MATEMATIKUNDERVISNING
SOM PLANERAD OCH
SPONTAN
– FÖRSKOLLÄRARES RESONEMANG OM
UNDERVISNING, MATEMATIK OCH
PLANERING I FÖRSKOLAN
Grund
Pedagogiskt arbete
Sophie Noborg
Angelica Olsson
2019-FÖRSK-G83

Program: Förskollärarprogrammet
Svensk titel: Matematikundervisning som planerad och spontanFörskollärares resonemang om undervisning, matematik och planering i
förskolan
Engelsk titel: Mathematics teaching as planned and spotaneous –Preschool
teacher’s reasoning about teaching, mathematics and planning in preschool
Utgivningsår: 2019
Författare: Sophie Noborg och Angelica Olsson
Handledare: Agneta Thörner
Examinator: Sonja Kihlström
Nyckelord: Förskola, undervisning, matematik, planering, spontan
____________________________________________________________

Sammanfattning
Inledning
Tidigare forskning beskriver relationer mellan planering och undervisning samt
relationen mellan matematik och undervisning i förskolan. Dessutom finns tidigare
forskning om endast undervisning. Som förskollärare kan det innebära att relationen
mellan alla tre begreppen undervisning, matematik och planering behöver hanteras.
Därför kommer den här studien att belysa förskollärares resonemang om
undervisning, matematik och planering i relation till varandra.

Syfte
Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare resonerar kring begreppen
undervisning, matematik och planering. De frågeställningar som kommer att användas
i studien är; Hur resonerar förskollärare i talet om de olika kontexterna undervisning,
matematik och planering? Om och i så fall hur framgår det av förskollärarnas
beskrivningar att de sammanlänkat undervisning, matematik och planering till en
integrerad del av förskolans vardag?

Metod
I studien har vi använt oss av den kvalitativa forskningsmetoden intervju. Sammanlagt
har fem förskollärare fördelat på två olika förskolor intervjuats. Intervjuerna var
semistrukturerade, vilket innebär att vi utgick från ett frågeformulär med tre
huvudfrågor med möjlighet att ställa följdfrågor för att kunna få en djupare förståelse.
Under analysen av intervjumaterialet urskildes tre huvudteman som var undervisning,
matematik och planering, som sedan kom att ligga till grund för resultatet.

Resultat
Resultatet visar att undervisning, matematik och planering förstås på olika sätt av
förskollärarna. Det som är gemensamt är att både undervisning och matematik kan
vara planerad eller spontan och att matematik är både konkret och innefattar ord och
begrepp. Den planerade matematikundervisningen kräver flexibilitet genom
anpassning utifrån barns behov och intressen, vilket kan kopplas samman med
spontan undervisning. Resultatet visar även att undervisning, matematik och planering
inte är integrerad i förskolan som en helhet utan beskrivs enskilt.
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INLEDNING
Den här studien lyfter fram förskollärares resonemang kring planeringen av att
bedriva undervisning i ämnesområdet matematik. Enligt Skolinspektionen (2016, s.
14) har begreppet undervisning i förskolan länge varit något som förskollärare valt att
inte använda sig av eftersom det förknippas med skolan. Undervisning är dock ett
begrepp som finns inskrivet i skollagen (SFS 2010:800) och därmed ingår det i
förskollärarens uppdrag. Det betyder att förskollärare måste vara medvetna om vad
undervisning innebär för att kunna tillämpa det i förskoleverksamheten.
Regeringskansliet (2017) gav därför under 2017 Skolverket uppdraget att göra en
översyn på Läroplan för förskolan (Lpfö 98 rev. 2016) i syfte att förbättra den.
Tyngden lades på att förbättra kvalitén i förskolan genom att bland annat förtydliga
begreppet undervisning.
Matematik är ett av de områden förskollärare ska undervisa i. I Lpfö 18 (s. 14) står
det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sina matematiska
kunskaper. Det kan handla om att förstå exempelvis tal, antal och matematiska
begrepp. Utifrån styrdokument och skolverkets uppdrag har ett intresse för matematik
och undervisning i förskolan öppnats upp. Forskning visar att det finns behov av
ytterligare forskning kring ämnesområdet. Några studier förklarar att pedagogers
medvetenhet och kunskaper om matematik och undervisning är en viktig del för att
barnen i förskolan ska kunna utveckla sina kunskaper (Björklund & Barendregt 2016,
s. 359; Björklund 2008, s. 93; Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017, ss.
105-106).
I studier gjorda av Delacour (2013, s. 132) och Björklund (2007, s. 170) lyfts
betydelsen
fram
av
att
förskollärare
bör
planera
och
anpassa
matematikundervisningen utifrån barns perspektiv och intresse. Franzén (2014, s.
252) förklarar i sin studie att pedagoger behöver vara medvetna om innehållet i
matematiken när de planerar sin undervisning. Bäckman (2016, s. 257) belyser istället
att matematikundervisning kan både vara planerad och spontan. I Lpfö 18 (s. 7)
beskrivs begreppet undervisning med att det är förskollärarens ansvar att planera
innehållet i lärandesituationer. Dessutom understryker Sheridan och Williams (2018,
ss. 12-13) och Björklund och Barendregt (2016, s. 373) att kompetensutveckling inom
matematik behövs och även en utökad förståelse om vad undervisning innebär.
Flera studier tar upp relationen mellan planering och undervisning samt relationen
mellan matematik och undervisning. Det finns också studier som endast beskriver
undervisning. Däremot kan yrkesvardagen innebära att förskollärare behöver hantera
relationen mellan alla tre begreppen. I 1 kap. 3 § av Skollagen (SFS 2010:800) står
det att undervisning i förskolan innebär att “sådana målstyrda processer som under
ledning av lärare eller förskollärare syftar till utveckling och lärande genom
inhämtande och utvecklande av kunskaper och värden...”. Därför kan relationen
mellan undervisning, matematik och planering behöva hanteras i förskolan. Efter att
ha tagit del av tidigare forskning verkar det finnas behov av att studera vidare kring
hur förskollärare resonerar kring relationen mellan begreppen undervisning,
matematik och planering.
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SYFTE
Syftet med studien är att ta reda på hur förskollärare resonerar kring begreppen
undervisning, matematik och planering.
De frågeställningar som kommer att användas i studien är:



Hur resonerar förskollärare i talet om de olika kontexterna undervisning,
matematik och planering?
Om och i så fall hur framgår det av förskollärarnas beskrivningar att de
sammanlänkat undervisning, matematik och planering till en integrerad del av
förskolans vardag?
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BAKGRUND
I det här avsnittet kommer tidigare forskning som belyser undervisning, matematik
och planering i olika kontexter samt för studien viktiga begrepp att presenteras.
Inledningsvis kommer sociokulturell teori samt begreppen appropriering, interaktion
och kontext att presenteras. Valet av begrepp har grundats utifrån från tidigare
forskning samt studiens syfte och frågeställningar. Vidare kommer
undervisningsbegreppet att tas upp och belysas utifrån en undervisningskontext.
Därefter redovisas studier som beskriver att planering är en förutsättning för
undervisning. Sedan presenteras pedagogers ämnesdidaktiska matematikkunskaper
för att kunna undervisa. Efter det följer ett stycke där olika perspektiv kring planering
av matematikundervisningskontexten samt en sammanfattning av tidigare forskning.

Sociokulturell teori
Sociokulturell teori kan ha många olika tolkningar men för vår studie kommer Säljös
(2000) beskrivning av teorin att användas. Enligt Säljö (2000, ss. 34- 35, 66-67, 119)
handlar sociokulturell teori om att i samspel med andra människor kan kunskaper och
erfarenheter utbytas och utvecklas. Det är i samspel och i interaktion med andra ett
lärande sker där förhoppningen är att kunna fördjupa de tidigare kunskaperna. Det är
med hjälp av språket som kunskaper kan förmedlas och kommuniceras vidare till
andra. Kunskapen kan vara intellektuella redskap som approprieras och används i nya
sammanhang. Appropriering innebär att en person tar till sig ett befintligt redskap och
gör det till sitt eget för att anpassa det till vald situation.
Vidare redogör Säljö (2000, s. 130) för att sociokulturell teori också handlar om att
förstå sammanhanget i olika situationer. För att kunna förstå när och hur den nya
kunskapen ska användas måste personen utgå från kontexten. Kontexten är helheten
som omfattas av olika regler och vilka kunskaper som är lämpliga att använda sig av.
Vilket innebär att kunskapen som har apropprierats i samspel med andra måste
anpassas för att kunna användas i situationen och för att bilda en helhet.
Utifrån sociokulturell teori kommer tre begrepp att synliggöras i vår studie. De tre
begreppen kommer vara appropriering, interaktion och kontext. Valet av teori och
begrepp grundade sig i syfte och frågeställningar samt tidigare forskning.

Appropriering - att göra till sitt eget
Appropriering handlar om att en individ i olika situationer tillsammans med andra kan
få möjligheter att erövra ny kunskap. Den nya kunskapen kan vara intellektuella
redskap som individen tar till sig från andra individer. Det vill säga att göra ett redskap
till sitt eget för att kunna hantera en viss situation. Att appropriera kunskap är inget
som består utan utvecklas hela tiden i en lång process. I den långa processen utvecklas
individens erfarenheter för redskapen och hur redskapen ska kunna användas på
effektivaste sätt (Säljö 2000, ss. 119, 152, 229). I förskolan kan det innebära att
förskollärare kan appropriera redskap som sedan utvecklas för att kunna användas i
verksamheten. Det vill säga att förskolläraren använder befintliga redskap,
exempelvis begrepp och gör det till sitt eget för att kunna anpassa det till förskolan. I
relation till vår studie kan appropriering av kunskap handla om att förskollärare tar till
sig exempelvis undervisningsbegreppet från skolan. Förskollärarna gör begreppet
undervisning till sitt eget för att kunna använda det i förskolans verksamhet, där
undervisning kan ske på ett annat sätt än i skolan.
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Interaktion
Lärandet av kunskap sker oftast i interaktion, det vill säga i samspel med andra.
Interaktionen ser olika ut beroende på sammanhang och syfte bakom situationen. I
förskolan sker lärande när barn iakttar varandra eller pedagoger i olika situationer och
delar kunskap mellan varandra (Davidsson 1999, s. 60). Exempelvis kan förskollärare
bidra till lärande genom att med läroplanens mål som utgångspunkt i olika situationer
interagera med barn i syfte att dela kunskap i samspel med varandra. Barnen visar
riktning mot något de är intresserade av och i interaktion med barnen kan
förskolläraren anpassa situationen och styra den mot exempelvis ett läroplansmål.
Kunskapen kan handla om ett mål inom ämnesområdet matematik, där förskolläraren
med sina tidigare erfarenheter genom interaktion kan bidra till ett lärande.

Kontext- att förstå sammanhanget
För att en individ ska kunna förstå sammanhanget i en viss situation är kontext ett
begrepp att utgå ifrån. Säljö (2000, ss. 129-137) redogör för att kontext handlar om
helheten i en viss situation, det vill säga att personen måste förstå kontexten av
situationen. Det gäller för personen att kunna använda sina tidigare erfarenheter i den
specifika situationen. Dessutom för att försöka förstå sammanhanget bör personen
försöka sätta sig in i vilka regler som är av vikt att förhålla sig till. I förskolan kan det
exempelvis vara hur förskollärare anpassar olika lärsituationer för att barnen i
förskolan ska kunna se helheten och sätta det i ett sammanhang. Det innebär att
förskollärare bör anpassa situationen efter barnen för att de ska kunna se helheten
vilket är kontexten. Kontexten kan innebära att förstå hur exempelvis
undervisningsbegreppet kan användas i förskolan.

Undervisningsbegreppet svårtolkat
Forskarna i kommande stycken beskriver utifrån en undervisningskontext att
begreppet undervisning i förskolan kan tolkas på olika sätt. Med koppling till
utvecklingspedagogiken förklarar Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson
(2017, ss. 105 -106) att undervisning medför att barns lärande i förskolan blir
tydligare. Även att en medveten undervisning kan bidra till att barn stärks i sitt
utforskande. Fortsättningsvis beskriver de att förskollärares kunskap och medvetenhet
om läroplanens mål om undervisning och barns rätt till undervisning har en betydande
roll för barns lärande. Sheridan och Williams (2018, ss. 13, 109) beskriver att
undervisning handlar om att se en lång process. En process där pedagogerna måste ha
tålamod och låta barnen få tid att utforska det nya ämnesinnehållet. De betonar även
att det behövs mer forskning kring vad begreppet undervisning innebär för att
förskollärare ska kunna veta hur de ska förhålla sig till det. Doverborg, Pramling och
Pramling Samuelsson (2013, ss. 10-11) belyser istället att bedriva undervisning
handlar om att utmana och stimulera barns lärande med läroplanens mål i fokus. Med
undervisning menas utveckling med viss förändring hos mottagaren, men även att
hålla fast vid uppgiften och ha den under ständig förändring. Att undervisa handlar
också om att den som lär ut ska kunna förstå, utmana samt stötta barnen i deras
utforskande.
Ett annat sätt att beskriva begreppet undervisning är med pedagogers egna
resonemang och definitioner. Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson (2017, ss.
96-99) poängterar att flera pedagoger i en fokusgrupp ansåg att undervisning är väldigt
komplext. Att pedagoger ser begreppet som något stort och att det har mer med
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prestation att göra. De menar vidare att det är betydelsefullt med ett medvetet
förhållningssätt där det finns ett tydligt syfte i lärandesituationerna. De deltagande
pedagogerna i ovan nämnd studie ansåg att undervisning är styrd och planerad men
att lärande kan ske när som helst.
Ovan synliggörs undervisningsbegreppet på olika sätt och det kan därmed verka som
ett svårtolkat begrepp. Den första studien beskriver undervisning som ett redskap för
ett tydligare lärande medan den andra studien fokuserar på en process där pedagogerna
måste ge barnen utrymme för att utforska. Den tredje studien lyfter istället fram
undervisning som att den ska vara målstyrd och under förändring samtidigt som
barnen ska erbjudas utmaning och stöttning. Den sista tolkningen beskriver hur
pedagogerna själva ser undervisning som komplext samt något som är målstyrt och
planerat. Sammantaget skulle detta kunna tolkas som att undervisnigskontexten
innehåller både planerad och spontan undervisning, eftersom det verkar behövas en
medveten tanke med anpassning till barngruppen.

Planering en förutsättning för undervisning
Pedagogers undervisning måste vara planerad och medveten enligt studier som utgår
från en undervisningskontext. I följande stycke kommer därför relationen mellan
planering och undervisning att presenteras. Jonsson, Williams och Pramling
Samuelsson (2017, ss. 105 -106) lyfter fram att undervisning måste planeras och vara
medveten för att kunna ta till vara på barns nyfikenhet och vilja att lära i kombination
med de nya målen om undervisning. Vidare förklarar de att de nya kraven på
undervisning medför att kvalitén på innehållet höjs i undervisningen. Dessutom kan
det verka som att planering och dokumentation tar för stor plats av verksamheten men
att det samtidigt ger barnen en mer strukturerad undervisning. Med utgångspunkt från
variationsteori och sociokulturell teori lyfter Bäckman (2015, ss. 210-211, 217)
istället fram att i planeringen av undervisningssituationer är det betydelsefullt att utgå
ifrån pedagogers mål, barns intresse samt innehållet i utvalt ämnesområde.

Pedagogers ämnesdidaktiska matematikkunskaper för att kunna
undervisa
Ämnesdidaktiska kunskaper om matematik är en förutsättning för att pedagoger ska
kunna undervisa i matematik i förskolan. I kommande stycken kommer studier som
belyser relationen mellan matematik och undervisning att lyftas fram. I en intervju
och observationsstudie av Bäckman (2015, ss. 234-235) betonas det att pedagogers
ämnesdidaktiska
kunskaper
och
medvetenhet
om
matematik
styr
matematikundervisningen i förskolan. Studiens syfte är att få fram hur pedagoger
undervisar i matematik samt hur barn lär sig i samspel med andra. Vidare redogör
författaren att begränsad kunskap om matematik hos pedagoger kan medföra att fokus
hamnar på att enbart lära ut matematiskt innehåll utan att utgå från barnens behov och
intressen. Genom att endast undervisa om kunskaper inom matematik kan det leda till
att barns intresse för ämnet försvinner.
Sheridan och Williams (2018, s. 12) belyser i sin kvalitativa studie att förskollärare
med fördel ska vara uppdaterad på ny forskning och ämneskunskaper för att bedriva
undervisningen med hög kvalité. Björklund och Barendregt (2016, s. 373) lyfter också
fram i sin enkätstudie att pedagoger behöver öka sin kompetens inom ämnet
matematik via exempelvis fortbildning. Pedagoger behöver dessutom vara mer
specifika kring vilka matematiska mål de vill undervisa i under en viss period.
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Bäckman (2015, ss. 144-148) beskriver pedagogers egna reflektioner om
matematikundervisning i förskolan. Pedagogerna betonar vikten av att själva vara
medvetna om betydelsen av barns intresse och tidigare erfarenheter i
matematikundervisningen. Dessutom är det av vikt att pedagoger är pålästa och
uppmärksammar det barnen utforskar i verksamheten för att kunna bedriva
undervisning.

Barns perspektiv, pedagogers medvetenhet, variation samt barns
intresse som utgångspunkt vid planering av matematikundervisning
Det finns flera studier som lyfter fram olika synvinklar om relationen mellan planering
och matematikundervisning i förskolan. Utifrån studierna verkar det finnas många
olika aspekter av planeringskontexten. I det här stycket betonas studier om barns
perspektiv vid planering av matematikundervisning. Bäckman (2015, s. 257) belyser
att matematikundervisning kan både vara planerad och spontan. Det framgår dock inte
hur pedagogerna ska planera men att pedagoger bör utgå från barns perspektiv när de
ska undervisa. Om pedagogerna inte kan anpassa sin undervisning efter barn behov
kan det medföra att ett lärande uteblir. Björklund (2007, ss. 170-171) beskriver
relationen mellan matematikundervisning och planering i sin observationsstudie. Hon
betonar också att barns perspektiv är något som är viktigt att utgå ifrån vid planering
av matematikundervisning. Anledningen till det är att vuxna och barn kan tolka
situationer på olika sätt. Därför bör pedagoger försöka förstå hur barn lär sig
matematik och vilka tidigare erfarenheter som finns. Det gäller i interaktion med
barnen att skapa de bästa förutsättningarna för att de ska kunna utveckla sina
matematiska förmågor.
Andra studier lyfter istället fram pedagogers medvetenhet om matematik och vad barn
ska erbjudas att lära sig vid planering av matematikundervisningskontexten.
Björklund (2008, s. 93) betonar i sin observationsstudie med utgångspunkt i
variationsteori, att pedagogers medvetenhet om matematik är betydelsefull för att barn
ska kunna utveckla sina matematiska kompetenser. Pedagogerna i interaktion med
barn måste kunna beskriva vad de gör och sätta det i ett sammanhang som underlättar
barns matematiska inlärning. Dock framgår det inte i studien hur pedagogerna bör
planera sin matematikundervisning för att barn ska få möjlighet att utveckla
matematiska kunskaper. Även Franzén (2014, s. 251) redogör i en intervjustudie att
pedagoger i sin planering behöver vara medvetna om matematikens innehåll och vad
barn ska få för möjlighet att lära sig. Syftet med forskarens studie var att ta reda på
hur pedagoger planerar för att barn ska kunna utveckla sina matematiska kunskaper.
Ytterligare studier beskriver att variationen av material och undervisningstillfällen
integrerat
i
vardagen
är
en
utgångspunkt
vid
planering
av
matematikundervisningskontexten. Franzén (2014, ss. 252-253) poängterar att
pedagoger bör planera undervisningsmiljön och välja material utefter barns behov och
intressen. Materialet som beskrivs kan vara exempelvis lego som inbjuder till
matematiskt lärande. Det för att kunna erbjuda en möjlighet för barnen att utveckla
sina matematiska kunskaper. Det innebär att undervisningsmiljön bör vara under
ständig förändring och följer barnen i deras utveckling och intressen. Forskaren lyfter
även fram att barn behöver erbjudas många olika möjligheter att förstå matematiken
och dess innehåll. Det kan vara att barnen både får använda sin kropp och sin kognitiva
förmåga. Även Björklund (2007, ss. 170-171) beskriver att pedagoger bör erbjuda
många tillfällen och infallsvinklar av matematik i olika situationer för att kunna gynna
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barns individuella utveckling. Björklund och Barendregt (2016, s. 373) betonar också
utifrån ett utvecklingspedagogiskt perspektiv att pedagoger bör ge barn möjligheter
att utforska matematik på olika sätt och med varierat material. Det varierade materialet
kan vara geometriska former, figurer i olika storlekar och bollar. Forskarna beskriver
också att barn sällan erbjuds tillfällen där de kan få möjlighet att fördjupa sina
matematiska erfarenheter.
Slutligen redogör en studie för att barns intresse är något pedagoger bör ha med i sin
planering av matematikundervisning. Delacour (2013, s. 132) som har genomfört en
intervju och observationsstudie beskriver att barns intresse styr planeringen av det
matematiska innehållet och vilken lärandesituation som uppstår. Syftet med
forskarens studie var att ta reda på hur förskollärare planerar sin
matematikundervisning. Förskollärarens roll blir att planera och anpassa de
matematiska situationerna för att barn lättare ska kunna få en förståelse för de
matematiska begreppen. Anpassningen medför att barn i interaktion med andra barn
och förskollärare kan dra egna slutsatser.

Sammanfattning av tidigare forskning
Avslutningsvis kan det konstateras att det finns flera studier som beskriver relationen
mellan planering och undervisning (Jonsson, Williams & Pramling Samuelsson 2017;
Bäckman 2015). Andra studier belyser istället relationen mellan undervisning och
matematik (Bäckman 2015; Sheridan & Williams 2018; Björklund & Barendregt
2016). Det finns även studier som enbart tar upp begreppet undervisning (Jonsson,
Williams & Pramling Samuelsson 2017; Sheridan & Williams 2018; Doverborg,
Pramling & Pramling Samuelsson 2013). Det som framkommer från studierna är att
det behövs mer forskning kring vad begreppen matematik och undervisning innebär i
förskolan. Däremot kan yrkesvardagen innebära att förskollärare behöver hantera
relationen mellan alla tre begreppen och kontextens betydelse. Det på grund av att
undervisning i förskolan handlar om att ha ett syfte kring ett visst ämnesområde som
exempelvis matematik. Där syftet är att undervisa barnen för att de ska få möjlighet
att utveckla sina kunskaper (SFS 2010:800).
Det finns dock studier som tar upp relationen mellan alla tre begreppen undervisning,
matematik och planering (Bäckman 2015; Björklund 2007; Björklund 2008; Franzén
2014; Björklund & Barendregt 2016; Delacour 2013). Författarna beskriver att barnen
är det som bör vara utgångspunkten i planeringen för matematikundervisningen.
Pedagogerna behöver vara medvetna om vad barnen erbjuds samt att en variation av
innehåll, material och undervisningsmiljö är viktiga aspekter att ta med. Något som
inte framgår i studierna är hur pedagogerna resonerar om att planera sin undervisning.
Det tycks även saknas studier som tar upp hur förskollärarna själva uttrycker
relationen mellan de tre kontexterna undervisning, matematik och planering. Att
matematik och undervisning definieras av förskollärare och sätts i relation till
planering.
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METOD
I följande avsnitt kommer studiens metod att presenteras. Inledningsvis kommer
kvalitativ intervju som metod att tas upp där valet av intervju som forskningsmetod
beskrivs. Vidare redovisas studiens urval som handlar om vilka som har ingått i
studien och varför. Senare kommer intervjuernas genomförande att beskrivas och
även hur transkriberingen av intervjumaterialet gick till. Därefter kommer ett avsnitt
om analys att redogöras där det lyfts fram hur kodningen av intervjumaterialet har gått
till väga. Även forskningsetiska ställningstaganden redogörs och hur de fyra
forskningsetiska kraven har använts i studien. Avslutningsvis presenteras
tillförlitlighet, giltighet, trovärdighet och kvalitet för att kunna styrka studien.

Kvalitativ intervju som metod
Utifrån studiens syfte och frågeställning användes den kvalitativa forskningsmetoden
intervju. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 83-85) är intervjuer en
passande metod att använda sig av när forskarna vill få mer utförliga svar än om
forskaren skulle använt sig av ett frågeformulär. Dessutom kan personerna som
intervjuas få mer frihet att uttrycka sig. Forskaren kan ställa eventuella följdfrågor
vilket kan bidra till att intervjupersonerna kan ge mer tydliga beskrivningar om
exempelvis en viss situation. Därför användes enskilda intervjuer eftersom studiens
syfte utgår från att ta reda på hur förskollärare resonerar. Att endast ha enskilda
intervjuer beror på att vi ville att alla skulle få komma till tals och att inte
förskollärarna skulle kunna påverka varandra. För att kunna anpassa våra intervjuer
efter syftet valde vi att ha samma standardfrågor till alla intervjupersoner vilket
medförde att intervjuerna blev semistrukturerade.

Urval
För att avgränsa urvalet användes ett kriteriebaserat urval. Enligt Christoffersen och
Johannessen (2015, s. 56) handlar ett kriteriebaserat urval om att välja ut den
målgrupp som är mest lämplig för studiens syfte. De kriterier som var mest lämpliga
för vår studie var att målgruppen skulle vara förskollärare som är verksamma i
förskola. Valet grundade sig i att det är förskollärarna som är ansvariga för
undervisningen i förskolan (SFS 2010:800).
Studien genomfördes i en stad där det delvis slumpmässigt valdes ut två förskolor.
Det slumpmässiga urvalet ingick inte i vårt kriteriebaserade urval men användes för
att inte påverka vilka förskolor som skulle väljas ut. Förskolor med matematikprofil
sållades bort eftersom avsikten inte var att studera förskolor med speciell inriktning.
Efter det delvis slumpmässiga urvalet av förskolor kontaktades kommunens växel
som kopplade oss vidare till respektive förskola. Förskolorna fick då förfrågan om det
fanns intresse av att delta i vår studie och i ett inledande skede ville fem förskollärare
delta. För att tillgodose förskollärarnas anonymitet valdes kontakt via mail bort. Med
tanke på att studien är tidsbegränsad tillfredsställde antalet intervjupersoner studiens
omfattning. Christoffersen och Johannessen (2015, s. 54) belyser att studiens
tidsomfattning styr hur många personer som är möjligt att intervjua.

Intervjuernas genomförande
För att intervjuerna skulle kunna genomföras utformades ett frågeformulär (se bilaga
2), där frågorna var öppna för att inbjuda till samtal och leda till eventuella följdfrågor.
Även en samtyckesblankett skapades där det framkom information om studien.
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Informationen handlade om studiens syfte, hur intervjun skulle gå till samt hur
materialet skulle behandlas (se bilaga 1). Under första kontakten med förskollärarna
avtalades en tid då intervjuerna skulle ske. Enligt Christoffersen och Johannessen
(2015, s. 89) kan det vara till fördel att välja en plats för intervjun där ingen
utomstående kan störa samtalet. Därför ställdes frågan till förskollärarna om det fanns
ett rum på förskolan där samtal kunde ske ostört. Den möjligheten fanns på båda
förskolorna och ett rum bokades på respektive förskola.
Vid avtalad tid och plats genomfördes intervjuerna med de fem förskollärarna. Under
intervjuerna ställdes tre grundfrågor (se bilaga 2) med följdfrågor för att kunna
fördjupa samtalet. Under intervjuerna turades vi om att ställa de tre grundfrågorna och
följdfrågorna ställdes vid behov av oss båda. När intervjuerna gick mot sitt slut
informerades förskollärarna om att intervjun snart var klar. De fick då utrymme för
eventuella tillägg som inte framkommit tidigare i intervjun. Christoffersen och
Johannessen (2015, s. 87) belyser att det bör finnas tid i slutet av intervjun där
intervjupersonen får möjlighet att ge avslutande kommentarer. Efter deras tillägg
avslutades intervjun och förskollärarna tackades för sin medverkan. Alla intervjuer
gick till på liknande sätt, men intervjuerna varierade i längd och varade mellan sju och
arton minuter.
För att dokumentera den information som uppkom under intervjuerna användes
ljudinspelning. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s. 92) är ljudinspelning
ett sätt att dokumentera en intervju. Med ljudinspelning får forskaren enkelt med hela
intervjusamtalet och inget väsentligt faller bort. Genom att spela in intervjuerna
minskar risken för missförstånd och materialet kan grundligt granskas flera gånger
efteråt. En av oss hade hand om ljudinspelningarna och inga anteckningar gjordes
under intervjuerna eftersom samtalen spelades in. Fokus låg istället att på vara lyhörda
för att kunna ställa lämpliga följdfrågor. Dock fördes lite anteckningar efter att
ljudinspelningen avslutades då det uppkom några intressanta resonemang från
intervjupersonerna. Det på grund av att vi stängde av ljudinspelningen för tidigt på de
första intervjuerna och förskollärarna började föra intressanta diskussioner.

Transkribering
Efter att alla intervjuer var genomförda påbörjades transkriberingen. Christoffersen
och Johannessen (2015, s. 114) redogör för att datamaterialet bör skrivas ner och varje
ord är viktigt att få med eftersom det ligger till grund för kommande analysarbete.
Transkriberingen genomfördes gemensamt då en av oss hade i uppgift att skriva
medan den andra fick styra ljudinspelningen. När intervjumaterialet skrevs ner gjordes
materialet mer läsvänligt men inget väsentligt för studien togs bort. Dessutom gavs
förskollärarna fingerade namn i transkriberingsmaterialet för att i största möjliga mån
tillgodose anonymiteten. Efter att transkriberingen var klar skrevs materialet ut för att
sedan kunna användas till analysen.
När det gäller citaten som användes i resultatet har några få justeringar genomförts för
att de skulle bli mer lättlästa. Det har handlat om mindre korrigeringar där talspråk
och småord har tagits bort. Däremot vill vi poängtera att justeringarna inte har haft
någon påverkan på innehållet i citaten. Dessutom har citaten av etiska skäl inte
återgetts ordagrant (Trost 2005, s. 134).
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Analys
För att genomföra analysen användes det utskrivna transkriberingsmaterialet.
Analysen startade genom att vi läste igenom allt material för att skaffa oss en helhet
om vad som kom upp under intervjuerna. Efter det färgmarkerades de
meningsbärande meningarna med koppling till undervisning, matematik och
planering. Det gjordes för att utifrån studiens syfte få en större förståelse av det som
framkommit under intervjuerna. Det som inte färgmarkerades hade ingen koppling till
studien och sågs som bortfall. Det färgmarkerade materialet kortades sedan ner för att
lyfta fram de meningsbärande orden och meningarna, vilket kallas kodning. Enligt
Christoffersen och Johannessen (2015, s. 115) handlar kodning om att bryta ner
materialet och plocka ut meningsbärande ord eller meningar som är betydelse för
syftet.
Med det kodade materialet kunde sedan tre huvudteman formas med en eller två
underkategorier. De formades genom att koderna jämfördes och likheter och olikheter
synliggjordes. Inledningsvis visade analysen att begreppen undervisning, matematik
och planering beskrevs på olika sätt och inte vävdes samman. Det medförde att de
olika begreppen bildade tre huvudteman som sedan beskrevs var för sig och inte
tillsammans. Dessa teman bearbetades sedan för att finna lämpliga underkategorier
och citat valdes ut för att kunna styrka alla teman och kategorier. Christoffersen och
Johannessen (2015, s. 119) redogör för att huvudkategorier kan innehålla flera
underkategorier och att lämpliga citat kan väljas ut för att styrka de olika kategorierna.
Efter att analysen var genomförd kunde ett resultat redovisas med koppling till
studiens syfte och frågeställningar

Forskningsetiska krav
Med hänsyn till de förskollärare som valt att ställa upp som intervjupersoner i den här
studien har fyra forskningsetiska krav tagits i beaktning. Första kravet är
informationskravet, vilket innebär att forskaren måste informera alla berörda parter
om vad forskningen går ut på (Vetenskapsrådet 2002, ss. 7-8). I vårt fall informerades
intervjupersonerna i samband med första kontakten som skedde via telefonsamtal.
Informationen handlade om undersökningens syfte, hur forskningen skulle bedrivas
samt hur data hanterades. Det andra kravet är samtyckeskravet, vilket betyder att alla
deltagare i forskningen måste ge sitt godkännande (Vetenskapsrådet 2002, ss. 9-11).
Intervjupersonerna fick vid första kontakt lämna ett muntligt medgivande om att delta
i vår studie. De informerades om samtycket och vad det innebär att delta i
undersökningen. En kopia av samtyckesblanketten (se bilaga 1) togs även med till
intervjun för att få ett skriftligt godkännande av de som valde att delta. Tredje kravet
handlar om att all information om deltagarna i forskningen ska skyddas och inte kunna
spåras, det vill säga konfidentialitetskravet. Sista kravet är nyttjandekravet som
betyder att all information om intervjupersonerna endast kommer att användas i
forskningen och att all data raderas efter avslutad forskning (Vetenskapsrådet 2002,
ss. 12-14). Tredje och fjärde kravet fick intervjupersonerna information om i
samtyckesblanketten samt att det muntligt påtalades i samband med intervjuerna.
Dessutom används fingerade namn på förskollärarna och förskolorna samt att platsen
inte har nämnts i studien för att respondenterna inte skulle kunna spåras
(Christoffersen & Johannessen 2015, s. 50). Efter studiens slut raderades allt
datamaterial som använts i studien.
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Tillförlitlighet, giltighet, trovärdighet och kvalitet
För att genomföra en studie kan det vara betydelsefullt att studera begreppen
tillförlitlighet, giltighet, trovärdighet och kvalitet. Christoffersen och Johannessen
(2015, ss. 21-22) beskriver att inom forskning är det viktigt att forskaren gör en
tillförlitlig studie. Det innebär hur noggrant undersökningens data har hanterats. För
att visa på hög tillförlitlighet kan undersökningen genomföras av två forskare
samtidigt. Vilket innebär att båda forskarna är med genom hela processen och kommer
fram till samma resultat. Vi har tillsammans genomfört hela arbetet kring studien för
att få med bådas perspektiv och delaktighet.
Roos (2014, ss. 53-55) redogör för att giltighet handlar om hur lämpliga
forskningsmetoderna och frågeställningarna är för att besvara studiens syfte. Därför
är det av betydelse att forskningen som ska bedrivas verkligen kan besvara det syfte
som är tänkt att undersökas. När det gäller vår studie har det därför varit av vikt att
intervjufrågorna berör syftet och inte går utanför studiens ram för att kunna visa på
giltighet. För att vidare motivera vår studies giltighet har intervju valts som metod
eftersom studiens syfte handlar om förskollärares resonemang. Utöver
intervjufrågorna och intervju som metod har även fokus varit på att försöka besvara
studiens syfte och frågeställningar, vilket lyfts i resultatet.
Trovärdighet i kvalitativa studier handlar om att kunna redogöra hur datamaterialet
berör syfte och frågeställningar. Även reflektioner över etiska frågor är ett tecken på
trovärdighet (Trost 2010, ss. 133-134). Det har vi försökt tillgodose genom att
redovisa metoden och resultatet där citat från intervjuerna har tagits med.
Forskningsetiska ställningstaganden har diskuterats och varit en utgångspunkt genom
hela studien.
För att genomföra en lyckad studie är kvalitet ett begrepp att utgå ifrån. Brinkkjær och
Høyen (2013, ss. 109-110) lyfter fram att forskaren bör vara tydlig i sin beskrivning
hur studien har genomförts och påverkats samt att det finns en röd tråd. Det beror på
att de som tar del av studien ska kunna förstå hur forskaren har tagit ställning i olika
situationer och förstå hur forskaren har genomfört sin studie. För att vår forskning ska
kunna visa på god kvalitet har vi därför försökt att tydligt beskriva studiens
genomförande för att ingen utomstående ska kunna misstolka studien. Fokus har varit
att ha en röd tråd och att hela tiden fundera på vad som kan ha påverkat våra val inom
studien.
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RESULTAT
I det här avsnittet presenteras det resultat som har framkommit i analysen. I
analysarbetet bildades tre teman som formade tre rubriker till resultatet. Rubrikerna
är “Undervisning som målstyrd och planerad kontra spontan”, “Undervisningens
planerade och oplanerade vardagsmatematik” och “Planerad matematikundervisning
kräver flexibilitet”. De fem förskollärarna som intervjuades och deras arbetsplats har
fått fingerade namn. På Himlens förskola arbetar förskollärarna Lisa, Hilda och Frida
och på Blommans förskola arbetar Felicia och Alice. Intervjupersonernas fingerade
namn kommer att bli synliga under de olika citaten.

Undervisning som målstyrd och planerad kontra spontan
Förskollärares syn på undervisning varierar men det som framkommit i analysen är
att det finns två olika sätt att se på undervisningskontexten. Undervisning kan vara
antingen planerad eller att undervisningen sker spontant.
Den planerade undervisningen
En förskollärare beskriver att den planerade undervisningen sker när hon håller i
aktiviteter som är målstyrda. Den målstyrda undervisningen är inte kopplad till
matematik utan beskrivs som något övergripande.
“För mig är undervisning något som är i en planerad aktivitet
eller i en planerad samling där vi pratar om exempelvis någonting
som har med naturkunskap eller någonting som jag lär barnen, i
en mer planerad strukturerad miljö.” (Felicia)
Felicia beskriver undervisning som något som hon har förberett och planerat med
tanke på ett speciellt ämnesfokus, vilket innebär att undervisningskontexten är
målstyrd. Hon beskriver sin egen roll och föreställningen om att det är hon som lär
barnen något. Felicia uttrycker hur hon i specifika situationer vill lära barn något inom
ett visst ämnesområde. Det kan tolkas som att Felicia har gjort
undervisningsbegreppet till sitt eget och anpassat det till förskolan.
Frida nämner att undervisningskontexten i förskolan styrs av det förskollärarna
planerat att arbeta utefter, det vill säga vilket mål de har. Undervisning beskrivs som
något allmänt utan koppling till ämnesspecifika områden som exempelvis matematik.
”För mig innebär undervisning att man har en verksamhet där det
man gör på dagarna är kopplat till ett specifikt mål /.../ Mina
lärsituationer är kopplade till målet. Att det nu heter undervisning
kanske inte är något många har tänkt på men för oss har det alltid
varit ganska centralt.” (Frida)
Ovan beskriver Frida hur hon har ett mål som grund i undervisningskontexten i
förskolan. Att i de situationer hon vill lära barnen något har hon planerat det efter ett
mål. Den planerade undervisningen bygger alltså på att undervisa i något specifikt
kopplat till en viss situation. Frida redogör också för att undervisningsbegreppet är
nytt inom förskoleverksamheten men att hon inte är främmande för begreppet utan
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använder det som ett redskap i verksamheten. Det kan tolkas som att Frida har
approprierat undervisning och ser det som en del i hennes förhållningssätt.
Den spontana undervisningen
Det andra sättet att se på undervisning är att det sker spontant. Lisa beskriver att
undervisningskontexten kan vara svår att förutse.
“Det är ett så stort begrepp men det är vad jag gör av situationen.
Vad som helst kan ju vara undervisning, det beror på. Ibland
kommer det från barnen ibland kommer det från mig. Det är lite hur
jag hanterar det som kommer och fångar mig tycker jag.” (Lisa)
Lisa lyfter fram att undervisning inte alltid är kopplad till någon specifik aktivitet utan
undervisning kan uppkomma spontant genom vad dagen har att erbjuda på förskolan.
Det kan vara att barnen visar riktning och genom interaktion kan förskolläraren välja
att fånga situationen och leda den till undervisning, det vill säga spontan undervisning.
Målstyrningen i den spontana undervisningen kan därmed tolkas som att den inte är
förutbestämd. Lisa beskriver också att hon har gjort undervisningsbegreppet till sitt.
Hon beskriver det som att undervisning kan dyka var som helst under dagen.
Hilda beskriver vilka krav det ställer på henne eftersom den spontana undervisningen
styrs av barnen.
“Barnen leker med svampar men de stoppar också svampar i
munnen men de har ingen aning om vad det är för svampar. Ja men
då ser jag att där har vi ett utvecklingsområde. Jag behöver
undervisa barnen i vilka svampar som är bra att leka med och vilka
som är sämre. Varför är några bättre och några sämre?” (Hilda)
Hilda poängterar här att hon har funnit ett utvecklingsområde i interaktion med barnen
där hon i sitt förhållningssätt måste vara medveten om hur hon ska undervisa barnen.
Nämligen vilket mål hon kan styra undervisningen mot i den spontana situationen.
Det verkar som att Hilda behöver förkunskaper inom ämnet för att kunna undervisa
barnen om det. Den spontana undervisningen kan uppstå när barnen genom
interaktion visar ett behov av att utveckla sin kunskap.

Undervisningens planerade och oplanerade vardagsmatematik
I analysen framkommer det att matematikundervisningen handlar om att
förskollärarna anpassar sig till olika aktiviteter i förskolans vardag, där situationer
erbjuder
möjligheter
för
undervisning.
Vilket
innebär
att
matematikundervisningskontexten både kan vara planerad och spontan eftersom alla
situationer i förskolan inte går att förutse. Dessutom visar analysen att den oplanerade
matematikundervisningen innehåller konkret matematik medan den planerade
matematikundervisningen berör matematiska ord och begrepp. Det som inte
framkommer i analysen är att innehållet i matematiken inte synliggörs, vilket vi hade
en förhoppning om i början av studien.
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Oplanerad matematikundervisning
Frida berättar om att situationer som uppkommer under dagen i förskolan kan bidra
till möjligheten att undervisa i matematik.
“Jag tänker nog mycket vardagsmatematik, att man tar reda på
eller fångar de stunderna som är eller som kommer till oss /.../ jag
tycker att varje dag har man någon form av matematikpass utan att
det är förberett. Matematiken kommer till oss när barnen
exempelvis ska göra kanelbullar av playdohdeg. Då kan vi
tillsammans dela den i fyra delar och så vidare.” (Frida)
Frida beskriver alltså att matematikkontexten kan dyka upp i aktiviteter som sker ofta
och att hon tar till vara på de tillfällen som ges. För Frida tycks det som att
vardagsmatematiken inte behöver planeras och organiseras i särskilda aktiviteter.
Vardagsmatematiken finns tillgänglig i vardagliga aktiviteter som barnen visar
riktning mot och via interaktion kan förskolläraren bidra till lärande.
Hilda lyfter fram att vardagsmatematiken blir mer konkret när barn får uppleva den
och att situationer som uppkommer under dagen inbjuder till matematikundervisning.
“Det lättaste när jag tänker matematik är att prata om former,
siffror eller den egentligen väldigt konkreta matematiken.
Exempelvis med rumsuppfattning i leken inomhus. Var är jag i
förhållande till dig? Hur ska jag göra för att inte krocka med dig?
Det är klart där används kanske inte lika mycket matematiska
termer utan det är mer att vi får känna på det hela eller uppleva
det.” (Hilda)
Ovan beskriver Hilda att konkret matematik är när barnen får uppleva matematiken i
vardagen. Hon talar om att det konkreta i matematiken gör att barn fysiskt får känna
och samspela med andra för att försöka förstå. Barnen får i den spontana leken
inomhus förhålla sig till varandra och känna på matematiken. Det kan tolkas som att
Hilda approprierat att matematik är något som är konkret och uppkommer genom
interaktion. Det vill säga spontant utifrån vad barnen visar riktning mot och där Hilda
väljer att fånga situationen för att undervisa i matematik.
Alice talar om att det konkreta i vardagen kan ingå i matematikkontexten och hur
vardagliga situationer kan inbjuda till matematikundervisning.
“Matematik är i alla vardagliga situationer som kommer dag ut och
dag in. Exempelvis adventskalender, vi har tagit bort tre luckor och
idag var det den fjärde dagen och det är tjugofyra dagar totalt på
kalendern. Hur många är det kvar? Hur många är udda? Hur
många är jämna? Konkreta saker av varje vardagshandling är
matematik.” (Alice)
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Alice lyfter fram att matematik är det konkreta och uppkommer genom vardagliga
situationer. Hon beskriver ett exempel om hur en vardagssituation används för att
barnen ska få känna på den konkreta matematiken. Att barnen i interaktion med
förskolläraren får möjlighet att få till sig ny kunskap.
Den planerade och målstyrda matematikundervisningen
Lisa berättar vad hon tycker är viktigt inom den målstyrda matematikundervisningen
i förskolan.
“Men jag tror det viktiga är att vi faktiskt lär dem rätt begrepp från
början. Att vi plussar inte utan detta är ett additionstecken. Att man
ändå försöker ge dem rätt begrepp från början. Exempelvis har vi
arbetat med tiokompisar nu och allt vi kan hjälpa dem med inför
skolan och automatisera det har barnen nytta av sen /.../ det är hela
tiden begreppen och faktiskt belysa och säga vad man faktiskt gör.”
(Lisa)
Lisa poängterar vikten av att hon som förskollärare ska vara medveten i sitt
förhållningssätt om vilka matematiska begrepp hon förmedlar vidare till barnen. Att
som förskollärare kunna ge barnen rätt redskap från början för att underlätta
kommande utmaningar och att kunna visa för barnen vad de har fått uppleva i
situationen. Lisa tycks se matematikkontexten ur ett skolperspektiv där hon vill
förmedla kunskap till barnen med de rätta svaren. Det verkar även som att Lisa har
approprierat matematiken i sitt förhållningssätt för att kunna förmedla kunskapen
vidare till barnen.
Felicia beskriver att fruktstunden är en sådan rutin där matematik förekommer
naturligt.
“När vi delar frukt på fruktstunden och vi pratar om att nu blir det
halva äpplet och nu är det en fjärdedel. Hur ska vi dela nu? Nu är
det tre frukter kvar och vi är sju barn, hur ska vi göra då?” (Felicia)
Felicia belyser att i rutinsituationer har hon en tanke om att förmedla vidare kunskap
om matematiska ord och begrepp till barnen. Att hon som förskollärare tar till vara på
de tillfällen som finns under dagen på förskolan för att kunna få in matematiken. Det
tycks finnas en tanke bakom rutinsituation där målet är att styra situationen mot
matematiken. Fruktstunden har blivit något mer än bara ett mellanmål där
förskolläraren kan undervisa i matematik. Hon verkar ha tagit till sig matematiken på
sitt eget sätt och använder den i situationer som oftast sker på rutin.

Planerad matematikundervisning kräver flexibilitet
I exemplet “Hilda och svamparna” har det visat att barnen påverkar det innehållsliga
i undervisningen. I det här avsnittet framgår det att detta även gäller den planerade
matematikundervisningen. I den planerade matematikundervisningen beskriver
flertalet förskollärare hur den ska anpassas till barn och barngrupp samt ha en viss
målstyrning. I analysen framkommer det att anpassning efter varje barns nivå och
intresse är något förskollärare måste ta hänsyn till i sin planering av
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matematikundervisning. Det innebär att den planerade matematikundervisningen
kräver en viss flexibilitet av förskollärarna. Vilket medför att den planerade
undervisningen även kan kopplas samman med den spontana undervisningen.
Målstyrningen med anpassning efter barns lärandenivå och intressen
Frida förklarar hur hennes planering av matematikundervisningskontexten måste
anpassas.
“Den planerade matematikundervisningen kan vara till exempel att
jag har ett temaområde eller ett allmänt läroplansmål som man
jobbar efter. Dessutom när jag planerar matematik ska man kunna
se det på olika sätt. För vissa barn ser det väldigt abstrakt och vissa
barn måste verkligen ta fram sina händer/.../ barnen uppfattar
matematik olika och därför måste man ha olika infallsvinklar på
det. Att för vissa barn måste det vara mer tydligt och för andra barn
kan det räcka med att använda sig av termer /.../ Ofta vill vi
pedagoger göra nya saker hela tiden men barnen vill ofta att det
ska komma igen och igen och det får man ibland tänka på.” (Frida)
Här beskriver Frida hur hon har gjort planeringen av matematikundervisningen till sitt
eget. Vad hon exempelvis bör ha i åtanke för att på bästa sätt anpassa en styrd aktivitet
till alla barn i barngruppen. Hon gör medvetna val för att gå så många barn som möjligt
till mötes och anpassa utifrån barns förmåga. Hon talar om att barns tidigare
erfarenheter måste sättas i ett sammanhang för att de ska kunna förstå kontexten. Det
kan även verka som att Frida anpassar sin planerade matematikundervisning utifrån
vad barn intresserar sig av eftersom hon talar om upprepning.
Alice belyser vikten av att ha ett syfte vid den planerade matematikundervisningen,
men även flexibiliteten kring barngruppen.
“Vid planering av matematikundervisning är det viktigt att ha ett
syfte. Varför gör jag det jag gör? Och var någonstans lägger jag
lärandenivån? Lägger jag det snäppet högre för att jag vill att de
verkligen ska få in detta och få till sig detta och förstå att det har
ett sammanhang. Jag tänker igenom vilka barn jag möter, det gör
jag. Vad har barnen för förkunskaper och vad behöver de utveckla
mer. /.../ Oavsett om det är matematik eller naturkunskap är min
utgångspunkt att det barnen är intresserade av och det som ligger
nära barnen, de själva, deras familjer det är super. Det är det
största lärandeforumet.” (Alice)
Alice talar om vikten att syftet är det centrala i den planerade
matematikundervisningen. Det finns även en flexibilitet där anpassning efter barns
intresse och nivå är en utgångspunkt i planeringskontexten. Det kan tolkas som att
hon har gjort matematikundervsiningen till sitt eget, där anpassning till varje barn i
barngruppen är centralt. Det för att barnen ska förstå kontexten av den planerade
matematikundervisningen och kunna sätta det i ett sammanhang.
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Sammanfattning av resultatet
Avslutningsvis kan det konstateras att kontexterna undervisning, matematik och
planering inte entydigt har integrerats i förskolan. Resultatet visade att begreppen
undervisning, matematik och planering beskrevs på olika sätt och inte vävdes
samman, vilket svarar på vår andra frågeställning i syftet. Det som synliggjorts i
resultatet är att förskollärare ser undervisningskontexten som två olika spår, nämligen
att den målstyrda undervisningen är planerad och spontan. Vidare lyfter förskollärarna
fram att matematikkontexten kan ses som planerad och målstyrd eller oplanerad
matematikundervisning. Det är situationerna i vardagen på förskolan som erbjuder
möjligheter för undervisning. I den oplanerade matematikundervisningen lyfts
konkret matematik fram som något betydelsefullt medan den planerade
matematikundervisningen fokuserar på ord och begrepp. Det kan konstateras att
matematik därmed kan kopplas samman med undervisning eftersom planering och
spontanitet blir synligt inom båda begreppen. Vidare redovisas det att i den planerade
matematikundervisningen kräver planeringskontexten en viss flexibilitet genom
anpassning. Sammantaget kan resultatet sättas i relation till studiens syfte om hur
förskollärare resonerar kring begreppen undervisning, matematik och planering.
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DISKUSSION
I det här avsnittet kommer resultatet och metod att diskuteras. Därefter diskuteras de
didaktiska konsekvenserna i relation till yrkesprofessionen och avslutningsvis
kommer förslag för vidare forskning att presenteras.

Resultatdiskussion
Här nedan diskuteras vad som framkommit i resultatet i relation till tidigare forskning
och för studien viktiga begrepp som har sin grund i sociokulturell teori. Inledningsvis
kommer “Undervisning som målstyrd och planerad kontra spontan” att tas upp.
Vidare diskuteras “Undervisningens planerade och oplanerade vardagsmatematik”
och slutligen “Planerad matematikundervisning kräver flexibilitet”.
Undervisning som målstyrd och planerad kontra spontan
I resultatet har det framkommit två olika spår inom undervisningskontexten, nämligen
planerad och spontan. Säljö (2000, ss. 119, 129-130) redovisar att kontext handlar om
hur personer kan uppfatta olika situationer för att förstå helheten. Det kan kopplas till
att förskollärarna i vår studie ser begreppet undervisning på olika sätt. Förskollärarna
har därmed gjort begreppet undervisning till sitt eget och använder det på skilda sätt.
Förskollärarna är överens om att undervisningen ska vara målstyrd vilket innebär att
de utgår från antingen ett läroplansmål eller ett ämnesområde som exempelvis
matematik. Att undervisning ska vara målstyrd styrks av Doverborg, Pramling och
Pramling Samuelsson (2013, ss. 10-11) som redogör för att undervisning ska utgå
ifrån läroplanens olika mål. Förskollärarna i vår studie beskriver även att syftet i den
planerade undervisningen är att lära barnen något om det valda målet i en viss situation
och att det är förskollärarens roll att undervisa barnen. Vidare lyfter förskollärarna att
undervisning bör ses som en del av vardagen i förskolan och i förskollärares
förhållningssätt. Det poängterar också Jonsson, Williams och Pramling Samuelsson
(2017, ss. 96-99) att ett medvetet förhållningssätt är betydelsefullt då förskollärarna
behöver ett syfte för att kunna undervisa. De redogör även för att undervisning sker
när den är planerad och målstyrd.
När förskollärarna talar om den spontana undervisningen beskriver de att den kan ske
när som helst under dagen och det behöver inte alltid vara vid en specifik aktivitet. I
interaktion med barn kan förskollärarna utläsa vad barnen visar riktning mot och hitta
tillfällen där de kan undervisa i exempelvis matematik. Bäckman (2015, ss. 144-148)
betonar att förskollärare bör uppmärksamma det barnen utforskar i förskolan för att
kunna undervisa. Davidsson (1999, ss. 60-62) beskriver i enlighet med ovan att
lärande sker när barn samspelar med andra i olika situationer, det vill säga i
interaktion. Utifrån resultatet i vår studie framkommer det även att förskollärare
behöver ha vissa förkunskaper för att kunna undervisa barnen. Om inte förskollärarna
har någon förkunskap om det barnen visar riktning mot kan det bli svårt att undervisa
spontant. Bäckman (2015, ss. 144-148) belyser betydelsen av att pedagoger bör ha
förkunskaper för att kunna undervisa. Det kan även Sheridan och Williams (2018, s.
12) styrka då de betonar att förskollärare bör vara uppdaterad på ny forskning och
ämneskunskaper för att kunna bedriva undervisning.
Undervisningens planerade och oplanerade vardagsmatematik
Matematikundervisningen framträder i resultatet som något förskollärarna använder i
vardagliga situationer som uppkommer under dagen på förskolan. Den kan ses både
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som planerad och målstyrd, men även som oplanerad eftersom alla vardagliga
aktiviteter inte går att förutse. Förutom planerad och spontan matematikundervisning
har resultatet visat att den oplanerade matematikundervisningen innehåller konkret
matematik och den planerade matematikundervisningen handlar om ord och begrepp.
Resultatet visade också att det matematiska innehållet inte lyfts fram av förskollärarna
när det talar om matematik i förskolan. Vi hade en förhoppning om det i början av
studien eftersom vi hade en tanke om att begreppet matematik handlar om innehåll.
Därför har det matematiska innehållet lyfts fram i vår studie. Det är något Franzén
(2014, s. 251) lyfter fram som betydelsefullt inom förskolan. Att pedagoger behöver
ha en medvetenhet om matematikens innehåll.
När det gäller den oplanerade matematikundervisningen uttrycker förskollärarna i vår
studie att det är något som sker spontant utifrån vardagens olika aktiviteter. De
vardagliga aktiviteterna uppkommer i interaktion med barnen där de visar riktning.
Genom interaktionen kan förskollärarna sedan styra in aktiviteten mot ämnesområdet
matematik. I enighet med Björklund (2008, s. 93) innebär undervisning i matematik
att kunna fånga de tillfällen barnen utforskar och sätta det i ett i sammanhang för att
barnen ska kunna utveckla sin matematiska inlärning. Vidare lyfter förskollärarna i
vår studie att den konkreta matematiken är när barnen får uppleva och känna på
matematik i de olika situationer som uppstår i vardagen. Att få uppleva matematiken
är något som kan kopplas samman med Franzén (2014, ss. 252-253) som redogör för
att barn behöver uppleva matematiken på olika sätt genom exempelvis att använda sin
kropp och kognitiva förmågor.
Utifrån resultatet beskriver förskollärarna att i den planerade och målstyrda
matematikundervisningen används mycket ord och begrepp. Förskollärarna lyfter att
matematikkontexten kräver att de förmedlar rätt ord och begrepp vilket kan underlätta
barns kommande matematiska utmaningar. Även att förskollärarna själva bör vara
medvetna i sitt förhållningssätt hur de uttrycker matematik inför barnen. Att ha en
medvetenhet om matematik är något som Bäckman (2015, ss. 234-235) bekräftar. Hon
redogör för att pedagogers ämnesdidaktiska kunskaper styr hur matematiken
framträder i förskolan och hur matematikundervisningen bedrivs.
Resultatet i vår studie visar till skillnad från andra studier att den planerade
matematiken kan ske i rutinsituationer och strukturerade aktiviteter. Det innebär att
förskollärarna har tagit till sig matematiken och gjort det till sitt eget där
undervisningen blir situationsstyrd och planerad.
Planerad matematikundervisning kräver flexibilitet
Utifrån resultatet har det framträtt att flexibilitet är något som krävs av förskollärarna
i den planerade matematikundervisningskontexten. Flexibiliteten innebär att
förskollärarna måste anpassa sin planering efter barns behov och intressen vilket
påverkar innehållet i matematikundervisningen. Det medför att även den planerade
matematikundervisningen kan vara spontan även när den är målstyrd. Det
förskollärarna talar om är att barngruppens intresse, tidigare erfarenheter och behov
kan se olika ut och att det gäller i förhållningssättet att vara medveten om vilka val
som görs. Exempelvis kan förskollärarna i en aktivitet välja att utmana barnen och
lägga lärandenivån lite högre där barnen befinner sig. Björklund (2007, ss. 171-171)
bekräftar att barns tidigare kunskaper och behov är en viktig utgångspunkt i
planeringen eftersom förskollärarna måste ha en medvetenhet om hur barn tar till sig
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matematik och vad de behöver utveckla. Även Bäckman (2015, s. 257) kan intyga om
att anpassning efter barns behov är en viktig del vi matematikundervisning i förskolan.
Det för att alla barn ska kunna utveckla sina matematiska förmågor. Förskollärarna i
vår studie lyfter även fram att anpassning utifrån alla barn i barngruppen krävs för att
barnen ska kunna förstå kontexten och se det i ett sammanhang. Att barn har olika
förutsättningar för att förstå matematiken och därmed måste anpassning ske utifrån
varje barn i barngruppen. Det är något Björklund och Barendregt (2016, s. 373) kan
bekräfta då de beskriver att barn behöver erbjudas många infallsvinklar i
lärandesituationer om matematik.
I resultatet framkommer det också att anpassning efter barns intresse är betydelsefullt
att utgå ifrån när det gäller planering. Barn visar vad de är intresserade av och genom
interaktion kan förskollärarna uppmärksamma det intresset. Utifrån barns intresse kan
det underlätta för förskollärarna att styra aktiviteten för att barn ska förstå
sammanhanget. Det styrker Delacour (2013, s. 132) som redogör för att barns intresse
bör vara en utgångspunkt i planeringen, eftersom barnen ska kunna få en förståelse
för det matematiska innehållet i en vald situation.

Metoddiskussion
Vi har genomfört en kvalitativ studie med intervju som metod där vi har fått svar på
vårt syfte och frågeställningar. Som tidigare nämnts har vi använt oss av
semistrukturerade intervjuer. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 84-85)
innebär semistrukturerade intervjuer att ett strukturerat frågeformulär används vid
intervjuerna. Under intervjuerna ges det utrymme för följdfrågor där svaren kan bli
mer utförliga. De semistrukturerade intervjuerna medförde att vi kunde få möjlighet
att få en djupare förståelse av hur intervjupersonerna resonerade och fick därför ett
fylligare material att arbeta med. Skulle vi istället använt enkät som metod hade svaren
förmodligen inte blivit lika utförliga. På grund av att kvantitativa enkäter inte inbjuder
till den personliga kontakt och samtal som ges vid kvalitativa intervjuer
(Christoffersen & Johannessen 2015, s. 83).
Något vi önskar är att en pilotstudie hade utförts innan intervjuerna skulle ske. Bryman
(2011, ss. 258-259) redogör för att pilotstudier med fördel kan användas för att
säkerställa att intervjufrågorna skulle kunna fungera eller om det finns någon fråga
som måste justeras. I vårt fall hade en pilotstudie kunnat bidra till att intervjufrågorna
skulle fått en annan formulering med mer tydlighet för att kunna få ännu mer utförliga
svar. Exempelvis hade frågan kring matematik kunnat omformuleras för att kunna
lyfta fram det matematiska innehållet i förskolan. Förutom pilotstudien hade ett
alternativ varit att kombinera intervjuerna med observationer för att få en bredare syn
på undersökningsområdet. Det hade kunnat vara att se hur förskollärarna undervisar i
matematik. För att kunna göra det hade syftet också behövts ändras eftersom vårt syfte
har utgått från förskollärarnas resonemang. Christoffersen och Johannessen (2015, ss.
67, 72) betonar att observationer kan användas som komplement till en annan
undersökningsmetod för att få en annan synvinkel inom kunskapsområdet.
När det gäller urvalet för studien användes ett kriteriebaserat samt ett delvis
slumpmässigt urval. Valet berodde på att studiens syfte utgår från hur förskollärare
resonerar kring undervisning, matematik och planering. Även för att det är
förskollärarna som har ansvaret för undervisning i förskolan (SFS 2010:800).
Christoffersen och Johannessen (2015, s. 56) beskriver att kriteriebaserat urval
handlar om att välja en målgrupp anpassat efter studiens syfte. Det delvis
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slumpmässiga urvalet av förskolor grundade sig i att vi inte ville påverka vilka
förskolor som valdes. Dock påverkades urvalet genom att endast två förskolor utan
matematikprofil valdes samt att fem förskollärare intervjuades. Det var ett medvetet
val vi gjorde eftersom studien var tidsbegränsad och att förskolor med speciell
inriktning inte skulle ingå. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, s. 54) kan
studiens tidsram påverka begränsningen av urvalet. I efterhand skulle fler intervjuer
kunnat genomföras om studiens tidsram hade varit större och resultatet hade därmed
kunnat bli annorlunda.
Vid genomförandet av intervjuerna gjordes ljudinspelningar för att dokumentera
intervjumaterialet. Därmed föll inga väsentliga resonemang bort och vi kunde ha
fokus på att vara lyhörda och ställa följdfrågor. Om intervjuerna istället enbart hade
antecknats skulle en risk kunna vara att missa betydelsefulla delar samt att
uppmärksamheten hade riktats mot anteckna mer än själva samtalet med
intervjupersonerna. Bryman (2011, ss. 428, 431) lyfter fram att det är betydelsefullt
att intervjuaren riktar sin uppmärksamhet mot det som kommer upp under samtalet än
att störas av att anteckna ner allt intervjumaterial. Dessutom lyfter författaren fram att
intervjuaren inte bör avsluta ljudupptagningen för tidigt då det finns risk att väsentliga
delar för intervjun faller bort. I vårt fall avslutades ljudupptagningen för tidigt och vi
behövde därför anteckna det sista intervjupersonerna tog upp. Det medförde att det
sista av intervjuerna inte är fullständiga uttalanden. Dock tog vi lärdom av det och vid
de sist genomförda intervjuerna stängdes ljudupptagningen av helt när
intervjupersonerna lämnade rummet. När det gäller val av plats där intervjuerna skulle
äga rum gav förskollärarna förslag på rum där intervjuerna kunde ske ostört. Det var
en förfrågan från vår sida för att intervjuerna skulle kunna genomföras utan störande
moment från exempelvis barngrupp eller övrig personal. Christoffersen och
Johannessen (2015, s. 89) kan det vara till fördel att välja en plats för intervjun där
ingen utomstående kan störa samtalet.
Vid transkriberingen av intervjumaterialet underlättade det att vi hade använt oss
ljudinspelning under intervjuerna. Det märktes när vi jämförde med de anteckningar
som vi hade gjort efter intervjuerna, eftersom det materialet inte var utförligt nog för
att kunna användas. I analysarbetet kunde vi dra nytta av att båda närvarade vid alla
intervjuerna, då tolkningen av analysmaterialet underlättades av att ha bådas
perspektiv. Dessutom var vi båda med under hela processen vilket medförde att vi
tillsammans kunde komma fram till ett resultat och därmed kan styrka studiens
tillförlitlighet. Enligt Christoffersen och Johannessen (2015, ss. 21-22) kan studiens
tillförlitlighet innebära att flera forskare deltar i studien och kommer fram till samma
resultat.

Didaktiska konsekvenser
I förskolan är undervisning ett begrepp som kommit till att användas mer och mer.
Med den reviderade läroplanen (Lpfö 18) har undervisningsbegreppet tagit en allt mer
betydande plats i förskolans verksamheter. I resultatet har vi sett att förskollärare har
tagit till sig begreppet och anpassat det i viss utsträckning till förskolan. Det
förskollärarna uttrycker är att undervisning kan tolkas på olika sätt. Det verkar
behövas fler diskussioner ute på förskolorna om vad undervisning egentligen innebär
och när den sker. Som förskollärare är det av vikt att vi i yrkesprofessionen utgår från
undervisning och att den här studien kan hjälpa oss att få en förståelse av hur
undervisning kan hanteras i förskolan.
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När det gäller matematik kan vi i resultatet se hur förskollärarna belyser vad
matematik innebär det vill säga planerad och målstyrd samt spontan
vardagsmatematik. Den oplanerade matematikundervisningen kopplas samma med
konkret matematik medan den planerade matematikundervisningen fokuserar på ord
och begrepp. Förskollärarna nämner inget om ämnesinnehållet och vad barn kan få
möjlighet att lära sig, vilket vi hade en förhoppning om. Det som lyfts fram i resultatet
är att den planerade matematikundervisningen även finns i rutinsituationer i förskolan,
vilket inte tycks framgå av andra studier. Dessutom uttrycker förskollärarna att
ämnesdidaktiska kunskaper är en förutsättning för att kunna undervisa i matematik.
Det kan tyda på att förskolläraryrket kräver en del förkunskaper och att kunna hantera
många olika situationer som uppstår i verksamheten. Det gäller att utnyttja det
vardagen har att erbjuda samt att få in strukturerade aktiviteter där matematiken kan
vävas in. Förskollärare behöver kunna vara flexibla i sitt arbete där planering och
spontanitet genomsyrar hela verksamheten och att barnen alltid är en central
utgångspunkt i matematikundervisningen.
Slutligen kan det konstateras att förskollärare bör diskutera mer i förskolan om det
matematiska innehållet och undervisning. I resultatet som framkommit i vår studie har
det endast lyfts fram vilka utgångspunkter förskollärarna har i den planerade
matematikundervisningen och inte det matematiska ämnesinnehållet. Dessutom
framkommer det att undervisning är ett svårtolkat begrepp. Resultatet har också visat
att när förskollärarna diskuterar begreppen undervisning och matematik enskilt blir
fokus på vad de betyder. När begreppet planering sedan kopplas ihop med
undervisning och matematik hamnar förskollärarnas resonemang istället på
anpassning utifrån barns behov och intresse. Det innebär att begreppen undervisning,
matematik och planering inte har integrerats som en helhet i förskolan.
För att kunna integrera undervisning, matematik och planeringen som en helhet i
förskolan skulle förskollärarna kunna använda sig av diskussion i arbetslaget. I
diskussionerna kan utrymme finnas för att utbyta erfarenheter om begreppen och hur
en planerad matematikundervisning skulle kunna se ut. Det gäller för förskollärarna
att hålla sig uppdaterade kring olika styrdokument som exempelvis Lpfö 18 och
Skollagen. Vad det står i de olika dokumenten och hur de kan anpassas till
verksamheten för att kunna bedriva en planerad matematikundervisning. Ett exempel
kan vara att förskollärarna utgår från ett matematiskt mål ur läroplanen. I Lpfö 18 (s.
14) står det att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att
använda matematiska begrepp. Utifrån målet kan förskollärarna planera en aktivitet
där syftet är att undervisa barnen i matematiska begrepp. Den aktiviteten kan vara
exempelvis om geometriska former där förskollärarna benämner de olika formerna
och ger barnen förutsättningar för att kunna ta till sig de olika begreppen. Denna
aktivitet kan genomföras flera gånger fast på olika sätt med anpassning efter barns
intresse och behov. Dessutom kan undervisningen även ske spontant men att
förskollärarna alltid har ett syfte som utgångspunkt.

Fortsatt forskning
Vidare forskning skulle kunna vara hur förskollärare resonerar om det matematiska
innehållet i förskolan och hur det kan användas i verksamheten. Dessutom tyder
tidigare forskning och vår studie på att undervisning behöver diskuteras mer ute i
arbetslagen eftersom det är svårtolkat (Franzén 2014; Sheridan & Williams 2018).
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Intervjufrågor
Undervisning
1. Vad innebär undervisning i förskolan för dig?
- Hur menar du då?
- Vad är fokus på?

Matematik
2. Vad innebär matematik i förskolan för dig?
- Hur menar du då?
- Vad är fokus på?

Matematikundervisning
3. Hur gör du när du planerar din matematikundervisning?
- Vad är viktigt att utgå ifrån?
- Vad vill du att barnen ska få med sig?
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