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• utforska omvärlden, 
• iaktta och reflektera, 
• få möjlighet att söka ny kunskap, 
• samarbeta med andra, 
• få fördjupa sig i frågor och söka 

svar… …samt möta vuxna som 
engagerar sig i 
samspelet med både 
det enskilda barnet och 
barngruppen (Lpfö10 
samt Skolverket: 24).

Läroplanen 
beskriver förskolan 
som en plats där 
barnen ska bli 
inspirerade att:

Vilka matematiska 
utforskanden kan 
pågå här?

Varför är det viktigt med 
matematik i förskolan? 

Jämställdhet: att ge alla barn lika 
förutsättningar oavsett kön, etnicitet och 
social position.

Att få chansen att 
upptäcka och 
intressera sig för 
matematik är en 
demokratifråga.
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Ge alla barn rätt till…
…en likvärdig utveckling/utbildning, men också jobba 
på ALLVAR med att motverka de skillnader som finns 
mellan barnen i termer av självförtroende, självtillit, 
sociala, ekonomiska, etniska skillnader som gör att 
barnen inte känner sig lika mycket värda. 

HUR DÅ? 

Att börja i sig själv som 
pedagog…

Egna värderingar och självuppfattning!

Om inte vi tycker 
att matematik är 
spännande, 
svindlande, roligt 
och lustfyllt kommer 
barnen troligtvis inte 
heller att tycka 
det…  

Matematisk? 
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Egna minnen av matematik? 

Kan man bli matematisk?

Är man antingen matematisk eller inte? 
Blir vi matematiska på olika sätt i olika 
sammanhang? 

Matematisk identitet som skiftande 
och föränderlig

Vi upplever oss själva, och upplevs av andra, 
som mer eller mindre matematiska i olika 
situationer och sammanhang. 

…vi blir och gör oss (och görs av andra) till olika 
matematiska i olika sammanhang.
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Vanor och rutiner –
upprepandets praktik

Genom att vanemässigt 
göra på samma sätt 
dag efter dag på 
bestämda platser, 
exempelvis i förskolan, 
skapas mer eller mindre 
varaktiga förståelser av 
sig själv och andra; 

Performativitet är…

…ett slags görande
som är sammanvävt 
med makt, språk, 
politik, kultur och 
föreställningar om 
kön.

Alltid i relation till 
pågående 
maktproduktion…

“Language 
matters. Discourse 
matters. Culture 
matters. There is an 
important sense in 
which the only 
thing that does not 
seem to matter 
anymore is 
matter.” 
(Barad 2003: 801)

Matter
matters…
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Vi blir matematiska ihop med material och miljöer

Saker och ting spelar roll -
performativa agenter

Tillsammans med en pulka kan jag.. Utan en pulka kan jag inte….
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Den ”farliga” matematiken…
Tvåkroppsmodellen användes som ett instrument
MOT kvinnorörelsen för att ”bevisa” att matematik 
var ett ämne uteslutande avsett för män. 

Källa:
Karin Johannisson

Matematiken skiljde huvudet från 
kroppen

”Tvåkroppsmodellen”:
mannen och kvinnan görs till 
motsatser…

Offentlig 
Rationell
Kultur, civiliserad
Självständig, individualist
Fysiskt och psykiskt stark
Tävlingsinriktad
Systematiskt tänkande

Privat (hemmets sfär)
Känslomässig
Natur, sexualitet
Beroende, kollektivist
Fysiskt och psykiskt skör
Samarbetande
Livlig fantasi, skönhet

”Kvinnor äga icke tillträde”

Först 1927 fick flickor enligt ett riksdagsbeslut tillträde till statliga läroverk. 
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Kvinnor beskrevs vid den här tiden som 
alltför spontana och känslosamma för 
att kunna syssla med matematik och 
andra intellektuella förehavanden. 

Läkare lär sig behandla  
hysterisk kvinna

Ada Byron 
Lovelace 
(1815-1852)
”Datorns 
moder” 

Sonja Kovalevsky (1850-1891)
Sveriges första professor i matematik

Ett nationellt genusperspektiv

• Flickor har generellt sett bättre betyg än pojkar

• Flickor/kvinnor väljer ändå bort matematiken…

• Högstadiet – en kritisk tid… Få kvinnliga förebilder i 
media/näringsliv
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Tanken om åtskillnad fortsätter att 
reproduceras via media…


