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Sammanfattning 

  Syftet med denna learning study-inspirerade studie är att undersöka vilken effekt variationen av 

innehållet i vår egen undervisning har på förskolebarns matematiska lärande.  
  Studien genomfördes med två olika barngrupper i en cyklisk process som omfattade två 

undervisningstillfällen som började med ett förkunskapstest och avslutades med ett eftertest. I 

studien användes lek som verktyg för att synliggöra de kritiska aspekterna i undervisningen som 

var avgörande för förskolebarns förståelse för det matematiska lärandeobjektet - geometriska 

former. Resultatet kan ses som ett ämnesdidaktiskt bidrag till matematikundervisningen i 

förskolan för att barn ska kunna använda de rätta begreppen vid benämning av olika geometriska 

former, att kunna urskilja plana och tredimensionella figurer, förstå att geometriska former och 

figurer tillhör geometri som är en del av matematik samt betydelsen av att ge stöd och utmaning i 

processen. I studien används variationsteorin som metod och redskap i planering, undervisning 

och utvärdering som gör att vi utvecklar både vårt undervisningsinnehåll och barns förståelse för 

lärandeobjektet med vetenskaplig fokus på lärande. Metod och resultat diskuteras i relation till 

tidigare forskning och vid analysen används variationsteoretiska begrepp. 
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1. Inledning  

  Under de senaste åren har förskolans matematikundervisning i allt högre grad aktualiserats i 

samhällsdebatter, då de svenska skolelevernas bristande kunskaper och engagemang i matematik 

visats bland annat i internationella tester som Programme for International Student Assessment 

(PISA), (Skolverket, 2016a) och Trends In International Mathematics and Science Study 

(TIMSS), (Skolverket, 2016b). Kvalitativ matematikundervisning för yngre barn har nu fått en 

mer framträdande roll eftersom de tidiga matematiska erfarenheterna visar sig ha haft positiv 

inverkan på matematiklärandet i skolan, och som en vardagskunskap i deras framtida liv som 

globala medborgare i ett hållbart samhälle (Gerde, Pierce, Lee & Van Egeren, 2018; Lundström, 

2015). Således handlar betydelsen av matematik om både vardagskunskap, medborgarkunskap, 

dagens samhälle, ekonomi och kultur.  

  Björklund och Barendregt (2016) betonar betydelsen av geometriska kunskaper som bidrar till 

individens rumsliga uppfattning. Detta i sin tur stödjer förståelsen av de numeriska relationerna, 

som till exempel i grafiska representationer där data presenteras i två eller tre dimensioner. I den 

meningen är rumslig uppfattning mer än en geometrisk kunskap eftersom det också är ett 

hjälpmedel för att tolka och förstå numeriska aspekter, relationer och regelbundenheter. Även 

yngre barn under två år kan använda geometriska formers egenskaper som ledtrådar för 

problemlösning och uppgifter som gäller platsrelaterade och rumsliga aspekter. Förskollärare är 

vanligtvis öppna för att utforska det matematiska innehållet med en positiv inställning till 

matematikundervisning, även om många studier också rapporterar om matematisk ångest bland 

en del förskollärare (Anders & Rossbachs, 2015; Bates, Latham & Kim, 2013; Çelik, 2017; 

Gerde et al., 2018; Johnson & VanderSandt, 2011; Lee, 2018). Trots att förskolans läroplan 

lyfter fram vilka matematiska perspektiv som barn bör möta i verksamheten kan ett pedagogiskt 

dilemma uppstå om förskollärare uppfattar matematik som något som medför uppgifter vilka 

främst innefattar antal och uträkningar (Björklund & Barendregt, 2016). 

  Trots att matematiken har fått mycket uppmärksamhet i samhällsdebatten och en framskjuten 

roll i den reviderade läroplanen är den ändå bland de ämnen som behöver utvecklas (Skolverket, 

2018). Skolinspektionens (2018) senaste granskning visar att flera svenska förskolor brister i 

uppdraget att genomföra undervisning och riskera att inte uppfylla sitt kompensatoriska uppdrag. 

I den nya läroplanen som träder i kraft den 1 juli 2019 har innebörden av begreppet undervisning 

och förskollärares ansvar vad gäller undervisning i förskolan förtydligats och förstärkts 
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(SKOLFS 2018:50). I läroplanen framhävs även betydelsen av lek och att undervisningen i 

förskolan ska utgå från både planerat och spontant innehåll eftersom barns utveckling och 

lärande ständigt sker (Hildén, 2018). Med hänsyn till dessa förändringar upptar forskarna 

Pramling och Wallerstedt (2019) två didaktiska frågor som är centrala inom fältet idag: Vilken 

roll får leken i förskolans undervisning? samt Vilket lärande innehåll riktar förskollärare sig till i 

sin undervisning? Även Björklund, Pramling Samuelsson och Reis (2018) problematiserar och 

diskuterar i sin artikel relationen mellan begreppen lärande – undervisning – läroplansmål med 

utgångspunkt i revideringen av läroplanen för förskolan och rapporter som kritiserar förskolans 

bristande måluppfyllelse. Detta fångade vårt intresse och ledde till en undersökning som 

genomfördes med inspiration från en learning study metod som tar avstamp i den intressanta 

variationsteoretiska grundtanken "Du kan inte veta vad något är utan att veta vad det inte är" (Lo, 

2014, s.7). De centrala begreppen inom variationsteorin är lärandeobjekt vilket är det barn 

behöver lära sig och utgår från deras förkunskaper kring ett ämne. Kritiska aspekter är de 

specifika aspekterna angående en företeelse som är nödvändiga för att lära sig om de valda 

lärandeobjektet. Variationsmönster är de olika sättet att utforma undervisningsinnehållet där 

skillnader betraktas som mer effektiva än likheter när det gäller att skapa nya lärandemöjligheter 

i undervisningen.   

 

  1.1 Syfte och forskningsfråga  

  Syftet med denna learning study-inspirerade studie är att undersöka vilken effekt variationen av 

innehållet i vår egen undervisning har på förskolebarns matematiska lärande. Vi ställer oss 

följande forskningsfråga:  

    -Vilka kritiska aspekter kan urskiljas för barns lärande om geometriska former i 

matematikundervisningen i förskolan? 

 

2. Tidigare forskning  

  I detta avsnitt presenteras tidigare forskning tematiserad under flera rubriker. 

Historiska perspektiv i forskning om barns matematiska lärande tar upp hur matematiken såg ut 

tidigare. Övriga teman utgörs av Förskolans matematiska uppdrag, Barns matematiska lärande 
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samt Förskollärarens roll i lekbaserad undervisning, Språk och matematikens roll och 

Förskollärares attityder gentemot matematik och avslutningsvis kommer en Sammanfattning. 

 

  2.1 Historiska perspektiv i forskning om barns matematiska lärande  

  Forskning inom det matematiska forskningsfältet har tidigare skett genom huvudsakligen tre 

teoretiska perspektiv: behavioristiska, kognitiva och det sociokulturella. 

  I ett behavioristiskt perspektiv (fram till 1960-talet) låg fokus på beteendemässiga uttryck som 

styrs av stimuli och respons och lärande sågs som grundat i de erfarenheter människan gjorde 

(Säljö, 2000). Barn beskrevs då som inkompetenta och behövde belöning för att lära sig 

matematik. Newton och Alexander (2013) nämner Edward Thorndike som en av företrädarna för 

det behavioristiska perspektivet och enligt honom var det meningslöst att undervisa matematik 

för barn som var yngre än åtta år gamla. Likaså hävdade Piaget i sin teori om kognitiv utveckling 

att matematisk kunskap inte var närvarande förrän barn var sex år. Piaget såg lärande som en 

förändring i kognitiva strukturer i sin teori i jämförelse med det behavioristiska perspektivet 

(Reis, 2011). Starkey och Klein (2008) problematiserar och argumenterar emot de tidigare 

teorierna om matematisk inlärning och utveckling. De lyfter fram att dessa teorier har 

underskattat betydelsen av den informella matematiska kunskapen som utvecklas under den 

tidiga barndomen, samt att de är felaktiga i sina antaganden att den tidiga formen av matematisk 

kunskap utvecklas naturligt utan avsiktligt stöd. 

    Under tidigt 1990-tal skedde en avgörande förändring inom forskningen då man började 

utforma uppgifter för att studera barns kognitiva förmågor i förskoleåren för att skaffa sig bättre 

förståelse inom området. Förståelsen att matematisk kunskap synliggjordes i barns aktiviteter 

med konkreta föremål istället för användning av skriftliga matematiska symboler var enligt 

Starkey och Klein (2008) ett viktigt framsteg när det gäller att förstå var matematisk kunskap 

kommer ifrån samt hur den utvecklas. Vygotskijs sociokulturella teori inom det matematiska 

forskningsfältet har expanderat snabbt under de senaste decennierna. I ett sociokulturellt 

perspektiv betraktas lärande som en social och kulturell process där deltagarna tar till sig 

tolkningar och arbetssätt av varandra (Björklund, 2007). Med andra ord sker lärandet genom en 

aktiv interaktion med andra där språket är ett avgörande redskap. Gejard (2018) skriver att Piaget 

såg barnet som aktivt konstruerade av matematiska kunskaper i samspel med den fysiska och 

sociala världen vilket överensstämmer med de sociokulturella utgångspunkterna. Vygotskij 
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precis som Piaget var intresserad av barns kognitiva utveckling, påpekar Starkey & Klein (2008), 

men forskarna anser dock att Piaget tog för liten hänsyn till samspelet med andra människor och 

till den sociala miljöns betydelse.  

  

  2.2 Förskolans matematiska uppdrag  

  Förskolans verksamhet har skyldighet att undervisa barn i matematik och Skolverket (2018) 

introducerar löpande en reviderad läroplan där målen för barns matematiska utveckling blir allt 

tydligare både i omfattning och innehåll. Därför behövs kunskap om hur det kan behandlas för 

att det skall vara möjligt för barn att lära sig (Hildén, 2018). Delacour (2015) har forskat fram 

hur en vidgad matematikdidaktik kan ta form i förskolan ur ett läroplansdidaktiskt perspektiv. 

Inlärning bör enligt styrdokumentet härröra från barns utveckling, erfarenheter, intressen, 

omständigheter och ske på ett lustfyllt sätt. Forskaren (ibid.) menar att barn lär sig självständigt i 

utsträckning, men att de måste utmanas att tänka ett steg längre och se saker från olika perspektiv 

för att lära sig mer, och förskolans implicita utvecklingsarbete påverkar barns lärande. Elofsson 

(2017) skriver att även dagens digitaliserade värld inbjuder till nya utmanande sätt för förskolan 

att undervisa matematik. Forskarna Li, Chi, DeBey och Baroody (2015) och Li, Liu, DeBey, 

McFadden och Pan (2018) undersöker i sina studier nutida kinesiska förskollärares övertygelse 

om specifika undervisningspraxis inom matematiken. De hävdar att det är den kinesiska solida 

innehållskunskap som mest utmärker sig för de undervisningsfaktorer som bidrar till kinesiska 

förskolebarns överlägsna prestationer i internationella matematiska jämförelsestudier. I en dylik 

studie undersökte Hildenbrand, Niklas, Cohrssen, och Tayler (2017) sambandet mellan de 

australienska barnens matematiska och muntliga färdigheter i matematik samt hur kan dessa 

skiljer sig åt beroende på vilken Early Childhood Education and Care (ECEC) enhet barn deltar i. 

Resultatet visade att den allmänna kvalitén på ECEC programmens matematiska undervisning 

var avgörande för barns lärande. Forskarna (ibid.) understryker hur lärarna bör utveckla 

gemensamma variationsmönster genom att se, lyssna, ställa frågor, upprepa och analysera vad 

som varit möjligt för barnen att lära i den genomförda undervisningen. Bäckman (2015) skriver i 

sin avhandling om matematiskt gestaltande i förskolan och använder sig av de två teoretiska 

utgångspunkterna variationsteori och sociokulturell teoribildning. Med variationsteorin sätts 

bland annat fokus på hur det matematiska innehållet behandlas i undervisningssituationer där 

förskollärarna väljer lärandeobjekt. Det sociokulturella perspektivet i studien påvisar att barns 
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matematiska lärande i lek ofta sker i samspel med andra och i mötet med kulturellt förmedlade 

begrepp och redskap. Hennes studie visar att barn och pedagoger möter, erfar och använder sig 

av i matematik i förskolans vardagsaktiviteter. Bäckman (2015) drar slutsatsen att förskollärarnas 

intentioner, planering, variation och iscensättning behöver ha vissa baskunskaper som omfattar 

matematik och matematikdidaktik. Detta innebär att de olika sammanhang som barn är 

involverade i varje dag i förskolan ska erbjuda rika möjligheter att lära sig bland annat 

matematik (ibid.). 

 

  2.3 Barns matematiska lärande  

Både Elofsson (2017) och Lundström (2015) har forskat om förståelsen för hur förskolebarn 

utvecklar sina kunskaper i matematik och det har visat sig vara en stark förutsättning för mer 

formella matematikprestationer senare i skolan. Båda studiernas resultat visade att lärande sker 

genom språkliga handlingar, semiotik, redskap och kroppsliga uttryck som barnen dagligen gör i 

sina jämförelser, förändringar och beskrivningar i t.ex. förskolans rutiner, material, temaarbete, 

skapande aktiviteter, lek och spel. Lundström (2015) poängterar också att även små barn som 

inte hade utvecklat det verbala språket ännu och/eller barn med ett annat modersmål än svenska 

kan och vill utveckla matematik. Detta kan relateras till Gejard (2018) som påpekar att det 

saknas studier som undersöker kroppens betydelse för lärande. I sin studie hävdar Gejard (2018) 

att det är betydelsefullt att ta hänsyn till de kroppsliga handlingar som förskolebarn använder för 

att kunna förstå hur det matematiska utvecklingsarbetet kan påbörjas. Även Franzén (2015) har 

en ambition om att lyfta fram förskollärarens behov av att bli medvetna om att även se på 

kroppsligt lärande som ett angeläget komplement till kognitivt lärande men det krävs profession 

och observant närvaro för att få syn på barnens egna initiativ till matematiskt lärande. Bäckmans 

(2015) avhandling refererar till Vygotskij, vars sociokulturella perspektiv ger bilden av att barn 

skaffar sig kunskaper i interaktion med omvärlden, där tidigare kunskaper och färdigheter 

omvandlas till nya kunskaper i och med interaktionen. För att upptäcka och uppleva ett nytt 

fenomen måste barnet erfara fenomenet i en annan kontext. Den nya upplevelsen förändrar då 

barnets tänkande och barnet lär sig, vilket även Björklund (2007) och Reis (2011) beskriver i 

sina studier om de yngre förskolebarns matematiska lärande. 
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  2.4. Förskollärarnas roll i en lekbaserad undervisning 

  Undervisning i förskolans verksamheter sker oftast i leksituationer där lek och lärande går hand 

i hand. Förskollärarnas känslighet för matematiskt innehåll i leksituationer och förmågan att 

interagera på ett tillfredsställande sätt är viktiga aspekter för förskolematematik, poängterar 

Anders och Rossbachs (2015) i sin studie. Förskollärarnas förmåga att analysera en leksituation 

och identifiera sina möjligheter till matematikundervisning bygger på en kombination av 

förskollärarnas ämneskunskap, Pedagogical Content Knowledge (PCK) gällande 

undervisningsmetoder och barns utveckling. Forskarna drar även paralleller mellan lärarnas PCK 

med deras användning av matematikrelaterat språk. 

  Jonsson (2016) utgår från Shiers teori i sin studie och lyfter fram tre kategorier av 

kommunikationen som förekommer mellan lärare och de yngsta barnen i förskolan:  

1. Läraren lyssnar och riktar sig mot. Barn får yttra sig och deras röster blir lyssnade till. 

2. Läraren lyssnar, riktar sig mot och bekräftar/upprepar barns uttryck. Barn yttrar sig och 

får stöd och bekräftelse av läraren. 

3. Läraren lyssnar, samtalar med och beaktar barns uttryck genom att ge förutsättningar 

för utvidgning av innehållet i kommunikationen. Förutom att lyssna och bekräfta barns 

tankar skapar läraren nya möjligheter och kontexter att använda innehållet på ett 

nyanserat sätt. 

  I studiens resultat dras en parallell mellan barns uttryck och förskollärarnas sätt att hantera 

innehållet i kommunikationen. Jonsson (2016) framhäver betydelsen av en aktiv och närvarande 

lärare eftersom dennes förhållningssätt har betydelse för hur barns tankar och funderingar tas 

tillvara och därmed för de förutsättningar för barns lärande som konstrueras i den sociala 

interaktionen. Undervisning i förskolan betraktas av Pramling och Wallerstedt (2019) som en 

pedagogisk aktivitet, det vill säga något som förskollärare och barn gör tillsammans, där 

förskollärare söker tillträde till och medverkar i barns lek, i kontrast till skolans sätt att undervisa 

i relation instruktion-handling. “Lek förstås inte som något att basera undervisning på (så kallad 

lekbaserad undervisning) som sedan kan lämnas; istället förstås undervisning som responsiv lek 

som en potentiell dimension av varje undervisande aktivitet i förskolan” (Pramling & 

Wallerstedt, 2019, s.7).   
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I sina forskningsstudier från svensk förskola konstaterar Björklund och Barendregt (2016) och 

även Björklund, Pramling Samuelsson och Reis (2018) att barns kunskaper sällan stimuleras på 

ett målstyrt sätt utan deras erfarenheter bekräftas och dokumenteras, men barnen erbjuds sällan 

möjligheter att problematisera det erfarna och på det sättet expandera sina kunskaper. Forskarna 

menar att det finns många aktiviteter i förskolan som kan sammanföras till matematik och leda 

till lärorika diskussioner som utmanar barns matematiska resonemang. 

  Inom ramen för en stark tradition av lek, som är naturlig och väsentlig för barns lärande, har 

learning study-modellen implementerats för att försöka möta ökade och förändrade krav på 

innehållsorienterad undervisning i förskolan. Forskarna Ljung-Djärf och Holmqvist Olander 

(2013) har gjort en studie med det övergripande målet att undersöka om och hur learning study-

modellen kan utvecklas, anpassas och användas för att möta sådana krav. För att skapa en 

djupare förståelse och hjälpa förskolebarn att ta sig an mer utmanande och nyanserade 

problemlösningar måste förskollärare på ett systematiskt sätt uppmärksamma väsentliga aspekter 

i barns lekbaserade aktiviteter vilket blir möjligt när learning study används i 

förskoleundervisningen. 

 

  2.5 Språk och matematik 

  Flera internationella studier har relaterat barns matematiska lärande till förskollärarnas 

språkliga användning av matematiska begrepp. De amerikanska forskarna Purpura och Reid 

(2016) menar att utvecklingen av barns tidiga matematiska förmåga påverkas av ett antal icke-

matematiska faktorer, särskilt språkkunskaper. Dock har fokuset på sambandet mellan språk och 

den tidiga numeriska förmågan emellertid använts genom generella språkdimensioner och inte 

genom de specifika dimensioner av det matematiska språket. Den starka relationen mellan den 

matematiska förmågan och språket är tydlig i barns utveckling. Denna relationen verkar vara 

generell för nästan alla aspekter av tidig räknefärdighet och inte specifik för enskilda 

komponenter i det symboliska systemet, eftersom forskarna fann att språkkunskaper är 

avgörande för utvecklingen av barns tidiga matematiska förmåga. Forskarna (ibid.) påpekar även 

att språket har den centrala funktionen som hjälper att särskilja den symboliska räkneförmågan 

från det mer primitiva icke-symboliska approximativa antalsuppfattningsförmåga. Den 

sistnämnda förmågan antas vara medfödd, då när barn blir äldre förekommer ofta svårigheter i 

räknefärdighet tillsammans med svårigheter i språk och läskunnighet. 
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  Flera forskare har studerat tvåspråkiga barn för att undersöka ett samband mellan barns 

matematiska utveckling, vårdnadshavarnas användning av det matematiska språket i hemmet och 

strukturen på språket som barn lär sig (Levine, Suriyakham, Rowe, Huttenldcher & Gunderson, 

2010 och Li, Sun, Baroody & Purpura, 2013; Wagner, Kimura, Cheung & Barner, 2015). Det 

gemensamma resultatet som forskarna kom fram till var att barn går igenom olika faser när de lär 

sig matematik. De barn som ofta hör de matematiska begreppen i sitt hem passerar snabbare 

genom dessa faser, medan barn som bor där tal sällan diskuteras, lär sig räkneord betydligt 

senare. Även om barn lär sig att räkna krävs det ett väsentligt språkligt ordförråd av matematiska 

begrepp. När barn lär sig räkneprocessen blir denna kunskap tillgänglig för barn i ett format som 

överskrider ett visst språk. Detta innebär att matematisk inlärning inte bara kräver tillgången till 

relevanta begrepp utan också förmågan att identifiera hur dessa begrepp används i ett visst språk.  

 

  2.6 Förskollärares attityder gentemot matematik 

  Forskare från olika länder har studerat lärares och förskollärares attityder och rädslor kring 

matematik för att undersöka samband mellan deras egna professionella uppfattning och barns 

matematiska kunskaper. Gerde et al. (2018) påpekar att förskollärarnas negativa upplevelser om 

sina egna matematiska ämneskunskaper och svaga självbild i relation till deras profession är 

resultatet av deras sociala interaktioner, och att de måste vara trygga i sin professionella position 

för att kunna utföra sitt arbete. Resultaten av Bates et al. (2013) och Çeliks (2017) studier visar 

att förskollärarna uttrycker oro för att deras negativa känslor och dåliga självförtroende kring 

matematikämnet kan överföras till barn. Särskild hänsyn bör därför vidtas för att så tidigt som 

möjligt urskilja ångestnivån kring matematiken bland lärarstudenter och aktivt arbeta för att 

sänka den (Johnson & VanderSandt, 2011). Att förskollärare behöver mer kunskap för att kunna 

urskilja de specifika matematiska begreppen som förskolebarn använder i sin sociala interaktion 

för att kunna tolka och utmana deras matematiska tänkande har även Lee (2018) kommit fram till 

i sina studier. De sammanfattande resultaten tyder således på att förskollärarnas negativa 

attityder och bristfälliga ämneskunskaper inom matematik har effekt på deras val av aktiviteter 

vilket har direkt inverkan på barns matematiska lärande. 
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2.7 Sammanfattning  

  Under decennier har barns matematiska lärande studerats utifrån olika teoretiska perspektiv där 

barn i förskoleåldern från början betraktades som inkompetenta (Newton & Alexander, 2013; 

Reis, 2011) tills att de yngre barnen ansågs vara kompetenta och behövde kamrater och 

närvarande vuxna i sin sociala omgivning som kunde stödja och vägleda barn i deras lärande och 

utveckling (Björklund, 2007; Gejard, 2018; Starkey & Klein, 2008). Pramling Samuelsson och 

Pramling (2016) menar att syftet med inlärningen är den grundläggande utgångspunkten där både 

läraren och barnets uppmärksamhet riktar sig mot vad barnet ska utveckla färdigheter och 

kunskaper om. Dessa aspekter går hand i hand med den nya läroplanen där undervisning ingår i 

utbildningen och syftar till utveckling samt lärande hos barn genom att stimulera och utmana 

barn i deras lärande (Skolverket, 2018). Traditionen av learning study är relativt ny i förskolan, 

då det starka fokuset på innehållsstyrd inlärning som sådan inte är traditionsenligt i svenska 

förskolan. Därför har förskolans nya läroplan med fokus på undervisning väckt oro för att 

skolundervisningsmetoder kan ta över och dominera den traditionella lekbaserade 

undervisningen (Ljung-Djärf & Holmqvist Olander, 2013). Förskollärare som upplever en 

utmaning när det gäller att kombinera lek och lärande, menar Fleer (2011), uppstår på grund av 

att de kända lekteorierna inte har utvecklats och uppdaterats med tanken på de ökade kraven på 

lärande. Förskolan har fått ett förtydligat och förstärkt ansvar att undervisa i matematik och flera 

studier visar att barns tidiga matematiska erfarenheter har god inverkan på matematiklärandet 

senare i skolan och som en vardagskunskap i deras framtida liv som globala medborgare i ett 

hållbart samhälle (Gerde et al, 2018; Lundström, 2015). 

  Lundström (2015) och flertalet andra forskare poängterar att barnen använder sig och resonerar 

kring matematikämnet i olika vardagliga situationer i förskolan som exempelvis vid måltider, 

dramatiseringar, berättande- och sagostunder, sång- och rytmlekar, naturvetenskapliga 

experiment m.m. För att guida barn mot matematikens värld krävs att förskollärare kan betrakta 

vardagen matematiskt och utveckla den i meningsfulla sammanhang. Björklund, Pramling 

Samuelsson och Reis (2018) poängterar att möjligheter för barnet att se nya perspektiv av 

omvärlden öppnar sig när en förskollärare uppmärksammar något som inte barnet tidigare fått 

syn på och i relation till de kunskaper barn redan visar ska förskollärare utöka förståelsen genom 

att skapa möjligheter för barnet att använda sina kunskaper i en ny kontext. Detta innebär att 

göra det möjligt för barnet att utforska och förstå mer avancerade metoder på samma 
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problemlösning. Det gäller att vara kreativ och närvarande i sitt arbete som förskollärare för att 

kunna stimulera barns upptäckarlust, frågor och funderingar. För att kunna vara en medveten 

aktiv förskollärare behöver vi enligt Lundström (2015) besitta goda ämneskunskaper för att 

kunna få syn på matematiken som barn möter i sin vardag. Detta innebär att pedagogens 

didaktiska kunnande har en avgörande betydelse för hur matematikundervisningen skapas och 

tas tillvara på. Även om matematik betonas och presenteras som ett viktigt kunskapsområde i 

riktlinjerna så möter många förskollärare det som ett nytt pedagogiskt innehåll, vilket de finner 

svårt att genomföra genom lek (Björklund & Barendregt, 2016; Pramling & Wallerstedt, 2019). 

Kommunikation är centralt enligt utvecklingspedagogiken, men det finns fortfarande flera andra 

aspekter som bidrar till matematikutbildning i förskolan.  

  Förskollärare är vanligtvis öppna för att utforska det matematiska innehållet med en positiv 

inställning till matematikundervisning, även om de flesta internationella studier (Anders & 

Rossbachs, 2015; Bates, Latham & Kim, 2013; Çelik, 2017; In Hong, 2013; Gerde et al., 2018; 

Johnson & VanderSandt, 2011; Lee, 2018) rapporterar om ångest som råder över det 

matematiska ämnet bland förskollärare. Björklund och Barendregt (2016) lyfter fram ett 

pedagogiskt dilemma som uppstår emellertid när svenska förskollärare uppfattar matematik som 

medför uppgifter som främst innefattar begrepp antal och räkning, medan former och 

rumsuppfattning får minst uppmärksamhet. Detta tyder på att förskollärare inte har reflekterat 

över de olika aspekter som matematiken består av och därmed inte betraktar vissa delar som en 

del av matematiken (ibid.). Förskollärare och vårdnadshavarnas attityder, stöd och användande 

av de rätta matematiska begreppen har inverkan på barnens matematiska lärande och därför kan 

matematik diskuteras som ett komplext ämne för undervisning i förskolan. 

 

3. Teori 

  I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkter. 

 

3.1 Variationsteoretiskt perspektiv 

  Variationsteorin är en vetenskaplig teori om lärande som har utvecklats från den 

fenomenografiska forskningstraditionen där olikheter i uppfattningar om olika fenomen studeras 

och beskrivs. Fenomenografin beskriver människors olika sätt att se fenomen i sin omvärld, 
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medan variationsteorin är en teori som vill utveckla lärandet (Marton, 1981). Variationsteorins 

ontologi är icke-dualistisk vilket innebär att lärandet betraktas som en förändring i relationen 

mellan människan och världen, som är beroende av varandra (Magnusson & Maunula, 2013). I 

denna teoribildning ses lärande som urskiljandet av olikheter, därför är jämförandet grunden för 

variationsteorin. Detta innebär att för att kunna göra urskiljningar skall barn kunna jämföra olika 

aspekter gentemot sina tidigare erfarenheter.  Med utgångspunkt i detta perspektiv innebär 

lärandet att barn ska få uppleva, förstå, uppfatta och se saker på flera sätt (Runesson, 2006), 

vilket barnen i studien kunde göra när vi introducerade olika geometriska former. Detta 

möjliggjordes genom att hålla några aspekter i undervisningen konstanta (leken) och variera de 

andra (geometriska former) samt stötta och utmana barnen att benämna de geometriska formerna 

under undevisningstillfälle 2.  

  Variationsteorin är en teori som synliggör skillnader och skapar ett sätt att beskriva och 

förbättra förutsättningarna för lärande. Detta innebär också att vara medveten om kritiska 

aspekter av det som lärs. Hur vi upplever eller förstår något beror på vilka aspekter vi är 

medvetna om och kan urskilja. Men vi kan bara urskilja en aspekt (exempelvis en geometrisk 

form) om vi upplever en variation i den aspekten (Marton, Runesson & Tsui, 2004). Således är 

möjligheten att uppleva variation i kritiska aspekter ett nödvändigt villkor för lärande.  

 Enligt Pramling Samuelsson och Pramling (2016) är variationsteori ett effektivt sätt att 

synliggöra och beskriva aspekter som är kritiska för lärande i en pedagogisk miljö. Genom att 

systematiskt och kontinuerligt använda variationsteorin som metod och redskap i planering, 

undervisning och utvärdering av undervisningstillfällen utvecklar vi tillsammans vår 

undervisning med vetenskaplig inriktning på lärande. Variationsteorin fokuserar på det avsiktliga 

lärandet dvs. på vad förskollärare vill att barn skall lära sig och varför de ska göra det i en 

undervisningssituation och inte hur förskollärare arbetar i förskolan (ibid.). I vår studie användes 

variationsteorin när vi granskade vår undervisning och varierade lärandeobjektet (geometriska 

former) i en lekbaserad matematisk undervisning. Variationsmönsterna i studien organiserades 

på tre av de fyra olika sätt genom: generalisering, kontrast, separation och fusion som presenteras 

senare (Marton, Runesson & Tsui, 2004).  

  Enligt Vikström (2005) är relationen mellan språk och erfarande dialektisk eftersom barn 

upptäcker skillnader genom att uppleva variationer och de språkliga skillnaderna möjliggör 

urskiljandet av variation. Språket har en central roll inom både fenomenografin och 
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variationsteorin och i vår undervisning konstruerades lärandet med stöd av språket när vi 

tillsammans med barnen lärde oss om oss själva och om vår omgivning.  

 

  3.2 Learning study 

  Learning study är en metod som har inspirerats av den japanska kollegiala fortbildningsformen 

med fokus på undervisningsutveckling. Metoden utvecklades av professor Emeritus Ference 

Marton i slutet av 1900-talet och introducerades i Sverige 2003 (Lo & Marton, 2012) och sedan 

dess har den använts av många svenska lärare och den har visat sig vara gynnsam både för 

lärares och barns lärande. Syftet med learning study är att undersöka relationen mellan lärares 

egna undervisning och barns lärande samt stödja sig på variationsteorin, en vetenskaplig teori om 

lärande, i sin planering, undervisning och utvärdering av sitt arbete. I denna studie undersöker vi 

både vad det innebär för barn att lära sig om olika geometriska former och dess benämningar 

samt hur vi kunde skapa de bästa förutsättningarna för barnen att lära sig dem. Wallerstedt 

(2010) menar att genom det sätt forskaren deltar i praktiken liknar learning study det som kallas 

aktionsforskning där barn och lärares parallella lärande går hand i hand. Denna studie kan 

betraktas som ett forskningsprojekt med syfte att förbättra barns lärande där vi genom 

systematisk reflektion, revidering och utprövning beforskar innehållet i vår egen undervisning. 

Det specifika med denna studien är att vi växelvis intar en forskarroll och en lärarroll vid de två 

undervisningstillfällena. Fördelen med learning study är att undervisningen förbättras om vi kan 

ta reda på vad som krävs för att barn ska förstå innehållet på ett visst sätt, vilka de kritiska 

aspekterna är samt hur vi ska göra de möjligt för barn att urskilja dessa. I en learning study blir 

lärare tvungna att själva sätta sig in i ämnesinnehållet och se vad olika begrepp egentligen 

betyder och möjlighet ges att få syn på och omvärdera saker man tagit för givet. Vårt 

vetenskapliga motiv var att applicera learning study-metoden i förskolan genom att utgå från 

delar ur den som stöd för att se vad det är som gör att barnen lär sig geometriska former.  

 Learning study beskrivs av Gustavsson & Wernberg (2006) och Marton & Wing Yan Pong 

(2005) som en cyklisk process som videodokumenteras och analyseras. Gustavsson och 

Wernberg (2006) definierar 11 steg i processen som kan sammanfattas på följande sätt: 1. Först 

väljs lärandeobjektet ut 2. En hypotes ställs kring vilka de kritiska aspekterna av lärandeobjektet 

kan vara. Detta skall göras utifrån barns förkunskaper i ett test som analyserats av flera lärare 

som formulerar pedagogiska mål kring ett praktiskt problem. 3. Undervisningstillfälle 1 planeras 
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där de kritiska aspekterna utgör det bestämda lärandeobjektet och synliggörs och urkiljs genom 

ett förkunskapstest. 4. I detta steg skall lärandeobjektet iscensättas i barngrupp A och avslutas 

med ett eftertest. 5. I det femte steget görs analys av undervisningstillfälle 1 och eftertest, 

innehållet revideras och nästa undervisningstillfälle upprättas. Utifrån analysen blir syftet att 

förbättra och genomföra den med ytterligare en ny barngrupp. 6. Undervisningstillfälle 2 

genomförs med barngrupp B. Undervisningstillfällen avslutas alltid med en utvärdering i form av 

ett eftertest som visar hur barns nya kunskaper har utvecklas. 7. Det andra undervisningstillfället 

analyseras med hänsyn till resultatet av eftertestet och jämförs med undervisningstillfälle 1 och 

planeringen revideras ännu en gång i likhet med steg 5. I stegen 8-9 genomförs ytterligare ett 

undervisningstillfälle i en ny barngrupp som analyseras och revideras. 10. Ett fördröjt eftertest 

kan sedan göras ett par veckor efteråt för att se vad barnen lärt sig om det tilltänkta 

lärandeobjektet. 11. Hela learning study cykeln sammanfattas sedan och dokumenteras.  

  I denna studie hämtade vi inspiration från learning study. Detta innebär att vi valde att anpassa 

modellen med hänsyn till studiens begränsade omfattning och tidsram och därför exkludera steg 

8-10. Pramling Samuelsson och Pramling (2016) poängterar nackdelen att en learning study är 

tidskrävande att utföra eftersom ett kontinuerligt deltagande i processen är nödvändigt för att 

undvika att falla tillbaka i gamla mönster som är snabbare och bekvämare. Detta faktum insåg 

även vi vid utformningen av denna studie.  

 

  3.3 Studiens lärandeobjekt 

  Lärandeobjekt är ett objekt eller ett avgränsat kunskapsområde som det önskas att barn skall 

utveckla och/eller förstå bättre, dvs. vad som ska läras eller vilken förmåga som ska utvecklas i 

förhållande till innehållet (Magnusson & Maunula, 2013). Lärandeobjektet i denna studie är 

geometriska former och dess korrekta matematiska benämningar. Med hänsyn till studiens 

omfattning är lärandeobjektet strängt avgränsat till några utvalda plana geometriska former: 

kvadrat, rektangel, triangel och cirkel i undervisningstillfälle 1 som varierades till 

tredimensionella former: kub, rätblock, cylinder och tetraeder i undervisningstillfälle 2. Valet av 

lärandeobjektet motiverades på följande sätt: dels att vi upplevde att flera förskollärare och barn 

har svårt för det matematiska ämnet, och dels att de geometriska kunskaperna är så 

betydelsefulla för barns matematiska lärande och att det behöver utvecklas i förskolan 

(Björklund & Barendregt, 2016; Gerde et al., 2018; Lundström, 2015). Detta förstärker Clements 
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och Saramas (2011) hypotes om att geometriskt och rumsligt tänkande är avgörande matematiska 

kompetenser eftersom de även stödjer förståelsen av aritmetik och de elementära 

räkneoperationerna. Lärande och resonerande om geometri börjar med igenkänning av former 

och mönster genom att pröva sig fram och sedan utvecklas mot en analytisk medvetenhet om de 

geometriska former och dess egenskaper som sidlängd, höjd och vinklar samt hur de relaterar till 

varandra (Björklund & Barendregt, 2016). En ökad förmåga att komponera och bryta ned 

föremål karakteriseras som en konceptuell uppfattning av sammanställda former som en ny 

helhet, först fysiska former och sedan också mentala konstruktioner. Dessa antaganden om barns 

förmåga att utveckla sin rumsliga uppfattning som en del av sin matematiska kompetens anses 

vara centrala för att ta hänsyn till men även får ytterst liten uppmärksamhet i tidig 

matematikutbildning (ibid.). Kritiska aspekter av geometriska former och deras benämningar 

behövde presenteras på ett tydligt sätt för barn vilket i denna studie gjordes med stöd av lek som 

verktyg med fasta regler och varierande geometriska former. 

 

4. Metod  

  I följande avsnitt presenteras studiens urval, genomförande, de etiska ställningstagandena och 

datainsamlingen. Vi presenterar sedan hur vi bearbetade och analyserade det empiriska 

materialet och avslutningsvis redogörs vilken tillförlitlighet studien har. 

 

  4.1 Urval   

  I studien används ett målstyrt teoretiskt urval (Bryman, 2011). Detta innebär att ett icke-

sannolikhetsurval av förskolor och deltagare gjordes utifrån deras relevans för studiens syfte och 

forskningsfråga. För att underlätta kommunikationen mellan oss och deltagarna i studien gjorde 

vi ett bekvämlighetsurval när vi valde två förskolor där vi påträffat personal och barn tidigare. 

Deltagarna i undervisningstillfällen var totalt 16 barn, åtta barn från var och en förskola, på två 

olika kommunala förskolor i Södra Sverige. Det var endast vi två förskollärare som utförde 

studien. Eftersom deltagandet krävde en viss språklig förmåga valdes äldre barn som var mellan 

fyra och sex år gamla som kunde uttrycka sig verbalt. För att även ta hänsyn till förskolans 

jämställdhetsuppdrag valdes 4 pojkar och 4 flickor ut till varje undervisningstillfälle.    
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  4.2 Datainsamling  

  För att kunna besvara studiens forskningsfråga användes en kvalitativ metod i form av 

videoinspelning. Videoinspelning är en valbar metod för att få en djupare förståelse av ett visst 

fenomen eftersom forskningsområdet redan är avgränsat (Ahrne & Svensson, 2015). Det är 

problematiskt att lägga fokus på att fånga alla rörelsemönster och interaktioner i en aktivitet 

eftersom både barn och vuxna även använder sina kroppar för att kommunicera genom 

ansiktsuttryck, hållning, gester, blickar, närhet och rörelser (Parks & Schmeichel, 2014). Vi valde 

därför att spela in undervisningen med hjälp av en iPad som placerades på ett bord eller i ett 

stativ för att kunna fånga fler rörelsemönster och interaktioner. Risken med en sådan placering 

enligt Ahrne och Svensson (2015) är att alla deltagarnas ansiktsuttryck och ljud ändå inte kan 

fångas upp helt. Denna metod övervägdes ändå eftersom audiovisuell data innehåller avsevärt 

mer detaljer som kan bevaras och det går att “konservera observationer” (Bjørndal, 2005 s.72) 

som annars aldrig skulle bli registrerade och därmed gå förlorade om vi exempelvis skulle välja 

att föra observationsanteckningar istället.  

  Trots en rad fördelar med videoinspelning som datainsamlingsmetod skall man dock inte 

blunda för det faktum att en sådan inspelning aldrig är en kopia av verkligheten utan bara en 

representation av den (ibid.).  

 

   4.3 Genomförande   

  Den cykliska processen i studien började med att vi gemensamt kom fram till ett avgränsat 

matematiskt lärandeobjekt: geometriska former.  

  I nästa steg formulerade vi hypoteser om de kritiska aspekterna när vi utgick från 

styrdokumenten för undervisningstillfälle 1:  

● att kunna urskilja olika geometriska former 

● att kunna använda de geometriska formernas rätta benämningar  

● att kunna relatera de geometriska formerna till matematik   

  Detta gjordes genom att besvara följande frågor: “Vilka förmågor behöver barnen förstå/få syn 

på för att utveckla förståelsen för geometriska former? Vad innebär det att förstå dem? Vilka 

aspekter av innehållet är kritiskt för att de skall lära sig geometriska former och vad är det som vi 

inte får ta för givet?” (Runesson, 2004 s.34). Dessa frågeställningar hjälpte oss att synliggöra vad 

som var kritiskt, dvs. vad i det valda lärandeobjektet barnen måste få syn på för att utveckla sitt 



 

16 
 

lärande. Vi använde även variationsmönster som separation, generalisering och kontrast för att 

hjälpa barnen urskilja dessa aspekter. 

 I tredje steget planerade vi undervisningstillfälle 1 och båda undervisningstillfällen började med 

ett förkunskapstest för att få kunskap om vad barnen redan kunde om det valda matematiska 

lärandeobjektet. I förkunskapstestet ställde vi frågor för att undersöka vilket lärande och/eller 

förmåga som skulle utvecklas och hur detta skulle möjliggöras (se bilaga 2). Dessa 

frågeställningar hjälpte till att synliggöra vad som skulle förbättras för att utveckla barns lärande 

i vår nästa undervisningstillfälle och i fjärde steget skulle lärandeobjektet iscensättas för 

barngrupp A. Tillsammans med barnen inledde vi därefter undervisningstillfälle 1 med ett 

förkunskapstest i form av en öppen diskussion om vad geometriska former är, hur de en och en 

ser ut samt hur de benämns. Det som skedde var att vi tillsammans fördjupade oss i de 

innehållsliga aspekterna i det valda lärandeobjektet. I steg fem analyserade vi resultatet från 

undervisningstillfälle 1 med hänsyn till resultatet från eftertestet. Planeringen revideras utifrån 

hur barngrupp A verkade förstå innehållet, och vilka kritiska aspekter som behövde varieras 

utifrån deltagarnas behov. I sjätte steget genomfördes undervisningstillfälle 2 med barngrupp B. I 

nästa steg analyserades det andra undervisningstillfället med hänsyn till eftertest och planeringen 

som skulle kunna revideras ytterligare en gång till i ett eventuellt undervisningstillfälle 3 i en 

barngrupp C och sedan analysera resultaten och genomföra ett fördröjt eftertest ett antal veckor 

senare. I studiens sista steg sammanfattades och dokumenterades den cykliska processen för att 

synliggöra de kritiska aspekterna i undervisningens innehåll som var avgörande för barns lärande 

om geometriska former och dess benämningar.  

  Innehållet i undervisningstilfällena utgick ifrån en upprepande (konstant) och välkänd lek 

“Fruktsallad” som går ut på att alla utom en deltagare sätter sig på stolar i en ring och blir 

tilldelade olika frukt. En står i mitten av ringen och ropar ut en viss fruktsort som måste byta 

plats med varandra och någon av dem kan bli utan stol eftersom personen i mitten är ute efter att 

få en av stolarna i ringen. När personen i mitten istället för en specifik frukt ropar ut “-

Fruktsallad!” måste alla byta plats med varandra. Den som hamnar utan stol är den som får vara 

i mitten och välja vilka av frukterna som ska byta plats med varandra. 

  Vi modifierade denna lek till “Geometrisk sallad” där geometriska figurer varieras istället för 

frukterna som i den ursprungliga leken. I denna lek fick barnen träna både grovmotoriken och 

rumsuppfattningen när de lärde sig olika matematiska begrepp. De barn som inte kunde formerna 
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som ingick i leken kunde inkluderas genom att använda ett kort på en geometrisk form med text 

och bild som stöd. För att kunna genomföra undervisningstillfällen och följa lekens regler 

behövdes ett jämnt antal barn. Flera barn fick samma former tilldelade vilket var väsentligt för 

att kunna bedriva leken dvs. att det fanns minst två barn som hade samma form så att de kunde 

byta plats med varandra. Barnen satt på stolar som hade placerats i en cirkel. Ett av barnen stod i 

mitten av ringen och ropade ut namnet på en geometrisk form som ingick i leken. De barnen som 

hade den geometriska formen skulle byta stol med varandra, samtidigt som personen i mitten 

skulle försöka ta en ledig stol. Deltagaren som hamnade utan stol fick stå i mitten och ropa ut en 

ny geometrisk form eller ropa ut “Geometrisk sallad!”, vilket betydde att samtliga deltagande 

måste byta plats med varandra. Med stöd av leken som verktyg kunde vi rikta barnens 

uppmärksamhet på skillnader mellan de geometriska formerna och se dem i ett annorlunda 

perspektiv. 

 I slutet av varje undervisningstillfälle gjordes ett eftertest där vi tillsammans med barnen gick 

igenom de geometriska formerna igen för att ta reda på hur innehållet skulle behandlas och vad 

vi skulle fokusera på att förbättra vid nästa undervisningstillfälle och med en annan barngrupp.  

 

  4.4 Etiska ställningstaganden   

  Studien utformades med hänsyn till Vetenskapsrådets (2006) riktlinjer för forskningsetiska 

principer som innefattar ett individskyddskrav genom fyra huvudkrav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Barnen i studien och deras 

vårdnadshavare informerades om syftet med studien och fick i förväg fylla i samtyckesblanketter 

(se bilaga 1). I dessa framgick det att deltagandet var frivilligt och barnen hade rätt att avbryta 

sin medverkan när som helst om de kände obehag, samt att uppgifterna inte skulle användas för 

något annat syfte än för denna studie. iPaden som användes under videoinspelningen var inlåst i 

ett skåp när den inte användes. Datainsamlingen transkriberades på plats i verksamheterna och 

har avrapporteras på ett konfidentiellt sätt så att barnens identitet inte kunde avslöjas. 

 

4.5  Bearbetning och analys  

  Med hänsyn till studiens utformning har empirin samlats in, producerats och analyserats under 

en pågående insamlingsprocess i flera steg och i direkt anslutning till båda 
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undervisningstillfällen. Syftet med bearbetningen av det empiriska materialet var att se hur vi 

kunde utveckla den matematiska undervisningen kring lärandeobjektet geometriska former i 

förskolan. Vi använde tre av fyra mönster av variation i analysen, dessa är separation, 

generalisering och kontrast som genererades av vår empiri. Med hjälp av dessa 

variationsmönster kunde de kritiska aspekterna som var nödvändiga för att utveckla deltagarnas 

kunskaper om geometriska former urskiljas.  

  Ahrne & Svensson (2015) förklarar att kvalitativ forskning skiljer sig från kvantitativ forskning, 

där statistiska och matematiska metoder används för att studera strukturerad data som kan 

kategorieriseras och kvantifieras i siffror, från stora stickprov av populationer. Kvalitativa 

metoder syftar till att skapa en djupare förståelse för attityder och idéer som orsakar människors 

handlingar, formuleringar och beslutsfattande. Det är alltså inte kvantiteten av insamlad data som 

är avgörande för studiens resultat utan det är kvaliteten av data som är det viktiga i vår studie 

(Ahrne & Svensson, 2015). Genom att inte göra våra undervisningstillfällen alltför långa och 

underlätta analysarbetet och få ett mer strukturerat och väldisponerad material valde vi att 

begränsa datamängden vid dokumentationstillfällen genom att välja åtta geometriska former som 

genomfördes vid två undervisningstillfällen. Vi startade analysarbetet med att titta på 

videoinspelningen utan att transkribera något för att kunna få en överblick av vad som hände 

under undervisningen. Sedan granskade vi filmen igen för datareducering, då vi sorterade ut och 

transkriberade det som sades och gjordes under aktiviteten som hade relevans för studien. Detta 

gjordes för att definiera de utsedda kritiska aspekterna som var nödvändiga att synliggöra för att 

skapa bästa tänkbara förutsättningar för barnen att förstå de utvalda geometriska formerna och 

dess benämningar.      

  Analysen av båda undervisningstillfällena gjordes på samma sätt för att kunna synliggöra vad i 

undervisningsinnehållet som möjliggjorde att barnen lärde sig och vad som behövde justeras till 

nästa undervisningstillfälle. För att på bästa sätt kunna se vad barnen i andra 

undervisningstillfället hade lärt sig var vi noga med att ställa samma frågor som vid första 

undervisningstillfället. Detta gjorde vi för att ge båda barngrupperna samma förutsättningar och 

för att kunna analysera hur alla barnens förståelse för geomteriska former hade utvecklats och 

vad i andra undervisningstillfället som hade möjliggjort detta. I undervisningstillfälle 2 hade vi 

använt tre variationsmönster istället för enbart två som i undervisningstillfälle 1. Vi har även 
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informerat deltagarna i barngrupp B att det är geometri och matematik vi arbetar med samt i 

högre grad stöttat, rättat till och utmanat barnen att uttala de korrekta geometriska begreppen.  

 Upprepad granskning av materialet ledde till att vi kunde se vad som hände när vi utmanade 

barnen att uttala de rätta matematiska begreppen istället för att de endast visade upp bildkortet. I 

studien analyserade vi hur lek som verktyg kan användas av förskollärare för att uppmärksamma 

barn på de kritiska aspekterna i en matematikundervisning. Pramling Samuelsson och Pramling 

(2016) poängterar att undervisningsuppdraget handlar om att ge barn möjlighet att själv upptäcka 

något nytt i de planerade undervisningstillfällena och i vår analys diskuterade vi om vi hade 

uppnått detta. I materialet från studien granskade vi även vårt förhållningssätt för att få syn på 

vad vi gjorde eller sa som fungerade bra och vad som behövde förbättras (Lo & Marton, 2012).  

 

  4.6 Tillförlitlighet 

  Denna studie är en version av en learning study och vi anser att resultatet av studien har 

uppfyllt kriterierna för en kvalitativ studie trots att något steg i learning study cykeln har 

utelämnas. 

 Vi använde oss av Brymans (2011) delkriterier som avgör tillförlitlighet i en kvalitativ 

forskningsstudie: 

  Trovärdighet: Vi bedömer att vi har skapat en trovärdighet i studien genom att utföra 

forskningen i enlighet med de regler som finns för kvalitativ forskning. Vi har undersökt 

varandras undervisning genom att växla mellan en forskarroll och en lärarroll. Genom att 

reflektera över de olika rollerna och diskutera dessa med varandra har vi kommit fram till att 

tolkningen av resultaten stämde överens med våra egna uppfattningar. Vi har sammanfattat 

resultaten för barnen i studien och fick bekräftat att vi hade uppfattat dem på rätt sätt. 

  Överförbarhet: Kvalitativa studier till skillnader från kvantitativa siktar på djupet i 

undersöknungsfrågan och omfattar i normalfallet denna lilla grupp av barn som har något 

gemensamt. Utifrån vår studie kan andra personer göra en bedömning om resultatet i studien kan 

överföras till eller appliceras på andra verksamheter.  

 Pålitlighet: Vi har varit flera som kritiskt granskat redogörelsen av alla faser i vår kvalitativa 

undersökning för att säkerställa att den är pålitlig. För att säkerställa en god pålitlighet har vi 

varit noga med att beskriva samtliga steg i studien på ett utförligt sätt. Även flera olika 
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medstudenter och handledarens råd och genomgångna granskningar vid inlämningstillfällena 

togs på stort allvar och beaktades under studiens gång. 

 

5. Resultat och analys  

   Syftet med denna learning study-inspirerade studie är att skapa en fördjupad förståelse av 

vilken effekt variationen av innehållet i vår egen undervisning har på förskolebarns matematiska 

lärande. I detta avsnitt presenteras svaret på studiens frågeställning om vilka kritiska aspekter 

som är nödvändiga att synliggöra för att utveckla förskolebarns förståelse och 

begreppsanvändning vad gäller lärandeobjektet geometriska former. Detta redovisas utifrån en 

sammanställning av de två undervisningstillfällena där leken “Geometrisk sallad” med fasta 

regler och varierande geometriska former användes som pedagogiskt verktyg.  

 

  5.1 Undervisningstillfälle 1: Hypotetiska kritiska aspekter för lärandeobjektet 

  Undervisningstillfälle 1 (inklusive förkunskapstest och eftertest) genomfördes med 8 barn 

(barngrupp A) och filmades 42 minuter. Vi började processen med att välja ut lärandeobjektet i 

form av geometriska former och fokuserade på barnens förmåga att urskilja och benämna dessa. 

Inför det första undervisningstillfället formulerade vi hypotetiska kritiska aspekter som blev 

grunden till vår planering: 

● att kunna urskilja olika geometriska former 

● att kunna använda de geometriska formernas rätta benämningar 

● att kunna relatera de geometriska formerna till matematik       

   Vi skapade även de variationsmönster som skulle hjälpa barnen att urskilja dessa aspekter: 

generalisering och separation. Vi använde generalisering för att visa att det finns olika varianter 

av samma sak, exempelvis när barnen fick veta att både en kvadrat och en rektangel är 

fyrhörningar eftersom båda har fyra hörn. Separation användes genom att behålla begreppet 

geometriska former oförändrat och variera själva formerna: kvadrat, rektangel, triangel och 

cirkel. För att undersöka barnens tidigare kunskaper om lärandeobjektet genomförde vi ett 

förkunskapstest innan undervisningen startade. Under förkunskapstestet satt alla barn i en ring 

och tittade på bildkort med samtliga geometriska former en i taget och barnen fick ställa 
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hypoteser om vad det är för figurer samt vad de heter. Här lyssnade, upprepade och bekräftade vi 

utan att rätta till barnens svar eller utmana dem att använda de rätta benämningarna.    

  Aktiviteten i undervisningstillfället genomfördes i form av en lek med fasta regler med 

varierande geometriska former: kvadrat, rektangel, triangel och cirkel. Det visade sig i 

förkunskapstestet att endast hälften av alla deltagare kunde urskilja och använda de korrekta 

benämningarna på de geometriska formerna. Här följer ett utdrag ur empirin: 

 

/.../ “-Vet ni vad det är för figur?”(jag håller upp ett kort med en triangel) -Det här är 

en fyrkant!” svarar ett barn och ett annat säger: “-Nej”, det är en trekant!”. “- 

Trehörning!”, “-Triangel!” ropar flera barn upp /.../. 

  

  Resultatet visade även att begreppet geometrisk var nytt för de flesta av barnen som deltog i 

studien. Många olika variationer av detta begrepp dök upp under lekens gång och många barn 

valde att undvika det svåra begreppet genom att bara säga“Sallad!” eller enbart lyfta upp 

bildkortet när de skulle ropa så att alla skulle byta stol. Undervisningstillfället avslutades med ett 

eftertest i form av en diskussion där vi gick igenom alla figurer en gång till för att kunna 

synliggöra barnens lärande.  

  Analysen gjordes med avseende på lärandeobjektet, dvs. att urskilja de valda geometriska 

formerna och använda deras rätta benämningar. Resultatet påvisade att barnen inte visste om att 

de hade arbetat med matematik. Detta kan enkelt förklaras med att vi hade gått igenom lekens 

regler utan att nämna för barnen att det handlade om matematik och geometri. Det innebär att vi 

tog för givet att barnen skulle veta vilket ämne de hade arbetat med och på så sätt blev det 

problematiskt för dem att lära sig. Barnen hade även svårt för att urskilja och benämna vissa 

snarlika geometriska former och deras egenskaper. För att ta reda på vad som skulle förbättras 

till nästa undervisningstillfälle ställde vi oss frågan: Vad behöver barnen kunna få kunskap om, 

dvs. vad är avgörande för att förstå och kunna använda de korrekta matematiska begreppen?  

    Analysprocessen ledde till att vi kunde finna nya kritiska aspekter: 

● att kunna urskilja plana och tredimensionella figurer  

● att använda de rätta geometriska begreppen och benämningarna 

● att förstå att geometriska former och figurer tillhör geometri, som är en del av matematik 

● att få mer stöd och utmaning från oss 
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  Som tidigare poängterats, är successionen avgörande i denna typ av studier eftersom planering 

av nästa undervisningstillfälle utformas med hänsyn till analys av det föregående. Detta innebär 

att det andra undervisningstillfället utformades med hänsyn till de ovannämnda aspekterna. Vi 

kom fram till att vi behövde ge barnen mer verbalt stöd genom att förklara att vi arbetade med 

geometriska former som tillhör geometri, som är en del av matematik; vi behövde också 

synliggöra skillnader mellan olika geometriska figurer samt att rätta till barnens svar och utmana 

dem att uttala även de svåra begreppen under lekens gång.  

 

  5.2 Undervisningstillfälle 2: Separation, generalisering och kontrast som 

variationsmönster i undervisningen 

  Undervisningstillfälle 2 genomfördes med 8 andra barn (barngrupp B) som spelades in och 

varade 29 minuter (inklusive förkunskapstest och eftertest). Även detta undervisningstillfället 

började med ett förkunskapstest för att se vad barnen kunde om studiens lärandeobjekt. 

Resultatet visade att alla deltagarna i barngrupp B kunde urskilja och benämna de plana 

geometriska figurerna till skillnad från deltagarna i barngrupp A. Dessutom uttryckte ett barn att 

det var: “Lätt som en plätt!” när vi gick igenom de plana figurerna vi använt i 

undervisningstillfälle 1.  

  I undervisningen letade vi efter de mönster av variation som var nödvändiga för att barnen 

skulle kunna urskilja det som varierar. De mönster av variation vi har arbetat med är separation, 

generalisering och kontrast. Exempelvis blev begreppet ”geometriska former” förnimbar genom 

separation då det bevarades konstant medan de geometriska figurer varierades i form av kvadrat, 

rektangel, triangel och cirkel i undervisningstillfälle 1 och kub, rätblock, cylinder och tetraeder i 

undervisningstillfälle 2.  

  Med barngrupp B hade vi reviderat undervisningen och förtydligat för barnen att det var en 

matematikundervisning om geometriska former:   

 

/.../ “-Vet ni vad detta är?” (Jag håller upp bildkort med samtliga geometriska former) “-

Former!” (barnen skriker i kör). “-Det stämmer!, (bekräftar jag och fortsätter) “-Vi ska ha 

en matematiskt lek och detta är geometriska figurer eller former. /.../jag  
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  Vid analysen av resultatet från undervisningstillfälle 1 kom vi fram till att vi skulle 

medvetandegöra barnen om skillnader mellan liknande geometriska former och figurer. Detta 

kunde till exempel möjliggöras genom att förklara att en kvadrat faktiskt inte är samma sak som 

en kub, dvs. genom att sätta begreppen i kontrast till varandra: 

 

/.../ Jag håller upp ett bildkort med en kvadrat och frågar: “- Vad är detta för figur?” “-

Kvadrat!” , “-Fyrkant!” “-Jag tycker också det här är en kvadrat!”(ropar barnen upp en 

efter en). 

”- Bra! Det här är en kvadrat... Vi ska titta på en annan figur som är lite annorlunda ... 

Vet ni vad den heter? (säger jag och håller upp bildkortet med en kub) , “-Jag tycker det 

är en fyrkant OCH kvadrat!” (jag upprepar barnens svar, bekräftar och fortsätter: “Ok, på 

det matematiska språket heter den här figuren kub och det är en 3D-figur till skillnad från 

kvadraten..../.../.  

 

  För att kunna ta reda på vad barnen hade lärt sig gjordes eftertestet där vi gick igenom de 

geometriska formerna en gång till. Analysen av resultaten ledde till att vi kunde få syn på att 

barns förståelse och begreppsanvändning vad gäller lärandeobjektet kunde utvecklas när vi 

utmanade barnen att uttala de rätta matematiska begreppen. Vi upplevde att studiens 

lärandeobjekt med utgångspunkt i att urskilja barngruppens förkunskaper och förmågor öppnade 

upp för olika dimensioner av variation i vår undervisning. Dessa mönster av variation var 

nödvändiga för att vi skulle få möjlighet att se de kritiska aspekterna och därmed utveckla barns 

lärande om de geometriska formerna. Exempelvis när vi lät barnen att jämföra kvadrat och kub 

kunde vi se att de kunde urskilja skillnaderna mellan dessa figurer. Vi visade bildkorten och 

ställde olika frågor till barnen: -Vad är det för form? -Vad heter den? och  -Ser ni vad det är för 

skillnad mellan dessa två figurer? så att barnen kunde se och få förståelse för att det finns flera 

olika sätt att förstå de geometriska formerna. Det vi gjorde annorlunda i undervisningstillfälle 2 

till skillnad från undervisningstillfälle 1 var att vi utmanade barnen att uttala begreppet 

geometrisk, vilket flera barn i båda barngrupper visade sig ha svårigheter med.:  

 

/.../  Ett barn försöker säga “geometrisk” flera gånger när kompisen säger:“- Men man 

kan också säga “sallad” för det andra är ett svårt ord!” Och jag svarar barnet: 
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“- Fast det är viktigt att lära sig svåra ord och ni ska säga “GEOMETRISK sallad” ./.../  

 

  Vi insåg även att vårt stöd och sätt att bemöta, bekräfta och utmana barnen i den matematiska 

kommunikationen hade inverkan på barns lärande. Detta kunde vi se när barnen diskuterade de 

matematiska begreppen under leken och lärde sig av varandra mer än vi från början antog att de 

skulle göra. Under analysen kunde vi även se att barnen rättade till och hjälpte varandra genom 

att stimulera sina kamrater till att uttala de svåra begreppen, både under själva leken och i ett 

eftertest: 

 

      /.../ “- Det här är en KVADRAT, ingen FYRKANT!”, “-Nähä, det här en KUB och inte en 

KVADRAT!” /.../  och:  /.../ “- Du måste säga GEOMETRISK !”/.../ 

 

  Efter analysen av studiens resultat kunde vi konstatera att barnen lärde sig urskilja de olika 

geometriska formerna, att uttala desras korrekta benämningar och dessutom relatera dem till 

matematik. Tolkningen av resultatet ledde oss till följande slutsatser: att de kritiska aspekterna 

som är avgörande för barns matematiska lärande var: att kunna använda de rätta begreppen vid 

benämning av olika geometriska former; att kunna urskilja plana och tredimensionella figurer; att 

förstå att geometriska former och figurer tillhör geometri, som är en del av matematik; att få stöd 

och utmaning från oss. De tre variationsmönster (separation, generalisering och kontrast) som vi 

har arbetat med hade gjort det möjligt för barnen i studien att utveckla deras förståelse och 

korrekta benämningar av geometriska former. Undervisningsformen och användningen av lek 

som verktyg var mycket uppskattad av barnen, då de skrattade, sa att det var roligt och frågade 

om de kunde ta med sina kompisar som gärna ville vara med eftersom det var “-Bästa leken!”.  

 

 6. Diskussion  

  I följande avsnitt diskuteras de resultat vi har fått fram i relation till studiens syfte, 

frågeställning och tidigare forskning tematiserat under följande rubriker: Lek, lärande och 

undervisning, Matematik i förskolan och Att få uppleva skillnader. 
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  6.1 Lek, lärande och undervisning 

   Utifrån våra tidigare erfarenheter har vi inte sett att leken används så mycket i förskolans 

matematik, men i vår studie visade sig detta vara ett vinnande koncept. Med tanke på att 

undervisningsbegreppet är högst aktuellt i förskolans reviderade läroplan hade vi för avsikt att 

presentera hur ett undervisningstillfälle med lek som verktyg kan bedrivas. Att använda lek som 

verktyg i vår undervisning anser vi hade en positiv effekt ur ett variationsteoretiskt perspektiv då 

det hjälpte oss att rikta barnens uppmärksamhet genom att på ett lustfyllt sätt bjuda in till 

undervisning där barnen fick möjlighet att erfara olika sätt att uppleva och förstå lärandeobjektet. 

I studien har vi intagit rollen både som lärare och forskare och det har påverkat studiens 

genomförande och dess resultat. Att ha två roller har varit både en tillgång och en utmaning. 

Dessa roller kräver olika förmågor eftersom lärarrollen innebär ett stort fokus på aktiviteten och 

närvarandet, medans forskarrollen handlar mer om analys, reflektion och förmågan att distansera 

sig från data. Eftersom det är problematiskt att undervisa och observera samtidigt har vi växlat 

mellan lärar-och forskarrollerna vid de olika undervisningstillfällena, dvs. vid ett 

undervisningstillfälle tog en av oss en lärarroll och den andra forskarrollen och tvärtom vid nästa 

undervisningstillfälle. Lampert (1990) var en av de första som forskade på sin egen undervisning 

och påpekade att kunskapen om att undervisa och kunskapen om att analysera undervisningen är 

olika slags kunskap, men att detta i sig blir en tillgång. I en learning study är det inte lärarens 

undervisning som studeras, utan fokuset ligger på hur lärandeobjektet och de kritiska aspekterna 

hanteras för att möjliggöra lärandet för barnen. 

 Vi valde att genomföra vår undervisning i form av en lek eftersom leken är central i förskolans 

verksamhet då den ger möjlighet att låta barnen möta varandra, miljö, material och olika 

fenomen. Flera olika aspekter av lärande ingår i leken som ofta kopplas ihop med barnens 

utveckling (Hildén, 2018). I leken “Geometrisk sallad” fick barnen möjlighet att utforska och 

undersöka, träna samspel, öva sin kroppsuppfattning och koordination samt utveckla empati för 

varandra och sin kreativa förmåga. Vi upplevde att leken var språkutvecklande, då barnens 

kommunikativa och reflektiva förmågor utvecklades när de diskuterade de geometriska 

formerna. Pramling & Wallerstedt (2019) pratar om att vara öppen för lekens mångfacettering, 

det vill säga att förstå att leken kan ta sig uttryck på många olika sätt, som en angelägen 

förutsättning för att kunna kombinera lek och lärande vid undervisning i förskolan. Studiens 

kunskapsbidrag blir att redovisa vilken effekt variationen av innehållet i vår egen undervisning 
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har på förskolebarns matematiska lärande. Detta genomfördes genom att kombinera lek och 

matematik i studiens undervisningstillfällena med hjälp av variationsteoretiskt perspektiv. 

 Många dagliga tillfällen och situationer uppstår som kan utvecklas till lekbaserad undervisning 

med stöd av en närvarande förskollärare. Under analysen av det första undervisningstillfället 

blev det tydligt att vi var närvarande men inte utmanade barnen att använda de korrekta 

matematiska begreppen. Vid analysen av andra undervisningstillfället såg vi tydligt resultat av 

vad upprepning och stöttning hade för effekt på barns lärande när det gäller att benämna de 

geometriska formerna. Ett undervisningstillfälle med utgångspunkt i barngruppens förkunskaper 

och förmågor öppnade upp för olika dimensioner av variation i vår undervisning, vilket även 

Marton, Runesson och Tsui (2004) har uppmärksammat i sin studie. 

   I vår undervisning utgick vi från läroplanen där betydelsen av leken och begreppet 

undervisning i förskolans kontext förtydligats och förstärkts och även ett ökat ansvar för 

förskollärare har specificerats (SKOLFS, 2018:50). Begreppet undervisning har väckt många 

tankar och känslor ibland verksamma förskollärare då det ofta associeras med skolans 

katederundervisning. En sådan uppfattning om begreppet undervisning gör det svårt att se hur 

undervisningen skulle kunna bedrivas i förskolan, eftersom förskolans pedagogik skiljer sig 

markant från grunsskolans eller övriga nivåer i utbildningssysteme. Björklund, et al., (2018) 

poängterar att lärande och undervisning ofta blandas samman och menar att dessa två begrepp 

inte är synonymer. Forskarna (ibid.) definierar barns lärande som ett resultat av vad de varit med 

om och upplevt i en undervisning som de har genomgått. Problemet med bristande 

måluppfyllelse rapporteras även i Skolinspektionens (2018) senaste granskning. Därför har 

Hildén (2018) på uppdrag av Skolverket utarbetat ett underlag till texten som innehåller konkreta 

utgångspunkter och är tänkt att tjäna som förslagsunderlag för diskussioner i förskolans arbetslag 

om begreppet undervisning. I texten betonas det att undervisning i förskolan alltid ska vara något 

som genomförs tillsammans med barnen, vilket även Pramling och Wallerstedt (2019) lyfter 

fram i sin studie. Barnen ska ges inflytande, de ska vara delaktiga och aktiva tillsammans med 

verksamma pedagoger i förskolan. Det uppstår emellertid ett pedagogiskt dilemma som innebär 

en stor utmaning för förskollärare. Det är nämnligen så att läroplanen tydligt framhåller att 

pedagogisk praxis bör baseras på barnens intressen och idéer, men samtidigt säger att lärare har 

ett ansvar att planera och genomföra undervisning med specifika lärandeobjekt som anses vara 

viktiga för barnets utveckling (Björklund & Barendregt, 2016). Undervisning i förskolan skall 
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alltså riktas mot målen i förskolans läroplan och byggas på kommunikation, dialog och samspel 

tillsammans med barnen. Det gäller således att hitta balans mellan dessa till synes motstridiga 

sidor av styrdokumentet.  Eftersom läroplanens revidering är såpass ny anser vi att detta är något 

som behöver sjunka in och beprövas för att senare kunna se utveckligen. Denna studien är ett 

försök till att hitta denna balansen. 

  

    6.2 Matematik i förskolan 

  Förskolebarnens informella matematiska erfarenheter har visat sig ha stor inverkan på deras 

fortsatta matematiska utveckling senare i skolan därför är förskolans arbete grundläggande i 

barns liv (Björklund, 2007; Elofsson, 2017; Gejard, 2018; Lundström, 2015 & Reis, 2011). 

Matematikdidaktikens innehåll i förskolans ständigt reviderade läroplan indikerar hur 

betydelsefull matematikundervisning i förskolan är och hur den kan tillämpas i praktiken 

(Skolverket, 2018). DeGroot (2012) skriver att det bara är en fråga om tid innan målspecifika 

utvärderingar även krävs i förskolans verksamhet, vilket vi också anar att vi behöver vara 

förberedda på i framtiden. För att utvecklingen ska gå framåt i den takt som visar sig vara 

nödvändig, är vidare forskning och utbildade förskollärare nödvändiga för att professionalisera 

yrkets avgörande roll. Därmed anser vi att studiens resultat kan vara bidragande till med 

empiriskt grundad och teoretiskt kunskap om förskolebarns matematiska lärande. 

   Bäckman (2015) och Lundström (2015) hävdar att förskolebarns matematiska lärande oftast 

sker genom lek och interaktion med andra barn och vuxna, således har vi kommit fram till att det 

är oerhört betydelsefullt för barnen att ha kompetenta och lyhörda förskollärare i sin omgivning. 

För att kunna lära sig måste barnen utmanas att se på något från ett nytt perspektiv (Delacour, 

2012) och det som sker är att barnets sätt att tänka förändras med den nya erfarenheten och 

barnet lär sig något nytt (Björklund, 2007 & Reis, 2011). Detta innebär att förskollärares 

matematiska och didaktiska kompetenser och förhållningssätt till barns utforskande och 

kommunikation kan gynna barns matematiska utveckling och kunskapsbyggande (Lundström, 

2015).  

 Genom att inta olika roller vid undervisningstillfällena fick vi möjligheten att undersöka vår 

egen och varandras undervisning utifrån båda perspektiv. Dels att vi kunde distansera oss från 

data och observera, men även analysera och reflektera över vår egen och varandras undervisning 

utifrån forskarperspektivet. Genom att utgå från variationsteorin utifrån lärarrollen i denna studie 
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har vi lärt oss att uppmärksamma förskolebarn på de kritiska aspekterna i en lekbaserad 

undervisning. Palmer (2012) och Delacour (2012) lyfter fram hur flera sidor av en undervisning 

ökar lärandet hos barn när vi tillvaratar barns intressen och utmanar dem utifrån olika material, 

aktiviteter och begrepp vilket vi strävade efter i denna studie. Vi valde att utgå från en för barnen 

välkänd lek för att göra deras lärande meninigsfullt. Vi inkluderade alla barn med stöd av 

bildkorten med de geomertiska formerna. Vi utmanade barnen genom att välja ut några plana och 

tredimensionella figurer. Resultatet av denna studie visade att vår närvaro och stöttande i leken 

hade positiv effekt när vi utmanade barnen att uttala och upprepa de rätta begreppen, exempelvis 

det svåra ordet geometrisk. Till exempel antog vi att barnen i barngrupp A kände till begreppen 

men vid första analysen insåg vi att vi behövde stötta dem verbalt och inte bara vara passiva i 

leken. Detta förbättrade vi till undervisningstillfälle 2 med barngrupp B vilket kan kopplas till 

tidigare forskning (Jonsson, 2016) om att närvanade pedagoger har en avgörande roll för barns 

lärande. Levines et al. (2010) studie pekar på att verbala etiketter främjar kategoribildning 

genom att rikta uppmärksamhet till en märkt dimension och genom att bjuda in jämförelser 

mellan uppsättningar av olika föremål. De tre variationsmönsterna separation, generalisering 

och kontrast som användes i studien gav därför ett framgångsrikt resultat. Resultaten av studien 

visar att barnen lärde sig att urskilja och benämna geometriska former samt relatera dem till det 

matematiska ämnet. Barnens egna och kamraternas matematiska kompetenser fungerade även 

som en resurs i lek och samspel när de stöttade och hjälpte varandra. Eftersom vi var väl 

medvetna om att förskollärares attityder, ämneskunskaper och deras sätt att hantera innehållet i 

undervisningen har direkt inverkan på barns lärande (Anders & Rossbachs, 2015; Bates, Latham 

& Kim, 2013; Çelik, 2017; In Hong, 2013; Gerde et al., 2018; Johnson & VanderSandt, 2011; 

Lee, 2018) eftersträvade vi en positiv inställning till det matematiska ämnet i vår studie. Detta 

ledde till att vi hade lyckats att väcka barnens intresse för geometriska former och till 

matematiken i sin helhet.  

  Flera studieresultat indikerar att barns förståelse kring det matematiska ämnet sker i samband 

med de vuxnas användning av de rätta matematiska begreppen (Li et al., 2013; Purpura & Reid, 

2016; Wagner et al., 2015). Med andra ord är språket avgörande för att barn ska kunna lära sig 

matematiska begrepp. Barnens förmåga att benämna de rätta begreppen på geometriska former 

konstruerades med det verbala stödet från oss när vi utförde vår studie. Forskarna Purpura och 

Reid (2016) påpekar även att språket har den centrala funktionen som hjälper att särskilja den 
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symboliska räkneförmågan från det mer primitiva icke-symboliska approximativa 

antalsuppfattingsförmåga som antas vara medfödd. Resultat av många andra studier tyder på att 

språkliga signaler har betydelsen för barns begreppsförvärv och indikerar att både 

vårdnadshavare och förskollärarnas användning av de matematiska begrepp är betydelsefulla för 

barns matematiska lärande (Levine et al., 2010; Li et al., 2013; Wagner et al., 2015). Detta kunde 

undersökas genom att jämföra studiens resultat från båda undervisningstillfällen som pekar på att 

majoriteten av barnen i barngrupp B kunde urskilja och använda de korrekta begreppen på 

geometriska former i eftertest, till skillnad från deltagarna i barngrupp A som hade fått mindre 

stöd från oss. Studiens resultat kan refereras till tidigare forskningar (Björklund & Barendregt, 

2016; Björklund, Pramling Samuelsson & Reis, 2018 och Pramling & Wallerstedt, 2019) och 

tolkas på följande sätt: genom att stimulera barnen på ett målstyrt sätt och uppmärksamma 

kritiska aspekter i studiens lekbaserade undervisning hade vi gjort det möjligt för dem att lära sig 

och träna på att uttala de korrekta matematiska begreppen. 

 

   6.3 Att få uppleva skillnader 

  Variationsteorin är ett effektivt sätt att lyfta fram de kritiska aspekterna som är avgörande för 

barns lärande i en förskolemiljö (Pramling Samuelsson & Pramling, 2016) därför valde vi att ta 

avstamp i det perspektivet om lärande. Genom att använda variationsteorin som metod och 

redskap i vår planering, undervisning och utvärdering har vi tillsammans kunnat utveckla både 

vårt eget och de lärandes perspektiv i undervisningen med vetenskaplig fokus på lärande. 

Variationsteori är inriktat på undervisning och lärande samt på hur lärare kan hjälpa barnen att 

förstå ett fenomen på ett visst sätt. (Wallerstedt, 2010).  Syftet i studien var att undersöka vilken 

effekt variationen av innehållet i vår egen undervisning har på förskolebarns matematiska 

lärande.  I studien varierade vi lärandeobjekt och använde olika variationsmönster för att skapa 

de optimala förutsättningarna i vår undervisning för förskolebarns matematiska lärande om 

geometriska former. Grundtanken bakom variationsteorin "Du kan inte veta vad något är utan att 

veta vad det inte är" (Lo, 2014, s.7) inspirerade oss i denna studie. Enligt Vikström (2005) 

innebär det att vi måste uppleva något som står i kontrast till våra tidigare erfarenheter för att 

förstå vad något är eller inte är. Genom att skapa möjligheter för barn i studien att uppleva 

kontrasten mellan två geometriska former samtidigt, till exempel kvadrat och kub, kunde de 

erfara tydliga skillnader mellan dessa figurer. Utifrån variationsteoretiskt perspektiv innebär det 
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att vi hade förbättrat förutsättningar för barns lärande genom att låta dem att jämföra, upptäcka 

skillnader och uppleva variationer av de geometriska formerna på ett annat sätt (Magnusson & 

Maunula, 2013; Runesson, 2006). Eftersom vi valde att spela in undervisningstillfällena kunde vi 

pausa och gå tillbaka för att definiera de kritiska aspekterna som skulle behöva synliggöras för 

barnen. Detta val av metod visade sig vara det mest fördelaktiga för vår studie för att få syn på så 

mycket som möjligt i den stundtals fartfyllda leken som undervisningen genomfördes i. 

   Vår ambition var att anpassa learning study-modellen i denna studie för förskolans strävansmål 

som anger inriktningen på förskolans arbete och som skiljer sig från de målstyrda lärandeobjekt i 

skolan (Skolverket, 2018). Vilket innebär att det är svårare och därför viktigare för förskollärare 

att veta vad barnen kan urskilja i en undervisningssituation eftersom förskolebarns förförståelser 

skiljer sig mer från förskollärares än vad de gör för skolbarn och deras lärare (Ljung-Djärf & 

Holmqvist Olander, 2013). Vi blev dock positivt överraskade av att denna studie har inte bara 

ökat barnens matematiska lärande, utan även vårt sätt att lära ut eftersom vi har lärt oss att utgå 

från ett variationsteoretiskt perspektiv och att göra en form av en learning study i förskolan. 

Studiens resultat indikerar att barnen hade lärt sig om de geometriska formerna och dess 

benämningar till exempel när de lärde sig se skillnad på kvadrat, rektangel och kub som till synes 

kan se ganska lika ut. Det är när vi ser resultaten av studien lär vi oss att anpassa våra aktiviteter 

till barnens inlärningsförmågor, vilket är syftet med en learning study. 

  Vi har intentionen att lyfta fram de kritiska aspekterna som möjliggjorde för barnen att lära sig 

om studiens lärandeobjekt. I studiens cykliska process samarbetade vi och planerade utifrån 

barnens förkunskaper. Vår undervisning analyserades, korrigerades och barnens förståelse och 

nya kunskaper utefter eftertest synliggjordes noga. Med stöd av bildkort med text kunde vi 

inkludera fler barn i vår undervisning. När vi avgränsade de geometriska formerna till några få, 

kände vi att vi kunde gå på djupet med dem och inte göra det för svårt genom att välja för 

många. I våra undervisningssituationer använde vi lek som verktyg då vi ser leken som central i 

utbildningen i förskolan som gör barns lärande lustfyllt och meningsfullt. Vi var aktiva deltagare 

under lekens gång och stöttade dem genom att använda de rätta begreppen och benämningarna. 

Eftersom vår upprepade lek var tagen ur den välkända leken “Fruktsallad” vad det lättare för oss 

och barnen att förstå hur den gick till. Leken kunde modifieras ytterligare för att anpassas till vad 

barnen behövde för att kunna lära sig det vi hade tänkt. I vår studies eftertest kunde vi se att 

barnen lärde sig vad geometriska former är och hur de benämns. Vi kan även konstatera att barn 
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lär sig om vi förskollärare är beredda att systematiskt undersöka vad det är i vår undervisning 

som gör skillnad på om barnen lär sig eller inte. Under studiens gång hade vi hypoteser kring vad 

som kunde vara kritiskt för att lära sig geometriska former men detta fick hela tiden förfinas och 

förändras när vi upplevde de deltagande barnens agerande sammanställdes i analysen. Till 

exempel hade vi inte på förhand föreställt oss att de inte hört ordet geometrisk och att de hade så 

svårt för att uttala det. I denna studie fick vi lära oss att se på skillnader och inte likheter i vår 

undervisning. 

 

7. Slutsats  

  Denna studie med avstamp i variationsteori inspirerades av learning study och genomfördes på 

två olika förskolor i Södra Sverige. Syftet med studien var att skapa en fördjupad förståelse av 

vilken effekt har variationen av innehållet i vår egen undervisning på förskolebarns matematiska 

lärande. Det gjorde vi genom att undersöka och synliggöra de kritiska aspekterna i barns lärande 

avseende förmågan att urskilja och benämna geometriska former med lek som verktyg. Studiens 

resultat pekar ut följande kritiska aspekter som var avgörande för de valda barngruppernas 

matematiska lärande:  

● Barn behöver veta att de arbetar med geometriska former som är en del av matematik.   

● Barn behöver veta att det finns olika geometriska figurer som kan se liknande ut samt 

urskilja relationen mellan figurernas olika egenskaper och hur de förhåller sig till 

varandra och till helheten. 

● Barn behöver lära sig använda de geometriska formernas rätta benämningar 

  Under studiens gång blev vi medvetna om våra egna antaganden om barns matematiska lärande, 

liksom egna svårigheter att styra och behålla barnens fokus på ett förutbestämt lärandeobjekt i 

undervisningssituationer, ge barnen det rätta svaret och bedöma deras utveckling, trots att vi ville 

lära oss om och från learning study-modellen. Det blev möjligt för oss att ompröva våra 

antaganden om barns lärande genom en strukturerad analys av barnens utveckling i studiens 

cykliska process. Vår förmåga att hantera innehållet på ett mer fokuserat och målinriktat sätt 

förbättrade sig, eftersom vi använde variationsteori som pedagogiskt verktyg. Samtidigt 

förbättrades även barnens testresultat. Studiens resultat indikerar även att undervisningens 

variationsmönster hade betydelse för på vilka sätt en lek fungerar som redskap för att synliggöra 

kritiska aspekter i en undervisning i förskolan. Eftersom lek är en central aktivitet i förskolan är 
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förskollärarens förmåga att agera och använda sig av lek avgörande för att skapa denna typ av 

undervisning (Pramling Wallerstedt, 2019).  

    Vi anser att det är svårare i förskolan än i skolan att definiera avsedda lärandemål, behålla 

fokus på innehåll och utvärdera läranderesultat på ett effektivt sätt, men learning study-modellen 

kan med några justeringar tillämpas i förskolan. Förskolebarns unga ålder exempelvis bör 

beaktas vid planering och genomförande av ett learning study-projekt eftersom små barn tappar 

intresse snabbare än äldre skolbarn. I undervisningen måste förskollärare utgå ifrån det barnen 

faktiskt vet eller tror om lärandeobjektet och därefter planera undervisningstillfället. Resultatet 

av studien föreslår därför att learning study är en fördelaktig metod för att göra förskollärarna 

medvetna inte bara om vad det kan innebära att lära sig ett visst och begränsat lärandeobjekt, 

men också att verktyget kan justeras på något sätt för att undvika en krock mellan förskolan och 

skolan. 

  

8. Didaktiska implikationer  

  Eftersom vi hade uppmärksammat att variationsteoretiskt perspektiv och learning study var 

relativt nytt och inte hade praktiseras så ofta i förskolan var intentionen med denna studie att 

undersöka vilken effekt variationen av innehållet i vår undervisning har på förskolebarns 

matematiska lärande. Studiens resultat visade att learning study passade bra i förskolan och att 

deltagarna i studien kunde dra nytta av den. Studiens resultat visade dock också ett behov av att 

anpassa modellen för barns förutsättningar i varje förskoleverksamhet. Ofta är det 

kunskapsutvecklingen hos de barn som har svagast utvecklad förförståelse som gynnas mest i en 

learning study, även om arbetet inte specifikt riktar sig till just denna grupp. 

  I denna studie har vi fokuserat på ett specifikt innehåll – geometriska former- och anser att 

studiens resultat kan bidra till framtida studier i förskolan inom området matematik. Resultatet 

kan även vara användbart för förskollärare för att prova de variationsmönster som vi använde i 

studien i sin undervisning eftersom de skulle kunna vara användbara för urskiljning av nya 

kritiska aspekter i andra barngrupper. Fusion som mönster av variation har vi inte arbetat med i 

denna studie, men den skulle kunna användas i vidare forskning. Exempelvis om det finns flera 

kritiska aspekter som behöver urskiljas samtidigt för att barn ska kunna se något på ett visst sätt 

måste dessa aspekter presenteras vid samma tillfälle. Således kan fusionen av begrepp triangel 

och kvadrat eller begrepp rektangel och rätblock ge möjligheter till ett bredare förståelse av båda 
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begreppen. Detta innebär att vi kan visa barnen att en kvadrat kan byggas med hjälp av flera 

trianglar eller att en rätblock kan innehålla flera rektanglar osv. Föreliggande studie bidrar också 

med kunskap om vad ett specifikt kunnande innebär när det gäller att lära sig att urskilja och 

benämna geometriska former samt kunna länka dessa till matematik. De kritiska aspekterna av 

geometriska former som lyftes upp i studien kan hjälpa förskollärare att få kunskap om barns 

matematiska lärande och även få insikt om och undvika de förgivettaganden som vi stötte på 

inom detta område. Tillsammans med kollegor skulle de kunna diskutera och reflektera över 

studiens resultat när de planerar sin egna undervisning. Studiens resultat kan även ha relevans för 

förskollärarstudenter. Exempelvis kan de kritiska aspekterna och variationsmönster som beskrivs 

i studien vara till hjälp för att lära sig planera och genomföra matematikundervisning där viktiga 

aspekter av geometriska former möjliggörs för barnen att urskilja. Studiens resultat är 

kontextuellt och grundar sig på våra egna samt de deltagande barnens förkunskaper och 

erfarenheter. Detta innebär att det hade blivit ett annat resultat om studien hade genomförts av 

andra förskollärare med andra deltagare. Studien har dock bidragit till en utveckling av kunnande 

om hur vi som förskollärare kan använda variationsteori och learning study-metoden i förskolan.  

  Vårt mål med detta arbetet är att inspirera andra förskollärare till att arbeta mer med matematik 

och våga utmana sig själva med stöd av nya perspektiv.  

 

9.  Förslag på vidare forskning   

  Arbetet med denna formen av learning study har definitivt ökat vårt intresse för den här 

metoden samt väckt många tankar och frågor som skulle kunna besvaras genom vidare 

forskning. Det hade varit önskvärt att ta tillvara på kunskaper om vårt kollegiala lärande från 

denna studie och göra en ny fullbordad learning study med ett fördröjt eftertest. Det skulle också 

vara intressant att använda sig av det fjärde variationsmönstet fusion och undersöka om vilken 

betydelse förskollärares olika sätt att behandla innehållet i sin undervisning har för barns lärande. 

En annan fråga vi undrar över om det spelar någon roll för barns lärande vilka variationsmönster 

vi använder samt i vilken ordning och omfattning vi introducerar de olika lärandeobjekten. 

Undervisningen om geometriska former i ännu yngre åldrar skulle också kunna studeras.  
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11. Bilagor  

 

Bilaga 1 

 

Information till dig som är vårdnadshavare: 

 

Hej! 

                                                                                                     

Vi läser nu sista kursen till förskollärare på Högskolan i Halmstad och just nu skriver vi 

vårt examensarbete som handlar om matematikundervisning. För att kunna samla in 

material till vår studie behöver vi dokumentera en aktivitet som utförs med barnen. 

Dokumentationen ska ske med hjälp av videoinspelning. Det insamlade materialet 

kommer att användas på ett sådant sätt att barnen inte kan identifieras och kommer 

endast användas av oss för detta utbildningsändamål och videon ska raderas efter 

genomförd studie. 

Barnen kommer att få information om deras rättigheter innan videoinspelningen och har 

under hela processen rätt att avbryta om de inte vill vara med. 

Tack på förhand! 

  

Mvh Heidi och Elena 

Om Ni undrar över något, vänligen hör av er via mejl: 

Student: Heidi Lind e-mail: heidi.lind@hotmail.com 

Student: Elena Sysenko e-mail: elesys16@student.hh.se   

Ansvarig lärare vid Högskolan i Halmstad: Jonnie Eriksson jonnie.eriksson@hh.se 

  

För att vi skall kunna påbörja vårt arbete behöver vi svar så snart som möjligt om ditt 

ställningstagande. Kryssa i JA eller NEJ nedan och skriv under. Klipp av svarstalongen 

och lämna in senast 30 april. 

✂– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – 

(    ) JA, jag/vi ger tillstånd för mitt barn att delta i aktiviteter som dokumenteras 

(    ) NEJ, jag/vi vill inte att mitt barn deltar i aktiviteter som dokumenteras 

 

Vårdnadshavare till barn: ______________________   

 

  

Datum: __________     Underskrift: ___________________________ 

 

 



 

 
 

Bilaga 2  

 

Förkunskapstest- & eftertestfrågor: 

Frågor vi ställde till barnen innan undervisningstillfället: 

-Vet ni vad vi jobbar med? 

-Vet ni vad geometriska former är? 

-Vet ni vad denna formen heter? (tittar på bildkort) 

-Ser ni vad det är för skillnad mellan dessa två figurer? (jämför två bildkort på liknande former)  

 

Analysfrågor:  

-Vilka förmågor behöver barnen förstå/få syn på för att utvecklas? 

-Vad innebär det att förstå detta? 

-Vilka aspekter av innehållet är kritiska för att barnen skall lära sig geometriska former? 

-  Vad är det som tas för givet? 
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