoger som hade deltagit i en lärarutbildning (Ginsburg/Sun Lee/Stevenson Boyd 

2008). 

     Palmer, som tidigare nämnts, kom fram till genom sin undersökning att matematikkurserna 

på förskollärarprogrammet skapade ångest hos studenterna, och de flesta beskrev sig själva 

som dåliga matematiker. Det var endast några få studenter som ansåg sig vara bra på 

matematik. Palmer upptäckte även genom sin undersökning att studenterna inte visste hur de 

skulle hantera matematiken och av den orsaken undvek de den helt eller lärde ut det på 

samma sätt som de blivit undervisade när de var små (Palmer 2009).  

     Den tidigare forskningen visar att matematik är ett ämne som skapar mycket olika negativa 

känslor hos de vuxna som ska lära ut matematik till barnen. Det här är en otäck bild för 

förskolans matematikundervisning. Jag har själv hört mina egna klasskamrater säga att de inte 

förstår sig på matematik och av den orsaken tror jag att känslorna är vanligt förekommande i 

svensk förskola. 

 

 

 

                                                 
1 Litteracitet betyder förmågan att kunna skriva och läsa.   
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4.5 Sammanfattning av den tidigare forskningen 

Den tidigare forskningen antyder att matematik och diskurser hör ihop men trots det är 

området relativt outforskat. Forskarna har skrivit om de matematiska diskurserna den här 

analysen har funnit men forskarna har inte beskrivit dem som diskurser. Det här är 

problematiskt och av den orsaken behöver de här synsätten synliggöras för att kunna 

motverka dem.  

     Sammanfattningsvis verkar matematik överlag vara någonting som anses vara negativt av 

lärarna på grund av tidigare dåliga erfarenheter i skolan. Det här kan då komma att påverka 

barnen i deras matematiska utveckling eftersom de påverkas av attityderna, vilket Anna 

Palmer argumenterade för. Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd problematiserade även 

den här negativiteten.  

     Forskningen har enbart synliggjort de matematiska diskurserna inom den obligatoriska 

skolan och inte förskolan. Det var bland annat den konkurrenskraftiga och materiella 

diskursen som Palmer upptäckte då hon tog studenternas perspektiv i sin undersökning. 

Medan Hemmi och Ryve som tog lärarnas perspektiv gick igenom andra diskurser som var 

mer riktade mot deras syn på matematik. De här diskurserna handlade om vardagsmatematik 

och hur man är effektiv som lärare genom att kunna lyssna på barnen.  

     Slutsatsen av det hela är således att matematiken och de vuxnas syn på den är någonting 

som behöver ifrågasättas och dekonstruera för att det ska kunna bildas nya uppfattningar. 

Pedagoger behöver rannsaka sig själva och hur de tänker kring matematik för att kunna 

komma fram till hur de på bästa sätt ska finnas till och hjälpa barnen i deras matematiska 

utveckling. Pedagogerna behöver se diskurserna som finns där och kunna arbeta emot dem 

som påverkar dem själva, barnen och matematiken negativt. 
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5. Resultat och analys 

5.1 Matematik = siffror 

Den första diskursen som kommer att analyseras är den första diskursen som synliggjordes 

genom undersökningen. Det är diskursen att matematik och siffror är samma sak. När 

artiklarna analyserades kom det fram att i tre av fyra artiklar använde författarna närapå 

enbart exempel som innehöll siffror och räknekunskaper. Det här gäller dessutom en av de två 

artiklar där författarna strävade efter att anföra att matematik är mer än att kunna räkna.  

     Den författare som inte lyckas lyfta fram detta synsätt är författaren till artikel B. ”Efter 

utbildningen fick jag ett helt annat tänk, insåg till exempel att det är bra för barnen att höra 

geometriska benämningar – även om de inte behöver lära sig dem. Och jag fick upp ögonen 

för att matematik är så mycket mer än att bara räkna. Att det kan vara att bygga lego, skapa 

och leka, säger hon.” (Artikel B) I artikeln citeras en förskollärare som talar om matematik. 

Det här var det avslutande stycket i artikeln, Marie Bengts citerar förskolläraren som uttrycker 

att matematik är mycket mer än att räkna. Det är ett bra budskap, men tyvärr ger inte resten av 

artikeln uttryck för det här budskapet. Majoriteten av alla exempel på matematiska aktiviteter 

som författaren tar upp är räknande eller har med siffror att göra.  

     Exempelvis finns det här exemplet på ett citat av vad förskolläraren berättade: ”En annan 

väggprydnad är födelsedagstavlan i form av ett årshjul, även den är lätt att plocka ner. 

Tavlan ger upphov till mycket matteprat: Vem har fyllt? Vem ska fylla? Vem är äldst?” 

(Artikel B) Ålder och datum har med siffror att göra och vilket betyder att barnens samtal om 

ålder och födelsedagar handlar om siffror. Men det finns fler exempel på varför artikelns 

författare och citaten av förskolläraren inte visar upp en rättvis bild av matematik, exempelvis 

det här: ”Vi försöker ständigt utmana barnen, få dem att tänka till. Ber någon om fem 

köttbullar ger jag kanske tre – och frågar hur många fler de ska ha för att få fem, säger Lena 

Karlsson.” (Artikel B) Dessutom citerade författaren det här exemplet ifrån förskolläraren: 

”Siffrorna står i nummerordning för att barnen ska få möjlighet att lära sig tallinjen, säger 

Lena Karlsson.” (Artikel B) 

      Närapå alla exempel på matematiska aktiviteter i artikel B handlade om siffror. De gånger 

författaren nämnde annat än siffror var det endast flyktigt utan en beskrivning på vad man 

kunde göra för aktiviteter i området. Andra matematiska ord hon tog upp var volym och 

geometri bland annat. Eftersom hon aldrig gick in på aktiviteter som behandlade andra 

områden än siffror arbetar artikelns författare emot sig själv. Författaren och den intervjuade 

förskolläraren försökte öppna upp läsarens ögon för att matematik är mer än räknekunskaper 



17 

 

men samtidigt användes inga exempel som beskriver att matematik kan vara mer än siffror i 

artikeln. 

     Som tidigare nämnts finns det två artiklar vars författare försöker bryta diskursen att 

matematik är lika med siffror (artikel B och D). Hittills har dock analysen visat att författaren 

till artikel B inte lyckats med det här. Men den författaren som lyckades frigöra sig ifrån 

diskursen var författaren till artikel D. Artikeln inleds bland annat med att författaren tar upp 

diskursen som existerar i bland annat förskolans värld.  

 

Överallt finns matematiken. Den ligger som en (o)synlig slöja över livet 

självt, människan, naturen och tingen. Den finns omkring oss för att 

hjälpa oss att leva. Om man tänker efter så skulle det mest vardagliga 

inte fungera utan matematik. Vi skulle inte kunna handla mat, inte åka 

buss och inte arbeta. Och ändå skulle många fortfarande säga att 

matematik handlar om siffror. Ja, det är så mystiskt, så att man inte kan 

sluta undra över varför det blivit så här? Och hur ska vi ändra på det? 

(Artikel D) 

 

     Som citatet från artikel D visar problematiserar författaren fenomenet att matematik och 

siffror är samma sak. Det är ett återkommande tema i den här artikeln och författarens mål är 

att visa på att matematik är mycket mer än att räkna. Mira Banjacs exempel på matematiska 

aktiviteter är bland annat bakning, eftersom aktiviteten bakning innebär att barnen utforskar 

volym bland annat.  

     ”Tal, mängd, funktion, uppskattning, volym, klassificering, läge, kvantiteter, geometri, 

konstruktion, rum, statistik, etcetera. Allt det och mycket mer möter vi en helt vanlig dag, men 

ser vi det och definierar vi det som matematik? Det borde vi bli bättre på.” (Artikel D) Det 

här är ännu ett citat ur artikel D där författaren går igenom fler sätt att arbeta med matematik. 

     Majoriteten av exemplen i den här artikeln är aktiviteter som inte går ut på att räkna. 

Författaren tar upp exempel som volym, geometri, konstruktion och klassificering med mera. 

Alla aktiviteter är viktiga för barnens matematiska utveckling och författaren har verkligen 

försökt visa upp en annan bild av matematiken än den sifferdominerade. Av den orsaken har 

författaren lyckats med sitt syfte – hon eftersträvade ett sätt att visa hur matematiken är mer 

än enbart räknekunskaper och det är precis det hon lyckades göra. Tyvärr framgick det under 

analysen att författarna till de andra artiklarna inte aktivt försökt bryta diskursen kring att 

matematik är synonymt med siffror.  
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     I de andra två artiklarna påstår inte författarna att matematik är mer än siffror således 

motsäger inte artiklarnas författare sig själva som författaren till artikel B gör. Men författarna 

hjälper inte heller till att motverka diskursen kring matematik och siffror. Istället bidrar 

författarna troligtvis omedvetet till att återskapa och etablera diskursen genom att återskapa 

diskursen när de praktiskt taget enbart använder sig av exempel som innefattade siffror.  

     Författaren till artikel C använde sig praktiskt taget enbart av citat där exemplen på 

matematiska aktiviteter gick ut på att kunna räkna även om de två förskollärarna som blev 

intervjuade hade som ambition att förespråka att matematiken finns i allt. ”Matematik finns i 

allt. I att gå, att klä på sig, vilken riktning man går åt och att lösa problem, som 

luffarschacket där borta. Det handlar om att vara medveten om det, om att utmana barnen på 

ett roligt sätt, menar Lena Uganalp.” (Artikel C). Det här är enda stycket i artikeln där 

författaren går igenom exempel på matematiska aktiviteter som inte utgår ifrån 

räknekunskaper. I det citatet visar författaren upp matematiska aktiviteter som 

rumsuppfattning och problemlösning. Citaten från de två förskollärarnas exempel på 

aktiviteter såg för det mesta ut såhär: ”Det kan handla om att räkna kottar eller dela en 

potatis i si och så många bitar, om att lägga till och ta bort.” (Artikel C) Ett annat exempel 

på ett citat av det förskollärarna sade är det här: ”Hon vill att de ska reflektera och tänka och 

ja, matematik finns i kroppen också. Hur många ögon har du? Hur många näsor? Hur många 

öron? Hur många fingrar och hur många händer?” (Artikel C) 

     När artikel C författares exempel på matematiska aktiviteter analyserades visade det sig att 

författaren praktiskt taget enbart tog upp aktiviteter som handlade om räknekunskaper. Utifrån 

diskursanalysen ser man att det här är ett återkommande tema i tre av fyra artiklar.  

     I artikel A var det en forskare som blev intervjuad och forskaren hade som avsikt att ta 

barnens perspektiv i deras utforskande av matematiken. Forskaren talade mycket om siffror 

och hur viktigt det är för barnen att det finns siffror tillgängliga i förskolan. Forskaren 

citerades bland annat av författaren om miljön och var siffrorna var utsatta.  

 

Ofta pratar man om att inte föra in siffror för tidigt i förskolan men jag 

såg hur barnen behövde dem i lek och spel. Till exempel när de spelade 

spel på egen hand, försökte räkna poäng och ansträngde sig för att leta 

reda på siffror: ”Var finns en sjua, hur ser en sjua ut” kunde de säga och 

sedan sprang de iväg och letade. (Artikel A) 
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     Det här är endast ett exempel av många där författaren skriver om siffror och räknande. 

Närapå alla exempel handlade om att barnen talade om ålder, räknade någonting eller använde 

siffror i olika spel. Det här var en forskare som blev intervjuad, inte en förskollärare och trots 

det tycktes forskaren enbart vara förmögen till att lägga märke till och ta upp matematiska 

aktiviteter som hade med räknekunskaper att göra. Det här visar tydligt på hur starkt den här 

diskursen sitter, diskursen är ett existerande problem. Foucault argumenterar att diskurser blir 

ett problem när diskurser ses som självklara (Foucault 1993, s. 22) och undersökningen pekar 

på att diskursen att matematik och siffror är samma sak tycks ses som en självklarhet i tre av 

fyra artiklar från tidskriften Förskolan.  

     När analysen synliggjort den här diskursen visade artiklarnas innehåll att diskursen att 

matematik och siffror är synonymt med varandra sannolikt är en relativt vanlig diskurs och 

bidrar till att matematik är någonting som många uppfattar som negativt. För att undersöka 

ämnet närmare gjordes ett aktivt val att räkna alla stycken där författarna skrev om 

matematiska aktiviteter. Först räknades alla stycken som innehöll siffror och sedan alla 

stycken som innehöll exempel på matematiska aktiviteter eller ord. Genom att synliggöra det 

framkom det att siffrorna återkom mer frekvent än de andra matematiska aktiviteterna:  

- Artikel A: Tretton av nitton stycken innehöll siffror. 

- Artikel B: Nio av tolv stycken innehöll siffror. 

- Artikel C: Tolv av tolv stycken innehöll siffror. 

- Artikel D: Två av fyra stycken innehöll siffror.   

 

5.1.1 Summerande diskussion 

Genom analysen har det framkommit att det existerar en stor och problematisk diskurs i 

förskolan och det är att siffror och matematik är samma sak. Den här diskursen har således 

intagit en maktposition i förskolan och som Foucault beskrivit diskursers uppbyggnad är det 

ingen som varken ifrågasatt den eller sett den eftersom de hittills inte mött någon diskurs som 

beskriver det motsatta (Foucault 2008, s. 181f). Den enda artikeln som tydligt försöker bryta 

den här diskursen är artikel D.  

     Forskningen har varken försökt bryta eller synliggöra diskursen kring matematik och 

siffror. Istället fortsätter de att stärka den genom att som Manfra, Dinehart och Sembiante gör 

uttrycka att sifferkunnande och matematik hör ihop (Manfra/Dinehart/Sembiante 2014, s. 

111). Det här kan jämföras med Doverborg som pekar ut denna diskurs utan att varken 

beskriva det som en diskurs eller problematiskt, eftersom exemplen som pedagogerna tar upp 

endast handlar om sifferkunnande (Doverborg 1987, s. 27). 
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     Det här är följaktligen en diskurs som är problematisk för den förhindrar pedagoger att 

verkligen kunna utnyttja matematiken runtomkring sig. Det är pedagogernas skyldighet att 

visa barnen att matematik är mer än enbart siffror och diskursen motverkar det här. Som 

socialkonstruktivistiska forskare uttrycker förs sociala konstruktioner vidare genom språket 

(Burr 2015, s. 4f) och av den orsaken är artiklarna en del av problemet. Författarna till 

artiklarna för vidare den här diskursen genom sitt ogenomtänkta språkbruk. Enligt 

poststrukturalismen är artiklarna en del av problemet eftersom de för vidare den fasta 

konstruktionen att matematik är synonymt med siffror (Herz/Johansson 2013, s. 11) och av 

den orsaken är det viktigt att lyfta fram och kritisera diskursen. 

     Slutsatsen som dras är att två av fyra artiklars författare vill visa på att matematik är mer 

än enbart siffror men samtliga författare misslyckas att frigöra sig från diskursen. Istället 

bidrar författarna till att återskapa diskursen och göra den mer etablerad i förskolan. 

Anledningen till att exemplen som författarna använder sig av är viktiga är för att exemplen är 

det som tar ner de abstrakta tankarna författarna för fram och gör det enklare för läsarna att se 

hur de ska införliva det i verksamheten. Således betyder det att tre av fyra artiklar kommer att 

föra vidare diskursen eftersom författarna till artiklarna närapå enbart tar upp matematiska 

aktiviteter som innefattar siffror.  

 

5.2 Den kompetenta matematikern 

5.2.1 Det kompetenta barnet 

Den andra diskursen som kommer att redogöras nu är inte problematisk i samma omfattning 

som den förra, tvärtom kan den anses vara positiv. Diskursen har döpts till det kompetenta 

barnet och ingår i den större konstellationen den kompetenta matematikern. Tre av fyra 

artiklar går igenom det här ämnet. En av de fyra artiklarnas författare har inte tagit upp ämnet 

överhuvudtaget och bidrar därför inte till att återskapa diskursen.  

     Diskursen handlar om att författarna beskriver barnen som kompetenta och skriver om hur 

matematiken hjälper dem att utveckla sin självständighet. Författaren till artikel D beskriver 

matematikens inverkan såhär: ”Matematikspråket ger inte bara förståelse utan också 

självförtroende. Och när de fått kunskap och självförtroende så kan man också diskutera sina 

hypoteser och tillsammans med andra finna nya tankebanor och svar.” (Artikel D) 

     Författaren pekar på någonting som är viktigt att tänka på och det är det matematiska 

språket, som var en av de delarna i matematiken som inte lyftes fram i den tidigare diskursen. 

Det matematiska språket är viktigt att ha med sig senare i livet och om individen kan förstå de 
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matematiska orden ger det hen känslan av att de klarar av att utforska matematiken. 

Självförtroendet är en viktig del när det gäller matematiken, om barnen tror på sig själva och 

sina kunskaper då ger de sig in i skolmatematiken med en positiv känsla. 

     I artikel D utvecklar även författaren hur barnens matematiska självförtroende gynnas av 

deras egna utforskande av ämnet.  

Det lilla barnet utforskar oavbrutet sin omvärld. Det ställer sig frågor 

och söker svar hela tiden, slänger ner saker för att kolla om 

gravitationskraften fungerar ännu en gång ”japp det fungerade den här 

gången också, spännande, jag gör det en gång till”. Alltså besitter vi 

urkraften till all ny kunskap genom att bara födas och existera. Faran är 

när vi börjar tappa fart och varför? Kanske när jag har sagt: ”Sluta 

fråga så många frågor nu, jag är lite trött”. Är vi vuxna för mossiga för 

att hänga med i barnens forskartempo? (Artikel D)  

     Författaren går in på den universella upptäckarlusten. Hon beskriver det som någonting 

alla människor föds med och det som driver barnen framåt. Författaren skriver att barnen vill 

undersöka omgivningen runtomkring sig för att förstå hur världen fungerar. Men hon pekar 

sedan på ett problem och det är de vuxna i barnens liv. Hon menar på att de vuxna kan hämma 

barnens upptäckarlust och det är negativt eftersom upptäckarlusten är en viktig del att ha med 

sig i livet. Utan viljan att upptäcka och utforska hade inte forskare kunnat hitta lösningar på 

problem och saker som ses som självklarheter idag hade inte existerat. 

     Även i artikel C går de två förskollärarna som intervjuades in på hur matematiken handlar 

om självförtroende, ”Som hon ser det består matematik av förståelse, färdighet och 

självförtroende och det gäller att ta vara på företeelser och sysslor som kan tematisera och 

problematisera. Som barnen kan leka och laborera med. Då lär de sig begreppen och kan ta 

sig an nya utmaningar.” (Artikel C) I artikeln specificerar författaren inte vad han eller 

förskollärarna menar med självförtroende men analysen visar att författaren till artikel C 

menar detsamma som författaren till artikel D. Vilket betyder att genom de matematiska 

utmaningarna som pedagogerna ger barnen låter de dem utvecklas och få självförtroende för 

sin egen förmåga. Genom det här självförtroendet kommer barnen att kunna fortsätta utmana 

sig själva eftersom de nya utmaningarna inte kommer att ses som otäcka och barnen kommer 

att vilja fortsätta att undersöka matematikens värld.  
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Hon berättar om en lärare hon känner, som har samma elever som Parisa 

Arianman har haft tidigare. De två träffades och läraren berättade om en 

pojke som en dag sagt: ”Fröken, kan vi inte leka en mattelek med 

frukterna som vi har på bordet?”. Läraren undrade vad han menade och 

så sa han att det handlade om uppskattning. ”Till exempel kan vi fråga 

varandra hur många klyftor som finns inne i apelsinen”. Pojken bad 

kompisarna att fundera och att de skulle tänka på att apelsiner kan vara 

olika stora, att de skulle jämföra. (Artikel C)  

     Här tar författaren upp ett citat från ett exempel som en av förskollärarna tog upp som 

handlade om en pojke som har befunnit sig hos en av de två förskollärarna de intervjuar och 

som nu har börjat i skolan. Författaren visar på hur duktig han är som kan hitta på en egen 

matematisk lek som handlar om uppskattning. Uppskattning är inte ett ord som regelbundet 

kopplas ihop med förskolan vilket gör att det här är ett bra exempel som visar hur kompetenta 

barnen kan vara, särskilt om de haft en bra matematikundervisning i förskolan. Det betyder att 

pedagogerna i förskolan behöver se var barnen ligger i deras utvecklingskurva för att kunna 

bidra med rätt hjälpmedel och utmaningar. Om pedagogerna inte ser var barnen befinner sig i 

sin matematiska utveckling kan de inte hjälpa barnen på traven som Ginsburg, Sun Lee och 

Stevenson Boyds forskningsprojekt synliggjorde (Ginsburg/Sun Lee/Stevenson Boyd 2008). 

Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyds forskning lyfter upp att pedagogerna inte ser barnens 

kompetens och av den orsaken kan de inte stödja dem i utvecklingen. Det här är även ett 

återkommande tema i två av artiklarna. 

     Forskaren som blev intervjuad i artikel A talade bland annat om hur kompetenta barnen i 

förskolan var men problematiserade även att pedagogerna inte lade märke till barnens 

kompetens: ”Hon blev överraskad av att barnen använde en mer avancerad matematik i 

större utsträckning än vad hon hade tänkt sig och än vad förskollärarna lade märke till.” 

(Artikel A) Det här citatet visar att forskaren som blev intervjuad lade märke till samma 

problem som Ginsburg, Sun Lee och Stevenson Boyd fann under deras studie. Författaren till 

artikeln citerar sedan ännu ett exempel på vad forskaren känner är ett uppvisande av barnens 

kompetens. 
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Barn börjar tidigt förstå och använda sig av jämförelser om de har 

tillgång till siffror och det finns flera exempel på det i Marita Lundströms 

studie. Ett barn som börjar på 3–5-års-avdelningen säger: ”Nu är jag 

stor. Tidigare var jag mellanstor. Innan var jag liten.” Barnet refererar 

till sig själv och förstår relationen. Ett annat barn sitter på en balansbarr 

med tre nivåer och räknar: ”En, två, tre … Jag är tre år”. 

– Hon gör alltså en jämförelse av två matematiska representationer, 

förstår att år kan beskrivas med tre och att föremål också kan göra 

det. (Artikel A) 

     Exemplet där forskaren citeras tar inte endast upp ålder och räknekunskaper, det innehåller 

även matematiska ord som stor och liten. Exemplet visar även på att barnet förstår vad orden 

betyder och kan koppla ihop det med sin egen ålder. Det och liknande stycken ur texten 

beskriver hur barnen är kompetenta nog att förstå hur siffror fungerar och att de kan hjälpa 

varandra i sin utveckling. 

     ”Barn talar mycket om ålder, minst tjugo samtal i studien handlar om det. De jämför hur 

gamla föräldrarna är: ”min pappa är 38 år, min är 42” och förstår systemet med 3:an först 

och 4:an först, att det senare är mer. De jämför och hittar mönster.” (Artikel A) Det här är 

ännu ett exempel där forskaren beskriver att barnen visar upp kunskap kring hur siffror 

fungerar och hur kloka de är. I analysen blev det tydligt att det författaren avsåg att få fram 

var att barn är mer kompetenta än vad vuxna tror och det är således viktigt för pedagogerna att 

försöka se det forskaren kunde se. För om pedagogerna inte kan bidra med rätt utmaningar på 

barnens nivå kan de inte hjälpa dem att avancera i sin utveckling.  

     Budskapet i tre av artiklarna visar att författarna sprider en positiv diskurs om att barnen är 

kompetenta och då bidrar de till ett positivt subjektskapande. Enligt Bracher väljer 

människorna att identifiera sig själva med hjälp av diskurser (Bracher 1993, s. 30) och således 

är det här en positiv diskurs att identifiera sig med. Det är en diskurs som beskriver barnen 

som kompetenta och vetgiriga, det ger dem en positiv syn på sitt eget subjekt och sin 

matematiska förmåga. Diskursen kring subjektet når barnen genom pedagogerna, som 

Kennedy skriver skapas det kompetenta barnet genom pedagogernas syn på barnen. Om 

pedagogerna ser barnen som kompetenta och självständiga då blir de kompetenta och 

självständiga enligt Kennedy (Kennedy 1999, s. 17). Frågan är dock ifall diskursen om den 

kompetenta matematikern kan nå fram till barnen. 

     Slutsatsen är att det finns en positiv diskurs som förs vidare genom pedagogernas attityd 
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och beteende som Foucault argumenterar att diskurserna förs vidare genom (Foucault 2008, s. 

181). Det är en positiv diskurs som beskriver barnen som kompetenta och därför leder till att 

barnen känner sig kompetenta ifall de väljer att interpelleras av diskursen. 

     Sammanfattningsvis tar tre av fyra artiklar upp situationer som beskriver hur kompetenta 

barnen är när det gäller matematik. Författarna går även igenom hur matematik och 

självförtroende hör ihop. Det som artiklarna visade under analysen var att författarna tycker 

att matematik är viktigt och att ämnet behöver synliggöras mer i förskolan för att det ska 

gynna barnen. Författarna lyfter även fram och problematiserar pedagogernas roll i det hela. 

Diskursen inom konstellationen den kompetenta matematikern som riktar sig emot 

pedagogerna kommer att granskas nu. 

5.2.2 Den inkompetenta läraren 

Den tredje diskursen som synliggjordes i artiklarna har döpts till den inkompetenta läraren 

men den innefattar även föräldrarna. Den här diskursen existerar i tre av fyra artiklar och den 

togs med eftersom det är ett återkommande tema att författarna beskriver lärarna som 

oförmögna att hjälpa barnen i sin utveckling. 

     Det finns bland annat många exempel ur artikel A där författaren talar om pedagogerna i 

negativa termer. Författaren är troligtvis inte illvillig avsiktligt men hon uttrycker ideligen 

pedagogernas oförmåga att främja barnens matematiska utveckling. Exempelvis citerar 

författaren forskaren då hon talar om hur förskollärarna inte planerar aktiviteter utefter 

barnens kunskapsnivå utan istället ger barnen för enkla utmaningar.  

 

– Ibland planerar förskollärare en matematisk aktivitet som att gå ut i 

skogen och jämföra olika pinnar i längd, tjocklek och så vidare. Men det 

kan vara för lätt för en del barn. Därför behöver planeringen mer utgå 

från vilka matematiska utmaningar som barnen i gruppen behöver, säger 

Marita Lundström. 

Därför behövs mer öga för vad barn bemästrar och inte bemästrar, först 

därefter kan man planera för individens behov. (Artikel A) 

     Det här exemplet illustrerar ett problem eftersom pedagogernas dåligt planerade aktiviteter 

hindrar barnen i deras matematiska utveckling i likhet med hur den pedagogiska miljön kan 

ses som ett problem om den inte utnyttjas. Artikelns författare tar upp ytterligare ett problem 
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som forskaren uppmärksammat vad det gäller pedagogerna och hur de inte kan se 

matematiken i vardagssituationerna och därmed inte kan utnyttja den pedagogiska miljön.  

Att vara observant innebär också att fånga upp matematiken i vardagliga 

sammanhang som är meningsfulla för barnen. Till exempel då det gäller 

en födelsedagskalender, som tas upp som exempel i Marita Lundströms 

avhandling. 

– Den var jätteviktig för barnen och användes för att göra matematiska 

jämförelser, hur många dagar det var till man fyllde år, vilka som var lika 

gamla och så vidare. Förskollärarna såg inte allt som hände vid 

kalendern, eller tänkte inte på det. Jag som forskare kunde se det 

eftersom jag var där för att observera. 

Förskollärarna tänkte främst på kalendern som en social aktivitet och 

inte en tillgång i matematiken. Den innehöll foton på alla barn och när 

barnet i fråga fyllde år fick det ta med sig kortet hem. 

– Intresset försvann allt eftersom barnen fyllde år och korten försvann, då 

stannade även den matematiska diskussionen upp. Jag tog faktiskt upp det 

efteråt som ett tips till personalen. (Artikel A) 

 

     Det här är ett citat ur artikel A där forskaren talar om hur förskollärarna inte tar vara på 

miljön och barnens kompetens. Forskaren menade att pedagogerna inte såg matematiken i de 

vardagliga situationerna som skedde vid exempelvis födelsedagskalendern. Det var någonting 

som barnen visade intresse för under forskarens studie och gärna diskuterade men 

pedagogerna använde inte deras intresse för att främja deras matematiska förmåga.  

     Det finns fler citat av forskaren som författaren till artikel A har använt sig av för att 

exemplifiera hur pedagogerna inte utnyttjar den pedagogiska miljön för att främja 

matematiken. Under rubriken Matematik = siffror citerades bland annat forskaren där hon 

talade om att folk talar om att inte föra in siffror för tidigt i förskolan. ”Ofta pratar man om 

att inte föra in siffror för tidigt i förskolan men jag såg hur barnen behövde dem i lek och 

spel.” (Artikel A) Det här kan kopplas till studien av Ginsburg, Sun Lee och Stevensson Boyd 

som även de tar upp att pedagogerna i förskolan anser att matematik och siffror inte är viktigt 

då barnen är små. 

     Ett annat citat ifrån artikel A visar upp hur forskaren i intervjun fortsätter att utveckla 
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argumentet att de svenska förskolorna är dåliga på att bidra med rätt material på rätt sätt för 

barnens utveckling inom matematik samt skrivkunskaper.  

 

När barnen behöver siffror måste de finnas tillgängliga. Tyvärr finns de 

inte alltid det visar Marita Lundströms erfarenheter. Som handledare åt 

vfu-studenter besöker hon många förskolor och ofta lyser siffror med sin 

frånvaro. Det är inte samma brist på bokstäver men dessvärre brukar de 

vara svårtillgängliga för barnen. Ofta är alfabetet placerat högt upp nära 

taket – förmodligen beroende på att den traditionen ”sitter i väggarna” 

sedan förskollärarna själva gick i skolan. (Artikel A) 

 

     Forskaren som citeras beskriver ett problem som Palmer uppmärksammade i sin studie. 

Palmer upptäckte att om förskollärarna kände sig osäkra på matematik då började de 

undervisa ämnet på samma vis som deras lärare hade gjort när de var unga (Palmer 2009). 

Forskaren i artikeln tar upp den här problematiken ännu en gång lite senare i intervjun, 

”Därför måste förskolor bli bättre på hur de placerar materialet och vilket material som 

finns, man måste förstå hur värdefull den tidiga stimuleringen är.” (Artikel A) Det forskaren 

uppmärksammar är att siffror sällan finns tillgängliga i förskolan medan alfabetet är placerat 

högt upp på väggarna som i skolan. Det exemplen visar är att många förskolor inte anpassar 

miljön efter barnen som går där utan istället formar den efter hur det ser ut i skolan istället. 

Samtidigt tycks siffror glömmas bort. Måhända för att många anser att pedagogerna inte ska 

introducera siffror för unga barn som författaren tog upp tidigare i artikeln.  

     Författarna till de andra två artiklarna som innehåller diskursen de inkompetenta lärarna 

går igenom en annan problematik som existerar inom förskolan och det är att 

problemlösningen ibland glöms bort för att svaret anses vara viktigare. Men de riktar dock 

inte enbart problemet mot förskollärarna utan mot föräldrarna och de andra vuxna i barnens 

liv med.  

– Att lära sig problemlösning är grundläggande. En del föräldrar 

glömmer bort matematiken eftersom de tycker lösningen är viktigare. 

Därför får det barnen lär sig i förskolan stor betydelse, säger hon. 

(Artikel B) 
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     Författaren till artikel B citerar den intervjuade förskolläraren som riktar problemet mot 

föräldrarna istället för enbart pedagogerna. Problemet förskolläraren tar upp är att 

problemlösningen glöms bort då de vuxna gärna fokuserar på lösningen istället. Det 

förskolläraren vill ha sagt i intervjun är att barnen lär sig använda matematiken genom 

problemlösningen inte svaren.   

     Författaren till artikel D undviker att skriva om pedagogerna i negativa termer genom att 

främst skriva från sin egen erfarenhet. Författaren till artikel D skriver därför artikeln ur en 

annan synvinkel än de andra två artiklarna och av den orsaken har inte artikeln samma 

negativa ton som exempelvis artikel A. Istället försöker författaren till artikel D endast lyfta 

fram problematiken kring de vuxnas fokusering på svaren istället för problemlösningen och 

därigenom få pedagogerna att bli medvetna om det.  

Är det svårt för oss vuxna att backa några steg i lärprocessen eftersom vi 

redan kan svaren? Blir det uppenbara för oss ett hinder när barnen ska få 

utrymme att själva forska och lära? Svaret på den frågan kan vara 

smärtsamt för några av oss. Hör mig själv ibland säga: ”Ska du ösa så 

mycket vatten med den lilla skopan, prova den stora det går snabbare…” 

Ops… varning för förhindrande av riktig upptäckarlust. Aj. (Artikel D) 

     Exemplet visar upp hur pedagogernas vilja till att hjälpa istället hämnar barnens eget 

utforskande. Barnen behöver inte veta lösningen på problemet, utan det de behöver är viljan 

att utforska problemet samt en pedagog som kan stötta dem i att hitta lösningen på egen hand. 

     Författaren till artikel D utvecklar detta dilemma kring problemlösning som existerar inom 

förskolan. Istället för att undersöka problemet vill pedagogerna gärna att barnen ska finna de 

rätta svaren. ”Tyvärr börjar vi ibland från fel håll nämligen att barnen ska komma med svar 

och då gärna rätt svar.” (Artikel D) 

     Författarna till de tre artiklarna uttrycker att pedagogerna och många vuxna är inkapabla 

att stödja barnen i deras matematiska utveckling. Författarnas negativa bild av pedagogernas 

kompetens inom ämnet matematik kan leda till en negativ självbild för de vuxna som arbetar 

inom förskoleverksamheten då de skapar sitt subjekt. Pedagogerna interpelleras av den 

negativa diskursen då de läser tidningen (Winther Jørgensen/Phillips 2000, s. 48). Utifrån 

Lacans begrepp Imago går det att tolka som att pedagogerna imiterar det de läser och 

artiklarna kommer att ge dem en känsla av att de inte är duktiga på matematik eftersom det är 

den diskursen artiklarna för vidare.  
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     Slutsatsen är således att artiklarna för vidare en negativ självbild som kommer att påverka 

pedagogernas subjekt. Denna diskurs är maktskapande som Foucault argumenterar (Foucault 

1993, s. 22), eftersom det är en negativ diskurs kommer den att sänka pedagogernas 

självförtroende och av den orsaken påverka deras sätt att lära ut matematik. Den här negativa 

självbilden gentemot matematik existerar redan runtomkring oss som Palmer exempelvis 

upptäckte och synliggjorde genom sin studie (Palmer 2009). 

     Sammanfattningsvis visar tre av fyra artiklar upp diskursen den inkompetenta läraren. 

Författarna tog upp olika alternativ på situationer där de vuxna håller tillbaka barnen i deras 

matematiska utveckling. Det handlade bland annat om att pedagogerna inte utnyttjade 

vardagssituationerna eller den pedagogiska miljön, att fokusera på svaret istället för 

problemet. Andra exempel de hade var att pedagogerna inte kunde se vad barnen behövde för 

att utvecklas och att de försökte hjälpa barnen för mycket och av den orsaken hindrade deras 

utforskande. Författarna tog upp många exempel på situationer där pedagogerna inte kunde 

hjälpa barnen i deras matematiska undersökande.  

     Följande avsnitt kommer att lyfta varför de två diskurserna det kompetenta barnet och den 

inkompetenta läraren skapar en antagonism.  

5.2.3 Summerande diskussion 

De två diskurserna det kompetenta barnet och den inkompetenta läraren hör ihop under 

rubriken den kompetenta matematikern eftersom de båda två går in på samma område 

nämligen kompetens. Båda diskurserna handlar om personens subjekt, deras självbild och 

identitet. Diskursen det kompetenta barnet är en positiv diskurs som beskriver barnen som 

duktiga och självständiga. Medan diskursen den inkompetenta läraren är negativ och 

beskriver pedagogerna som oförmögna att hjälpa barnen i deras utveckling. 

     De här två diskurserna skapar en antagonism, eftersom antagonism betyder konflikt 

(Winther Jørgensen/Phillips 2000, s. 55) och det existerar en konflikt emellan dem. 

Anledningen till att det finns en konflikt emellan de här två diskurserna är för att de beskriver 

samma område på två komplett olika sätt. Den ena diskursen står för den positiva 

kompetensen medan den andra står för den negativa inkompetensen. Diskurserna bidrar till en 

fragmenterad identitet som Hall uttrycker, eftersom det är de antagonistiska diskurserna som 

leder till ett fragmenterat subjekt (Hall 1996, s. 6). 

     Det diskursanalysen visar är att diskurserna inte går ihop samtidigt som de inte kan 

existera utan varandra. Artiklarnas författare beskriver barnen som kompetenta och 

självständiga samtidigt som de beskriver pedagogerna som inkompetenta och oförmögna att 
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hjälpa barnen. Anledningen till att de här två diskurserna förstärker varandra är för att varken 

diskursen det kompetenta barnet eller diskursen den inkompetenta läraren kan existera ifall 

den andra inte existerar. Om barnen inte är kompetenta kan inte lärarna vara inkompetenta. 

Diskurserna är inte varandras motsatser eftersom de är beroende av varandra för att kunna 

existera.  

     Kennedy menar att det är pedagogernas inställning till barnen som leder till att de blir 

kompetenta (Kennedy 1999, s. 17), vilket i sin tur kan sättas i relation till Palmer, som menar 

att matematik ger pedagogerna ångest och att de därför inte vill lära ut ämnet (Palmer 2009). 

Det här hör ihop med Lacans begrepp Imago eftersom alla genomgår Imago interpelleras 

barnen således av diskurserna som lärarna för vidare. Om lärarna tycker illa om ämnet 

matematik kommer de troligtvis inte föra vidare diskursen kring den kompetenta 

matematikern eftersom de är interpellerade av diskursen kring den inkompetenta 

matematikern. Det är inte barnen som läser tidskriften Förskolan, det är pedagogerna som 

läser artiklarna och diskursen som riktas mot deras subjekt är diskursen den inkompetenta 

läraren.  

     Som socialkonstruktivistiska forskare argumenterar förs diskurserna och de sociala 

konstruktionerna vidare genom språket (Burr 2015, s. 4f), av den orsaken för artiklarna vidare 

diskursen kring den inkompetenta matematikern. Artiklarna formar pedagogerna som sedan 

formar barnen och eftersom diskursen som riktas mot lärarna är den som handlar om 

inkompetens visar analysen att konklusionen är att det är den som når fram till barnen. 

     Slutsatsen är att författarna till artiklarna för fram två olika diskurser som ingår i en 

antagonism. Diskurserna är varandras motsatser, den ena är positiv medan den andra är 

negativ. Tyvärr, är det den negativa diskursen som är riktad till läsaren eftersom läsaren är 

pedagogen som sedan ska lära ut matematik till barnen. Diskursen kring det kompetenta 

barnet/den kompetenta matematikern kommer troligtvis inte att nå fram till barnen eftersom 

barnen har de vuxna som förebilder. Analysen har därför kommit fram till att barnen kommer 

att anpassa sig efter samma diskurs som de vuxna interpelleras av eftersom barnen anpassar 

sig efter de vuxna och ifall de vuxna hyser negativa känslor kring matematik kommer barnen 

troligen att uppmärksamma det här och sedan interpelleras av den diskursen som de vuxna för 

vidare. Det hela skapar en cirkel som återskapar diskursen den inkompetenta matematikern 

som sedan interpellerar nya barns subjekt. För att bryta diskursen kring den inkompetenta 

matematikern måste folk lyfta upp diskursen och få de vuxna att tro på sin egen förmåga, för 

gör de inte det kommer inte barnen heller att göra det. 
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6. Slutdiskussion 

Syftet med undersökningen var att undersöka hur artiklarnas författare samt pedagogerna ser 

på ämnet matematik och vilka diskurser pedagogerna kan påverkas av som sedan förs vidare 

på barnen. Analysen har visat vilka diskurser som de utvalda artiklarna ur tidskriften 

Förskolan förmedlar. Följande tre diskurser kunde hittas:  

- Antagandet att matematik och siffror är samma sak dominerar den första diskursen. 

- Föreställningen om det kompetenta barnet var en central del inom diskursen den 

kompetenta matematikern. 

- Idén om den inkompetenta läraren var den andra vinkeln inom diskursen den 

kompetenta matematikern.  

     Två av de här tre diskurserna påverkar förskolans verksamhet eftersom de påverkar samt 

riktas mot pedagogerna och deras sätt att undervisa matematik. De två diskurserna är 

matematik och siffror är samma sak samt den inkompetenta läraren. Men diskursen den 

inkompetenta läraren leder till diskursen den inkompetenta matematikern när den interpellerar 

barnen. 

     Det här är inte ett problem som är isolerat hos en enskild förskola, resultatet av 

undersökningen visar att det är ett samhällsproblem. Uppsatsen undersökte facktidskriften 

Förskolan som ges ut i hela Sverige och som läses av många som arbetar i förskolan, inte 

endast förskollärare. Av den orsaken förs diskurserna vidare till de som arbetar i förskolan 

och genom dem förs de vidare till barnen som går där. Det är inte heller ett problem som 

enbart existerar i hela förskolans verksamhet utan hela skolväsendet. Foucault resonerar att 

utbildningsväsendet är det främsta instrumentet för att föra vidare existerande diskurser och 

maktstrukturer (Foucault 1993, s. 31). 

     Resultat av undersökningen är således att det existerar matematiska diskurser inom 

förskolans verksamhet och de skiljer sig från dem som Palmer och Hemmi och Ryve fann i 

skolan. Hemmi och Ryves studie lyfte fram diskursen om lyhördhet vilket även artiklarna som 

analyserades beskrev. I Hemmi och Ryves studie talade lärarna om det i positiva termer 

(Hemmi/Ryve 2015) medan författarna till tre av de analyserade artiklarna skrev om det i 

negativa termer. I Palmers studie lyftes den konkurrenskraftiga samt den materiella diskursen 

fram (Palmer 2009). Diskursanalysen visade att de här diskurserna inte fanns med i de här 

fyra artiklarna.  

     Slutsatsen av resultatet är att de här diskurserna återfinns i tidskriften Förskolan och 

troligen påverkar pedagoger som i sin tur påverkar barnen. I förlängningen kan man kanske då 



31 

 

tänka sig att de matematiska diskurserna även påverkar resterande utbildningsväsende. 

Resultatet av undersökningen visar att det är ett samhällsproblem eftersom författarna bland 

annat skapar subjektet den inkompetenta matematikern och för det vidare. Författarna för 

även vidare diskursen om att matematik och siffror är samma sak. Diskurserna som 

upptäcktes under analysen existerade troligtvis redan i förskolan men förs även in av 

utomstående influenser som exempelvis tidningen Förskolan. Facktidskriften Förskolan 

återskapar och för vidare de diskurser och samhälleliga strukturer som existerar kring 

matematik utan att kritisera eller ifrågasätta dem.  

 

6.1 Vidare forskning 

Tidigare existerar det inte mycket forskning kring ämnet matematiska diskurser och 

problemet med det hela är att om pedagogerna inte ifrågasätter diskurserna kommer de inte 

heller att kunna motverka dem. Enligt Foucault behövs det en ny diskurs för att kunna se och 

ifrågasätta den gamla (Foucault 2008, s. 181f) fördenskull behöver författarna vara mer 

medvetna om vilka diskurser de för vidare och av den anledningen bidra till att synliggöra 

dessa ålderdomliga diskurser som existerat i utbildningsväsendet.  

     Den här uppsatsen har analyserat området matematiska diskurser inom facktidskriften 

Förskolan för att kunna synliggöra vilka matematiska diskurser som existerar inom förskolans 

värld. Resultatet av undersökningen var att tidningen för vidare tre olika diskurser som 

tidigare inte har synliggjorts eller benämnts som diskurser.  

     Uppsatsen har därför lyft fram och problematiserat ett område som behöver synliggöras 

och undersökas. Av den orsaken behövs det mer forskning kring ämnet matematiska diskurser 

inte endast i förskolan utan dessutom i resten av skolsystemet för det är ett allmänt problem.  

Genom forskning kan forskarna komma fram till hur de matematiska diskurserna påverkar 

studenterna och barnen i deras matematiska utveckling samt hur det påverkar deras 

matematiska självbild. Exempel på frågeställningar kan vara, vilka matematiska diskurser 

existerar i förskolan? Vilka matematiska diskurser existerar i skolan? Hur kan vi bryta oss 

ifrån de existerande matematiska diskurserna och göra matematik till någonting positivt? Hur 

påverkar de matematiska diskurserna barnens matematiska identitet?  
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