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Abstract
Gejard, G. 2018. Matematiserande i förskolan. Geometri i multimodal interaktion. Digital
Comprehensive Summaries of Uppsala Dissertations from the Faculty of Educational
Sciences 14. 91 pp. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. ISBN 978-91-513-0409-0.

The aim of the dissertation is to contribute with knowledge about mathematizing in
preschools, by empirically and analytically examining mathematizing as accomplished in
children’s multimodal interactions with each other and their pedagogues in everyday activities.
Theoretically and analytically the dissertation is based on an ethnomethodological and
conversation analytic perspective (EM/CA) (e.g. Goodwin, 2000; Heritage, 1984), which
highlights multimodal interaction and communication in social contexts. Mathematizing is
defined as participation in mathematical discourse (Sfard, 2008). A special interest is directed to
how preschool children use talk, embodied actions and other semiotic resources as they orient
to mathematics in play and other activities. The dissertation is based on ethnographic fieldwork
combined with video recordings of everyday mathematizing in two Swedish preschools with
children 3–5 years old.

The findings are presented in three studies. The first study examines how mathematical
activities emerge in children’s interactions with each other and with their pedagogues. Whether
it is the children or the pedagogues who initiate the activity, the children are shown to be actively
involved in the construction of the emerging mathematical content. Geometric shapes as well as
different aspects of number sense are a couple of the mathematical topics covered in the study.
The second study explores children’s mathematizing in the block play area, with an interest in
preschoolers’ displayed understandings of geometry (spatiality, shape, symmetry) (Seo, 2003).
The study demonstrates how the participants orient to different spatial phenomena as they work
with a construction toy. The children are shown to rely upon verbal and embodied resources
such as deictics and pointing gestures as geometrical aspects are actualized in their interaction.
The third study investigates mathematizing with an interest in how geometrical shapes are
made relevant in interaction in two consecutive pedagogical activities: reading and painting.
The results of the study demonstrate how naming (baptizing) (Sfard, 2008) of geometrical
shapes are central in the two activities. In the painting activity an aesthetic dimension was
actualized in the children’s discourse, that somewhat obscured the mathematical content in the
activity. The study thus shows the complexity of the relations between the activities. Together
the studies contribute with knowledge on preschool children’s everyday mathematizing, in
particular children’s appropriation of a geometric discourse as it emerges in the unfolding flow
of multimodal interaction. Through the use of an EM/CA perspective the dissertation contributes
with new theoretical and methodological approaches to research on mathematics in preschools.
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Förord 

När de här orden skrivs är jag i Sigtuna, från mitt rum ser jag Mälaren skymta 
mellan träden, solen lyser från en klarblå himmel och det är riktigt varmt ute. 
Med denna vy skriver jag de här avslutade orden i min avhandling. Bara en 
liten bit härifrån startade jag min doktorandutbildning i februari 2012, då en 
gråmulen dag, möttes vi upp i forskarskolan för allra första gången. Genom 
att både börja och avsluta doktorandutbildningen i Sigtuna, gör att cirkeln nu 
sluts samman.  

Det finns många att tacka som hjälpt på vägen. Först vill jag vända mig till 
barn och pedagoger på förskolorna Cirkeln och Kvadraten, den här avhand-
lingen hade inte varit möjlig att genomföra om inte ni så generöst släppt in 
mig i era verksamheter. Ett varmt tack till alla barn och pedagoger för att jag 
fick ta del av er matematiska vardag, tack också till alla er föräldrar för att ni 
lät mig delta i ert barns förskola!  

Ett varmt innerligt tack till mina handledare, docent Helen Melander, do-
cent Marie Karlsson och under licentiandperioden professor Caroline Liberg! 
Utan er ingen avhandling! Med vetenskaplig skicklighet har ni tre, steg för 
steg, handlett mig i det komplexa arbetet, som detta att skriva en avhandling 
verkligen är. Med gedigna kunskaper och på ett engagerat och outtröttligt sätt, 
har ni läst och kommenterat mina texter och alltid kommit med konstruktiva 
förslag på förbättringar. Till min huvudhandledare Helen går ett särskilt stort 
tack. Du har varit med under hela min doktorandperiod, först som biträdande 
handledare (under licentiandperioden), sedan som huvudhandledare. Du har 
på ett frikostigt sätt delat med dig av dina kunskaper kring etnometodologi 
och samtalsanalys och du har hjälpt mig på så många olika sätt. Vi har dessu-
tom skrivit en artikel ihop och tillsammans fördjupat oss i hur barn gör mate-
matik i lek i sin förskolevardag. Min biträdande handledare Marie Karlsson, 
du kom in under senare delen av min doktorandtid, och med nya ögon såg du 
på mina studier. Du ställde nya frågor och bidrog med tankar som inte formu-
lerats lika tydligt innan. Stort varmt tack för din insats Marie. Jag vill också 
rikta ett varmt tack till min första huvudhandledare Caroline Liberg, som var 
med under licentiandperioden, och för allt du lärde mig! 

Jag vill också tacka er alla som har läst mitt manuskript i olika skeden. 
Lovisa Gustavsson och Anna Palmer, båda från Stockholms universitet som 
läste mitt lic. manus på seminariet i Tällberg. Karin Aronsson också från 
Stockholms universitet som granskade mitt 90% lic. manus. Johan Prytz från 
Uppsala universitet som granskade matematikinnehållet i lic. manuset. Polly 



 

Björk-Willén från Linköpings universitet gav värdefulla kommentarer på mitt 
licentiatseminarium. Därefter har Fritjof Sahlström från Helsingfors universi-
tet läst och kommenterat hela avhandlingsmanuset på ett 75% seminarium och 
Kirsti Hemmi från Vasa universitet var diskutand på 90% seminariet. Kajsa 
Bråting, Uppsala universitet och Polly Björk-Willén, Linköpings universitet 
som båda var slutläsare för hela avhandlingsarbetet. Ett stort varmt tack till er 
alla för noggrann läsning och värdefulla kommentarer som på olika sätt bidra-
git till att förbättra avhandlingen! 

Ett stort tack till forskargruppen CLIP vid Uppsala universitet för att jag 
fått delta i en lärorik forskningsmiljö och tack för kommentarer på olika texter 
och filmklipp i olika skeden av avhandlingsarbetet. Särskilt tack till Niklas 
Norén och Tina Walldén Hillström som läste och gav värdefulla kommentarer 
på den första artikeln.  

Tina Walldén Hillström, vad skulle jag gjort utan dig? Vi började vår dok-
torandutbildning här i Sigtuna 2012, och inte helt oväntat finns du vid min 
sida även nu, sex år senare. Även om doktorandtiden snart är över är inte vår 
vänskap det, och jag hoppas och tror att vi också kommer att mötas i spän-
nande uppdrag framöver. Tack Tina för alla givande samtal, skratt och mid-
dagar! Jag kommer att sakna allt av det! Ett särskilt tack också till doktorand-
kollegorna Carina Berkhuizen, Olga Abréu Fernandes och Sara Levander för 
er vänskap och för alltid uppmuntrande ord.  

Varmt tack till Marianne Paradis Brodén och Marcus Gejard för korrektur-
läsning av kappatext och Helen Melander för korrekturläsning av den engelska 
översättningen i kappan. Varmt tack även till Mikael Fisk för hjälp med figur-
bilden (bilaga 5) och avhandlingens omslagsbild® och Helen Melander som 
ritat bilderna till Studie II och III. Ett särskilt tack går till Marita Andersson 
för att du ville ha en anställd doktorand hos dig, vilket var en förutsättning för 
att få börja på forskarskolan! Tack Maggan Lakén för inspirerade fredagssam-
tal under licentiandtiden och för vår vänskap! 

Slutligen, varmt tack till min familj – Johan, Marcus och Josephine – för 
de olika sätt som ni stöttat mig på under arbetets gång med avhandlingen. Ni 
betyder verkligen allt för mig! Johan – nästa sommar då kan vi ta semester ☺! 

 
Sigtuna och Vallentuna, juli 2018 
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Kapitel 1. Inledning 

Den här avhandlingen handlar om matematiserande i förskolan. Matematik i 
förskolan är inte nytt utan har en lång historia i svensk förskola, även om ma-
tematiken har tillskrivits olika betydelser under olika perioder (Doverborg & 
Pramling Samuelsson, 2004; Vallberg Roth, 2011). Under de senaste åren har 
matematik och matematikundervisning för förskolebarn1 i allt högre grad ak-
tualiserats i samhällsdebatten2, vilket kan förstås i ljuset av svenska skolele-
vers många gånger bristfälliga baskunskaper i matematik, något som bland 
annat visats i internationella tester som TIMSS (Trends In International Mat-
hematics and Science Study) och PISA (Programme for International Student 
Assessment) (Skolverket, 2016b; Skolverket, 2016c). I dag finns en läroplan 
som tydligt föreskriver att svenska barn ska ges möjlighet att utveckla sitt ma-
tematiska kunnande redan i förskolan (Skolverket, 2016a). Betydelsen av att 
barn får möta matematik redan i förskolan poängteras även i tidigare forsk-
ning, som visat att barn utvecklar matematiska kunskaper i tidiga år (se t.ex. 
Björklund, 2007; Clements, Sarama & DiBiase, 2004, Reis, 2011). Barns ti-
diga erfarenheter har även visat sig ha positiva effekter på senare matematik-
lärande och prestationer i skolan (se t.ex. Clements & Sarama, 2000a; Duncan 
et al., 2007; Wolfgang, Stannard & Jones, 2001). Med tanke på att tidiga ma-
tematiska erfarenheter är av vikt för senare matematiklärande, har betydelsen 
av kvalitativ matematikutbildning under de tidiga barndomsåren också fått en 
mer framträdande roll.  

Förmågan att interagera med andra människor och att engagera sig i ge-
mensamma aktiviteter är ”en av de mest mänskliga av mänskliga aktiviteter” 
(Sfard, 2008, s. 81 min översättning). Barn engagerar sig i matematiska akti-
viteter tidigt i sina liv, något som de gör tillsammans med vuxna och kamrater 
i social interaktion och i lek (Kaartinen & Kumpulainen, 2012). Matematik 
utifrån Sfards (2008) perspektiv ses som en diskursiv aktivitet där utveckling 
av matematiska kunskaper handlar om att utveckla sätt att använda språket. I 
avhandlingen använder jag begreppet matematiserande utifrån Sfards (2008) 
definition, med betydelsen deltagande i en matematisk diskurs, exempelvis 
användning av matematiska termer och begrepp. Att studera matematiserande 

                              
1 I föreliggande avhandling använder jag begreppen förskolebarn och yngre barn, båda avser 
barn i åldern 0–6 år. 
2 I dagstidningar som Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Aftonbladet och Expressen med 
flera och i nyhetssändningar på TV. 
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inom ramen för socialt samspel innebär att jag fokuserar på vad deltagarna, 
barn och pedagoger, gör som kan tolkas som matematik i vardagliga aktivite-
ter. 

Matematiserande analyseras i kollaborativa aktiviteter i förskolan och ut-
forskas inom ramen för ett etnometodologiskt och samtalsanalytiskt perspek-
tiv (EM/CA) (t.ex. C. Goodwin, 2000; C. Goodwin & M. H. Goodwin, 2004), 
som studerar social organisation och meningsskapande. Genom att anta ett 
EM/CA perspektiv studerar jag interaktion som meningsskapande handlingar. 
Det som undersöks i avhandlingen är därmed hur barn och pedagoger3 visar 
upp för varandra hur de förstår varandras handlingar i en pågående interaktion 
och vilka nya handlingar detta sedan genererar4. Det betyder att matematise-
rande förstås som en social process och som något som åstadkoms i interakt-
ion mellan deltagare.  

Mondada (2014) och Goodwin (2000) menar att mänskliga handlingar i 
grunden är multimodala, alltså att mänsklig interaktion omfattar ett samtidigt 
användande av många olika interaktionella resurser, som exempelvis tal och 
kropp, när de deltar i social interaktion. Baserat på en uppfattning om att hand-
lingar är multimodala och att människor fortlöpande skapar mening med 
varandra i interaktion, närmar jag mig förskolans matematik på ett annat sätt 
än vad tidigare forskning gjort. Till stor del består tidigare forskning av kog-
nitivt inriktade studier, där matematik och matematiskt lärande ofta under-
sökts som en individuell mental process. Min utgångspunkt, med stöd i ett 
EM/CA perspektiv, är att matematik och matematiskt lärande snarare är en 
social process. När det gäller forskningsfältet matematik i förskolan saknas 
det studier som undersöker kroppens betydelse för lärande (Franzén, 2015). 
Avhandlingens analytiska fokus ligger därför på hur barn och pedagoger an-
vänder tal, kropp och materiella resurser i sitt deltagande i vardagliga aktivi-
teter, där matematik görs relevant på olika sätt. Det betyder också att avhand-
lingens teoretiska perspektiv EM/CA avser lämna ett bidrag till ett sparsamt 
beforskat område.  

Geometri i förskolan 
I Sverige utgör förskolan det första steget i samhällets utbildningssystem och 
enligt läroplanen ska verksamheten utformas så att omsorg, fostran och lä-
rande bildar en helhet (Skolverket, 2016a). När läroplanen reviderades5 2010 

                              
3 I avhandlingen används benämningen pedagog som ett samlingsbegrepp för förskollärare och 
annan personal med sådan utbildning att barnens lärande och utveckling främjas.  
4 Exempelvis, om A ställer en fråga till B, har B visat upp att han förstår det som en fråga om 
han svarar på A:s fråga (Heritage, 1984). 
5 En ny omarbetad läroplan förväntas läggas fram av Skolverket hösten 2018, där bland annat 
begreppet undervisning föreslås skrivas in. Läroplanen har reviderats vid tre tillfällen: 2006, 
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blev det pedagogiska uppdraget ännu mer framskrivet än vad det tidigare varit 
och innehållsliga områden som exempelvis matematik, naturvetenskap och 
teknik lyftes fram. För pedagogerna som arbetar i förskolan handlar det bland 
annat om att arbeta mot mål inom det matematiska området som en del av den 
dagliga verksamheten. På samma gång betonades att detta skulle ske ”i lekens 
och det lustfyllda lärandets olika former” (Skolverket, 2010 s. 6). Det finns 
alltså en samhällelig förväntan om att matematik ska introduceras tidigt i barns 
liv och att det ska ske i lekfulla former.  

De mål6 som kan kopplas till området matematik i förskolans läroplan är 
fyra till antalet (Skolverket, 2016a). På vilket sätt som pedagogerna ska arbeta 
med matematik i förskolan beskrivs i följande tre mål: 1) ”utveckla [barnens] 
förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva 
olika lösningar av egna och andras problemställningar”, 2) ”utveckla [bar-
nens] förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska be-
grepp och samband mellan begrepp” och 3) ”utveckla [barnens] förmåga att 
föra och följa resonemang” (Skolverket, 2016a, s. 10). I läroplanen lyfts alltså 
förmågor som att undersöka, reflektera och att pröva olika lösningar fram, så-
väl enskilt som tillsammans med andra. Att få sätta ord på erfarenheter och 
resonera med andra ses också som betydelsefulla aspekter av barnens mate-
matiklärande. Det läroplansmål som särskilt lyfter fram matematikinnehållet, 
behandlar följande aspekter: 4) ”rum, form, läge och riktning och grundläg-
gande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mät-
ning, tid och förändring” (Skolverket, 2016a, s. 10). Av dessa uppräknade ma-
tematiska innehåll berör rum, form, läge och riktning området geometri, som 
också är det matematikinnehåll som främst fokuseras i de studerade aktivite-
terna i avhandlingen.  

Även om matematiken fått mycket uppmärksamhet i samhällsdebatten och 
fått en framskjuten roll i den reviderade läroplanen, är detta att lära barn ma-
tematik i förskolan inget nytt påfund. Enligt Doverborg och Pramling Samu-
elsson (2004) fanns inslag av matematisk undervisning i svensk förskola redan 
i slutet av 1800-talet. I 1909 års Barnträdgårdsplan och i Undervisningsplanen 
för folkskolan 1919 finns också räkning och geometri som innehållsliga om-
råden (Vallberg Roth, 2011). Även i senare dokument som i Barnstugeutred-
ningen (1970-talet), Arbetsplan för förskolan (tidigt 80-tal), Pedagogiskt pro-
gram för förskolan (senare delen av 80-talet) och i Lära i förskolan (1990-tal) 
återfinns matematik som innehållsliga områden (Doverborg, 2016). Genom 
Fröbels7 20 lekgåvor, som byggde på avancerad matematik, introducerades 

                              
2010 och 2016. Den läroplan som jag refererar till är från 2016, det vill säga den läroplan som 
var giltig vid tidpunkten för avhandlingen. I 2016 års revidering ändrades inte matematikmålen. 
6 Målen är inte uppnåendemål, utan är formulerade som mål för barnen att sträva mot.  
7 Friedrich Fröbel (1782–1852) betraktas som förskolans fader (Doverborg, 2016). 
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geometrin i förskolan (Öman, 1991). Även Montessori8 utvecklade konkreta 
material för lärande av geometri (Perry & Dockett, 2002). Till skillnad från 
Fröbels tankar om matematik och förskolebarn, som mer eller mindre för-
svann på 70-talet (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004), undervisas 
svenska barn än i dag med det undervisningsmaterial som Montessori utveck-
lade. I och med att förskolan fick sin allra första läroplan 1998 tog diskuss-
ionen om matematik för förskolebarn ny fart (Doverborg & Pramling Samu-
elsson, 2004). Det som framkom i den allra första läroplanen, och som även 
gäller för dagens läroplan, är att geometri9 ska utgöra ett innehåll i den dagliga 
verksamheten. Likväl är geometriområdet sparsamt beforskat inom det för-
skolematematiska forskningsfältet (se t.ex. Casey et al., 2008; Eberly & Gol-
beck, 2001).  

Kiselman och Mouwitz (2008) definierar geometri som den ”gren av ma-
tematiken som behandlar avstånd, vinklar, ytor, kroppar och former” (s. 15). 
Denna definition ger en rättvisande bild av dagens geometri menar Ekedahl 
(2010). På ett liknande sätt beskriver van den Heuvel-Panhuizen och Buys 
(2005) att geometri handlar om rumslighet, som är relaterat till matematikens 
två- och tredimensionella rum, inklusive figurer och kroppar. Barn utvecklar 
geometriska begrepp innan de börjar skolan (Levenson, Tirosh & Tsamir, 
2010). Till exempel beskriver Clements och Sarama (2000b) att om en 6-åring 
tror att en likbent triangel inte är en triangel, kommer han eller hon antagligen 
fortsätta tro det under en lång tid framöver. De menar att barns idéer om geo-
metriska former10 stabiliseras tidigt, inklusive deras begränsade idéer. Därför 
krävs en målmedveten och långsiktig planering av undervisningen, vilken 
startar redan i förskolan (Clements & Sarama, 2000b) och fortsätter genom 
grundskolan och gymnasiet (Löwing, 2011).  

Generellt är begreppet undervisning ett ovanligt begrepp i förskolan (Do-
verborg, Pramling & Pramling Samuelsson, 2013). I och med att den senaste 
skollagen (2010:800, 1 kap. 3§) lyfter fram begreppet undervisning11 även i 
relation till förskolan har det kommit att användas mer och mer (Utbildnings-
departementet, 2010b). I förskolans läroplan (Skolverket, 2016a)12 finns ännu 

                              
8 Maria Montessoris (1870–1952) tankar om barn har fått stor genomslagskraft världen över. I 
Sverige har det bedrivits montessoriverksamhet sedan 1920-talet (Skjöld Wennerström & Brö-
derman Smeds, 1997).  
9 I läroplanen från 1998 formulerades matematikinnehållet enligt följande: ”grundläggande 
egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt [sin] förmåga att orientera sig i tid och rum” 
(Skolverket, 1998 s. 9). 
10 I avhandlingen används benämningen geometriska former istället för geometriska figurer, 
eftersom det är den benämning som vanligtvis används i förskolan (se Utbildningsdepartemen-
tet, 2010a). I de fall forskaren använder benämningen geometriska figurer gör jag det också. 
11 I skollagen definieras undervisning som ”sådana målstyrda processer som under ledning av 
lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom inhämtande av kunskaper och 
värden” (Utbildningsdepartementet, 2010b, s. 16). 
12 I förarbetet till läroplanen nämns begreppet undervisning en gång och då i relation till skol-
lagens skrivning om att undervisning ska ske under ledning av förskollärare. Det vill säga det 
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inte begreppet undervisning med, utan här beskriver man snarare vid vilka 
tillfällen och hur barn erövrar kunskap: lek, samspel, utforskande, skapande, 
iaktta, samtala och reflektera (s. 6–7). Det läroplanen lyfter fram som centralt 
för kunskapserövrande är sådant man generellt tänker att undervisning i för-
skolan handlar om13. I denna avhandling fokuseras hur geometri och andra 
matematikinnehåll görs gällande i lek, samspel, utforskande och skapande ak-
tiviteter i förskolans vardag.  

Syfte och forskningsfrågor 
Det övergripande syftet med avhandlingen är att fördjupa kunskapen om ma-
tematiserande i förskolan genom att empiriskt och analytiskt närma sig mate-
matiserande som något barn och pedagoger åstadkommer i interaktion i var-
dagliga aktiviteter. 
 

Följande frågeställningar behandlas i avhandlingen: 
 
1. Hur är miljöer och aktiviteter organiserade för att möjliggöra utfors-

kande av matematik? 
2. Hur använder deltagare tal, kropp och materiell omgivning för att ak-

tualisera en geometrisk diskurs i vardagliga aktiviteter?   
3. Vilka möjligheter och begränsningar för utforskande av geometriska 

former, egenskaper och begrepp framträder i interaktion mellan barn 
och pedagoger? 

Avhandlingsarbetets process 
Avhandlingsarbetet påbörjades 2012, när jag blev antagen till en av de fors-
karskolor för förskollärare som startades på flera platser i Sverige under peri-
oden 2010–2012. En av anledningarna till att forskarskolorna startades av re-
geringen var att man ville stärka kopplingen mellan forskning och verksam-
heten i förskolan (Rapport från riksdagen, 2016). Under samma tidsperiod 
som inrättandet av forskarskolorna, blev förskolan en egen skolform (Utbild-
ningsdepartementet, 2010b) och fick en reviderad läroplan (Skolverket, 2012). 
I och med det betonades det pedagogiska uppdraget mer och förskolans roll 
för barns lärande blev mer framträdande än vad den varit tidigare (Vallberg 
Roth, 2011). Läroplanen förtydligades inom ett flertal områden, bland annat 
det matematiska. Syftet med revideringen var att man såg ett behov av att 

                              
är förskollärarna som ska leda det pedagogiska arbetet i förskolan, så att det sker i enlighet med 
läroplanens mål och riktlinjer (Utbildningsdepartementet, 2010a, s. 21).  
13 Se Sheridan och Williams (2018), för en kunskapsöversikt om undervisning i förskolan.  
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förbättra och förstärka den pedagogiska praktiken (Utbildningsdepartementet, 
2010a). Det innebär att denna studie kom till i en brytningstid.  

Flera forskarskolor fick samma teman som den reviderade läroplanen, vil-
ket innebar att syftet med den forskning som bedrevs inom forskarskolorna 
bland annat handlade om att öka kunskapen om förskolans matematik. Studi-
erna resulterade i licentiatuppsatser. Några licentiatuppsatser berörde helt eller 
delvis förskolans matematik och matematiska aktiviteter (exempelvis Albins-
son, 2016; Delacour, 2013; Emmoth, 2014; Lembrér, 2014; Unga, 2013), så 
även min licentiatuppsats ”Jag kan göra matte, minus å plus” Förskolebarns 
och pedagogers deltagande i matematiska aktiviteter (Gejard, 2014). Ungefär 
ett år efter det att licentiatuppsatsen publicerats fortsatte jag mina forskarstu-
dier och mitt avhandlingsarbete senhösten 2015. Då licentiatuppsatsen är en 
monografi beslutade jag att skriva en sammanläggningsavhandling. Av det 
skälet består föreliggande avhandling av en kappa, en licentiatuppsats (Studie 
I), och av två vetenskapliga artiklar (Studie II och III).  

Kappans disposition  
Kappan är indelad i sex kapitel varav det första består av en introduktion till 
avhandlingens kunskapsobjekt matematiserande i förskolan. I kapitlet har av-
sikten varit att utforma en bakgrund till avhandlingen i sin helhet och att be-
skriva syftet. I nästa kapitel, kapitel två, beskrivs den tidigare forskning som 
föreliggande studie knyter an till. Beskrivningen startar i kognitivt inriktade 
studier för att sedan övergå till studier som undersöker matematiska processer, 
där denna avhandling placeras. I kapitel tre redogörs för avhandlingens teore-
tiska perspektiv och redovisar centrala begrepp för avhandlingen. I kapitel 
fyra beskrivs metodansatsen och genomförande av de olika studierna samt 
etiska överväganden i anknytning till forskningsprocessens olika delar.  Där-
efter följer i kapitel fem en sammanfattning av licentiatuppsatsen – Studie I – 
och de två vetenskapliga artiklarna – Studie II och III. Avhandlingen avslutas 
med, kapitel sex, där en slutdiskussion förs angående resultaten i relation till 
studiens syfte och frågor. I kapitlet diskuteras även avhandlingens kunskaps-
bidrag i förhållande till det förskolematematiska fältet. Efter diskussionen 
finns en engelsk sammanfattning och därefter återges de tre studierna i sin 
helhet. 
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Kapitel 2. Tidigare forskning om matematik i 
förskolan 

I detta kapitel behandlas tidigare forskning om förskolebarn och matematik, i 
syfte att placera in studien i ett forskningsfält. Forskning om barn och mate-
matik bedrivs inom olika discipliner, dels i mitt ämne pedagogik, dels inom 
psykologisk och neurovetenskaplig disciplin. Forskningsfältet är därmed stort 
och varierande, vilket i sin tur betyder att vi vet en hel del om barns förväntade 
matematiska utveckling. Den tidigare forskning som redogörs för i denna 
forskningsöversikt bygger på ett urval av svensk, skandinavisk och internat-
ionell forskning och berör uteslutande barn i förskoleåldern.  

Perspektiv i forskning om barns matematiska lärande  
Enligt Conway och Sloane (2005) har forskning om matematiskt lärande un-
der de senaste hundra åren skett genom företrädesvis tre teoretiska perspektiv: 
behavioristiska, kognitiva och sociokulturella perspektiv. Nedan följer över-
gripande en redogörelse för de olika perspektiven.  

Behavioristiska perspektiv var dominerande inom det matematiska forsk-
ningsfältet fram till 1960-talet (Wyndhamn, Riesbeck & Schoultz, 2000). I ett 
behavioristiskt perspektiv undersöks hur beteenden styrs av stimuli (retning) 
och respons (reaktion på retningen) och vilar på empiristiska idéer (Säljö, 
2000). Det innebär att lärande i perspektivet ses som grundat i de erfarenheter 
människan gör (Säljö, 2000). Edward Thorndike, som är en av företrädarna 
för det behavioristiska perspektivet, drog slutsatsen att yngre barn var mate-
matiskt oförmögna och att väldigt lite vinns på att göra exempelvis aritmetik 
med barn före åtta års ålder (Newton & Alexander, 2013). Barnen beskrivs 
både som inkapabla och som hjälplösa samt att de behöver belönas för att 
överhuvudtaget lära sig matematik (Baroody, 2000). Thorndike förklarar detta 
på följande vis: 

There are, so far as is known, no special times and seasons at which the human 
animal by inner growth is specially ripe for one or another section or aspect of 
arithmetic, except in so far as the general inner growth of intellectual powers 
makes the more abstruse and complex tasks suitable to later and later years. 
(Thorndike, 1922 s. 198)  
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Även andra lärandeteoretiker under denna tidsepok (t.ex. Clapp, 1924; 
Knight & Beherens, 1928, refererad i Starkey & Klein, 2008) var övertygade 
om att matematisk inlärning börjar när barn utsätts för abstrakt skriven arit-
metik, som skrivna siffror (1, 2, 3 osv.) och skrivna aritmetiska symboler (+, 
-, = osv.). Eftersom formell aritmetisk instruktion vanligtvis sker i skolan med 
äldre barn trodde man alltså under denna tid att barnen ”enter school as mat-
hematical blank slates” (Starkey & Klein, 2008, s. 255). Forskning som ex-
empelvis försöker förutsäga ”bra” matematikundervisning genom att länka 
samman matematiklärarens klassrumspraxis (process) med ett studentresultat 
(produkt) är ofta grundad, både teoretiskt och metodologiskt, i behavioristiska 
och kognitiva perspektiv utgående från experimentella metoder (se t.ex. Good 
& Grouws, 197914). I den matematiska praktiken, i såväl förskola som skola, 
finns modeller och metoder som kan förstås som utvecklade med utgångs-
punkt i behavioristiska perspektiv (Baroody, 2000). 

Inom kognitiv teoribildning finns olika förgreningar. En sådan är Jean Pia-
gets konstruktivistiska – utvecklingspsykologiska teorier15, som hade en stor 
inverkan på matematisk forskning under 1970- och 80-talet (Anderson, An-
derson & Thauberger, 2008). Baserat på observationer och kliniska intervjuer 
med barn, grundlade Piaget redan på 1920- och 30-talet sin teori om barns 
framväxande förmåga att tänka logiskt (Newton & Alexander, 2013). Forsk-
ning med inriktning på barns begreppsutveckling om geometriska former 
växte fram med Piaget och Inhelders (1956/1967, refererad i Hannibal, 1999) 
initiala observationer av utvecklingsnivåer av geometrisk förståelse som finns 
beskrivet i ”The Child´s Conception of Space”. Enligt Piaget och Inhelder (i 
Ness & Farenga, 2007, s. 43) utvecklas geometrisk kunskap i två faser, i den 
första fasen kan barn, taktilt och visuellt, känna igen kända objekts former 
(t.ex. en boll, en sked och en penna), men detta erkännande utesluter eukli-
diska former. I denna fas utvecklas topologiska16 kunskaper. I den andra fasen 
kan barn känna igen euklidiska former som cirkel, kvadrat, triangel och rek-
tangel och skilja dem från varandra. 

Den kanske mest inflytelserika aspekten av Piagets arbeten var de fyra ut-
vecklingsstadier som han arbetade fram bland annat genom att utföra syste-
matiska experiment, där han ställde barn inför mer eller mindre konstruerade 
problemsituationer, som de sedan fick förklara hur de hade tänkt när de löste 
(Burman, 2014). I likhet med Thorndike ansåg även Piaget att matematisk 
kunskap inte var möjlig förrän barnen började skolan, det vill säga vid cirka 
                              
14 Good och Grouws (1979) försökte i ett forskningsprojekt skapa en enda bild för alla sam-
manhang av vad den effektiva matematikläraren gör i klassrummet. 
15 För en svensk presentation av Piagets viktigaste forskningsresultat och levnadsbeskrivning, 
se Aronsson, (2000) – se även Ginsburg & Opper (1969) för en introduktion till Piagets teori. 
16 Ordet topologi betyder läran om platser eller lägen (Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004, s. 
72). Topologiska begrepp är egenskaper som är oberoende av storlek och form. Inom topologin 
är det inte sidor och hörn som utgör utgångspunkt för klassificeringen utan frågor som rör trans-
formation eller omformning. Exempel på topologiska egenskaper är slutenhet och ordningsföljd 
(ibid.).   
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6–7 års ålder har barnet nått det stadium (konkret-operationella stadiet) då de 
kan lära sig matematik. Under förskoleåren (då barnen, enligt Piaget, är i en 
pre-operationell fas i sin utveckling) utvecklas i stället kunskaper som kan 
förstås som kognitiva byggstenar för framtida numeriska strukturer (Starkey 
& Klein, 2008). I jämförelse med behavioristiska perspektiv, som fokuserar 
på beteendemässiga uttryck, fokuserade Piaget istället på kognition, lärande i 
ett Piaget perspektiv förstås därmed som en förändring i kognitiva strukturer 
(Reis, 2011). Precis som behaviorismen fick Piagets teori om kognitiv ut-
veckling en stor inverkan på pedagogisk forskning i allmänhet (Burman, 
2014) och på matematisk forskning i synnerhet (Anderson et al., 2008), och 
än i dag har hans teorier inflytande på matematisk undervisning (Björklund, 
2007).  

Från den starka dominansen av behavioristiska och kognitiva perspektiv 
inträffade under tidigt 1990-tal en stor förändring inom forskningsfältet (Ler-
man, 2000). Enligt Starkey och Klein (2008) ville forskare ha en bättre förstå-
else av barns kognitiva förmågor i den period som Piaget kallade den konkret-
operationella (dvs. förskoleåren), och man började designa uppgifter för att 
studera detta. Insikten om att matematisk kunskap kan ses i barns aktiviteter 
med konkreta material istället för i deras användning av skrivna matematiska 
symboler var, enligt Starkey och Klein, ett stort framsteg i förståelsen av hur 
yngre barns matematiska kunskap utvecklas. Lev Vygotskijs socialkonstruk-
tivistiska och sociokulturella teori började användas mer och mer inom mate-
matisk forskning (Anderson, Anderson & Shapiro, 2004) och har under de 
senaste decennierna expanderat snabbt (Starkey & Klein, 2008). Lerman 
förklarar: 

The social turn is intended to signal something different; namely, the emer-
gence into the mathematics education research community of theories that see 
meaning, thinking, and reasoning as products of social activity. (2000 s. 23) 

 
Om Piaget anses vara förgrundsgestalt inom kognitivt perspektiv förstås 

Vygotskij som en tidig företrädare för det sociokulturella perspektivet. Precis 
som Piaget är Vygotskij intresserad av barns kognitiva utveckling. Piaget såg 
barnet som aktivt och som konstruerade matematiska kunskaper i samspel 
med den fysiska och sociala världen (Baroody, 2000). Detta överensstämmer 
med sociokulturella utgångspunkter, även om Vygotskij ansåg att Piaget tog 
en alldeles för liten hänsyn till samspelet med andra människor och till den 
sociala miljöns betydelse (Conway & Sloane, 2005; Starkey & Klein, 2008). 
Vygotskij bygger i hög utsträckning vidare på Piagets undersökningar men 
omtolkar resultaten i egna experiment. Det är också en anledning till att ex-
empelvis stadieteorin ligger till grund även i hans resonemang. I synen på 
språk och tänkande skilde sig Vygotskij från Piaget. Piagets idé om egocent-
riskt tal – som ett uttryck för egocentriskt tänkande och som med tiden för-
svinner – blir i Vygotskijs skrifter något som istället för att försvinna 
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internaliseras vid en viss tidpunkt och ger upphov till det inre tal som han 
benämner tänkande (Burman, 2014). Vygotskijs arbeten erbjöd ett teoretiskt 
perspektiv som relaterade till den pedagogiska praktiken och till det bredare 
kulturella sammanhang där det matematiska lärandet sker i mycket större ut-
sträckning än tidigare teoretiker (Kieran, 2003). I ett sociokulturellt perspektiv 
anses lärande ske genom deltagande i interaktion och utvecklingsgången är 
kopplad till det som Vygotskij kommit att kalla den närmaste utvecklingszo-
nen (eng. Zone of Proximal Development, ZPD), som innebär att en vuxen 
person eller en mer kunnig kamrat stöttar barnet in i kulturellt relevanta kun-
skaper (Säljö, 2015; Vygotskij, 1978). Språket är kanske den form av redskap 
som upptog Vygotskij allra mest även om han erkände andra psykologiska 
redskap också som till exempel olika system för räkning och ’signs’ (tecken, 
språk, symboler) (Kieran, 2003). Sfard (2008), som också influerats av socio-
kulturell teori, skiljer mellan språk och diskurs, hon ser språk som ett verktyg, 
medan diskurs är en aktivitet där verktyget används. I hennes perspektiv för-
stås matematik som social och diskursiv, där tal, gester, diagram, representat-
ioner och objekt spelar en viktig roll (ibid.).  

Av dessa tre perspektiv har denna avhandling sin tydligaste likhet i ett so-
ciokulturellt perspektiv som ser meningsskapande och processer “as products 
of social activity” (Lerman, 2000 s. 23). Avhandlingens EM/CA perspektiv 
skiljer sig från Vygotskij och senare sociokulturella anhängare i synen på 
kommunikation som framförallt verbal, och det icke-verbala ges en central 
betydelse i perspektivet (se t.ex. C. Goodwin, 2000). Centralt i den här av-
handlingen är en syn på matematisk diskurs som omfattande inte bara tal och 
språk, utan även kroppsliga handlingar och den materiella omgivningen, som 
jag närmar mig genom att studera interaktionen barnen sinsemellan och mel-
lan barnen och deras pedagoger.  

Mycket av den forskning som finns inom fältet yngre barn och matematiskt 
lärande är än idag kognitivistiskt orienterad (Conway & Sloane, 2005; Flott-
torp, 2010; Franzén, 2015), och genomförs ofta i form av interventionsstudier. 
I den här forskningsöversikten redovisas tidigare forskning om matematik i 
förskolan under två övergripande rubriker; interventionsstudier och process-
studier. Särskilt ramas processtudierna in eftersom det är där min avhandling 
främst har sina beröringspunkter.  

Interventionsstudier 
Interventionsstudier är en typ av forskning som syftar till att utröna vilka even-
tuella effekter olika typer av interventioner har för individers kunskapsut-
veckling. Det finns idag en mängd sådan forskning som beskrivs främja för-
skolebarns matematiska utveckling och lärande (t.ex. Caldera et al., 1999; Ca-
sey et al., 2008; Clements, 1984; Starkey & Klein, 2000; Young-Loveridge, 
2004, för att nämna några). I mycket generella termer kan sägas att forskning 
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om yngre barn och matematik kan kategoriseras som antingen experimentell 
eller icke-experimentell (Tilley, 1996, i Hayes, 2001, s. 79). Experimentell 
design består i sin allra enklaste form av två grupper som jämförs i något av-
seende (Hayes, 2001), det vill säga en grupp personer som får en intervention 
jämförs med en annan grupp personer som antingen får en annan intervention 
eller som inte får någon intervention alls (Sundell & Ogden, 2012). I några av 
de redovisade studierna jämförs exempelvis yngre förskolebarns kunskaper 
med äldre förskolebarns, för att utröna vad barn kan och därmed också vad de 
inte kan i olika åldrar.  

Det förskolematematiska forskningsfältet17 domineras av forskning om de 
matematiska områdena aritmetik, taluppfattning och räkning (se t.ex. Ba-
roody, Lai & Mix, 2006; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Gelman 
och Gallistel, 1978, för sådan forskning). Enligt Dunphy, Dooley och Shiel 
(2014 s. 36) ses dessa matematikområden som ”hjärtat av matematiken för 
yngre barn” (min översättning), och vilka i det närmaste även fungerar som 
paradigm i studiet av yngre barns matematiska utveckling (Ness & Farenga, 
2007). I en granskning av forskningsfältet matematik och yngre barn menar 
Clements och Sarama (2007) att merparten av studierna är organiserade runt 
flera stora konceptuella områden, vilka de benämner som ”the big ideas of 
mathematics” (s. 463). Dessa konceptuella områden är taluppfattning med 
räkning, aritmetik och talramsa, geometri och rumsligt tänkande, mätning och 
mönster (se även Clements & Sarama, 2009). Med denna granskning framgår 
tydligt att även andra matematiska områden än räkning, siffror och tal är an-
gelägna att veta mer om. Dominansen av forskning kring taluppfattning och 
aritmetik har av förklarliga skäl medfört att det historiskt sett inte finns lika 
mycket forskning om yngre barns geometriska lärande och utveckling (Ness 
& Farenga, 2007), även om fältet vuxit något (Clements et al., 2004).  

van Hiele (t.ex. 1999) fann i sin forskning att människans geometriska för-
ståelse utvecklas genom ett antal nivåer18. Enligt Clements, Swaminathan, 
                              
17 För en översikt se exempelvis Clements & Sarama (2007) och Nunes, Bryant & Watson, 
(2007) 
18 Nivå 1, visuell nivå – barnet lär sig vissa termer och känner igen en geometrisk figur som en 
helhet. Tar ingen hänsyn till en figurs delar. Kan känna igen en ’rektangel’ men är i allmänhet 
inte medveten om några egenskaper hos rektangeln. Liknar gärna ‘rektangeln’ med exempelvis 
en dörr. Nivå 2, analysnivå – barnet har börjat lägga märke till att olika figurer har olika delar, 
som exempelvis att motstående sidor hos en rektangel är parallella. Barn kan på den här nivån 
beskriva att en triangel har tre sidor och tre hörn. Dock så är barnen inte medvetna om att en 
kvadrat kan ses som en romb eller som en rektangel, så även om barnet har börjat lägga märke 
till figurers egenskaper upplevs inte egenskaperna ha ett samband. Detta om relationen mellan 
egenskaper, exempelvis relationen mellan ovan nämnda kvadrat och rektangel/romb och relat-
ionen mellan parallellogram och rektangel, noteras av barnen/eleverna på nästa nivå (3), som 
van Hiele kallar abstraktionsnivån. Eleven förstår även att det inte är tvärtom, att en rektangel 
är en kvadrat, och kan förklara det med hjälp av definitioner. Det betyder att ett barn/elev förstår 
de inbördes sambanden mellan figurerna och inser vikten av korrekta definitioner. På nivå 4 
förstår eleven deduktion och den roll axiom, satser och bevis spelar i geometrin och slutligen 
på nivå 5 har eleven uppnått stringens, det vill säga eleven förstår vikten av precision som 
exempelvis axiomsystem (van Hiele, 1999). 
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Hannibal & Sarama (1999) gäller van Hieles nivåer inte yngre barn i första 
hand och de menar att den första nivån är allt för kortfattad för att förklara den 
variation av förståelser som finns hos förskolebarn. Av den anledningen har 
man i tidigare forskning ägnat sig åt, dels att undersöka om nivåerna stämmer 
överens även på yngre barn, dels att komplettera bilden om barns geometriska 
utveckling. Exempelvis har nämnda Clements et al. (1999), med hjälp av kli-
niska intervjuer, undersökt vilka kriterier som förskolebarn (3–6 år) använde 
sig av för att skilja mellan olika geometriska former. Resultaten visar att en 
förkognitiv nivå existerar före van Hieles visuella nivå. På denna nivå uppfat-
tar barn former, men kan inte identifiera eller skilja dem från varandra. Resul-
tatet visar vidare att barnen hade svårare att identifiera trianglar i jämförelse 
med både kvadrater och cirklar. Dessutom var barnen mer benägna att besk-
riva icke-exemplen av trianglar, än de som var exempel19. Clements et al. 
(1999) hävdar därför att van Hieles visuella nivå (nivå 1) bör döpas om till 
"Syncretic Level” (se även Aslan & Arnas, 2007, för ett liknande resultat). 
Barn som befinner sig på den synkretiska nivån, enligt Clements et al. (1999), 
klassificerar formerna genom att jämföra med en visuell prototyp och genom 
att uppmärksamma egenskaper – (den här har också tre sidor, men den ser inte 
ut som den här, därför är det inte en triangel) 

En annan studie som är relevant för avhandlingens studier, såtillvida att den 
ger en bild av förskolebarns kunnande om geometriska former, är Clements 
och Sarama (2000a) intervjustudie med sammanlagt 128 barn (3–6 år) över 
flera sessioner. Med hjälp av geometriska former avbildade på papper fick 
barnen identifiera de olika geometriska formerna – cirkel, kvadrat, triangel 
och rektangel. Resultaten visar att barnen identifierar cirklar ganska korrekt, 
även om barn yngre än sex år även inkluderar ellipsen som en cirkel. Barnen 
identifierade kvadraten nästan lika korrekt som cirkeln. Gällande såväl triang-
lar som rektanglar var identifikationen mindre korrekt. Lite mer än hälften av 
studiens deltagande barn identifierade trianglarna korrekt, men de accepterade 
även triangulära former med böjda sidor som trianglar, samtidigt som de av-
visade trianglar som var för ”smala” eller som inte hade spetsen/punkten på 
triangeln högst upp som en prototyp20. Beträffande rektangeln identifierades 
den korrekt av hälften av barnen. Barnen tenderade även att acceptera långa 
parallellogram och räta parallelltrapets som rektanglar, så barnens prototyp för 
rektanglar verkade vara att det var en figur med fyra sidor, två långa parallella 
sidor och med horisontell linje som bas.  

                              
19 För att benämnas som ett exempel av en geometrisk figur måste exemplet innehålla egen-
skaper som definierar begreppet. När ett exempel av en geometrisk figur visas är vissa av figu-
rens egenskaper kritiska, det vill säga som figuren måste ha för att identifieras som ett exempel. 
Ett icke-exempel av en geometrisk figur saknar en eller flera av de kritiska egenskaperna för att 
den ska ses som ett exempel (Tsamir et al., 2008).  
20 Prototyper är en form av typexempel och används oftast när man ska beskriva det som är 
vanligast för en kategori (Schwarz & Hershkowitz, 1999).  
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Ett talande exempel på hur den här typen av studier kan vara designad är 
att visa barn ”icke-exempel” av geometriska former och sedan låta dem jäm-
föra dessa med ”exempel” på geometriska former. Detta tillvägagångssätt har 
visat sig hjälpa barnen att fokusera sin uppmärksamhet på formernas kritiska 
egenskaper (se t.ex. Hannibal, 1999; Tsamir et al., 2008). Med strukturerade 
intervjuer undersökte Tsamir et al. (2008) förskolebarns kunskap om trianglar. 
Resultatet visar att de typiska exemplen, prototyperna, identifierades med lätt-
het och att barnen identifierade kvadraten, hexagonen och ellipsen som ’icke 
exempel’ på trianglar. Utifrån resultatet menar forskarna att användningen av 
icke-exempel bidrar till ett ökat resonemang om formernas egenskaper i större 
utsträckning och kan därför med fördel även användas i undervisningssam-
manhang.  

Yngre barns förståelse av trianglar och rektanglar har också en framträ-
dande roll i Hannibals (1999) studie, som genomfördes med hjälp av intervjuer 
och observationer med barn i 3–6 års ålder. Hannibal såg i sina observationer 
att barnen noterade icke-definierande egenskaper hos formerna, som deras 
storlek och orientering samt förhållandet mellan sidornas längd och symmetri, 
i bestämmandet av hur trianglar och rektanglar skulle kategoriseras. Dessutom 
såg Hannibal att barnen hade en benägenhet att hänvisa till hur formerna skil-
jer sig åt i relation till en prototyp. Det innebar att barnen oftast inte kunde 
känna igen en triangel som hade alla sidlängder olika (eng. scalene triangle) 
som just en triangel, därför att den enligt barnen var ”too crooked” (s. 354). 
Utifrån detta resultat designades en intervention, som presenterade trianglar 
och rektanglar som varierade utifrån prototypen i form av exempelvis storlek 
och skevhet samt andra former som ’icke-rektanglar’ och ’icke-trianglar’. Ef-
ter interventionen fann Hannibal bland annat att konstansen av kategorise-
ringsbesluten ökade med barnets ålder. Då fyra och femåringarna visade an-
tydningar till att ändra sina beslut när de presenterades för samma uppgift en 
vecka senare, var sexåringarnas beslut mer konsistenta över de två testen. 
Dessutom tenderade barnen i större utsträckning, efter interventionen, att no-
tera både definierande och icke-definierande egenskaper i kategoriseringen av 
trianglar och rektanglar, dock med en övervikt på icke-definierande, ett barn 
kunde svara: ”It has three sides, but it is too long to be a triangle” (s. 355).  

I en annan interventionsdesignad studie testades två sexåriga flickors kun-
skaper om trianglar (Sfard, 2007, s. 257). För att undersöka det fick barnen 
frågan: vilka av dessa former är en triangel? (se fig. 1).  

                                        
          A                               B                                     C                                        D 

Figur 1 ”Vilka av dessa former är en triangel?”  

 



 24 

På liknande sätt som barnen i Hannibals studie, svarar även barnen i Sfards 
studie att triangel C (se fig. 1) inte är en triangel, eftersom de menar att en 
triangel ska vara både bred och stor, det vill säga barnen hänvisar till en pro-
totyp. Identifikationen sker omedelbart och utan att barnen kan förklara, annat 
än vardagligt, de val som de gör. I en skolmatematisk diskurs är ett väsentligt 
inslag att beslut ska kunna förklaras och en intervention iscensattes därför med 
barnen. Efter avslutad intervention verkade det som att barnen förstått identi-
fieringsrutinen av geometriska former. Men, lika intensivt som de i inled-
ningen av interventionen avfärdade den långsmala triangeln (triangel C) som 
en triangel, avvisades kvadraten som ett annat namn på rektangeln. En slutsats 
som Sfard gör är att övergången från analysnivå till abstraktionsnivå är en 
långsam process och att tid är en av de viktigaste omständigheterna att beakta 
i geometriundervisningen.  

Innan jag går vidare med att presentera processtudier finns ett par studier 
som jag finner intressanta och som undersökt barns användning av gester i 
aktiviteter där geometriska former ingår som innehåll. Exempelvis designade 
Skoumpourdi (2016) ett spel och iscensatte en intervention där förskolebarns 
förmåga att kommunicera geometriska former undersöktes. Den multimodala 
kommunikationen videofilmades under tiden som barnen spelade spelet. Re-
sultatet visar att när barnen beskriver de olika geometriska formerna för 
varandra använder de olika modes, det vill säga tal, gester och scheman i kom-
munikationen. I analysen framkommer också att gester inte enbart fungerar 
som ett komplement till tal, utan att gesterna bidrar till identifieringen av for-
merna på egen hand. Även ikoniska gester21 används av barnen under spelets 
gång. 

I en annan studie undersöks den funktion gester har för ett fem år gammalt 
barn i en aktivitet tillsammans med en lärare (Elia, Gagatsis & van den Heu-
vel-Panhuizen, 2014). Aktiviteten, som videofilmades, går ut på att barnet och 
läraren turas om att beskriva olika klosskonstruktioner bestående av geomet-
riska kroppar för varandra, så att den som inte kan se konstruktionen ändå kan 
bygga upp en likadan konstruktion (se exempel fig. 2a). Resultat visar att bar-
net i de flesta fall använder tal och gester samtidigt i sina beskrivningar, i nå-
got enstaka fall produceras gesten utan åtföljande ord. Se vidare figur 2b, för 
ett illustrativt exempel på den särskilda gesten, som användes för att ersätta 
namnet på den geometriska kropp som barnet sökte förklara, ’parallellepiped’ 
– (skevt rätblock). Den höga frekvensen av gester generellt i aktiviteten, för-
klaras med att det antagligen inte är så enkelt att uttrycka geometrisk inform-
ation verbalt, det vill säga både spatiala relationer och att namnge de olika 
kropparna. 

 

                              
21 Den som talar använder ofta ikoniska gester ihop med talet som en beskrivning av det som 
denna talar om, det vill säga gesterna bygger på likhet.  
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Figur 2 En klosskonstruktion (a) och ett barns gester (b) i Elia et al. (2014, s.753 
och 750). 

Resultatet visar vidare att barnet använder både ikoniska gester och deixis (ut-
pekanden) i aktiviteten. De gester läraren gör visar sig även inspirera barnet 
att använda likadana gester när det beskriver geometriska kroppar och spatiala 
relationer. Detta fynd diskuteras i termer av att barnet antingen härmat lärarens 
gester, alternativt utvidgat dennes gester.  

I kommande avsnitt redogör jag för forskning som berör min studie såtill-
vida att de undersöker matematiska processer i förskolan. 

Processtudier 
Med processtudier avses här forskning som fokuserar på matematiska proces-
ser, som exempelvis gestaltande, kommunicerande och matematiserande. 
Undersökning av processer sker oftast med hjälp av observationer och ana-
lyser av pågående praktik. Det man söker svar på handlar ofta om hur sam-
spelet mellan människor går till och vilka funktioner samspelet har för män-
niskors meningsskapande (Almqvist et al., 2008, s. 14). Sociokulturella teorier 
fokuserar på diskursiva metoder och på samspelet mellan människor och stö-
der sig, som nämnts tidigare, ofta på Vygotskijs teoretiska ramar. I sociokul-
turella termer kan sägas att barnen ”in-kultureras” i matematiska processer 
genom sitt deltagande i sociala och diskursiva aktiviteter (Cobb, 1994, s. 13). 
Detta kan gestaltas och kommuniceras i barnens egna lekar och i andra akti-
viteter (se t.ex. Bäckman, 2015; Flottorp, 2010; van Oers, 2014). I flera av 
nedan redovisade studier använder forskarna ett sociokulturellt perspektiv i 
analysarbetet.  

Det svenska forskningsfältet rörande frågor om förskolebarn och matema-
tik har vuxit under senare år och kan, som tidigare påpekats, bland annat för-
stås i relation till att innehållsliga aspekter gjorts tydligare i styrdokument
(Skolverket, 2016a). Att studera barns matematiska intentioner, kommunikat-
ion, uttryck, gestaltning eller handlingar i deras lek har visat sig vara vanligt 
inom nordisk forskning. Något som kanske heller inte är så konstigt eftersom 
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lek som undervisningsform är framträdande i de nordiska länderna Sverige, 
Norge och Finlands läroplaner, vilka även omfattar matematik som kunskaps-
område (se Albinsson, 2016; Bäckman, 2015; Vallberg Roth, 2013). Även om 
lek som undervisningsform är framskriven i såväl Danmarks som Islands lä-
roplaner, inkluderas inte matematik som innehållsligt mål för barnens lärande 
i dessa länders läroplaner (Vallberg Roth, 2013).  

Flera forskare, både inom Norden och utanför, har visat att barn i förskolan 
använder matematik, det vill säga matematiska ord och begrepp, i lek och i 
andra aktiviteter i sin vardag, som till exempel: Björklund (2007), Carruthers 
och Worthington (2006), Clements och Sarama (2007), Doverborg och Pram-
ling Samuelsson (2009), Ginsburg, Inoue och Seo (1999) och Ness och Fa-
renga (2007), för att nämna några. Eftersom denna studie handlar om barn i 
svensk förskola, har jag valt att främst röra mig inom det nordiska fältet när 
processtudierna redovisas. Med dessa inledande ord presenteras ett urval av 
processtudier, särskilt avhandlingar, som är av relevans för denna avhandling.   

En aspekt av intresse för föreliggande avhandling är, som nämnts, studier 
som teoretiserar kropp och materialet i relation till matematiskt lärande. Ett 
exempel på en sådan processtudie är Franzén (2015), som visar i analyser av 
barns lek hur förskolebarn (1–3 år), i en svensk förskolekontext, använder sin 
kropp som verktyg när de utforskar matematiska begrepp. Teoretiskt utgår 
Franzén från ett barndomssociologiskt perspektiv, där barn beskrivs som ak-
tiva i sitt lärande, och från Barads teoretiska perspektiv (agentisk materialism), 
och inkluderar därmed inte bara kroppen utan även materialitet i det analytiska 
arbetet. Hennes analyser utgår från en flickas kroppsliga utforskande av en 
större bil som finns inomhus på förskolan och den matematik som barnet tol-
kas använda i utforskandet. Den matematik som Franzén ”ser” i barnets ut-
forskande, kopplar hon samman med rumsliga begrepp som tid, storlek, form 
och avstånd. ”Spatial perception is about how children explore their world 
with their bodies, determining distances, measuring how large an area is and 
exploring size and shape” (Franzén, 2015, s. 51). Resultatet är intressant, dels 
eftersom kroppsliga handlingar nästintill varit helt frånvarande i forskning om 
förskolebarn och matematik tidigare, dels eftersom ett geometriinnehåll syn-
liggörs i barnets aktivitet. 

En studie av Johansson, Lange, Meaney, Riesbeck och Wernberg (2014)22 
visar stora likheter med mina studier, genom dess fokus på som forskarna ut-
trycker: ”An extremely fine grained analysis” (s. 900) av interaktion i en 
svensk förskola. I artikeln undersöks hur tre barn ger förklaringar23 under tiden 
som de leker med en uppsättning glasburkar. Studien, som är gjord med hjälp 
av videoinspelningar, visar att verbala yttranden ofta åtföljs av kroppsliga 
                              
22 Denna studie ingår som en av artiklarna i Johanssons (2015) avhandling som presenteras 
längre fram i kapitlet. 
23 Förklaring är en av sex matematiska aktiviteter som Bishop (1988,  i Johansson et al., 2014) 
fann i alla de olika kulturer som han studerade. De övriga är; räkning, mätning, lokalisering, 
design och lek.  
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handlingar. Därmed ses kroppen som en viktig resurs i barns meningsskap-
ande aktiviteter. I analysen av interaktionen inkluderas den fysiska hante-
ringen med burkarna och de gester som barnen använder, vilka ses stödja de 
matematiska förklaringarna. Barnens förklaringar tar således stöd i både de 
fysiska objekten, glasburkarna, och i barnens handlingar, exempelvis när de 
för burkarnas bottnar mot varandra. Det betyder att glasburkarna betraktas 
som en integrerad del av barnens matematiska förklaringar, på samma sätt som 
tal och gester. I sina verbala förklaringar använder barnen matematiska ord 
som tjock, tunn och lika samt att de använder gester för att visa cirkulära for-
mer när burkarna utforskades. Studien visar att socialt samspel är komplext 
och vikten av att inkludera gester och materialitet i analysen när matematiska 
förklaringar undersöks betonas.  

Flottorp (2010) har videofilmat två femåriga pojkars lek i sandlådan i en 
förskola i Norge, och undersökt vad för slags matematiskt meningsskapande 
som sker i pojkarnas lek och hur det kommer till uttryck (verbalt och icke-
verbalt). Teoretiskt utgår hon bland annat från en multimodal syn på kognit-
ion, som innebär att tänkande sker genom språk, kropp och verktyg (Radford, 
2009, i Flottorp, 2010). Hon utvecklar resonemanget på följande sätt: ”Gester 
og kroppsspråk er å anse som genuine delar av selve tenkningen på linje med 
alle tegn som inngår i den konkrete situasjonen” (s. 97). Datamaterialet ana-
lyserades utifrån en fenomenologisk tolkningsram, som innebär att hon för-
sökt förstå syftet med barnens handlingar, genom att undersöka vad som hänt 
tidigare i samspelet och/eller det som händer efter. Resultatet visar att poj-
karna använder få verbala (matematiska) uttryck i kommunikationen med 
varandra, däremot är ett deiktiskt språkbruk mer vanligt (jag skall hämta en 
sån, den är en sån här) (s.101). Resultatet visar vidare att artefakterna i sig 
själva fungerar som matematiska uttryck, som exempelvis när pojkarna lägger 
spadarna på ett (spegel) symmetriskt sätt. På så sätt får artefakterna som poj-
karna leker med samma funktion som konkreter har i matematikundervis-
ningen, menar hon. Då min egen studie också undersöker kroppsliga hand-
lingar och materiell omgivning är det intressant utifrån min empiri och mitt 
angreppssätt att titta närmare på de analyser som Flottorp (2010), Johansson 
et al. (2014) och Franzén (2015) gjort i sina studier.  

Vilket kommer att framgå, lyfts kroppsliga handlingar fram även i andra 
studier (se nedan), men i dessa görs de inte explicit i samma utsträckning som 
i ovan nämnda studier. I Lundströms (2015) etnografiska studie undersöks hur 
förskolebarn använder matematik i sin kommunikation med andra barn och 
med vuxna i förskolans aktiviteter och i lek, och vilket matematiskt innehåll 
som barnen förmedlar i dessa olika kommunikationsakter. Studien, som utgår 
från ett sociokulturellt perspektiv, visar att barnen (3–5 år) kommunicerar ma-
tematik med matematiska språkliga representationer (antal, ordningsföljder, 
tal som identifikationer, ålder och tid), men även med semiotik (tecken, sym-
boler och bilder) och med kroppsliga uttryck (nickningar, gester och miner). 
Kroppen beskrivs även förstärka den verbala kommunikationen. En intressant 
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aspekt är att barnen visade intresse för att lära namnen på geometriska former. 
Dock visar resultatet att barnens möjligheter att kommunicera formernas 
egenskaper var begränsade. En viktig slutsats i avhandlingen är att det finns 
flertalet tillfällen för barnen att kommunicera matematik i vardagen och där-
med utveckla sina matematiska förmågor. I detta arbete har, menar Lund-
ström, läraren en central roll – både i sitt förhållningssätt till barns matema-
tiska kommunikation, och i hur hon eller han planerar material, lekredskap, 
aktiviteter och rutinsituationer – det vill säga lärarens matematiska och didak-
tiska kompetens kan gynna eller missgynna barns matematiska utveckling.  

Med begreppet matematiskt gestaltande avser Bäckman (2015) hur mate-
matik kan uttryckas i förskolan. Hon använder bland annat begreppet när hon 
undersöker hur ett matematikinnehåll framträder i lek och interaktion på fyra 
förskolor. Som teoretiskt ramverk använder hon ett sociokulturellt perspektiv 
för att belysa det matematiska lärande som sker i samspelet mellan lärare och 
barn, och ett variationsteoretiskt perspektiv när lärandeobjektets olika fram-
trädelseformer gestaltas, det vill säga det matematiska innehållet. Resultatet 
omfattar många olika matematikinnehåll – som exempelvis proportioner, räk-
ning, parbildning och geometriska former – vilka framträdde i barnens verbala 
och icke verbala uttryck. Studien, som är gjord med hjälp av videoinspel-
ningar, visar hur fyraåriga förskolebarn förhåller sig till ett matematiskt inne-
håll i leken. Ett exempel har hon hämtat från när ett barn på en av de studerade 
förskolorna bygger med klossar. Hon beskriver på följande vis: ”[Pojken] ut-
forskar geometriska former genom att placera dem på och bredvid varandra 
på olika sätt. Han urskiljer olika formers egenskaper när han vrider och vänder 
samt bygger” (s. 89). Enligt Bäckman erfar alltså barnet olika egenskaper när 
han bygger med klossarna, som exempelvis kubens lika långa sidor och hörn 
och tetraederns sidor och hörn. Hon menar att när barnet sedan uttrycker sig 
verbalt (med rumsliga ord), styrker det verbala hans icke-verbala handlingar, 
när han uppvisar matematiska avsikter. Resultatet pekar bland annat på att 
barnen ofta är ensamma i aktiviteterna, som barnet i den ovan beskrivna epi-
soden. Enligt Bäckman skulle barnen ha kunnat utmanas mer om det funnits 
vuxna i närheten, som uppfattat det matematiska som gestaltats i exempelvis 
barnens lek. En sammanfattande konklusion görs, och i likhet med Lundström 
(2015), konstateras att det erbjuds många tillfällen till matematiskt utfors-
kande och urskiljande, i de olika sammanhang som barn deltar i under sin 
vardag. 

Barns lek med bygg- och konstruktionsmaterial i förskolan, utifrån ett ma-
tematiskt och ett sociokulturellt perspektiv, fokuseras i Albinssons (2016) et-
nografiskt inspirerade licentiatavhandling. Med ett tydligt barnperspektiv och 
med hjälp av videoinspelningar undersöks hur barn i åldern 3–6 år, i samspel 
med andra barn, använder matematik som redskap i legoleken. Det matema-
tiska innehåll som fokuseras i analysarbetet är mätning. Resultatet visar hur 
barnen använder den egna kroppen, andras kroppar och artefakter, när de mä-
ter exempelvis höjden på sina torn. Albinsson visar även i sina olika exempel 
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att barnen använder såväl formella (vetenskapliga) som informella (vardag-
liga) begrepp, när de kommunicerar med varandra under tiden som de bygger. 
I diskussionen beskriver Albinsson legoleken som en meningsfull kontext, där 
flera matematiska redskap – som mätning, räkning, sortering och klassifice-
ring, former, mönster och rumsliga begrepp – används samtidigt av barnen för 
att uppnå det som önskas när de bygger. De mätningar som utförs av barnen i 
leken görs således inte för mätandets egen skull utan för att ett bestämt syfte 
finns med mätningen, som exempelvis att bygga stabila konstruktioner, utöka, 
minska eller bygga om torn och hus. 

I sin licentiatavhandling undersöker Unga (2013) en matematisk aktivitet i 
en förskola. Hon har med Deleuze och Guattaris (1987/2004, i Unga, 2013) 
immanenta perspektiv och transcendentala empirism samt Reggio Emilias pe-
dagogiska filosofi analyserat ett exempel som handlar om en pojkes utfors-
kande av geometriska objekt. Med hjälp av filosofiska begrepp diskuteras pe-
dagogernas iscensättning av matematiska aktiviteter och vad som blir möjligt, 
ur ett barns perspektiv, att åstadkomma i sådana aktiviteter. Hon lyfter fram 
vikten av att stanna upp som pedagog och lyssna på barnen, för att försöka få 
fatt i det de är intresserade och upptagna av. Det barnet gör när han konstruerar 
och leker med de geometriska pappersobjekten tolkas, förutom filosofiskt, 
även matematiskt i termer av att pojken ”skissar en lägenhetsritning” (s. 65). 
Detta relaterar hon sedan till rumsliga begrepp som orientering, position, rikt-
ning och vinkel. 

Den övergripande frågan vad är matematik i förskolan undersöks från tre 
olika perspektiv i Johanssons (2015) avhandling; barnens, lärarens och fors-
karens och utreds i ett antal artiklar. Med hjälp av videoinspelningar identifi-
erades bland annat vilken typ av matematik som svenska förskolebarn engag-
eras i, i sin vardag. Hon beskriver, med referens till Bishop (1998b), att ett 
antal grundläggande matematiska aktiviteter (räkning, mätning, lokalisering, 
design, lek och förklaring) har utvecklats över tid inom olika kulturer. Dessa 
matematiska aktiviteter har fungerat som analysverktyg utgående i de olika 
artiklarna i avhandlingen. Aktiviteterna erbjuder: “A way to view preschool 
mathematics that seemed more respectful of what we saw occurring in pre-
school, as it was not dependent on comparisons with school mathematics” (Jo-
hansson, 2015 s. 154). Resultatet visar att de flesta situationer som barn deltar 
i under dagen kan innefatta flera av de matematiska aktiviteterna. Därmed vi-
sar resultatet att barnen eventuellt inte är medvetna om att de är engagerade i 
matematiska aktiviteter. Med modellen ”didaktic space” (se vidare Johansson, 
2015) som analysverktyg diskuterades några av de frågor om aktivitetens fo-
kus och från vems perspektiv man kan påstå att det är matematik som pågår i 
olika situationer. Resultatet visar att vad matematik är eller kan vara i försko-
lan beror på vilka som är involverade i interaktionen och vem som bestämmer 
vad som händer i dessa. En intressant konklusion gör Johansson avslutnings-
vis under rubriken ”Matematik i förskolan” i avhandlingens diskussion. Där 
beskriver hon hur användandet av Bishops matematiska aktiviteter bidragit till 
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att matematiska processer synliggjorts och därmed vidgat synen på vad mate-
matik kan vara i förskolan. Hon skriver: 

Taking on a broad view about mathematics in preschool contributed to high-
lighting the importance of mathematical processes in preschool. In previous 
research about mathematics in preschool processes tended to be neglected, 
likely to the detriment of children. (Johansson, 2015 s. 159) 

 
Ytterligare en avhandling som undersöker matematiska processer i försko-

lan är Björklund (2007). Studien, som är genomförd med hjälp av videoin-
spelningar i finländsk förskolekontext, syftade till att synliggöra de allra 
yngsta barnens (1–3 år) erfarande och därmed lärande av matematik. Utifrån 
en fenomenografisk ansats analyserades barnens handlingar och kommunikat-
ion med andra barn och med lärarna för att skilja ut vilka aspekter av matema-
tiken som framträder och på vilket sätt som dessa aspekter erfars av barnen. 
Resultatet visar bland annat att barn utvecklar förståelse av matematiska be-
grepp i samspel med andra barn och med vuxna i förskolans vardag. Björklund 
hävdar att fyra villkor är kritiska för att ett matematiskt lärande ska komma 
till stånd och vilka även bör ses som integrerade delar i lärprocessen, dessa är; 
variation, samtidighet, rimlighet och hållpunkt. En annan av studiens utgångs-
punkter är Merleau-Pontys (1962, i Björklund, 2007) fenomenologiska reso-
nemang om att ”människan lever inte bara i världen, utan även med sin kropp 
och med tingen” (s. 29). I resultatet framkommer att barnen ofta gör bedöm-
ningar av sin omgivning genom att relatera till sin kropp, som exempelvis det 
barn som bygger ett torn med klossar och använder en stol för att nå högre 
upp. Med stöd i ett Merleau-Ponty perspektiv, kan stolen förstås som en för-
längning av barnets kropp. 

Slutligen vill jag lyfta fram en avhandling, som i likhet med min, använder 
begreppet matematisera. Det som undersöks i Reis (2011) avhandling är hur 
barn i egna aktiviteter agerar och lär sig matematik, matematiserar, och då 
framförallt att storleksordna. I likhet med Björklund (2007) deltog de yngsta 
barnen i förskolan, 1–3 åringarna, i Reis forskning. Med videokameran som 
verktyg studerade hon barnens lekar och aktiviteter med burktorn och ring-
torn. Utgångspunkt var antagandet att barn över tid utvecklar sin förmåga att 
ordna konkret material i ett socialt sammanhang. I och med att studien pågick 
under en längre tidsperiod (totalt 8 månader), såg hon hur barn generaliserar 
till tidigare kunnande, hur de samarbetar men även hur deras lärande utveck-
las. I det arbetet blev alltså begreppet matematiserande användbart, då det be-
skriver processer, ett lärande som sker i handling (ibid.).  

Sammanfattningsvis har jag i kapitlet skrivit fram avhandlingens forsk-
ningssammanhang genom att göra nedslag i tidigare studier. Under rubriken 
”Processtudier” har kommunicerande, gestaltande, erfarande och matematise-
rande fokuserats i olika förskolekontexter i Sverige, Norge och Finland. Som 
framgått i studierna använder barnen matematiska ord och begrepp både 
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verbalt och icke-verbalt. De erfar och lär sig matematik ihop med kamrater 
och vuxna och med material i lek och i andra aktiviteter i förskolans vardag. 
Dock är det viktigt, menar flera, att pedagogerna är närvarande och har den 
matematiska kunskap (innefattande både ämneskunnande och ett didaktiskt 
kunnande) som behövs för att exempelvis förstå det barnen uttrycker och gör 
som just matematik. Detta eftersom barns matematiska utveckling och lärande 
kan gynnas eller inte, beroende på pedagogens kompetens och närvaro, i ex-
empelvis barnens egna lekar.  

Då barn utforskar en matematisk idé, i exempelvis sin lek, är de inblandade 
i matematikens innehåll (Perry & Dockett, 2008; van Oers, 2014). Därmed 
kan matematiserande förstås som matematiskt innehåll i sig menar Perry och 
Dockett (2008), dock finns inte många studier som specifikt undersökt mate-
matiserande (se t.ex. Ginsburg, 2009; Johansson, 2015; Perry och Dockett, 
2008). Den här avhandlingen undersöker matematiserande i olika vardagliga 
aktiviteter i förskolan, främst med avseende på hur en geometrisk diskus görs 
gällande i interaktion. En stor del av den forskning som behandlat geometri i 
förskolan, har ägnat sig åt undersökningar av mätbara effekter och testresultat, 
ett välkänt tidigt exempel är Piaget. Hur matematiserande görs i vardagen i 
förskolan vet vi fortfarande ganska lite om. Mitt bidrag med denna avhandling 
är att, med ett etnometodologiskt och samtalsanalytiskt perspektiv (EM/CA), 
”packa upp” den sekventiella organisationen av interaktion i detalj och analy-
sera delarna, för att skapa en fördjupad förståelse för hur meningsskapande 
och matematiserande går till i olika aktiviteter.  

I den här avhandlingen förstås matematiserande som en situerad process 
som involverar meningsskapande handlingar konstituerande i social interakt-
ion. Genom att använda ett EM/CA perspektiv på matematiserande är kun-
skapsbidraget i avhandlingen tvådelat: dels empiriskt – genom att belysa hur 
kollektiva matematiska processer organiseras i detalj, dels metodologiskt – 
genom studiet av multimodal interaktion. Begreppet matematiserande och det 
etnometodologiska och samtalsanalytiska perspektivet presenteras i kapitel 3 
och i kapitel 4 beskrivs metodansatsen och genomförande av de olika studi-
erna samt etiska överväganden. 
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Kapitel 3. Teoretiska perspektiv på 
matematiserande i multimodal interaktion 

I detta kapitel presenteras avhandlingens teoretiska ramverk och centrala be-
grepp. Inledningsvis behandlas begreppet matematiserande, därefter kommer 
ett avsnitt som handlar om det etnometodologiska och samtalsanalytiska per-
spektivets syn på interaktion och interaktionens betydelse. Avslutningsvis 
finns ett avsnitt som sammanfattar de viktigaste utgångspunkterna med att an-
vända EM/CA i studiet av matematiserande i avhandlingen. 

Begreppet matematiserande 
Begreppet matematiserande (eng. mathematizing) har kommit att användas 
allt mer inom förskolematematisk forskning, såväl nationellt som internation-
ellt (t.ex. Björklund, Magnusson & Palmér, 2018; Reis, 2011; van Oers, 2014; 
Sarama & Clements, 2009). En anledning till det kan vara den stora förändring 
som ägde rum inom forskningsfältet under tidigt 1990-tal – med insikten om 
att matematisk kunskap även kan ses i barns egna aktiviteter ökade också in-
tresset för att studera processer (Starkey & Klein, 2008).  

Freudenthal (1991), som ser matematik som en mänsklig aktivitet, beskri-
ver innebörden i begreppet matematiserande som en livslång process som suc-
cessivt fördjupar vår förståelse av den verklighet som vi lever i. Sarama och 
Clements (2009) beskrivning av begreppet kan förstås i linje med Freudenthal, 
då de lyfter fram de intuitiva och implicita erfarenheter som erhålls i vardagen 
som en grund för senare matematisk utveckling. Hela processen, från det mer 
underförstådda till mer utvecklade matematiska strukturer, kallar Sarama och 
Clements för matematiserande. Reis (2011, 2015) gör en åtskillnad mellan be-
greppen matematisera och matematik och menar att i matematiserande fram-
träder en ”processorienterad problemlösning, ett lärande som sker i handling, 
något som alla människor gör”, (Reis, 2015, s. 88), i begreppet matematik 
finns det matematikinnehåll som blir synligt i barnens handlingar (Reis, 2011). 
Även van Oers (2014) lyfter fram problemlösning som centralt i begreppet. 
Han drar en parallell till barns lek och menar att när barn står inför ett mate-
matiskt problem i sin lek, kommunicerar de ofta sina lösningar med övriga 
lekdeltagare. Enligt van Oers är problemlösning, resonemang och kommuni-
kation med andra viktiga inslag i matematiserande.  
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Kommunikation är centralt även i Sfards definition av begreppet matema-
tiserande, som hon definierar som deltagande i en matematisk diskurs (”doing 
mathematics” – Sfard, 2008, s. 299). Hennes diskursiva ramverk grundar sig 
i antagandet att tänkande är en form av kommunikation24 och att lära sig ma-
tematik, är att lära sig att modifiera och utöka sin matematiska diskurs. En 
diskurs definieras som: “[any act] of communication made distinct by its rep-
ertoire of admissible actions and the way these actions are paired with re-ac-
tions” (Sfard, 2008, s. 297). En diskurs anses vara matematisk när den inne-
håller matematiska termer, som exempelvis geometriska former. Enligt Sfard 
(2007) utvecklas den matematiska diskursen från en vardaglig matematisk dis-
kurs och för att den matematiska diskursen ska utvecklas krävs också en för-
ändring av den diskursiva praktiken. Form och nummerrelaterade termer kan 
även förekomma i vardagliga diskurser, men då har orden oftast inte en lika 
disciplinerande framställning som de har i en så kallad skoldiskurs. Interaktion 
och kommunikation med andra ses i hög grad påverka en individs möjligheter 
för lärande i matematik (Sfard, 2008).  

Sfard (t.ex. 2007, 2008) listar fyra kategorier som hon menar är känneteck-
nande för en matematisk diskurs. Den första kategorin handlar om deltagarnas 
användning av matematiska termer, vilka ofta förknippas med matematiska 
objekt som exempelvis rektangel och kub. Det kan också vara termer som be-
skriver former (t.ex. oval, kvadratisk) och kvantiteter (t.ex. flera, färre). Med 
andra ord, en diskurs anses vara matematisk om den innehåller matematiska 
termer. Den andra kategorin är visuella symboler, som ofta inkluderas som en 
del av den diskursiva handlingen och kan vara både konkreta artefakter och 
symboliska artefakter, som exempelvis grafer, formler och algebraiska ut-
tryck. Visuella symboler är ofta ett stöd då deltagare kommunicerar matema-
tiska objekt med varandra och med hjälp av visuella symboler konkretiseras 
de abstrakta begreppen. Vidare kan de matematiska objekten framställas i be-
rättelser, som utgör den tredje kategorin, det vill säga i sekvenser av yttran-
den; som beskrivningar av objekt, av relationer mellan objekt eller processer 
med eller genom objekt. Berättelser handlar om såväl skriven som talad kom-
munikation. Slutligen, de handlingar som deltagare utför i en matematisk dis-
kurs följer ett visst mönster och regelbundenhet, det kallar Sfard rutiner. 
Mönster och regelbundenheter kan ses i varje aspekt av kommunikationen och 
på det sätt som vi matchar diskursen med situationer som vi befinner oss i. 
Det kan också handla om användningen av termer och visuella verktyg samt 
stödjande berättelser för att exempelvis beskriva geometriska former. Rutinen 
är på så sätt allomfattande och överlappar delvis de andra tre kategorierna 
(Sfard, 2008 s. 133–134).  

                              
24 Sfard (2008) lanserar begreppet ”commognition”, från termerna kognition och kommunikat-
ion. Hon utgår från att tänkande och kommunikation är två närliggande processer, karakterist-
iska för all mänsklig aktivitet.  
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En central del av förskolebarns matematiserande handlar om det som Sfard 
(2008) kallar ”baptizing”, det vill säga att namnge eller benämna geometriska 
former som exempelvis cirkel, kvadrat och pentagon. Enligt Sfard (2009) kan 
även gester ingå i en matematisk diskurs, eftersom en gest kan tydliggöra en 
matematisk terms betydelse. Det omvända gäller också, att en term kan tyd-
liggöra en gest. Ett exempel på hur användningen av gester kan skapa en 
kroppslig motsvarighet av det som talas om, visar Sfard (2009) genom att dra 
en parallell till yngre barn: ”Little children displaying a number of fingers rat-
her than uttering a number word in response to the question “How many?” (s. 
199). För Sfard (2007, 2008) är det ändå det verbala som har kapacitet att 
beskriva abstrakta matematiska objekt.  

I denna avhandling tar jag avstamp i Sfards begrepp matematiserande, men 
fyller det med ett annat teoretiskt och analytiskt perspektiv på kommunikation 
och interaktion. Med ett etnometodologiskt och samtalsanalytiskt perspektiv 
förstår jag matematiserande som en situerad process som involverar menings-
skapande handlingar konstituerade i social interaktion. Med situerad menas 
att man söker efter situationens betydelse (se Evaldsson, Lindblad, Sahlström 
& Bergqvist, 2001) och med social och meningsskapande handlingar menas 
att processen uppstår i interaktion och möjliggörs av olika resurser som tal, 
kropp och materiell omgivning. I nästa avsnitt beskriver jag hur man i ett 
EM/CA perspektiv ser på interaktion och interaktionens betydelse.  

Sekventiell organisering av interaktion 
Det sätt på vilket interaktion beskrivs vara organiserad bygger på antagandet 
att delad förståelse, som är ett resultat av ett aktivt interaktivt arbete, hela tiden 
skapas och omskapas genom deltagande i social interaktion. Människors ge-
mensamma meningsskapande fortgår i vad man kan förstå som ett sekventiellt 
förlopp (Schegloff, 2007; Heritage, 2001). Det går alltså att finna en ordning 
och struktur i mänsklig kommunikation och interaktion (Sacks, 1984, s. 22).  

Sekventiell organisation (eng. sequential organization) och progression 
inom och mellan talturer är också ett av samtalsanalysens främsta kännetecken 
(Sacks, Schegloff & Jefferson, 1974). Utgångspunkt är att yttranden som görs 
i interaktion sker sekventiellt, och är ”i sin mest grundläggande form en initi-
erande handling som följs av något slags respons” (Melander & Sahlström, 
2010, s. 15) eller som Goffman (1974) uttrycker det ”individernas ömsesidiga 
inflytande på varandras handlingar” (s. 23). En initiering hänger alltså sam-
man med att någon tar initiativ till något, där någon annan förväntas svara på 
initiativet. Inom samtalsanalysen talar man om detta som närhetspar. Enkla 
exempel är en hälsning (initiering, förstatur) som följs av en hälsning tillbaka 
(respons, andratur) eller en fråga som följs av ett svar.  

En andratur kan också följas upp av en tredjetur, där responsen kommente-
ras och följs upp på olika sätt (se Sacks et al., 1974). Ett sekventiellt mönster 
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som har identifierats i klassrumsinteraktion och i andra undervisande aktivi-
teter, är när läraren ställer en fråga som han eller hon redan vet svaret på, till 
en elev, en s.k. IRE- sekvens, vilken har en treturs-struktur, initiering – re-
spons – evaluering. Läraren initierar en fråga till en elev (första turen I), som 
eleven förväntas ge en respons på (andra turen R) och som i en tredje tur eva-
lueras av läraren (tredje turen E), exempelvis som rätt eller fel (Mehan, 1979; 
se Sahlström, 2008, för en översikt över undervisningsinteraktionsmönster).  

Heritage (2001) beskriver att alla handlingar i interaktion är såväl kontext-
beroende som kontextförnyande (”talk is doubly contextual”- Heritage, 1984, 
s. 242). Konkret i en samtalssituation betyder det att deltagarna bygger sina 
handlingar på vad som har hänt tidigare, något som därmed innebär att nuva-
rande handling även formar kommande handlingar. I varje handling finns 
alltså en förståelse av vad som hänt tidigare synlig. När vi inte förstår varandra 
i interaktionen, rättar vi till och reder ut uppkomna problem som exempelvis 
felsägningar och missförstånd i samtal. Detta görs i syfte att fortsätta upprätt-
hålla ömsesidig förståelse i en pågående interaktion, det kallas för reparationer 
(t.ex. Macbeth, 2004). Som framgår strävar alltså människan efter att skapa 
mening genom att hänsyn tas till relevanta aspekter av den sociala kontexten. 
Denna uppfattning vilar på intersubjektivitet. Intersubjektiviteten kommer 
tydligast fram i situationer där det blir problem i den gemensamma förståel-
sen, eftersom intersubjektivitet kan sägas upprätthållas till dess att någon gör 
gällande att något är oklart (Heritage, 1984). I människors arbete med att 
uppnå intersubjektivitet i interaktion spelar de multimodala handlingarna en 
viktig och avgörande roll (C. Goodwin & M. H. Goodwin, 2004). Den multi-
modala inriktningen, genom exempelvis Goodwins (2000) arbeten, har bidra-
git till en breddning av samtalsanalysens systematiska analyser av tal och sam-
tals sekventiella organisation (se Heritage, 1984), till att omfatta både tal, 
kroppsliga handlingar och materiella aspekter – och hur de produceras och 
förstås i relation till varandra. Den multimodala orienteringen innebär en mer 
holistisk syn på interaktion (Mondada, 2016). 

Multimodal interaktion  
Att studera matematiserande i multimodal interaktion utgår från att männi-
skors handlingar skapas i interaktion genom en mängd olika semiotiska resur-
ser (tal och kropp) och det sätt på vilket den materiella omgivningen används 
i förhållande till tal och kroppsliga handlingar (C. Goodwin, 2000; C. Good-
win & M. H. Goodwin, 2004). Semiotiska resurser omfattar således både det 
talade (prosodi; betoning, intonation), kroppsliga handlingar (gester, blickar, 
kroppshållning, kroppspositioner) och en orientering mot en materiell omgiv-
ning samt olika artefakter (se t.ex. Melander, 2009; Mondada, 2018). Med 
orientering, att orientera mot, menas att deltagare visar med sina handlingar 
vad av verkligheten som de utgår ifrån och bygger vidare på (se t.ex. Melander 
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& Sahlström, 2010). En matematisk diskurs konstrueras alltså i handling när 
deltagare aktualiserar diskursen. Det betyder också att alla deltagare i en in-
teraktion är medskapare till diskursen. 

Begreppet deltagande (eng. participation) ramar teoretiskt och analytiskt 
in hur människor i interaktion bygger handlingar med varandra (C. Goodwin, 
2000). Det innebär att både den som talar och den som lyssnar gör ett aktivt 
samordnat arbete i ett samspel. Således blir det viktigt att undersöka både ta-
larens och lyssnarens handlingar, eftersom båda parter, eller alla om det är 
flera deltagare, systematiskt förändrar sina handlingar utifrån vad lyssnaren 
gör (C. Goodwin & M. H. Goodwin, 2004, s. 222, se även Mondada, 2016).  

I en aktivitet med flickor som hoppar hage visar Goodwin (2000) hur del-
tagande i aktiviteter byggs upp av olika handlingar. Flickorna hamnar i dispyt 
med varandra och med detaljerade analyser visas hur den ena flickan (talaren) 
förändrar sina handlingar beroende på vad den andra flickan (lyssnaren) gör, 
genom exempelvis sin kroppshållning och blickriktning och även i relation till 
den materiella kontexten (hagen och hagens rutor och bönpåsen som används 
som markör för att kasta i ”rätt” ruta i hagen). Mycket av de handlingar som 
lyssnaren gör gentemot den som talar, görs just med kroppen. Även talaren 
använder förkroppsligade handlingar, som exempelvis blickar, genom att titta 
på den som handlingen är adresserad till. I interaktionen används kroppen på 
ett annorlunda sätt än talet. Om vi återgår till exemplet med flickorna som 
hoppar hage, kan vi se hur den ena flickan använder kroppen för att förhindra 
att kamraten kan hoppa i hagen och handgester placeras alldeles i närheten av 
flickans synfält för att säkra att gesten kan uppfattas av henne. Det här är ett 
semiotiskt arbete som den som talar gör i syfte att säkerställa mottagarens ori-
entering. Organiseringen av de handlingar som förekommer i interaktionen är 
således kooperativa och aktiviteten kan därför förstås som en ’multi-party ac-
tivity’ (C. Goodwin, 2013b). Kidwell (2013) lyfter fram det icke-verbala och 
den materiella omgivningen som särskilt centrala aspekter när yngre barn 
kommunicerar: 

The world of very young children is one in which the movement and position-
ing of bodies, the shifting and focusing of eyes, the manipulation and place-
ment of objects, and the design and production of nonverbal vocal behaviors 
constitute the primary elements of communication with others. (s. 511) 

  
Som framgår av citatet omfattar deltagande inte bara interaktionen mellan 

människor utan även hantering av objekt och artefakter och den materiella 
miljön (se även C. Goodwin, 2000). Till skillnad från tal som är flyktigt har 
det materiella också en annan beständighet, samtidigt som det materiella utgör 
ramverk för vilka handlingar som blir möjliga att göra och som heller inte 
skulle kunna existera utan den och vice versa (se även Mondada, 2018). Ge-
nom användningen av olika interaktionella resurser förstås handlingarna som 
både meningsfulla och som koordinerade till de handlingar som andra gör. 
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Interaktionen är reflexiv, det betyder att den som talar anpassar sina hand-
lingar efter lyssnarens handlingar (C. Goodwin, 2000).  

Goodwin (2000) menar vidare att socialt samspel byggs upp genom att del-
tagarna gör temporala och lokala kombinationer av skilda semiotiska fält (eng. 
semiotic fields), där det verbala, förkroppsligade och materiella ses som sam-
manflätade resurser som förstärker varandra. Goodwin kallar kombinationen 
av dessa semiotiska resurser som orienteras mot i ett speciellt ögonblick för 
kontextuella konfigurationer (eng. contextual configurations), och allt ef-
tersom interaktionen fortskrider förändras konfigurationerna. Med andra ord 
är kontextuella konfigurationer ett dynamiskt sätt att se och undersöka det ma-
teriella. Därmed ses de resurser som människan använder i interaktion inte 
bara som samtidiga utan även som tätt sammanflätade med varandra (se även 
C. Goodwin, 2000; Melander, 2009; Mondada, 2014, 2018; Streeck, C. Good-
win & LeBaron, 2011). I och med det förstås heller ingen resurs som mer 
prioriterad än någon annan (Mondada, 2018; Streeck et al., 2011).  

För att fånga relationen mellan tal, kropp och den materiella omgivningen 
utvecklade Goodwin (2007) det analytiska begreppet ”environmentally coup-
led gesture”. Begreppet representerar hur vissa gester kan vara sammanlän-
kade med den materiella miljön på ett särskilt sätt, det vill säga handlingen går 
inte att förstå utan att samtidigt ta hänsyn till tal, gest och materiell omgivning. 
Var för sig är de otillräckliga och helheten blir större än delarna. Således, den 
språkliga handlingen förlitar sig på lyssnarens tillgång till samma materiella 
omgivning.  

Sammanfattningsvis, visar Goodwin i flera arbeten, hur interaktion är situ-
erad i en materiell kontext, där talade och förkroppsligade handlingar görs i 
relation till en materiell omgivning. Sekventiell organisation förstås både som 
en integrerad del av den sociala organisationen av handlingar och som metod 
för analys. Det har i etnometodologisk och samtalsanalytisk forskning kommit 
att kallas bevisprocedur (eng. proof procedure) (se även metodkapitlet) (t.ex. 
Sacks et al., 1974; Duranti & C. Goodwin, 1992). Utgångspunkten för forska-
ren är alltså att förankra analysen i vad deltagare i interaktion säger och gör, 
men också hur de visar upp att de lyssnar på varandra, något som deltagarna 
visar genom användandet av olika resurser. Viktigt blir då att analytiskt kunna 
hantera det som deltagarna gör med sina kroppar och med det materiella ihop 
med talet, det formulerar Goodwin på följande sätt:  

A theory of action must come to terms with both details of language use and 
the way in which the social, cultural, material and sequential structure of the 
environment where action occurs, figure into its organization. (C. Goodwin, 
2000, s. 1491) 

 
Deltagare i interaktion förhåller sig fortlöpande till varandras handlingar, 

detta gäller även frågor om kunskap. Inom den samtalsanalytiskt inriktade 
forskningen har empiriska studier av hur kunskap görs gällande i interaktion 
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fått en snabb utveckling (t.ex. Heritage, 2012; Melander, 2009; Risberg, 2014; 
Stivers, Mondada & Steensig, 2011; Tanner, 2014). 

Kunskap i interaktion 
Vad man vet, hur man vet det och vad man tror att andra vet – det är något vi 
ständigt visar upp för varandra i interaktion (Melander & Sahlström, 2010). 
Aktiviteter i vilka människor deltar kan ses som epistemiska ekologier (C. 
Goodwin, 2013a; se även Melander 2012, 2013). Begreppet epistemisk eko-
logi beskriver ett ramverk för den offentliga organiseringen av kunskap och 
fokuserar på aktivitetens distribution av densamma. Distribuering av kunskap 
är inte bara inbyggd i strukturen för mänskliga handlingar utan förändras som 
en konsekvens av att handlingar utvecklas (C. Goodwin, 2013a, s. 19). Olika 
former av kunnande som aktualiseras i interaktion förstås därmed som en dy-
namisk ekologi. Det innebär att kunskap etableras, definieras och utvecklas i 
och genom relationerna mellan de människor som deltar i olika sociala aktivi-
teter i en materiell omgivning (jfr Aarsand & Melander, 2016). Vad vi kan och 
inte kan definieras alltså i relation till en social och materiell kontext.   

På senare tid har det blivit allt mer vanligt att inom samtalsanalytisk forsk-
ning använda begreppet epistemisk i kombination med andra begrepp. Begrep-
pet epistemisk beskriver ”allt det som handlar om människors förhållningssätt 
till kunskap i sociala sammanhang” (Tanner, 2014 s. 44), som exempelvis 
epistemisk status (Heritage, 2012), epistemisk positionering (Heritage, 2012; 
Melander & Sahlström, 2010; Risberg, 2014), epistemisk topikalisering (Tan-
ner, 2014) och epistemisk tillgång, företräde och ansvar (Stivers et al., 2011). 

Heritage (2012) använder begreppen epistemisk status (eng. epistemic sta-
tus) och epistemisk positionering (eng. epistemic stance) för att beskriva hur 
deltagare i samtal förhåller sig till kunskap och till varandra. Han beskriver att 
den epistemiska statusen en individ har står i relation till dem eller den som 
deltar i samtalet. En talare kan vara mer vetande (K+) eller mindre vetande 
(K-), något som varierar över tid och från domän till domän (se även Melan-
der, 2012). Med domän menas område av information, som kan vara känd för 
den ena talaren men inte för den andra. På samma sätt kan det finnas områden 
som båda talarna känner till. Medan epistemisk status, uppfattas som ett mer 
varaktigt och stabilt inslag i sociala relationer, förstås epistemisk positionering 
som Heritage (2012) skriver: ”by contrast concerns the moment-by-moment 
expression of these relationships, as managed through the design of turns at 
talk” (s. 6) (se även Stivers et al., 2011). Sahlström och Melander (2011, s. 
197) beskriver epistemiska positioneringar som ”de sätt på vilka samtalsdel-
tagare diskuterar och på olika sätt förhåller sig till sitt eget och andras vetande 
och kunnande”. 

Stivers et al. (2011) skiljer mellan tre dimensioner av kunskap i interaktion: 
epistemisk tillgång (eng. epistemic access), epistemisk företräde (eng. 
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epistemic primacy) och epistemiskt ansvar (eng. epistemic responsibility). 
Epistemisk tillgång handlar om vad en deltagare kan eller inte kan och med 
vilken säkerhet detta kunnande och vetande visas upp, samt ursprunget till 
kunskapen. Epistemiskt företräde i sin tur berör deltagarnas relativa rättigheter 
att veta och företräde att yttra sig inom specifika verksamheter eller domäner 
och handlar därmed om hur människor orienterar mot asymmetrier i relat-
ionen. Med detta menas att somliga deltagare kan ges företräde framför andra 
att agera och handla. Epistemiskt ansvar syftar på hur man i olika situationer 
kan hållas ansvarig för att kunna och veta något.  

Genom studiet av epistemiska positioneringar i avhandlingen synliggörs 
det matematiska innehållet i aktiviteterna (jfr Melander & Sahlström, 2010). I 
Studie I används begreppen epistemisk positionering och epistemisk tillgång, 
företräde och ansvar som analysverktyg för att synliggöra matematikinnehåll, 
matematisk kunskap och kunskapsrelationer mellan deltagarna i olika aktivi-
teter. 

Tal, kropp och materiell omgivning i en matematisk diskurs 
Sfard (2008) framhåller kommunikation mellan människor som betydelsefullt 
och definierar kommunikation som: ”collectively performed patterned activity 
in which action A of an individual is followed by action B of another indi-
vidual” (s. 86). Vid en första anblick kan hennes definition av kommunikation 
synas ligga nära ett EM/CA perspektiv (t.ex. C. Goodwin, 2000; Heritage, 
1984). Medan Sfard har tyngdpunkten på ett mer abstrakt filosofiskt plan och 
framförallt erbjuder verktyg för att undersöka tänkande och lärande och dess 
dialogiska antaganden, blir avhandlingens EM/CA perspektiv ett sätt att teo-
retiskt och analytiskt närma sig en matematisk diskurs som både språklig, för-
kroppsligad och materiell. Med andra ord kan etnometodologin och samtals-
analysens systematiska arbetssätt och empiriska underbyggnad hjälpa till att 
bredda diskursbegreppet till att även omfatta kroppsliga handlingar och den 
materiella omgivningen. Detta är av särskild vikt för avhandlingens fokus på 
barns interaktion, eftersom yngre barn kommunicerar med sin omvärld med 
såväl kroppsliga handlingar som genom att använda olika objekt och material 
(Kidwell, 2013). 

I avhandlingen hanteras deltagande (eng. participation) som ett teoretiskt 
och analytiskt begrepp. Det innebär en analys av deltagarnas handlingar i in-
teraktion i situerade aktiviteter, något som bygger på intersubjektivitet och 
meningsskapande. Det som studeras i aktiviteterna är vad barn och pedagoger 
är orienterade mot och som kan tolkas som matematik. Att tala i termer av att 
orientera sig mot i ett EM/CA perspektiv handlar om att som forskare visa att 
deltagarna själva orienterar mot det som studeras i interaktionen. En viktig 
fråga blir därmed hur man analytiskt kan påstå att deltagarna är orienterade 
mot just matematiska innehåll i aktiviteterna. I det arbetet har Sfards (2008) 
diskursteori som utgörs av deltagarnas användning av matematiska termer i 
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diskursen, som exempelvis termer relaterade till geometriska former, varit till 
hjälp. 

Detta knyter också an till den samtalsanalytiska forskning som kommit att 
analysera deltagares topikaliseringar av innehåll i interaktion (t.ex. Melander, 
2009; Melander & Sahlström, 2009, 2010; Tanner, 2014). Begreppet topiker 
betecknar ett sammanhängande innehåll, till exempel ett ord, en innebörd, el-
ler en hållning, som samtalsdeltagare uppehåller sig vid under en kortare eller 
längre tid. Innehåll förstås därmed som något som skapas i interaktion (se Me-
lander & Sahlström, 2010). På liknande sätt visar jag, hur barn och pedagoger 
orienterar mot matematiska innehåll både i en direkt sekventiell närhet, över 
flera samtalsturer inom samma aktivitet och mellan två olika aktiviteter.  

Sammanfattningsvis har jag i nedan tre punkter formulerat de viktigaste 
utgångspunkterna med att använda EM/CA i studiet av matematiserande i av-
handlingen: 

• Den analytiska enheten är kollaborativa aktiviteter i situerad inter-
aktion,  

• perspektivet öppnar upp för att se matematiserande som en social 
process, och 

• att förståelsen av förskolebarns matematiserande kan breddas till 
att omfatta, förutom det verbala, även kroppsliga handlingar och 
hur barn förhåller sig till den materiella omgivningen.  
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Kapitel 4. Metodologi, design och etik 

Utifrån avhandlingens övergripande syfte att fördjupa kunskapen om matema-
tiserande i förskolan, har jag genomfört ett etnografiskt fältarbete på två olika 
förskolor. I det här kapitlet redogörs för avhandlingens metod, design och de 
metodologiska och etiska överväganden som löpande gjorts i forskningspro-
cessen.  

Videoetnografi 
Att försöka komma nära det som ska undersökas, genom att befinna sig i den 
undersökta miljön under en längre tidsperiod, var en tidig ambition i min 
forskning. En central utgångspunkt inom EM/CA är att utgå från naturligt fö-
rekommande interaktion, med det menas att forskaren försöker fånga den in-
teraktion som antagligen hade ägt rum, även om forskaren inte hade varit när-
varande (Tholander & Thunqvist Cekaite, 2015). 
 Under en sammanlagd tid på åtta månader har jag mer eller mindre deltagit i 
två olika förskolors vardag. Just min närvaro och att studien pågått under en 
längre tidsperiod, gör att den faller inom ramen för det som kommit att kallas 
etnografi eller etnografisk forskning (Duranti, 1997; Larsson, 2006; Siraj-
Blatchford & Siraj-Blatchford, 2001). En etnografisk forskares uppgift är att 
försöka förstå andra människors sätt att leva och lära (Kullberg, 2004) och för 
att göra det, samlar forskaren in data genom att observera, lyssna samt ställa 
frågor till deltagarna (Aspers, 2007; Kullberg, 2004; Larsson, 2006). Inom an-
tropologin talar man ibland om en form av etnografi som kommit att kallas 
videoetnografi eller mikro-etnografi (Ochs et al., 2006). Som namnet videoet-
nografi antyder fungerar videokameran som ett viktigt verktyg för forskaren 
vid datainsamlingen. I stället för att ge en allmän beskrivning av en hel kultur, 
som är vanligt inom etnografisk forskning, fokuserar den videoetnografiske 
forskaren på mindre delar av kulturer, som exempelvis aktiviteter, processer 
eller specifika miljöer och praktiker (Ochs et al., 2006). I mina studier har 
fokus legat på att studera matematiska aktiviteter och processer (matematise-
rande) i förskolan. 
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Tillträdet och de deltagande förskolorna 
En central aktivitet inom etnografisk forskning och en förutsättning för att do-
kumentera interaktion i vardagliga aktiviteter, är att erhålla tillträde till ett fält 
och lära känna och utveckla relationer med människorna som befinner sig där 
och deras vardagliga rutiner (Emerson, Fretz & Shaw, 1995). Jag har genom-
fört fältarbete på förskolor som säger sig aktivt arbeta med matematik som en 
del av sin pedagogiska verksamhet och vardag. Genom en personlig kontakt 
fick jag förslag på tre olika förskolor. I telefonsamtal med cheferna informe-
rade jag om mitt intresse av att studera förskolans matematiska arbete. Flera 
forskare diskuterar just betydelsen av att skapa goda kontakter med så kallade 
”grindvakter” för att få möjlighet att komma in i den kontext som intresserar 
(t.ex. Corsaro, 1982; Duranti, 1997; Heath & Hindmarsh, 2002). Cheferna, 
som alla uttryckte ett intresse, valde i sin tur ut förskoleavdelningar. Jag träf-
fade pedagogerna som arbetade på de utvalda förskoleavdelningarna och in-
formerade vidare om mitt intresse för matematik i förskolan. En av försko-
lorna föll bort i detta skede, då det visade sig att pedagogerna inte önskade att 
delta. Övriga två förskolors pedagoger visade ett stort intresse och samtyckte 
till att delta (Bilagorna 2 och 4). Lite senare inhämtade jag även samtycke från 
vårdnadshavare (Bilagorna 2 och 3), som alla godkände att deras barn deltog 
i studien (se vidare under rubriken etik).  

De deltagande förskolorna har inte någon särskild inriktning eller profil 
som exempelvis Montessori- eller Reggio Emilia profil. I avhandlingen be-
nämns förskolorna som Cirkeln och Kvadraten, vilket är fingerade namn. Re-
spektive förskola beskrivs i nästa avsnitt.  

Förskolan Cirkeln 
Cirkelns förskola är belägen i ett villaområde i en nedlagd skollokal och med 
en stor egen gård som är omväxlande med såväl skog, gräsytor, asfalt som 
sandytor. Förskolan hade under tiden som studien pågick, delar av ht-2012 
och vt-2013, ungefär 100 inskrivna barn i verksamheten, varav majoriteten av 
barnen var svenska barn. Förskolan bestod av fem förskoleavdelningar, tre 
avdelningar för yngre förskolebarn (1–3 år) och två avdelningar för äldre för-
skolebarn (3–5 år). De som berördes av min forskning på Cirkelns förskola 
var de äldre barnen. Under tiden för datainsamlingen fanns totalt 48 inskrivna 
barn på de två avdelningarna och sammanlagt sex pedagoger arbetade med 
barnen.  

Förskolans avdelningar har alla varsin ingång och i anslutning till entréerna 
finns även större hallar. Tamburen som rum, används inte bara som entré och 
utrymme för barnens kläder, utan även som lekrum. Inomhusmiljöerna på de 
båda förskoleavdelningarna, ligger i fil med varandra och har ett gemensamt 
större utrymme mitt emellan sig. Avdelningarna är nästintill identiskt inredda. 
Respektive avdelning består av ett stort och öppet rum som är möblerat efter 
rum-i-rummen principen. I rummen ryms möbler och material för olika lekar 
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och aktiviteter. Rummen avdelas med hjälp av låga bokhyllor, tyg och skåp 
och olika hörnor blir synliga. Till exempel finns rit- och skrivhörnor, bygg- 
och konstruktionshörnor och läshörnor i rummen. En något större yta av rum-
men är också omöblerade och där finns stora runda mattor för lek och samling. 
Det rum som delar av de båda förskoleavdelningarna rymmer material för 
skapande verksamheter, ett matbord samt en större ”hemvrå”. I det rummet 
finns även möjlighet till affärslek och material för utklädnad. Då förskolan 
inhyses i en nedlagd skola finns även en gymnastiksal och en större ateljé att 
nyttjas för rörelse och skapande arbete.  

Förskolan Kvadraten 
Kvadratens förskola är placerad i ett större hyreshus där ett antal lägenheter 
på rad används för den pedagogiska verksamheten. Utemiljön på Kvadratens 
förskola utgörs av en större terrass, och består av asfalterade och delvis gum-
merade ytor. På terrassen finns både gungor och ett par sandlådor. Förskolan, 
som består av totalt fyra avdelningar, hade under tiden för studien tre försko-
leavdelningar öppna, två avdelningar för äldre barn (3–5 år) och en avdelning 
för yngre barn i åldern (1–3 år). En avdelning hade stängt på grund av brist på 
barn i området. Ungefär 55 barn var inskrivna på förskolan under tiden för 
fältarbetet, vt-2013. Studien genomfördes på en av de avdelningar som har 
barn i tre- till femårsåldern. De deltagande barnen hade med ett undantag ut-
ländsk bakgrund. Det innebar antingen att både barnen och deras föräldrar var 
födda utomlands eller att barnen var födda i Sverige men hade utlandsfödda 
föräldrar.  

På Kvadratens förskola kom mitt deltagande att ske under de stunder som 
pedagogerna gjorde matematiska dansaktiviteter tillsammans med barnen. Det 
betyder att det endast var barn som deltog i dansaktiviteterna som tillfrågats 
om sitt deltagande. På den aktuella förskoleavdelningen har elva av barngrup-
pens totalt 17 barn i 4–5 års-åldern och två av totalt fyra pedagoger deltagit. I 
jämförelse med barnen på Cirkelns förskola har barnen på Kvadratens förskola 
fler förskolerum att vara i under dagarna. Förskoleavdelningen består förutom 
av en tambur av två större rum, där ett av rummen används vid måltiderna och 
vid pyssel och spel och där det andra rummet har material för bygglek och 
rollek av olika slag. I det rummet finns även en hemvråhörna, en platsbyggd 
koja och utklädningskläder att tillgå för barnen. Såsom på Cirkelns förskola 
är rummen möblerade utifrån en idé om rum-i-rummen. Förutom dessa två 
rum finns även ytterligare två mindre rum, varav det ena rummet användes 
som ateljé och det andra användes som ”spelrum”. I spelrummet finns ett 
playstation och olika spel samt en läshörna. De dansaktiviteter som studerades 
på Kvadratens förskola skedde i ett större rum på den förskoleavdelning som 
var stängd. Rummet hade öppna ytor och det material som fanns i rummet var 
placerat längs med väggarna. Till exempel fanns en stereo uppsatt på en av 
väggarna, på samma vägg fanns även dokumentationer från tidigare genom-
förda dansaktiviteter. 
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Design och empiriskt material 
Empirin i avhandlingen består av material insamlat genom deltagande obser-
vationer och omfattar olika datainsamlingsmetoder såsom fältanteckningar, 
videoinspelningar, informella samtal, foton på olika dokumentationer samt in-
samlande av andra dokument. Liknande metoder har använts vid tidigare stu-
dier av förskola (se t.ex. Björk-Willén, 2006; Karlsson, 2018; Walldén Hill-
ström, 2014; Wassrin, 2016). Att använda olika datainsamlingsmetoder kom-
pletterar inte bara varandra, utan bidrar även till att förståelsen för det fenomen 
eller det kunskapsobjekt som studeras fördjupas (t.ex. C. Goodwin, 2000; 
Heath & Hindmarsh, 2002).  

Datainsamlingen i avhandlingen kan förstås som innehållsinriktad (Rusk et 
al., 2016) eller som fokuserad (Knoblauch, 2005). Den innebär ett fokus på 
situationer där ett visst innehåll av intresse sannolikt kommer att utföras av 
deltagarna (Rusk et al., 2016, s. 48). För att kunna fokusera på någon särskild 
aspekt i ett fält behöver man ha kunskap om aktiviteter där sådant kan före-
komma (Knoblauch, 2005). Innehållsinriktad och fokuserad etnografi kan där-
för med fördel användas i sammanhang där forskaren redan har förkunskaper 
om det fält och de aspekter som studeras. Dock menar Rusk et al. (2016) att 
ett sådant tydligt fokus kan vara förknippat med dilemman som var, när och 
vad man ska spela in. På båda förskolorna videofilmades aktiviteter som pe-
dagogerna organiserade som matematiska i sin helhet. På Kvadratens förskola 
var matematiska dansaktiviteter i fokus och jag valde att besöka förskolan de 
dagar som dessa aktiviteter pågick. Dansaktiviteterna dokumenterades i sin 
helhet med videokamera. På Cirkelns förskola fanns inte ett sådant uttalat fo-
kus på en specifik aktivitet. Ingången var därmed bredare och jag deltog i 
många olika situationer och aktiviteter såsom samling, fruktstund, på- och av-
klädning, måltider, lek och så vidare, vilka ibland hade ett matematikinnehåll 
ibland inte. Vid några tillfällen (gäller Cirkelns förskola), när någon eller flera 
av pedagogerna var sjuka, förekom inte några organiserade matematiska akti-
viteter, sådana tillfällen förde jag enbart fältanteckningar.  

Min närvaro på Cirkelns förskola var en dag i veckan (totalt 15 dagar) och 
på Kvadratens förskola en dag varannan vecka (totalt 6 dagar). Fältarbetet på-
börjades i november 2012 och avslutades i juni 201325. Under tiden för fältar-
betet samlade jag in en sammanlagd mängd data om: cirka 14 timmar vide-
oinspelat material, 31 handskrivna A4 sidor fältanteckningar, 283 bilder i form 
av fotografier tagna med digitalkamera inklusive en powerpoint-föreläsning 
som pedagogerna på Cirkelns förskola använde vid ett föräldramöte hösten 
2013, samt övrigt insamlat material som exempelvis barn- och vuxenlitteratur 
och kopior på material från pedagogisk dokumentation och annan information 

                              
25 Under perioden november 2012 till april 2013 gjorde jag fältarbetet på Cirkelns förskola och 
under perioden april 2013 till juni 2013 på Kvadratens förskola. 



 45 

(se Tabell 1). Reflektioner kring avhandlingens insamlingsmetoder lyfts i 
nästa avsnitt.  

 
Tabell 1: Översikt av fältstudiens datamaterial 

ca 8 h ca 6 h ca 14 h 

25 handskrivna 
A4 sidor 

6 handskrivna  
A4 sidor 

31 handskrivna  
A4 sidor 

100 fotografier  
+ 121 bilder från 
ett Powerpoint 
mtrl 

62 fotografier 283 fotografier/ 
bilder 

Litteratur (exempelvis barnböcker och pedagogisk litte-
ratur för vuxna) 
Kopior från olika dokumentationer 

Videoobservationer  
Att använda videoinspelningar hänger samman med avhandlingens EM/CA 
ansats, eftersom videoinspelad interaktion ger möjlighet att analysera hand-
lingar ur deltagarnas perspektiv på mikronivå (Duranti & C. Goodwin, 1992; 
Mondada, 2014). Av den data som jag samlat in är det därför videoobservat-
ionerna som ligger till grund för det detaljerade analysarbetet i avhandlingen. 
Knoblauch och Schnettler bidrar till diskussionen och motiverar användandet 
av video med följande argument: ”offers a ’microscope’ for an indepth study 
of the ongoing production of situated social order” (Knoblauch & Schnettler, 
2012, s. 335) (se även Schegloff, 1996).   

Att arbeta med videoinspelningar är alltså ett analytiskt och teoretiskt ställ-
ningstagande (Emerson et al., 1995; Mondada, 2006, 2007; Ochs et al., 2006) 
och en förutsättning när man är intresserad av multimodal interaktion. Det ef-
tersom den fångar den komplexitet och samtidighet som finns i interaktionen 
mellan barn, pedagoger och materiell omgivning och det sätt som den utspelar 
sig på i form av gester och blickar och så vidare (Heritage, 1984; Mondada, 
2006, 2009, 2014; C. Goodwin, 2000). Videokameran har i denna avhandling 
främst använts för dokumentation av aktiviteter som av pedagogerna planerats 
innehålla matematik. Men allt eftersom fältarbetet fortskred såg jag att mate-
matiserande integrerades även i andra aktiviteter, så som i bygg- och kon-
struktionshörnan. Det innebar att jag, i slutskedet av fältarbetet på Cirkelns 
förskola, även kom att filma aktiviteter där. Sammantaget ger videoupptag-
ningarna möjlighet att i detalj studera hur matematiserande organiseras i 



 46 

interaktionen inom ramen för olika aktiviteter – genom studiet av deltagarnas 
användande av olika semiotiska resurser. 

Det finns många fördelar med att observera med hjälp av videokamera, 
varav en är att samma material kan betraktas utifrån en rad olika intressen och 
analytiska ingångar (Aspers, 2007; Heath, Hindmarsh & Luff, 2010). Detta 
visade sig bli en tillgång då jag i Studie II gjorde en fördjupad analys av en 
aktivitet från Studie I. En annan fördel med videoinspelade data är att man kan 
återvända till det inspelade materialet och titta på det vid upprepade tillfällen. 
Det är också ofta vid sådana tillfällen som tidigare eventuella oupptäckta fe-
nomen kan bli synliga.  

Därtill kan det inspelade materialet även observeras av andra forskarkolle-
gor för vidare utforskning och analys, vilket kan bidra till att nya ingångar i 
analyserna synliggörs, något som i sin tur möjliggör fördjupade analyser (Du-
ranti & C. Goodwin, 1992; Heath et al., 2010; Heritage, 1984; Knoblauch, 
2005). Den forskargrupp som jag deltagit i är CLIP26 vid Uppsala universitet. 
De återkommande interaktions- och textseminarierna har bidragit till ökade 
kunskaper generellt om samtalsanalys och om hur man som forskare kan ta 
sig an sitt videomaterial. Vissa utvalda texter under produktion och sekvenser 
från videomaterialet har jag lagt fram i text- och datasessioner på CLIP. Vid 
sådana tillfällen har jag bland annat fått hjälp med att välja de tydligaste ex-
emplen, men även att bestämma de viktigaste resultaten, samt att jag erhållit 
nya insikter och fått bekräftelse på analyser av mitt framlagda material.  

Att arbeta med video som insamlingsmetod innebär många olika beslut så-
väl före videoinspelningarna, som under och efteråt, vilket kan röra såväl tek-
niska som etiska27 beslut (Heath et al., 2010). Heath et al. menar exempelvis 
att analys sker redan när kameran riktas vid inspelningstillfället, när kameran 
flyttas eller i andra tekniska val som görs. Utifrån sådana diskussioner kan 
därför videoinspelningen inte enbart förstås som en enkel dataregistrering, 
utan snarare bör den betraktas som något som produceras av forskaren i sam-
spel med det som händer i aktiviteterna under inspelningens gång (Mondada, 
2006). För videoinspelningen har en handhållen videokamera28 använts. Vide-
okameran är liten och lätt att hantera, egenskaper som jag ansåg viktiga ef-
tersom ett tidigt beslut var att inte använda stativ under själva inspelningen, 
det eftersom jag på ett smidigt sätt ville kunna följa det deltagarna gör. Vid 
videoinspelningarna i de olika miljöerna har jag placerat mig så att jag ska 
störa de pågående aktiviteterna så lite som möjligt.   

En aspekt av videomaterial är i vilken mån som de analyser som görs av 
mig som forskare behöver kontextualiseras. Knoblauch och Schnettler (2012, 
s. 343) skriver: “Making sense’ of what we see on tape can be a nearly impos-
sible task without ethnographic first-hand knowledge”. Mina etnografiska 

                              
26 CLIP – Childhood, Learning and Identities as Interactional Practices. 
27 Etiska aspekter lyfter jag fram som sista punkt i metodkapitlet. 
28 Av märket Sony HDD, 2000x digital zoom. 
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kunskaper om förskolorna och deras verksamhet och om de människor som 
finns där ger videoinspelningarna en kontext som kan hjälpa till i förståelsen 
av det filmade materialet, som ofta består av kortare filmklipp. Men det hand-
lar även om förutsättningar för att kunna göra så kallade ”tjocka beskriv-
ningar” (Emerson et al., 1995) av den matematiska miljön som finns beskriven 
i de olika studierna. Även Evaldsson och Sparrman (2009) och Evaldsson 
(2009) problematiserar detta och menar att etnografisk kännedom om det so-
ciala sammanhang där de inspelade aktiviteterna utspelar sig, gör det möjligt 
att kontextualisera och tolka de olika villkor som utgör en del av deltagarnas 
vardagliga samspel (se även Corsaro, 1982).  

Fältanteckningar och övrigt material  
Löpande har fältanteckningar förts, antingen i en liten skrivbok eller i ett A4 
block, om det som händer i verksamheterna. Fältanteckningar har dels förts i 
relation till de aktiviteter som jag videofilmat, dels i relation till vad som hän-
der vid sidan om den aktivitet som jag filmar. Exempelvis när jag filmade i 
bygg- och konstruktionshörnan på Cirkelns förskola en dag, noterade jag att 
några barn satt och ritade, medan andra barn var på väg in från sin utevistelse 
och höll på att klä av sig i hallen. Sådana händelser och sådan information 
syntes inte i videofilmerna. I fältanteckningarna finns alltså beskrivningar av 
händelser på ett mer övergripande plan (Emerson et al., 1995). Fältanteckning-
arna har kompletterats och vid behov även renskrivits i direkt anslutning till 
besöken. De anteckningar som jag gjorde i den lilla skrivboken, vilken var 
lättare att använda utomhus, fördes alltid över till A4 blockets mer samlade 
anteckningar. En viktig aspekt har varit att renskriva och komplettera så snart 
som möjligt för att inte detaljer ska gå förlorade, något som Emerson et al. 
(1995) betonar som betydelsefullt. Förekommande fältanteckningsmaterial är 
framställda som tjocka beskrivningar och ibland som kortare citat, framförallt 
i den första studien, och som beskrivningar av kontexter i alla tre studier (jfr 
Heath & Hindmarsh, 2002).  

De fotografier som tagits under det pågående fältarbetet är bilder tagna i 
förskolans inom- och utomhusmiljöer. Det betyder att barnen inte förekommit 
i någon större utsträckning på fotografierna. Fotografierna har främst använts 
som stöd när förskolans miljöer beskrivits närmare, men de har även fungerat 
kompletterande till övrigt datamaterial – som en slags visuell fältanteckning. 
I och med att fotografier tagits vid flera olika tillfällen under tiden för datain-
samlingen, har även de förändringar i form av ommöbleringar och tillägg av 
material som ordnats i miljöerna blivit synliga. Några fotografier används 
även som belysande exempel i avhandlingen (Studie I). Vidare har även ko-
pior från litteratur och andra dokumentationer från väggarna samlats in. 

 Under fältarbetet har jag haft återkommande samtal med såväl barn som 
med pedagogerna. Med barnen om det de gjorde, om saker, aktiviteter och 
mycket annat och med pedagogerna om deras verksamhet i allmänhet och om 
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matematik i synnerhet. Kommunikationen med alla inblandade – barn, peda-
goger och ledningspersonal – på såväl Cirkelns förskola som på Kvadratens 
förskola har varit mycket god under hela forskningsprocessen. Just vår goda 
relation är något som jag tror bidrog till att videoinspelningarna tycktes 
mindre laddade för pedagogerna, än vad de själva gav uttryck för inlednings-
vis. Under hela forskningsprocessen har såväl barn som pedagoger visat ett 
stort intresse för den pågående forskningen, exempelvis vid ett tillfälle kom 
det yngsta barnet på Cirkelns förskola fram till mig, hen vecklade ut sin ”gos-
sefilt” på golvet och sa ”titta en kvadrat”. Ett annat exempel på goda relationer 
och barns visade intresse för min forskning, är det barn som gärna ville stå 
bakom kameran tillsammans med mig och titta på de aktiviteter som jag fil-
made, genom videokamerans lins.   

I kommande avsnitt beskriver jag hur analysarbetet gått till. 

Analysens steg och transkriptionsarbetet  
Datamaterialet har genomgått ett antal olika bearbetningsfaser. Inledningsvis 
sammanställdes allt videomaterial från båda förskolorna i syfte att skapa över-
blick över materialet. Detta skedde efter varje inspelningstillfälle och alltid 
samma dag och var därmed ett löpande och pågående arbete under perioden 
för datainsamlingen. Varje filminspelning märktes utifrån datum och tid, del-
tagare, aktivitet och innehåll samt övriga reflektioner. De reflektioner som an-
tecknades kom att handla om allt ifrån teoretiska noteringar, om potentiellt 
intressanta aktiviteter till anteckningar kring själva filmandet eller barnens 
eventuella fortsatta utforskande med materialet efteråt. Här refererade jag 
även till fältanteckningarna och annat relaterat material som exempelvis foto-
grafierna. Alla videoinspelningar är av god kvalitet och är därmed registrerade 
i det dokument som sammanställdes. Detta första steg, att dokumentera 
materialet, är en viktig och grundläggande del av analysarbetet (t.ex. Corsaro, 
1982; Heath et al., 2010). 

I ett andra steg nedtecknades kategorier av matematiskt innehåll i förekom-
mande aktiviteter på både Cirkelns förskola och Kvadratens förskola. Två 
övergripande matematiska innehållsområden, taluppfattning och geometri, 
identifierades. Redan i det här skedet i analysarbetet framträdde en bild av 
geometri som särskilt intressant för vidare analyser. Dokumentationen från 
detta andra steg i analysarbetet visade sig vara betydelsefull, när jag längre 
fram i forskningsprocessen återvände till mitt material för att finna filmer med 
sekvenser av aktiviteter utgående från ett geometriskt innehåll. Heath et al. 
(2010) menar att när studier utvecklas, är det en fördel om forskaren kan åter-
vända till original korpusen för att finna ytterligare exempel eller variationer 
av de fenomen som intresserar. 

Ett tredje steg i analysarbetet handlade om att, utifrån avhandlingens for-
mulerade frågor, välja ut specifika aktiviteter för transkription och detaljerad 
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analys. Att kunna lyssna och titta upprepade gånger på en specifik sekvens är 
också en förutsättning för att kunna transkribera mänsklig interaktion i detalj. 
Aktiviteterna som valdes i detta skede stack på något sätt ut, det kunde vara 
en intressant matematisk aktivitet, ett matematiskt begrepp som användes på 
ett överraskande sätt eller ett intressant interaktionellt fenomen som utspelade 
sig i den matematiska aktiviteten eller flera aspekter samtidigt.  

Analysarbetet fortsatte därefter utifrån ett mer noggrant och detaljerat tran-
skriberande. Som exempel kan jag nämna att i det här skedet mätte jag både 
pauser och lyssnade på prosodiska förändringar i talet, samt att aspekter be-
träffande ofta samtidiga, kroppsliga handlingar och det materiella som hade 
betydelse för de poänger som jag avsåg göra i respektive studie markerades. 
En viktig aspekt i arbetet med transkriptionerna är således att både fånga vad 
som sägs och hur det sägs (Tholander & Thunqvist Cekaite, 2015). Men, vilket 
är viktigt att understryka, det är alltid videofilmerna som utgör data och grund 
för analys (t.ex. Mondada, 2007; Sidnell, 2010). Det har inneburit att jag väx-
lat mellan att studera videoinspelningarna och de transkriptioner som gjorts 
utifrån videofilmerna under hela det pågående analysarbetet – medan fältan-
teckningarna tillsammans med fotografierna kompletterar bilden av de mate-
matiska aktiviteterna som helhet.  

Då den här avhandlingen undersöker matematiserande i multimodal inter-
aktion, inkluderar det deltagarnas alla uttryck och kommunikationssätt i inter-
aktionen (C. Goodwin, 2000). Medan det finns vedertagna metoder för att 
transkribera tal, så är det en mycket större utmaning att finna bra transkript-
ionsformer för kroppsliga handlingar (Björk-Willén, 2007; Melander, 2009). 
På senare tid har dock system för hur visuella handlingar kan transkriberas 
utvecklats av forskare, se exempelvis Goodwin (t.ex. 2007), Heath et al. 
(2010), Melander (t.ex. 2009) och Mondada (t.ex. 2018) för att nämna några.  

Om material eller miljö ska inkluderas i analysen beror på om: ”The par-
ticipants themselves can be seen to orient to particular features of the environ-
ment in the production of the activities” (Heath et al., 2010, s. 87) (se även 
Duranti & C. Goodwin, 1992; C. Goodwin, 2000). För analysen av videoin-
spelningarna innebär det att omgivande kontext bara ges betydelse om delta-
garna själva orienterar mot den i interaktionen, så kallade ”frame grabs” och 
fotografier (t.ex. Heath et al., 2010) och teckningar (t.ex. C. Goodwin, 2007; 
Melander, 2009) kan synliggöra förkroppsligade handlingar, material och 
miljö i en transkription.  

Hur tal, kropp och materialitet visas i avhandlingen har lösts på olika sätt i 
de olika studierna: I Studie I finns fotografier från digitalkamera och bilder 
från videoinspelningar inkluderade i excerpten och i den löpande texten. I Stu-
die II finns bilder från videoinspelningar som gjorts om till teckningar29 inklu-
derade i excerpten. I Studie III finns både bilder från videoinspelningar som 

                              
29 Helen Melander har gjort de tecknade bilderna till både Studie II och Studie III. Helen är 
medförfattare till Studie II. 
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gjorts om till teckningar och bilder tagna från videoinspelningar inkluderade i 
excerpten. De bilder som finns i excerpten har till syfte att synliggöra det mul-
timodala och visa fram analytiska poänger. Nedan visas ett exempel på en 
tecknad bild, från den tredje studien, som ger förkroppsligat matematiserande 
och material en visuell representation. I bilden synliggörs barnets multimodala 
handling samtidigt som bilden kontextualiserar barnets handling – att aktivi-
teten är en kollaborativ undervisningsaktivitet.  

 
 

 
Figur 3 Ett barn pekar på kvadrater i en bok.  

Duranti (1997) menar att ett transkript ska vara inbjudande för läsaren att läsa 
och inte ha för mycket information. Det var något jag tog fasta på inlednings-
vis, till den första studien, när transkripten utformades. Min uppfattning var 
att läsvänlighet delvis handlade om att använda få symboler i transkription-
erna. När jag, till Studie II och III, utvecklade transkriptionerna med ytterli-
gare symboler, bidrog det till mer noggranna transkriptioner, vilket även möj-
liggjorde mer utvecklade analyser. Det eftersom de symboler som används 
behövdes för att analyserna skulle komma så nära deltagarnas handlingar som 
möjligt. Det notationssystem som använts till den andra och tredje studien och 
delvis till första är utvecklat av Jefferson (2004) och Mondada (2009, 2018) 
(se Bilaga 1).  

Urval för analys i respektive studie 
I avhandlingen undersöks matematiserande i olika vardagliga aktiviteter i för-
skolan. När avhandlingsarbetet tog vid efter den första studien (licentiatupp-
satsen), valde jag att fokusera på geometri. Det betyder att jag återigen grans-
kade dokumentet där videomaterialet dokumenterats för att finna de videoin-
spelningar som screenats innehålla geometri i de olika aktiviteterna. Eftersom 
det matematikinnehållet inte var lika framträdande på Kvadratens förskola 
kom heller inget av det insamlade materialet från Kvadraten med i 
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avhandlingen. Valet föll på två olika men mycket vanligt förekommande ak-
tiviteter30 på Cirkelns förskola. Aktiviteterna och urval för analys i respektive 
studie beskrivs närmare nedan. 

Studie I 
I den första studien gjordes urvalen utifrån att visa både bredd och djup av 
matematikinnehåll samt en bredd av olika matematiska aktiviteter från Cir-
kelns förskola. Då studien tillkom inom ramen för ett didaktiskt kunskapsfält 
– där undervisning och lärande i samspel står i fokus för studiet – ansåg jag 
det motiverat att lyfta fram en variation av innehållsliga aspekter och aktivi-
teter. Utifrån forskningsfrågorna användes olika delar av datamaterialet. 

Inledningsvis valde jag att transkribera tre sekvenser från videomaterialet. 
De tre utvalda sekvenserna, och vidare utvalda sekvenser, karaktäriserade jag 
som rika på matematiskt meningsskapande. För att uppnå kriteriet ”rika” kräv-
des att deltagarna inte bara i förbifarten nämnde ett matematiskt ord, utan en 
tydlig verbal och kroppslig orientering mot ett matematikinnehåll fordrades 
av deltagarna, för att en enskild sekvens skulle kännetecknas som rik. Att välja 
sekvenser där forskaren har möjlighet att göra flera analytiska poänger på en 
gång kan också betecknas som ”rika” och rekommenderas av Tholander och 
Thunqvist Cekaite (2015). Detta fick en innebörd då jag till Studie II valde att 
fördjupa analysen från en av aktiviteterna i den första studien. 

Studie II 
I Studie I analyserades en aktivitet i bygg- och konstruktionshörnan på Cir-
kelns förskola utifrån ett perspektiv om problemlösning. I Studie II gjordes en 
ny fördjupad analys av aktiviteten med ett tydligare geometrifokus. Aktivite-
ten är en vanligt förekommande aktivitet som analyserades detaljerat, med av-
seende på hur en geometrisk diskurs (spatialitet, geometriska former, symme-
tri) (Seo, 2003) aktualiserades i interaktionen. Det betyder att det fall som ana-
lyserades i studien är ett typiskt fall, som är representativt för de här förskole-
barnen, det de gjorde i bygg- och konstruktionshörnan och den matematik som 
aktualiserades där. Då barnen använder termer kopplade till geometri (spati-
ala- lägen, dimensioner, egenskaper, transformeringar, geometriska former 
och deixis) (se Ferrara, Hirsh-Pasek, Newcombe, Golinkoff & Shallcross 
Lam, 2011) över tid i aktiviteten, föll valet på att utforska just hur dessa ma-
tematiska begrepp växer fram i interaktionen mellan barnen och med pedago-
gen. 

                              
30 Aktiviteter i bygg- och konstruktionshörnan och läsaktiviteter förekom flera gånger per dag 
både på Cirkelns förskola (se Studie I) och på Kvadratens förskola. Emellertid videofilmades 
ej sådana aktiviteter på Kvadratens förskola, eftersom det var de matematiska dansaktiviteterna 
som fokuserades där.  
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Studie III 
I den tredje studien gjordes urvalet utifrån att visa en annan dimension av hur 
geometri (geometriska former) aktualiseras i förskolan. Valet föll nu på två 
mycket vanliga förskoleaktiviteter, varav den ena är en bokläsningsaktivitet 
med en bok som behandlar geometriska former och den andra aktiviteten är 
en uppföljande målningsaktivitet till bokläsningen. Anledningen till valet av 
att analysera dessa aktiviteter är att bilderboken har ett tydligt innehåll om 
geometriska former, som också fokuseras på av pedagogen, och att bokläs-
ningen följdes upp efteråt. Detta gav förutsättningar för att studera hur geo-
metriska former aktualiseras på olika sätt i relation till de båda aktiviteterna. 
Man skulle även kunna beskriva det som att jag analyserat händelseförlopp. 
Händelseförlopp, beskrivs av Melander och Sahlström (2010) som lärandeba-
nor, vilken de förklarar som ”utveckling och förändring i och mellan situat-
ioner där samma innehåll är i deltagarnas fokus” (s. 106). Även om jag inte 
specifikt tittar på utveckling och förändring mellan aktiviteterna, är jag ändå 
intresserad av relationen mellan aktiviteterna där samma innehåll är i delta-
garnas fokus.   

Tillförlitlighet och forskarroll 
I avhandlingens studier ligger videoinspelningarna till grund för de detaljerade 
analyserna. Björklund (2007) menar att videotekniken höjer reliabiliteten av-
sevärt, eftersom forskaren kan återskapa ett händelseförlopp om och om igen 
(se även Lee, 2012). Videometoden gör det även möjligt att visa och att ana-
lysera sin empiri tillsammans med andra forskare, ett samarbete som även det 
bidrar till en studies tillförlitlighet (Corsaro, 1982; Knoblauch & Schnettler, 
2012; Melander, 2009; Peräkylä, 2004). Peräkylä (2004) diskuterar även den 
begränsning forskning baserad på enstaka tillfällen har och menar att longitu-
dinella studier, så som exempelvis etnografiska studier, kan motverka den be-
gränsningen. Detta tolkar jag som att man behöver förstå det sammanhang 
som aktiviteterna utspelar sig i.  

Att reflektera över sin roll som forskare och sin förförståelse handlar också 
om en undersöknings kvalitet. Aspers (2007) menar att ”den eller dem som du 
interagerar med kommer att behandla dig på ett visst sätt, som beror på hur de 
uppfattar dig och rollen som forskare (s. 63). I metodlitteraturen finns ofta 
beskrivet att forskaren kan inta olika roller i sitt deltagande i förhållande till 
fältet han eller hon studerar (Duranti, 1997; Kullberg, 2004). Rollerna varierar 
från ett mer passivt deltagande till ett mer komplett och totalt deltagande. In-
ledningsvis funderade jag på vilken roll jag skulle ha i kontakten med barnen 
men även med pedagogerna. Min uppfattning var att barnen inte såg mig som 
en pedagog, utan snarare verkar de ha sett mig som en besökare som varit 
intresserad av deras förskola och vardag. Båda förskolorna hade dessutom ofta 
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externa besökare i sina verksamheter, vilket kan ha bidragit till att barnen inte 
syntes se mig som en pedagog. Beträffande pedagogerna blev det viktigt att 
klargöra min roll, eftersom några av pedagogerna på Cirkelns förskola gärna 
ville att jag skulle agera ”matematikutbildare”. Det har dock aldrig varit min 
avsikt. I efterhand inser jag att jag borde ha klargjort min roll mot pedagogerna 
än tydligare, då hade jag antagligen sluppit ifrån förklaringar som att jag ännu 
inte hade granskat mitt videomaterial i frågor från dem. 

Att som förskollärare forska i en miljö som man känner till väl kan vara 
både en styrka och en svaghet. Styrkan ligger i att jag är bekant med den verk-
samhet och de aktiviteter som observeras. Att ha ökade kunskaper om ett 
forskningsfält kan bidra till exempelvis möjligheten att upptäcka nyanser i det 
som observeras. Dock finns alltid en risk att ”go native” i rollen som delta-
gande observatör, vilket kan förstås som en svaghet, det vill säga att allt be-
traktas som oproblematiskt och att man tror sig veta vad som ska hända och 
vad detta kan betyda (jfr Kultii, 2012). Alltså att man som forskare ser fältet 
på samma sätt som deltagarna. Tholander och Thunqvist Cekaite (2015) me-
nar att det handlar om att gå bortom sina personliga vardagsföreställningar och 
perspektiv. Att som forskare anta ett deltagarperspektiv innebär att minimera 
sina egna förutbestämda uppfattningar om hur de deltagare som ”studeras” 
beter sig eller borde bete sig. Detta eftersom analysen ska utgå från det som 
syns och hörs i videomaterialet, så som deltagarna uppfattar den, och så som 
de orienterar sig emot där och då (Schegloff, 1996). Genom att utgå från det 
som deltagarna gör och visar upp och det som de orienterar sig emot i inter-
aktionen, får forskaren verktyg för att beskriva hur aktiviteterna utformar sig 
från en handling till nästa. Det vill säga att validera sin egen analys via en 
granskning av nästa talares tur, som helst ska överensstämma med den som 
mottagaren av yttrandet eller handlingen gör (Tholander & Thunqvist Cekaite, 
2015). Detta kallas inom etnometodologin och samtalsanalysen för bevisfö-
ring (eng. next turn proof procedure, se Sacks et al., 1974). Det innebär att 
bevisföringen fungerar, både för mig som forskare och analytiker och för del-
tagarna själva, som verktyg för att förstå det som meddeltagarna gör i inter-
aktionen. 

Det faktum att jag mött pedagoger som vill visa upp sin verksamhet och 
pedagoger som kommenterat att de vid något tillfälle ändrat i aktiviteterna för 
att tillgodose mitt forskningsfokus, visar att min närvaro påverkat dem. Till 
exempel beskrev pedagogerna på Cirkelns förskola hur de kommit att bli mer 
matematiskt medvetna, att de förkovrade sig genom att läsa litteratur om ma-
tematik och att innehållet i temaarbetet i större utsträckning fick ett matema-
tikinnehåll än vad som från början var tänkt. Detta tolkar jag som att pedago-
gerna ansåg att verksamhetens matematiska kvalitet ökat. Av vikt att poäng-
tera är att jag aldrig deltagit i pedagogernas planering av de matematiska ak-
tiviteter som iscensattes, dock visar detta att man som forskare ofrivilligt kan 
bli del av processer som man inte har kontroll över.   
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Etik 
I enlighet med Vetenskapsrådets (2011, 2017) riktlinjer för forskning är etiska 
ställningstaganden något som funnits med under hela forskningsprocessen, 
från tillträdet till fältet, via användningen av video, till hur transkriptioner 
framställs, i hantering av bilder samt i analysarbetet och i presentationen av 
resultatet. Etik handlar således inte bara om initiala ställningstaganden utan 
om ett förhållningssätt som ska genomsyra hela forskningsprocessen (se Gus-
tafsson, Hermerén & Pettersson, 2005). Detta är av särskilt stor betydelse när 
barn ingår i forskningen (Heath et al., 2010).  

 
Information och samtycke 
En viktig etisk princip är att de som deltar i forskningsstudier ska ge sitt med-
givande till deltagande. Det handlar alltså om att de som är berörda ska infor-
meras om syftet med studien. I ett möte med pedagogerna på de båda försko-
lorna och i ett föräldramöte med vårdnadshavare på Cirkelns förskola fick del-
tagarna såväl skriftliga (Bilagorna 2, 3 och 4) som muntliga beskrivningar av 
studien. Vårdnadshavare på Kvadratens förskola fick skriftlig information av 
mig och muntlig från en av pedagogerna. Men det handlar även om att infor-
mera om hur känsligt material såsom videoinspelningar tas omhand och för-
varas. Alla videoinspelningar sparades ned på en extern hårddisk, vilken för-
varas i ett låst skåp på Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildnings-
studier vid Uppsala universitet.  

Samtycke handlar om att själv ha möjlighet att bestämma om sitt delta-
gande. Till föreliggande avhandlings studier har samtycke inhämtats skriftli-
gen från barnens vårdnadshavare eftersom barnen är under 15 år. Förutom det 
har barnen, innan videoregistreringen börjat, alltid blivit tillfrågade om sitt 
deltagande eftersom de själva ska ha möjlighet att bestämma om de vill delta 
eller inte (jfr Heath et al., 2010; Vetenskapsrådet, 2017). Jag har också försökt 
att vara lyhörd för barnens kroppsliga och verbala uttryck i samband med in-
spelningen, det vill säga om jag har kunnat urskilja om något barn visat sig 
obekväma eller att de uttryckligen bett mig sluta filma. Det senare hände vid 
ett tillfälle på Cirkelns förskola, då en flicka bad mig stänga av videokameran 
under pågående inspelning. Nästan genast bad samma flicka om att videoka-
meran skulle sättas på igen. Min uppfattning var den att hon ville undersöka 
om hon verkligen kunde avbryta sitt deltagande, något som jag alltid lovat 
barnen innan påbörjad inspelning. Vid detta särskilda tillfälle satte jag inte på 
videokameran igen. Jag upptäckte inte några avvikande handlingssätt eller 
ogillande från något av barnen under pågående videoinspelningar, tvärtom vi-
sade de allra flesta av dem ett stort intresse av såväl kameran som videoinspel-
ningen. Överlag visade barnen på Kvadratens förskola ett större intresse för 
videokameran än vad barnen på Cirkelns förskola gjorde. De skojade och 
gjorde grimaser framför kameran och tittade efter den när ”de dansade” förbi 
mig ibland. Detta kan ha att göra med att barnen på Cirkelns förskola blev mer 
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vana vid att jag fanns i deras miljö, eftersom jag deltog i deras vardag mer 
regelbundet och under en längre tid än vad jag gjorde på Kvadratens förskola. 
 
Anonymitet och nyttjande 
Uppgifter om deltagare som kan betraktas som känsliga ska behandlas med 
största försiktighet så att obehöriga inte kan ta del av dem. Det innebär att alla 
deltagare fått fingerade namn och att förskolorna också fått det. I avhandling-
ens olika studier finns bilder och fotografier i transkripten, dessa har vid behov 
avidentifierats genom ”blurrade” ansikten samt ibland även beskurna bilder 
(Studie I). I Studie II och III har teckningar från videoinspelningarna inklude-
rats i transkriptionerna, vilket bidrar till deltagarnas anonymisering. Det 
material som samlats in för den här studien får endast användas för forsknings-
syfte, det informerades deltagarnas vårdnadshavare om i ett informationsbrev 
(Bilaga 2) på både Kvadratens och Cirkelns förskola och muntligen på Cir-
kelns förskola. Detta berör sådant som handlar om nyttjande, och att delta-
garna ska få information om vad det insamlade materialet ska användas till.  
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Kapitel 5. Sammanfattning av avhandlingens 
studier 

I det här kapitlet redovisas resultat från avhandlingens studier, varav den första 
studien (I) är en sammanfattning av licentiatuppsatsen och de övriga två stu-
dierna (II och III) sammanfattar de vetenskapliga artiklarna. Studie I och III 
har mig som ensam författare och Studie II är skriven tillsammans med Helen 
Melander. 

Studie I 
”Jag kan göra matte å minus å plus” Förskolebarns och 
pedagogers deltagande i matematiska aktiviteter.  
 
I studien undersöks hur olika matematikinnehåll formas i interaktion mellan 
barn och pedagoger i olika aktiviteter i förskolan. Syftet är att skapa kunskap 
om hur matematiska aktiviteter tar form genom att barns och pedagogers del-
tagande i olika aktiviteter undersöks. Begreppet epistemiska positioneringar 
(eng. epistemic stance) (t.ex. Stivers, et al., 2011; Melander & Sahlström, 
2010) fungerade som ett centralt analytiskt begrepp för att synliggöra mate-
matiska processer och matematiska innehåll i aktiviteterna.   

Studien är en videoetnografi och det empiriska materialet består av video-
inspelningar, fältanteckningar, fotografier och annat insamlat material från en 
förskola. Följande frågor undersöks: 1) Vilka förutsättningar för matematiska 
aktiviteter finns i förskolans miljöer? 2) Hur organiseras deltagandet interakt-
ionellt i aktiviteter i förskolan där matematik formas och vilka verbala, icke 
verbala och materiella resurser används i deltagandet? 3) Vilka typer av ma-
tematiska aktiviteter formas i förskolan? Resultateten presenteras i tre kapitel 
och sammanfattas övergripande.  

Förskolans utomhus- och inomhusmiljöer analyserades utifrån synliga ma-
tematiska aspekter i syfte att bland annat kontextualisera studien. Generellt 
kan sägas att förskolans miljöer är rika på material och är utformade för ma-
tematiskt utforskande, till exempel finns målade hagar och siffer- och geo-
metriormar i förskolans utemiljö och inomhus finns sifferplanscher och 
mycket material att bygga och konstruera med. En slutsats angående de fy-
siska utomhus- och inomhusmiljöerna är att ingen miljö är matematisk i sig 
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bara för att där finns siffror eller byggklossar utan att kontexten ges betydelse 
i interaktionen mellan de människor som befinner sig där, det vill säga män-
niskan måste göra något i miljön och med materialen för att dessa ska anses 
vara pedagogiska eller matematiska (jfr Björklund, 2008). Detta ligger i linje 
med det Goodwin (2000) hävdar, att det är människan som skapar mening 
med det materiella. Tal och andra handlingar sker i en materiell kontext och 
därför ska dessa handlingar inte studeras isolerat från de sammanhang de är 
inbäddade i. 

I ett av resultatkapitlen analyseras hur geometriska former (kvadrat, cirkel, 
rektangel och triangel) görs gällande på flera olika sätt i en pedagogisk akti-
vitet: a) genom att benämna dem och beskriva egenskaper, b) genom att leta 
efter de dem i rummet, c) genom att gestalta formerna med kroppen och d) 
genom att rita former på papper. På ett barns initiativ kompletteras aktiviteten 
med en ny geometrisk form (romben), och barnet får i uppgift att leda arbetet 
med att bygga en romb med hjälp av några kamrater. Genom ett ömsesidigt 
arbete mellan barnen och pedagogerna upprätthåller och utvecklar deltagarna 
gemensamt den matematiska diskursen i denna aktivitet och i andra studerade 
aktiviteter. Resultatet visar även att med hjälp av olika resurser som exempel-
vis pekningshandlingar (rita geometriska former med sitt finger i luften) och 
papper och penna (rita geometriska former på ett papper) uppvisar barnen kun-
nande om flera olika geometriska former.  

I analyserna framgår också att kunskapspositioner är något som deltagarna 
gör i interaktion med varandra. Beroende på vad en situation handlar om och 
vem som ges eller tar en aktuell position i interaktionen förändras positionen. 
Det kan exempelvis handla om att inneha större kunskap än sin kamrat om hur 
ett specifikt konstruktionsmaterial används eller att kunna en geometrisk form 
som ingen annan tidigare talat om. Analyserna i studiens aktiviteter visar att 
kunskapspositioner är ett resultat av det interaktionella arbetet mellan delta-
garna.  

Sammantaget visar resultaten upp en variation av matematiska innehåll i 
de olika studerade aktiviteterna. Särskilt framträdande i analyserna är mate-
matikinnehåll om geometriska former och talbegrepp. Resultaten synliggör 
hur deltagarna bygger på varandras handlingar, såväl verbalt som icke-verbalt, 
och hur detta kan bli synligt långt senare i en aktivitet. Det visas exempelvis i 
aktiviteten ”Utforskande av geometriska former och begrepp i förskolan” (ka-
pitel 6), när ett av barnens handlingar i slutet av aktiviteten är likadan som ett 
annat barn gjorde inledningsvis i samma aktivitet. Med hjälp av peknings-
handlingar, visar respektive barn hur en romb och en rektangel ser ut. 

I de nära analyserna av barnens handlingar framträder ett aktivt barn med 
idéer, intressen och engagemang och som använder sig av en rad olika kom-
munikativa resurser. Oavsett om det är pedagogen eller barnen som initierat 
en aktivitet är barnen delaktiga i att skapa och att omskapa det matematiska 
innehållet. Studien bidrar till det förskolematematiska forskningsfältet med 
avseende på hur barn (3–5 år) och pedagoger, i interaktion med varandra, gör 
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matematik i vardagliga aktiviteter på ett sätt som man kan ha hjälp av i didak-
tiska sammanhang. 

 Studien är publicerad som en licentiatuppsats. 

Studie II 
Mathematizing in preschool: Children’s participation in 
geometrical discourse. 
 
I studien undersöks matematiserande i en bygg-och konstruktionsaktivitet. 
Aktiviteten i bygg- och konstruktionshörnan är intressant att undersöka ef-
tersom det behövs mer empirisk grundad forskning om yngre barns förståelse 
av geometri (spatialitet, geometriska former, symmetri) i vardaglig interaktion 
(se Clements, 2001; Ness & Farenga, 2007). 

Syftet är att undersöka hur en geometrisk diskurs växer fram i interaktion 
mellan en pojke och en flicka samt en pedagog, när barnen tillsammans bygger 
med ett konstruktionsmaterial (Geomag) på den aktuella förskolan. De delta-
gande barnen är fem år gamla och aktiviteten startar på barnens initiativ. Den 
deltagande pedagogen sitter på en stol bredvid barnen och svarar på frågor, 
hon kommenterar ibland barnens konstruktioner och tillhandahåller aktivite-
ten med mer material.  

Det empiriska materialet utgörs av en videoinspelad aktivitet, som är häm-
tad från det större videoetnografiska materialet. Begreppet matematiserande 
(eng. mathematizing) är ett centralt begrepp, som Sfard (2008) definierar som 
deltagande i en matematisk diskurs. I studien används begreppet för att syn-
liggöra barnens aktiva deltagande i diskursen. Det innebär att matematise-
rande förstås som en socialt organiserad process genom att jag analyserar de 
metoder som deltagarna använder för att utföra sociala handlingar. 

Analysen följer hur aktiviteten utvecklas över tid och de sätt på vilka de 
deltagande barnen aktualiserar en geometrisk diskurs när de tillsammans byg-
ger med Geomag-materialet. I det första exemplet synliggörs hur barnen gör 
gällande ett antal rumsliga aspekter, när de bygger på sina respektive kon-
struktioner. Här kan vi se exempel på hur barnen använder ord som beskriver 
rumsliga lägen hos föremål (spatial lokalisering) och ord som beskriver di-
mensioner av föremål (spatial dimension) (se Ferrara et al., 2011).  I det andra 
exemplet frågar ett av barnen pedagogen en fråga som initierar en sekvens, 
där de tillsammans utforskar geometriska former och egenskaper. Här kan vi 
också se hur pedagogen orienterar mot att benämna barnets konstruktion med 
geometriska termer som kvadrat och kub, medan barnet orienterar mot rums-
liga egenskaper när hon säger och visar att konstruktionen ska vara rak. I det 
tredje exemplet utforskas rumslig orientering och transformation då barnen 
bestämmer sig för att sammanföra de båda konstruktionerna till en gemensam 
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konstruktion. Slutligen i det fjärde exemplet visas hur symmetri spelar en vik-
tig roll när barnen förhandlar om den gemensamma konstruktionens utseende.  

Sammantaget visar resultaten en mängd geometriska aspekter som framträ-
der i spontan interaktion när förskolebarn tillsammans löser problem som upp-
står under tiden som de bygger och leker med konstruktionsmaterialet (jfr Cle-
ments 2001; Ness & Farenga 2007). Hur matematiserande görs på ett integre-
rat och samordnat sätt är ytterligare en aspekt av studiens resultat, där delta-
garna förutom tal även använder kroppsliga resurser, såsom blickar, deiktiska 
gester, och den materiella miljön i det ömsesidiga meningsskapandet.  

Genom att synliggöra betydelsen av det multimodala i interaktionen och 
hur en geometrisk diskurs i bygg- och konstruktionsaktiviteter i förskolans 
vardag tar form i pågående interaktion, bidrar studien till forskningsfältet ma-
tematik i förskolan. 

Studien är publicerad i European Early Childhood Education Research 
Journal. Publicerad online: doi.org/10.1080/1350293X.2018.1487143 

Studie III 
Utforskande av geometriska former i förskolan: barns 
deltagande i pedagogiska aktiviteter  
 
Studien undersöker matematiserande med avseende på hur geometriska for-
mer aktualiseras i två på varandra följande aktiviteter i förskolan. Det empi-
riska materialet som ligger till grund för analysen utgörs av videoinspelade 
aktiviteter, i vilken en pedagog först läser en bilderbok om geometriska for-
mer, Lär dig former med Barbapapa (Tison & Taylor, 2007), och som efter 
bokläsningen övergår i aktiviteten, måla geometriska former. 

Syftet är att undersöka hur deltagare i samspel med varandra aktualiserar 
geometriska former i de båda aktiviteterna och relationen mellan aktiviteterna. 
I analysen undersöks de olika semiotiska resurser (tal, kropp och orientering 
mot materiell omgivning) som deltagarna använder och på olika sätt kombi-
nerar i interaktionen (C. Goodwin, 2000). Begreppet matematiserande (eng. 
mathematizing) är ett centralt begrepp och används för att betona barns delta-
gande i en matematisk diskurs. En central del av förskolebarns matematise-
rande handlar om det som Sfard (2008) kallar ”baptizing”, det vill säga att 
benämna geometriska former, som exempelvis cirkel, kvadrat och pentagon. 

Resultatet från de fyra analyserade exemplen, där de två första kommer 
från läsaktiviteten och de två avslutande kommer från målningsaktiviteten, vi-
sar först hur en geometrisk diskurs etableras och ramas in genom använd-
ningen av materiella resurser när geometriska former som hexagon och pen-
tagon benämns och beskrivs. I det andra exemplet visas hur deltagarna på 
olika sätt orienterar mot geometriska former, med avseende på deras form, 
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storlek och betydelse. Analysen visar hur både pedagogen och barnen förhål-
ler sig till det materiella (boken och bokens bilder) och hur det görs genom en 
samtidig användning av tal och kropp (pekningar). Exempel tre är hämtat från 
målningsaktiviteten och visar hur två barn aktualiserar färg, form och storlek 
när de målar geometriska former, medan pedagogen fokuserar på att formerna 
ska benämnas med korrekta geometriska termer. I det fjärde och sista exemp-
let visas hur pedagogen initierar ett samtal som handlar om vad den form som 
barnet målar heter. Resultat visar att barnet förhåller sig till uppgiften och må-
lar likadant som Barbaskön i boken gjorde.  

Sammantaget visar resultaten hur deltagarna kommunicerar om geomet-
riska former och hur det görs på olika sätt (tal, kropp, målningar). I den första 
aktiviteten lanseras en geometrisk diskurs när pedagogen läser om geomet-
riska former i boken. Boken och bokens illustrationer utgör en viktig resurs i 
hur bokläsnings- såväl som målningsaktiviteten tar form. Läsaktiviteten är 
kollaborativ och utforskande och de geometriska formerna pentagon, hexagon 
och kvadrat utpekas, beskrivs och benämns. Den andra aktiviteten, målnings-
aktiviteten, är både lika men även olika läsaktiviteten. Lika på så sätt att båda 
handlar om att benämna (baptize) geometriska former och olika genom att en 
annan resurs, målningen, bidrar till att en estetisk dimension aktualiseras i dis-
kursen. I jämförelse med läsaktivitetens kollaborativa iscensättning blir mål-
ningsaktiviteten ett mer individuellt projekt, där enskilda barn målar och ut-
frågas av pedagogen.  

Eftersom studien inkluderar ett uppföljande moment, har det varit möjligt 
att undersöka deltagarnas reflektioner och målningar i relation till vad delta-
garna samtalat om under bokläsningen. Resultatet visar att det kan vara svårt 
att verbalt överföra det som samtalats om i en aktivitet till en ny aktivitet. 
Detta åskådliggörs när ett barn säger den matematiska termen kvadrat ett tiotal 
gånger under bokläsningen, men när det kommer till målningsaktiviteten 
kommer barnet inte på termen. Detta kan kopplas till aktiviteternas situerade 
förankring (jfr Musk, 2011; Sfard, 2008). Studien visar därmed på det kom-
plexa i relationerna mellan aktiviteterna och resultatet understryker vikten av 
att ta hänsyn till inramningen av olika aktiviteter och förkroppsligade hand-
lingar för att förstå hur förskolebarn visar fram kunnande om geometriska for-
mer.  

Studien är ett manuskript. 



 61 

Kapitel 6. Deltagande i en matematisk diskurs 
– en sammanflätad multimodal process 

I denna avhandling har syftet varit att fördjupa kunskapen om matematise-
rande i förskolan, genom att jag närmat mig matematiserande som något barn 
och pedagoger åstadkommer i interaktion i vardagliga aktiviteter. Avhand-
lingen använder ett perspektiv (EM/CA), som sätter meningsskapande, pro-
cesser och socialt samspel i förgrunden genom att analysera den sekventiella 
organisationen av interaktionen i detalj. Metaforiskt kan detta liknas som att 
“the black box of mathematics” öppnats och att boxens innehåll analyserats i 
detalj. 

Tidigare forskning har visat vilka geometriska former som barn kan eller 
inte kan (se t.ex. Clements et al., 1999; Clements & Sarama, 2000; Hannibal, 
1999; Sfard, 2007; Tsamir et al., 2008). Det betyder att vi vet en del om barns 
förväntade kunskapsutveckling rörande exempelvis geometriska former. Istäl-
let för att bidra till diskussionen om vad barn i olika åldrar kan och inte kan, 
bidrar resultaten av mina studier med kunskap om vad som kan förstås som 
matematik i samspel mellan barn och pedagoger inom ramen för kollaborativa 
aktiviteter i förskolan. Analyser av interaktion skiljer sig också från material 
som är inhämtat under exempelvis intervjuer med barn, något som är vanligt 
förekommande inom det förskolematematiska fältet. För att synliggöra delta-
garnas samtidiga användning av tal, kropp och materialet krävs, som jag visat, 
en detaljerad analys av interaktionella handlingar, som i sin tur öppnat upp för 
en ny förståelse av hur barn skapar mening och matematiserar i förskolans 
vardag. Bidraget till kunskapsområdet diskuteras i tre avsnitt. Det första av-
snittet behandlar ansatsens bidrag till en teoretisk förståelse av matematise-
rande. Det andra avsnittet bygger vidare på det första avsnittet och visar den 
komplexitet av semiotiska resurser som förskolebarn använder när de uppvisar 
matematiskt kunnande. I det tredje och avslutande avsnittet diskuteras av-
handlingens bidrag till förskolans praktik. 

Multimodalitet och matematiserande i förskolan 
Av analyserna i avhandlingen framgår att barnen i sampel med varandra och 
med pedagogerna aktualiserar en geometrisk diskurs både verbalt och icke-
verbalt, det vill säga med kroppsliga handlingar i en materiell omgivning (jfr 
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Flottorp, 2010; Franzén, 2015; Johansson et al., 2014). I språklig interaktion 
generellt blir matematikinnehållet synligt när deltagarna använder matema-
tiska termer och begrepp i diskursen (t.ex. Sfard, 2008), som exempelvis när 
de benämner geometriska former som hexagon, pentagon och kvadrat eller 
räknar alla kamrater på samlingen. I avhandlingen har jag bland annat utgått 
från Sfard (t.ex. 2007, 2008) och hennes teori om matematiserande som del-
tagande i en matematisk diskurs. Enligt Sfard definieras en matematisk dis-
kurs av: de ord som används, visuella symboler, berättelser och rutiner. Här 
kan vi se att en kategori utgörs just av de ord som används i en diskurs. Även 
om det inte finns något i Sfards argumentation som säger att hon utesluter 
icke-verbala handlingar, är det ändå det verbala som hon menar har kapacitet 
att beskriva abstrakta matematiska objekt (Sfard, 2007, 2008). Det är något 
som får anses vara fullt rimligt om man betänker att de barn, eller snarare 
elever, som oftast deltar i Sfards studier är äldre än de barn som deltar i mina 
studier.  

När jag skriver att barn gör gällande en geometrisk diskurs icke-verbalt, 
handlar det inte om något bakomliggande som sker inom barnet, utan det 
handlar om observerbara synliga handlingar som för forskaren är möjliga att 
analysera (se t.ex. Kidwell, 2013). För att kunna analysera icke-verbala hand-
lingar har EM/CA, och dess systematik och idé om dubbel-kontextualitet och 
multimodalitet (t.ex. C. Goodwin, 2000; Heritage, 1984) varit helt avgörande. 
Barnet David från Studie I får illustrera min diskussion, David visar något 
med en hand/arm och pekrörelse i luften samtidigt som han säger ”fast det är 
en sån”. Det som barnet visar upp med tal och kropp, är handlingar som är 
svåra att förstå och än mindre att analysera som matematiserande, om vi inte 
har kunskap om den sekventiella kontexten, det vill säga vad som har hänt 
före. Detta beskriver Heritage (1984) som att handlingar är kontextberoende. 
På samma gång bidrar barnets handling till kommande kontext, det betyder att 
handlingen även är kontextförnyande. I det här specifika fallet svarar en pe-
dagog upp på barnets handling (rörelsen med handen i luften och talet ”fast 
det är en sån”) med en ny handling. De handlingar som görs i ovan beskrivna 
exempel är också helt beroende av att det finns en materiell omgivning som 
deltagarna gemensamt har tillgång till. Det kan förstås med hjälp av Goodwins 
(2007) analytiska begrepp environmentally coupled gestures, var för sig är re-
surserna otillräckliga och helheten är därmed större än delarna.   

Handling för handling visar deltagare hur de skapar mening i det sociala 
samspelet och genom att titta nära och analysera handlingar detaljerat, kan 
man också förstå det barnet i ovan nämnda exempel gör med sin kropp som 
just matematiserande. Sfard (2009, s. 199) menar att: ”To engage in this kind 
of undertaking, one needs to be pretty sure of the prospective gains”. I denna 
avhandlings studier har mina resultat visat hur barnen visar upp ett brett ma-
tematiskt kunnande med olika semiotiska resurser (jfr även Flottorp, 2010; 
Franzén, 2015; Johansson et al., 2014). Därför menar jag att etnometodologins 
och samtalsanalysens systematiska deltagarorienterade analysförfarande, det 
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vill säga analytikerns lyhördhet för hur deltagarna själva i interaktionen visar 
hur de tolkar varandra och skapar mening, är ett bidrag till Sfards teori. 

I förståelsen av förskolebarns matematiserande kompletteras Sfards teori 
om matematik som diskurs genom att kroppsliga handlingar samt det samti-
diga användandet av tal, kropp och materiell omgivning ges en mer framträ-
dande roll. Enligt Sfard (2009) kan gester realisera ord och ord kan realisera 
gester. Hon menar att ord och gester har ett ömsesidigt förhållande och i 
många situationer fungerar de också understödjande för varandra. Hennes re-
sonemang skiljer sig från det som jag just fört, så till vida att jag särskilt beto-
nar sammanflätningen av semiotiska resurser och de sätt som resurserna sam-
verkar som en del i meningsskapande och matematiserande. Inte att den ena 
resursen fungerar som stöttande för den andra, utan att det är just tillsammans 
som resurserna får sin mening (se t.ex. C. Goodwin, 2000). Mina resultat visar 
att det för förskolebarn, som inte utvecklat en språklig matematisk diskurs 
ännu, är viktigt att ta hänsyn till de kroppsliga handlingar som barnen använ-
der för att förstå hur de visar fram kunnande om matematik.  

Semiotiska resurser i samspel 
I det här avsnittet ska jag nu diskutera vad ett finger som ritar i luften kan 
betyda, vad ett utpekande på ett konstruktionsmaterial kan förstås som och på 
vilket sätt ett barns målade geometriska former kan förstås som en aspekt av 
förkroppsligad matematik och generaliserad kunskap.  

I avhandlingens resultat synliggjordes bland annat hur barnen använde pek-
ningar som resurser i sitt deltagande i aktiviteterna. Jag kommer här att lyfta 
fram två olika pekningshandlingar och diskutera vad i dessa handlingar som 
går att förstå som förkroppsligad matematik. Barnet David från Studie I får 
återigen fungera som illustration. Utifrån ett EM/CA perspektiv, som jag re-
dogjorde för i föregående avsnitt, är det viktigt att studera hur handlingar görs 
i relation till andra deltagare och i en sekventiell kontext. David börjar tidigt i 
aktiviteten att säga att han har en lång, samtidigt som han för sin hand upp och 
ner på sin tröja. På tröjan finns ett lasersvärd, som har en form som påminner 
om en avlång rektangel. Pedagogen, som är mitt uppe i sin undervisning om 
triangeln, byter fokus och följer Davids initiativ. Hon konstaterar att den ut-
pekade formen på tröjan inte är en triangel, något som David också bekräftar. 
Här har vi kontexten eller sammanhanget för att kunna förstå vad barnets för-
kroppsligade handlingar kommer att betyda härnäst. David lyfter upp sin 
högra arm och hand framför sig och ritar i luften en långsmal rektangulär form. 
Han säger inte att det är en rektangel, han säger istället att det är ”en sån”. 
Inbäddat i Davids koordinerade handlingar – att yttra lång, den svepande 
handrörelsen över svärdet på tröjan, att rita samma form i luften samtidigt som 
han säger att ”det är en sån” – det tillsammans utgör uttryck för Davids upp-
visade kunskap om den geometriska formen rektangel. Att det verkligen är en 
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rektangel som David ritar i luften blir synligt lite senare, när han nickar glatt 
åt den rektangel som pedagogen plockar fram. Med andra ord förkroppsligar 
David sitt matematiska kunnande med tal, en pekningshandling och materiell 
struktur, åstadkommen handling för handling i interaktionen mellan flera del-
tagare. Man måste veta vad vinsten är med att göra liknande analyser säger 
Sfard (2009), just detta, menar jag, är styrkan med etnometodologin och sam-
talsanalysens detaljerade analysförfarande. Ett dominerade resultat i tidigare 
forskning är att förskolebarn vanligen inte anser att avlånga trianglar är triang-
lar, eftersom de anser att de både är för långa och för smala (t.ex. Hannibal, 
1999; Sfard, 2007). Ett sådant resultat är inte framträdande i denna situation, 
som exemplifierats identifierar David den långsmala rektangeln på tröjan 
(svärdet) och han ritar en långsmal rektangel i luften, som pedagogen sedan 
kontrasterar genom att plocka fram en prototyp av rektangeln. 

Resultatet i avhandlingen visar även andra former av förkroppsligade pek-
ningshandlingar. I jämförelse med den ovan beskrivna pekningshandlingen 
används den pekning som jag nu ska beskriva på ett annat sätt av barnen (Stu-
die II). Den är mer subtil och är direkt refererad till en del av den materiella 
kontexten, en så kallad deixis (t.ex. Ferrara et al., 2011, se även C. Goodwin, 
2007). Här behöver man alltså förstå pekningshandlingen i relation till det bar-
nen aktualiserar verbalt (du måste ha din dörr där, då behöver vi ta bort en sån 
här, jag gör så här), och i relation till bygg- och konstruktionsmaterialet och 
det som barnen gör med materialet, för att förstå att de visar fram kunnande 
om geometri (symmetri och transformering). Med begränsade verbala resurser 
producerar barnen följaktligen interaktionellt meningsfulla handlingar i akti-
viteten och som visas, är ord som här och där direkt knutna till det som pekas 
ut på konstruktionen. Pekningshandlingen förutsätter även barnens gemen-
samma orientering på, i det här fallet, geomagkonstruktionen (se C. Goodwin, 
2007). På motsvarande sätt visar Flottorp (2010) hur barnen i hennes studie 
använde deiktiska uttryck för att skapa matematisk mening i sin lek med arte-
fakter i sandlådan. Detta ligger även i linje med Elia et al. (2014) som visat 
hur ett barn använde deixis i en bygg- och konstruktionsaktivitet för att besk-
riva geometriska kroppar och spatiala relationer.  

Ett annat fynd i avhandlingen som kan kopplas till förkroppsligat matema-
tiserande är de målningar som barnen gör i avhandlingens tredje studie. Inom 
matematiken anses en central aktivitet vara att matematiska ord och begrepp 
kan generaliseras och användas i olika aktiviteter och sammanhang (se t.ex. 
Björklund. 2014; Reis, 2011). På motsvarande sätt kan aktiviteterna, läsa bok 
om geometriska former och sedan måla geometriska former, förstås i relation 
till varandra. Att, som barnet Erik, kunna säga termen kvadrat ett tiotal gånger 
i bokläsningen, men inte kunna det i målningsaktiviteten, visar att det kan vara 
svårt att överföra kunskap från en aktivitet till en annan. Om man anammar 
ett perspektiv som tar hänsyn till och analyserar även icke-verbala handlingar 
och materiell omgivning, får det som barnen visar upp med sina målningar en 
lika stor betydelse som att barnen kan benämna de geometriska former som 
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de målat. Det betyder att barnens målande av geometriska former i den givna 
materiella omgivningen kan förstås som deltagande i en geometrisk diskurs 
och som kunskapsgeneralisering. 

Sammanfattningsvis har jag beskrivit hur och vad i barnens handlingar som 
kan förstås som matematiserande i en materiell omgivning. De kroppsliga 
handlingarna görs på ett sätt som samordnar och integrerar dem med andra 
handlingar och med inramningar av olika aktiviteter. De kroppsliga hand-
lingar som sker i en materiell kontext, är därmed lika betydelsefulla som ver-
bala handlingar (jfr Kidwell, 2013), för hur vi kan förstå förskolebarns delta-
gande, meningsskapande och matematiserande i olika aktiviteter (jfr Flottorp, 
2010; Franzén, 2015; Johansson et al., 2014). Det finns inte särskilt mycket 
forskning om tal, kropp och materialitet i relation till matematik och förskole-
barn, med det blir resultaten av den här avhandlingens studier ett bidrag i den 
riktningen.  

Avhandlingens relevans för förskolan 
I relation till studiernas resultat, kommer jag i den här sista delen av diskuss-
ionen att lyfta fram avhandlingens bidrag till förskolans praktik.  

Barnens förmåga att kommunicera geometri och andra matematikinnehåll 
och deras uppvisade kunskaper om bland annat geometriska former har både 
överraskat mig och gjort intryck på mig. I sin beskrivning av geometriska for-
mer kopplar barnen ofta tillbaka till egenskaper som hörn och sidor. Det inne-
bär att flera av barnen börjat lägga märke till att geometriska former har olika 
delar, exempelvis att den geometriska formen hexagon har sex sidor och sex 
hörn. Avhandlingens studier har, som redan påpekats, visat hur barnen använ-
der andra resurser än tal för att förstå och visa fram sitt kunnande. 

De detaljerade analyserna av multimodal interaktion i vardagliga aktivite-
ter kan hjälpa pedagoger att bli medvetna om barns geometriska kunskaper 
som går utöver verbala artikuleringar av geometriska begrepp (jfr Flottorp, 
2010). Det ser jag också som ett av avhandlingens huvudbidrag till förskolans 
praktik. Genom att synliggöra vad som händer i olika (matematiska) aktivite-
ter i förskolans vardag skapas även underlag för diskussion till pedagogisk 
utveckling, både vad gäller att identifiera den lärandes behov och att vidare 
utforma pedagogiska utmaningar. Med andra ord kan avhandlingens resultat 
bidra till att pedagoger får mer kunskap om hur förskolebarn skapar mening 
kring matematik i allmänhet och geometri i synnerhet i den dagliga verksam-
heten och hur de gör det med fler resurser än tal. Denna avhandlings studier 
har visat vardagliga aktiviteters komplexitet och genom de detaljerade ana-
lyserna bidrar resultaten till förskolans praktik med empiriskt underbyggda 
fynd av verbala och förkroppsligade matematiska diskurser i aktiviteter och i 
lek. Resultatet är inte bara viktigt för pedagoger som redan arbetar i förskolan, 
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utan med avhandlingen vill jag även lämna ett bidrag till förskollärarutbild-
ningen och de blivande förskollärarna. 

Styrdokumenten föreskriver att barn ska lära matematik i förskolan (Skol-
verket, 2016a). En av förskolans stora utmaningar är att skapa förutsättningar 
för pedagogerna att leva upp till de krav som läroplanen ställer. En sådan för-
utsättning handlar exempelvis om att pedagogen har tillräcklig utbildning (se 
även Bäckman, 2015; Lundström, 2015). Resultaten i avhandlingens studier 
har visat, att det inte alltid är alldeles enkelt att fånga upp och bygga vidare på 
barnens initiativ. Björklund et al. (2018) menar att en pedagogs responsivitet 
till barns handlingar och initiativ är en nyckelfaktor i matematisk undervis-
ning, men för att barnen ska utmanas bör även deras resonemang och frågor i 
aktiviteter problematiseras vidare (se Björklund, 2009; Björklund et al., 2018; 
Doverborg & Pramling Samuelsson, 2013). Ett exempel på när barnen utma-
nas och introduceras till nya sätt att tänka om geometriska former, är när pe-
dagogen under bokläsningen (Studie III) ställer frågan till barnen om de har 
märkt, när de bygger med lock-on (ett byggmaterial i plast bestående av olika 
geometriska former), att former med sex sidor är lättare att sammanfoga än 
former med fem sidor. Ett annat exempel från avhandlingen är när en av pe-
dagogerna återkopplar till det barn som säger fyrkant om rektangeln (Studie 
I). I pedagogens svar ”att [rektangeln] är en slags fyrkant”, synliggörs för bar-
net att det finns fler geometriska former än rektanglar som kan kategoriseras 
som fyrkanter31, det vill säga som har fyra sidor och fyra hörn. Relaterat till 
bland annat van Hieles nivåer (1999) och till Sfards (2007) forskning är det 
här är en viktig aspekt i undervisningen om geometriska former – synliggö-
randet av att det finns ett samband mellan olika geometriska former, som ex-
empelvis att det finns en relation mellan en parallellogram och en rektangel 
och en relation mellan en kvadrat och en rektangel (se Bilaga 5 för schematisk 
bild, se även Bråting, Sollervall & Stadler, 2013). 

Änggård (2005) menar att när personal i förskolan initierar bildaktiviteter, 
får barnen ofta i uppgift att måla utifrån konkreta erfarenheter, som exempel-
vis ett studiebesök, i syfte att bearbeta händelser och att lära sig något. På 
motsvarande sätt kan man förstå bildaktiviteten i Studie III, som ett sätt att 
bearbeta en boks handling. Ytterligare ett bidrag till förskolans praktik handlar 
om vår kunskap om så kallade uppföljande aktiviteter, som ibland organiseras 
i förskolan och i forskningen. Att först läsa bok, för att sedan leka med rekvi-
sita, lägga pussel eller spela spel på sätt som anknyter till bokens innehåll, är 
väl dokumenterat och beforskat och har visat positiva effekter för barns mate-
matiska kunnande i tester (t.ex. Casey et al., 2008; Hong, 1996; Jennings et 
al., 1999; Young-Loveridge, 2004). Mitt bidrag till forskning om uppföljande 
aktiviteter är att jag kunnat visa en annan bild, som hänger nära samman med 
att jag analyserat hur det interaktionella arbetet i dessa aktiviteter går till i 

                              
31 I förskolan är det vanligt att ordet fyrkant används för det som vi kallar kvadrat eller rektangel 
(Bråting et al., 2013).    
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detalj och dess konsekvenser för hur matematiskt kunnande görs gällande. I 
det analysarbetet tonar en bild fram, som visar att det inte alltid är så enkelt 
att föra över ett kunskapsinnehåll från en aktivitet till en annan som tidigare 
forskning visat. Det är flera aspekter som påverkar det som händer, som ex-
empelvis vad varje bokuppslag och illustration erbjuder, vad pedagogen väljer 
att fokusera på och vad barnen väljer att plocka upp och utveckla vidare. Hur 
pedagogen ramar in aktiviteterna och hur den förstås av barnen är ytterligare 
en aspekt som påverkar hur aktiviteterna visar sig. I den tredje studien blev 
det tydligt att ett av barnen inte förstod vad pedagogen eftersökte när han må-
lade geometriska former, medan samma barn visade stora kunskaper om 
samma former i läsaktiviteten. Därför visar resultatet heller ingen enhetlig 
bild, att barn kan eller inte kan generalisera från en aktivitet till en annan, utan 
att det blir olika beroende på en mängd olika saker, bland annat på hur barn 
och pedagoger förstår inramningen av en aktivitet. 

Som påpekats har pedagoger i förskolan som uppdrag att lära barn mate-
matik såsom den uttrycks i läroplanen. Mina resultat har tydligt visat att ma-
tematiska diskurser växer fram i interaktion mellan barn och pedagoger i olika 
aktiviteter (jfr Björklund, 2007). Det innebär att matematikinnehåll, som ex-
empelvis geometriska former, aktualiseras i aktiviteter som initieras av både 
barn och pedagoger. De matematikaktiviteter som pedagoger initierar i den 
dagliga verksamheten är viktiga för barns lärande av matematiska begrepp, 
eftersom här har pedagoger möjlighet att gå in och introducera dem. Gällande 
barnens egna aktiviteter har resultatet visat att det är av vikt att finna balans 
mellan att å ena sidan styra barnens aktiviteter och ”ge” dem begrepp och för-
klaringar och å andra sidan låta barnens handlingar driva aktiviteten framåt, 
så att de kan utforska geometriska former och relationer på oförväntade sätt. 
Matematikundervisning i förskolan kan således förstås som interaktiva pro-
cesser och inte bara som ett resultat av en pedagogs handlingar. Samtidigt har 
pedagogen ett övergripande ansvar för att skapa förutsättningar för barns ut-
veckling av matematiskt kunnande, vilket kräver att kunskaper om barns lä-
rande och om matematik integreras.  
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English summary 

Introduction and aim 
This dissertation examines mathematizing in Swedish preschools, with a par-
ticular interest in how children and their pedagogues use talk, embodied ac-
tions and other semiotic resources as they work with mathematics in everyday 
activities in preschool. The ability to interact with people and to engage in 
joint activities is “one of the most human of human activities” (Sfard, 2008, 
p. 81). This is true for young children as well, as Kidwell (2013) writes, and 
she further highlights the importance of embodied actions in young children’s 
interaction:  

The world of very young children is one in which the movement and position-
ing of bodies, the shifting and focusing of eyes, the manipulation and place-
ment of objects, and the design and production of nonverbal vocal behaviors 
constitute the primary elements of communication with others. (p. 511) 

 
Kaartinen and Kumpulainen (2012) state that children engage in mathemat-

ical activities from early on in their daily lives. Moreover, interaction has been 
argued to be crucial for the development of mathematical thinking (e.g. Björ-
klund, 2008; Carruthers & Worthington, 2006; Sfard, 2008).  

Previous research about mathematics in preschool is a comprehensive field 
that has been mainly cognitively oriented and conducted within fields such as 
developmental psychology (Clements & Sarama, 2007), where a child’s sort-
ing, numeracy and development of number is often focused (e.g. Baroody, Lai 
& Mix, 2006; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; Gelman & Gallistel, 
1978). A mathematical content that has not been explored to the same extent 
as counting, sorting and number sense in early childhood mathematics, is ge-
ometry (see Ness & Farenga, 2007). My focus in the dissertation is mainly on 
geometry (geometrical shapes and spatiality) (see e.g. Clements, 2004; Ness 
& Farenga, 2007; Seo, 2003). 

The Swedish preschool curriculum stipulates that children should meet and 
learn mathematics already in preschool (Skolverket, 2016a). The curriculum 
goals specify the orientation of the work in preschool and the goal connected 
to mathematical contents is formulated as follows: “develop their [the chil-
dren’s] understanding of space, shapes, location and direction, and the basic 
properties of sets, quantity, order and number concepts, also for measurement, 
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time and change” (Skolverket, 2016a, p. 10). Of the listed contents in the cur-
riculum, space, shapes, location and direction are related to geometry, which 
is also the mathematical content that is mainly focused in the dissertation. 

The overall aim of the dissertation is to contribute with knowledge about 
mathematizing (Sfard, 2008) in preschools, by empirically and analytically 
examining mathematizing as accomplished in children’s multimodal interac-
tions with each other and with their pedagogues in everyday activities. The 
following questions are addressed: 

 
1. How are environments and activities organized to enable explora-

tions of mathematics? 
2. How do participants use talk, body and the material environment 

to actualize a geometrical discourse in everyday activities? 
3. What possibilities and limitations for exploring geometric shapes, 

properties and concepts emerge in interaction between children and 
pedagogues? 

Mathematizing in interaction 
The concept of mathematizing has recently received much attention in math-
ematics education research (e.g. Björklund et al., 2018; van Oers, 2014; Reis, 
2011; Sarama & Clements, 2009; Sfard, 2008). Sfard (2008) defines mathe-
matizing as participation in mathematical discourse. A mathematical dis-
course is a discourse about mathematical objects, where mathematics emerges 
as a system that “contains the objects of talk along with talk itself and grows 
incessantly ‘from inside’ when new objects are added one after another” 
(Sfard, 2008 p. 129). Thus, mathematical objects do not preexist talk about 
them, but evolve in and through talk. A mathematical discourse involves word 
use (e.g. words that signify quantities and shapes), visual mediators (visible 
objects or symbolic artifacts), narratives (e.g. descriptions about relations be-
tween objects), and routines (repetitive patterns that are characteristic of a 
given discourse) (Sfard, 2008 p. 133–134).  

Theoretically and analytically the dissertation is based on an ethnomethod-
ological and conversation analytic perspective (EM/CA) (C. Goodwin, 2000; 
C. Goodwin & M. H. Goodwin, 2004), which highlights multimodal interac-
tion and communication in social contexts. The notion of mathematizing is 
used to highlight children’s active participation in mathematical discourse, 
emphasizing its collective and colloquial characteristics. I analyze mathema-
tizing as a socially organized process by examining the methods participants 
use to accomplish social actions in interaction. In EM/CA focus is on social 
action, that is, the interactional work that actions are doing within sequences 
of action (Duranti & C. Goodwin, 1992: Heritage, 1984; C. Goodwin, 2000). 
The concept of participation foregrounds the interactive work of both 
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speakers and hearers, and provides a framework for exploring “how multiple 
parties build action together while both attending to, and helping to construct, 
relevant action and context” (C. Goodwin & M. H. Goodwin, 2004, p. 240).  

The EM/CA perspective offers a way of theoretically and analytically ap-
proaching mathematical discourses as linguistic, embodied and material. The 
following three points of departure summarize the most important contribu-
tions of an EM/CA perspective to the analysis of mathematizing in the disser-
tation: 

• The analytical unit is collaborative activities in situated interaction,  
• the perspective enables a view of mathematizing as a social multi-

modal process, and 
• the understanding of younger children’s mathematizing can be 

broadened to include, in addition to talk, bodily actions and how 
children relate to the material environment. 

Method and analysis  
The method in the dissertation is linked to ethnographic methodological tra-
ditions. Eight months of video ethnographic fieldwork32 was conducted in two 
different Swedish preschools that focused on mathematical activities as part 
of the everyday life (see e.g. Emerson et al., 1995). The pedagogues actively 
planned for mathematical explorations as part of the children’s everyday life, 
which was an important reason when deciding to conduct fieldwork at the two 
preschools.  

Video recording was the most important method used to collect data, but 
field notes and photographs also constitute valuable sources of information. 
The main material upon which I build my conclusions are the video record-
ings, while field notes together with the photographs provide a context to the 
mathematical activities as a whole. The video data consist of approximately 
14 hours of mathematical activities. With an interest in how participation is 
organized within different activities, and how the participants orient to geom-
etry and number sense, the analysis follows the unfolding organization of sev-
eral activities. Detailed attention was paid to how mathematics is made rele-
vant in children’s interaction with their peers, pedagogues and the material 
environment by analyzing the verbal and bodily resources (including talk, ges-
tures, gaze, body positioning, body movements and object manipulation) that 
participants draw upon to construct social action (C. Goodwin, 2000; C. Good-
win & M. H. Goodwin, 2004). The sequences chosen for analysis were tran-
scribed in accordance with conventions developed within conversation analy-
sis, by Jefferson (2004), Goodwin (2000) and Mondada (2009, 2018) (see 

                              
32 I did the fieldwork at the preschool called “Circle” from November 2012 to April 2013 and 
from April 2013 to June 2013, I did the fieldwork at the preschool called “Square”. 
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Appendix 1). In order to highlight embodied actions and the participants’ ori-
entations to the material environment, frame grabs and drawings from the vid-
eos are included in the transcripts. 

In the present dissertation, ethical considerations are made in accordance 
with Swedish guidelines for research ethics (Swedish Research Council, 
2017). Written consent has been secured from the participating pedagogues as 
well as the children’s guardians. The children were informed about the study 
and their right to choose whether they wanted to participate in the recordings 
or not during fieldwork. I have been observant of the children’s body language 
in order to interpret that as expression of consent or non-consent. All partici-
pants have been given pseudonyms in order to protect their identities. 

The empirical studies and findings  
The findings are presented in three studies, one licentiate thesis (study 1) and 
two articles (studies 2–3). The first and third have me as sole writer and the 
second is co-authored with Helen Melander. Below follow brief overviews of 
the studies.  
 
Study I – “I can do math and minus and plus” Preschool children 
and teachers’ participation in mathematical activities 
 
Study I examines mathematical activities in a preschool with the aim of creat-
ing knowledge of how mathematical activities emerge and are constructed in 
children’s interactions with each other and with their pedagogues. The empir-
ical material in the first study consists of video recordings and field notes col-
lected through participant observations in two preschool units for children 3–
5 years old.  

Through the use of an EM/CA perspective this study contributes with new 
theoretical and methodological approaches to research on mathematical activ-
ities in preschools. In the close analysis of children’s actions in interaction, an 
active child with ideas, interests, and commitment emerges, a child who uses 
a variety of communicative resources when participating in mathematical ac-
tivities. Whether it is the children or the pedagogues who initiate the activities, 
the children are shown to be actively involved in the construction of the math-
ematical content.  

Geometric shapes and concepts as well as different aspects of children’s 
number sense are a couple of the mathematical topics covered in the study. In 
the activities the children are shown to display knowledge of math verbally as 
well as with their bodies, something that is analyzed by using the concept of 
epistemic stance (e.g. Heritage, 2012; Melander & Sahlström, 2010). The ped-
agogues sometimes used occasions when the children displayed specific 
knowledge as an educational resource for other children’s learning. For 
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example, on a child’s initiative a pedagogical activity is supplemented with a 
further geometric shape, rhomb, and the child is asked to lead the work of 
building a rhomb with the aid of some peers.  

The results of the study also show that children as well as their pedagogues 
followed each other’s initiatives in the activities. This meant that the children 
changed and extended the mathematical content within the activities and that 
the pedagogues followed the children’s initiative. Through this sensitivity to 
each other's initiative the mathematical content of the activities is maintained. 
 
Study II – Mathematizing in Preschool: Children’s participation 
in geometrical discourse 
 
The second study explores preschool children’s mathematizing in everyday 
block play activities. Building on an EM/CA framework, the study explore 
how geometry (i.e. spatiality, shape, and symmetry) is actualized in children’s 
verbal and embodied interaction with their peers, pedagogues, and material 
environment. The data analyzed in the study, consist of an approximately 22 
minutes long recording of interaction in the block play area, in which a boy 
and a girl play with a magnetic construction toy.   

The results of the study demonstrate how the participants orient to spatial 
locations, properties, dimensions, orientations, transformations, and shapes as 
they build a house. When working individually, the children are oriented to-
ward each other’s constructions, showing and comparing them. As time un-
folds the children adjust their constructions so that they become identical, and 
then decide to combine them. The children are shown to rely upon verbal and 
embodied resources such as deictics (e.g., here, there, these) and pointing ges-
tures as geometrical aspects are actualized in their interaction. The study thus 
demonstrates how the children display understandings of geometry not only 
in talk, but also in embodied actions. The study contributes with knowledge 
on preschool children’s everyday mathematizing, in particular children’s ap-
propriation of geometric discourse as it emerges in the unfolding flow of in-
teraction. 

 
Study III – Exploring of geometrical shapes in preschool: chil-
dren’s participation in pedagogical activities 
 
The third and final study investigates mathematizing in preschool, with a par-
ticular interest in how geometrical shapes are made relevant in interaction in 
two consecutive pedagogical activities: reading and painting.  

Building on an EM/CA perspective the study explores how a geometrical 
discourse is actualized in the participants’ verbal and embodied interaction in 
a material environment. The data consist of video recordings of interaction 
during a reading activity and a painting activity, in which a group of children 
(5 years old) and their pedagogues participate.  
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The results of the study demonstrate how a geometrical discourse was 
launched when the pedagogues read a book about geometric shapes to the 
children. The illustrations in the book were an important resource in how the 
book reading as well as the painting activity were shaped. The reading activity 
was collaborative and exploratory, and the geometric shapes of pentagon, hex-
agon and square were identified, described and denoted by the participants. 
The painting activity, was both similar to and different from the reading ac-
tivity. In both activities baptizing (i.e. naming) (Sfard, 2008) the geometrical 
shapes was central. However, in the painting activity an aesthetic dimension 
was also actualized in the children’s discourse that somewhat obscured the 
mathematical content that was the pedagogue’s main concern. Moreover, in 
comparison to the collaborative reading activity, the painting activity becomes 
a more individual project, where the children work on individual paintings and 
interact with the pedagogues in dyads.  

Pedagogical implications 
The dissertation explores mathematizing in interaction, building on analyses 
of everyday preschool activities. The results of the studies have revealed how 
preschool children create meaning about mathematics in general and geometry 
in particular in their daily activities and how they do it with more resources 
than speech. In other words, the findings can inform pedagogues about ways 
of thinking about geometrical discourse as embodied, situated, and in dialogue 
with a materiel environment (cf. Elia et al., 2014; Flottorp, 2010; Franzén, 
2015; Johansson et al., 2014). The detailed analyses of multimodal interaction 
in everyday activities may help pedagogues become aware of children’s geo-
metrical knowledge that goes beyond verbal articulations of geometric con-
cepts, in order to identify learning needs and to design pedagogical challenges. 
This is also one of the dissertation’s most important contributions to the pre-
school practice and to the pedagogues who work there. The results are not 
only important for the pedagogues who already work in preschool, but with 
the dissertation I also want to contribute to preschool teacher education and 
the forthcoming preschool teachers. 

 As mentioned, the Swedish preschool curriculum stipulates that children 
should learn mathematics already in preschool (Skolverket, 2016a). One of 
the main challenges faced by preschools is to create the prerequisites for ped-
agogues to live up to the requirements set by the curriculum. Such a prerequi-
site is, for example, that the teachers have sufficient education (see also, for 
example, Bäckman, 2015; Lundström, 2015). The dissertation’s studies show 
how difficult it can be to capture children’s initiatives and then challenge them 
mathematically. In order for the children to be challenged mathematically, 
their reasoning, questions and initiatives in activities should be further elabo-
rated (see also Björklund et al., 2018). An example of when the children are 
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challenged and introduced into new ways of thinking about geometrical 
shapes is when the pedagogue during the reading activity (Study III) asks the 
children if they have noticed that when they built with lock-on (a building 
material consisting of different geometric shapes), shapes with six sides were 
easier to merge than shapes with five sides. 

A further contribution is a deepened understanding of the complexity of so-
called follow-up activities that are organized in preschool and in research (e.g. 
Casey et al., 2008; Hong, 1996; Jennings et al., 1999; Young-Loveridge, 
2004). The analyses of a book reading activity and a follow-up painting activ-
ity, show that it is not always easy to transfer knowledge from one activity to 
another. There are several aspects that affect what happens, such as what the 
book and the book’s illustrations offer, what the pedagogue decides to focus 
on and what the children choose to pick up and further develop. How the ped-
agogue frames the activities and how it is understood by the children is another 
aspect that affects how the activities turn out. In the third study it became ap-
parent that one of the children did not understand what the pedagogue sought 
for when painting geometrical shapes whereas the same child displayed ample 
knowledge of the same shapes in the reading activity. 

Pedagogues in preschool have the complex task of teaching children math-
ematics as expressed in the curriculum. My results have shown how mathe-
matical discourses emerge in multimodal interaction between children and 
pedagogues within different activities (cf. Björklund, 2007). Mathematical 
contents such as geometry are actualized in activities initiated by both children 
and pedagogues. Thus, teaching in preschool can be understood as interactive 
processes and not only as a result of a pedagogue’s actions. At the same time, 
the pedagogue has an overall responsibility for creating the conditions for chil-
dren’s development of mathematical knowledge, which requires the integra-
tion of knowledge about children’s learning and mathematics. 
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Bilaga 1. Transkriptionsnyckel 
 
[   ] Samtidigt tal. 
= Inget hörbart uppehåll mellan talturerna. 
(0.8)  
(.) 

Paus med angiven sekundlängd. 
Mikropaus på en halv sekund eller mindre. 

.  
,  
¿  
? 

Punkt indikerar fallande ofta avslutande intonation.  
Kommatecknet indikerar fortsatt jämn intonation.  
Det inverterade frågetecknet indikerar något höjd intonation 
och frågetecknet indikerar höjd intonation. 

:: Förlängning av ljud; ju fler kolon desto mer förlängt. 
- Ett bindestreck efter ett ord indikerar ett avbrott eller ett själv-

avbrott. 
ord Understrykning markerar betoning.  
°   ° Tal med låg ljudstyrka, fler gradtecken markerar lägre ljud-

styrka.  
↑ Stigande intonation. 
<ord> 
>ord< 

Tal som är märkbart långsammare än omgivande tal. 
Tal som är märkbart snabbare än omgivande tal. 

.h .hh Hörbar inandning visas med ".h" - ju mer h’s desto mer inand-
ning.  

wo(h)rd Skratt partikel. 
((   )) Dubbel parentes används för att markera transkriberarens be-

skrivningar och kommentarer av ofta icke verbala handlingar. 
(    ) Yttrande som hörs, där det inte går att klart fastställa vad som 

sägs.  
*    * Asterisk markerar att tal och kroppslig handling sker samtidigt.  
−> 
*−> 
−>* 

Beskriven gest eller handling fortsätter efter excerptets slut. 
Beskriven gest eller handling fortsätter över efterföljande rader 
tills dess att samma symbol uppnås. 

LISA Namn med stora bokstäver indikerar pedagog. 
Hanna Namn med små bokstäver indikerar barn.  
hanna Deltagare som gör gesten identifieras när han/hon inte är talare.  

 
De transkriptionssymboler som används i avhandlingens studier är hämtat 
från Jefferson (2004), Goodwin (2000) och Mondada (2009, 2018). 
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Bilaga 2. Missivbrev 

 

 

   
 
 2012-09-10  
 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 

 
 
 
Institutionen för pedagogik,  
didaktik och utbildningsstudier 
/ Department of Education 
 
Box 2136 
SE-750 02 Uppsala 
 
Besöksadress/Visiting address: 
von Kraemers Allé 1 
 
Telefon/Phone: 
018-471 00 00 
+46 18 471 00 00 
 
 
Telefax/Fax: 
018-471 24 00 
+46 18 471 24 00 
 
 

 
Till vårdnadshavare för barn på förskolan Skogsdungen 

Jag heter Gabriella Gejard och är sedan mars 2012 anställd som 
forskarstuderande förskollärare på Inspira förskolor skolor AB. Jag sitter på 
huvudkontoret. Som forskarstuderande ska jag genomföra en undersökning av 
verksamheten på någon eller några av Inspiras förskolor. Jag kontaktar nu 
dig/er för att ditt/ert barn går på en sådan förskola. 

Syftet med mitt forskningsarbete är undersöka hur äldre förskolebarn skapar 
mening i matematik utifrån det stöd som förskollärarna erbjuder barnen. Detta 
är något som nu betonas mycket i förskolans läroplan. Undersökningen 
genomförs med hjälp av videodokumentationer i samband med matematik 
aktiviteter och kommer att pågå under höstterminen 2012 och vårterminen 
2013. Undersökningen kommer att redovisas i en licentiatavhandling. I arbetet 
kommer alla namn att tas bort och ersättas med påhittade namn, så att det inte 
är möjligt att känna igen vare sig enskilda personer, barn och förskollärare eller 
förskola och förskoleföretag. Allt material såsom dokument, originalfilmer, 
arbetskopior förvaras i ett forskningssäkert arkiv på Uppsala universitet. Ingen 
utanför den forskargrupp jag ingår i får således tillgång till materialet. 
Undersökningen genomförs i enlighet med Vetenskapsrådets etiska regler och 
riktlinjer för forskning (läs mer på www.codex.vr.se).  

För att ett barn ska kunna få delta i undersökning måste jag få 
vårdnadshavarens/vårdnadshavarnas medgivande till detta. Medverkan i 
undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst avbryta sin 
medverkan. Av den anledningen ber jag dig/er att fylla i bifogad 
överenskommelse. 

Om du har några frågor kan du kontakta mig (tele: 073-981 22 91) eller min 
huvudhandledare inom ramen för min forskarutbildning, professor Caroline 
Liberg (tele: 018-471 22 98). 

Vänliga hälsningar 

Gabriella Gejard 
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Bilaga 3. Överenskommelse målsman 

 
 

 

   
 
 2012-09-10  
 

 

Organisations/VATnr: 
202100-2932 

 
 
 
Institutionen för pedagogik,  
didaktik och utbildningsstudier 
/ Department of Education 
 
Box 2136 
SE-750 02 Uppsala 
 
Besöksadress/Visiting address: 
von Kraemers Allé 1 
 
Telefon/Phone: 
018-471 00 00 
+46 18 471 00 00 
 
 
Telefax/Fax: 
018-471 24 00 
+46 18 471 24 00 
 
 

 
Överenskommelse angående deltagande i undersökning om 
matematik i förskolan  
 

Undersökningen genomförs med hjälp av videodokumentationer i samband 
med planerade matematik aktiviteter och kommer att pågå under höstterminen 
2012 och vårterminen 2013. Undersökningen kommer att redovisas i en 
licentiatavhandling.  

 
Kryssa i ett av alternativen, skriv in barnets namn samt underteckna 
överenskommelsen! Lämna sedan överenskommelsen till pedagogerna på 
avdelningen! Du/Ni får sedan en kopia av överenskommelsen.  

O Mitt/Vårt barn – namn:………………………………………., får delta i 
undersökningen om matematik i förskolan. 

O Mitt/Vårt barn – namn:………………………………………., får INTE delta 
i undersökningen om matematik i förskolan. 

Datum:………………………….. 

Underskrift av vårdnadshavare:  
 

…………………………………………………………………………....... 

 

Medverkan i undersökningen är frivillig och deltagarna kan när som helst 
avbryta sin medverkan.  

Ansvariga för undersökningen är forskarstuderande Gabriella Gejard och 
hennes huvudhandledare inom ramen för forskarutbildningen, professor 
Caroline Liberg, Uppsala universitet. 
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Bilaga 4. Överenskommelse pedagog 
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Bilaga 5. Definitioner av geometriska former skapar 
kategorier 
Utgångspunkt vid klassificering av den grupp som kallas månghörningar har 
varit sidor, hörn och vinklar (se Heiberg Solem & Lie Reikerås, 2004). Defi-
nitionerna kan sägas skapa kategorier av former som hänger ihop på något vis.  

Längst till vänster i nedanstående bild visas en parallelltrapets, den har två 
motstående33 sidor som är parallella34. Den andra formen har även de övriga 
två motstående sidorna parallella, parallellogram. Därefter följer två former, 
antingen en parallellogram som har räta vinklar, rektangeln, eller en parallell-
logram som har lika långa sidor, romben. Den sista formen, längst till höger, 
är kvadraten, som kan definieras som en rektangel där alla sidor är lika långa 
eller som en romb där alla vinklar är 90° (räta). 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
                              
33 Med motstående sidor menas att sidorna står mittemot varandra. 
34 Med parallella menas att det är lika långt mellan linjerna oavsett hur långa de är, det vill säga 
de skär aldrig varandra. 
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