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Stöttande strategier i den planerade matematikundervisningen i förskolan 
- en jämförande studie om barns lärande, utifrån tre olika arbetssätt 

Rebecca Lages och Hanna Lindroth 

Sammanfattning 

Denna studies syfte är att undersöka om, och i så fall vilka, stöttande strategier som framträder i 
den planerade matematikundervisningen i förskolan. Det är en jämförande studie mellan det 
pedagogiska arbetssättet learning study och de pedagogiska arbetssätt som används enligt Maria 
Montessoris idéer, samt i förskolorna i Reggio Emilia i Italien. 

Genom platsbaserade observationer på tre olika förskolor, belägna i norra Stockholmsområdet, har 
material samlats in med hjälp av anteckningar och ljudinspelningar. Det insamlade materialet 
ligger till grund för en analys ur teorin om relationella utvecklingssystem, med fokus på stöttande 
strategier inom ramen för denna teori. Studiens resultat indikerar att alla stöttande strategier 
framträder inom alla tre arbetssätt, fast i varierande mängd. Social stöttning framträder mest inom 
learning study, ekologisk stöttning är mer framträdande inom montessoriverksamheten och 
självstöttning är mest framträdande för arbetssättet enligt Reggio Emilia-pedagogiken. 

Slutsatser av denna studie är att stöttande strategier inom ramen för teorin om relationella 
utvecklingssystem, ger en mer helhetlig bild av de stöttande strategier som framträder under den 
planerade matematikundervisningen i förskolan, jämfört med vad den mer traditionella 
uppfattningen om stöttat lärande kan erbjuda. Därför bör dessa stöttande strategier läras ut till 
förskollärare och verksamma inom förskolan så att barn inom förskolans verksamhet kan få den 
bästa möjliga undervisningen. 

Nyckelord 

Stöttande strategier, stöttat lärande, teorin om relationella utvecklingssystem, undervisning, 
scaffolding, förskolan, learning study, Montessori, Reggio Emilia 
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Förord 
 

Vi är två studenter från Stockholms universitet som lärde känna varandra genom utbildningen. 
Under den andra terminen av förskollärarprogrammet hamnade vi i samma dramagrupp och 
samtidigt som vi hittade våra kreativa sidor, fann vi också varandra. Sedan dess har vi följts åt 
genom utbildningen och i livet medan vi har utvecklats som personer. Vi har skrattat tillsammans, 
vi har lärt tillsammans, men framförallt stöttat varandra, vilket är något vi önskar fortsätta med 
även när studierna är avklarade. 

Vi vill tillsammans tacka de som läst och kommenterat vår uppsats: Dominik, Agnes och Johanna. 

Ett särskilt tack vill vi ge till vår handledare Hillevi Lenz Taguchi, vars kunskap har gjort oss både 
nervösa och tacksamma. Vi tackar även Sofia Frankenberg för hennes stöttning i att göra teorin 
om relationella utvecklingssystem förståelig för oss.  

Stort tack går även till Marie, Marianne, Linda, Lii och Liselotte som i sina yrkesroller tar stöttande 
på allvar, både mot kollegor och mot barn vilket har inspirerat oss i vårt arbete. 

Ett sista stort tack vill vi ge till våra kära familjer och vänner som med stor uthållighet och stort 
tålamod har funnits för oss under hela utbildningens gång. Vi gjorde det tillsammans med er!  
 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Under arbetet med denna studie har vi haft huvudansvar för olika områden, men vi har hela tiden 
samarbetat kring studien och diskuterat våra texter med varandra. Uppdelningen av arbetet har 
gjorts av praktiska skäl och för att komma igång med skrivandet, men under studiens gång har vi 
tagit gemensamma beslut som fört arbetet framåt. I uppsatsens slutskede har vi gått igenom texten 
tillsammans för att ge den en tydlig struktur och koherens. Den initiala uppdelningen var som 
följer: Hanna ansvarade för metodavsnittet medan Rebecca ansvarade för avsnittet om det 
teoretiska perspektivet. Under avsnittet Tidigare forskning ansvarade Rebecca för underrubriken 
Undervisning i förskolan. Hanna har skrivit fram arbetssättet enligt Reggio Emilia, medan Rebecca 
skrivit om Learning study och Montessori. Rebecca skrev det första utkastet på Resultat och 
analys, samt Diskussion, medan Hanna tog ansvar för helheten. Eftersom Rebecca geografiskt sett 
har haft lättare att ta sig till de olika förskolorna tog hon den initiala kontakten med dem, samt 
ansvarat för utdelningen och insamlandet av samtyckesblanketter innan observationerna ägt rum. 
Alla observationer har dock gjorts gemensamt. Övriga avsnitt har vi skrivit tillsammans och utöver 
detta har vi skrivit igenom all text var och en för sig och diskuterat alla detaljer, så att vi båda har 
den kunskap om varje del i uppsatsen som krävs. 
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Inledning 

Ett av förskolans största uppdrag är att stötta barn i deras utveckling och lärande. Stöttande, eller 
scaffolding som begreppet heter på engelska, myntades av Wood, Burner och Ross (se Mascolo 
2005, s. 185). Det utvecklades utifrån den ryske utvecklingspsykologen Lev Vygotskijs 
sociokulturella teori och den proximala utvecklingszonen, vilket innebär att en mer erfaren person 
stöttar en mindre erfaren individ att nå högre nivåer av kunskaper och färdigheter. Personen som 
besitter mer kunskap måste se till var individen med mindre kunskap befinner sig i sin utveckling 
och på så sätt anpassa stöttandet så att individen ska kunna gå framåt i sin utveckling (Säljö 2015, 
ss. 90–91; Vygotskij 2001, ss. 332–333). Stöttande kan ske på flera olika plan: i en utveckling till 
att bli en fungerande samhällsmedborgare, i att utvecklas som individ, eller i ett lärande och 
tillägnande av nya kunskaper (Lpfö 18 2018, ss. 12–14). Lärande i förskolan sker hela tiden, men 
blir särskilt tydligt i undervisningen. I den nya läroplanen för förskolan vilken trädde i kraft den 1 
juli 2019 (Skolverket 2018) skrevs undervisningsbegreppet fram för första gången:  

Undervisning innebär att stimulera och utmana barnen med läroplanens mål som 
utgångspunkt och riktning, och syftar till utveckling och lärande hos barnen. 
Undervisningen ska utgå ifrån ett innehåll som är planerat eller uppstår spontant 
eftersom barns utveckling och lärande sker hela tiden. Förskollärare ska ansvara 
för det pedagogiska innehållet i undervisningen och för att det målinriktade arbetet 
främjar barns utveckling och lärande (Lpfö 18 2018, s. 7). 

Undervisning är därmed ett begrepp som är relativt nytt i förskolans vokabulär. Begreppet har 
tidigare förknippats med skolan, men är nu något som även inkluderar förskolan (Pihlgren 2017, 
s. 11). I 1 kap. 1 § av Skollagen (SFS 2010:800) står det att förskolan är en del av skolväsendet 
vilket betyder att förskolan är en skolform där utbildning ska ingå och således också undervisning. 
Utbildningen som barnen har rätt till, ska vara utformad och anpassad efter barnen så att alla har 
möjlighet att få utvecklas så långt det är möjligt (Lpfö 2018, s. 6). Undervisningens upplägg är 
under förskollärarens ansvar, men hela arbetslaget ska arbeta för att möjliggöra den (Lpfö 18 2018, 
s. 7).  

I den reviderade läroplanen för förskolan 2016 fick matematiken ett större fokus än vad den hade 
haft innan, vilket har följt med in i den nya läroplanen (Lpfö 98 2016, ss. 9–10; Lpfö 18 2018, s. 
14). Matematik är därför ett av de ämnen som barn ska få möta och lära sig om via sin utbildning 
i förskolan, vilket gör att matematik blir underlag för undervisning. Därför blir det intressant att 
undersöka om, och i så fall vilka, stöttande strategier som framträder i den planerade 
matematikundervisningen för det individuella barnets lärande, vilket utgör denna studies syfte. 
Underlag för studien har samlats in genom platsbaserade observationer från tre olika förskolor, en 
förskola som använder sig av learning study som arbetssätt, en montessoriförskola och en Reggio 
Emilia-förskola, vilket möjliggör en jämförande aspekt mellan verksamheternas olika arbetssätt. 
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Det utvalda empiriska materialet analyseras sedan ur teorin om relationella utvecklingssystem med 
stöttande strategier som fokus. Denna teori ger ett relativt nytt perspektiv på stöttande strategier, 
vilket kommer att förtydligas längre fram i studien. 

Förhoppningen är att denna studie kan inspirera förskollärare och andra pedagoger i arbetslaget att 
se sin verksamhet ur ett helhetsperspektiv och bli medvetna om hur olika stöttande strategier kan 
underlätta lärande för det individuella barnet, såväl i matematikundervisningen som i andra 
områden. 
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Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall vilka stöttande strategier som framträder 
i den planerade matematikundervisningen i förskolan. Studien erbjuder en jämförande aspekt 
mellan det pedagogiska arbetssättet learning study och de pedagogiska arbetssätt som används 
enligt Maria Montessori, samt i förskolorna i Reggio Emilia i Italien, med avseende på om, och i 
så fall vilka stöttande strategier som praktiseras och möjliggörs för att öka barns lärande i 
matematik. Detta är ett urval vi har gjort för att se om det finns en variation av stöttande strategier 
i förskolornas planerade matematikundervisning beroende på arbetssätt. 

 

För att undersöka detta har följande frågeställningar valts:  

- Hur genomför pedagoger planerad matematikundervisning? 
- Hur kan personer och miljö stötta det individuella barnets lärande under planerad 

matematikundervisning? 
- Blir det skillnad i stöttning om ett visst pedagogiskt arbetssätt praktiseras?  

 

För att kunna svara till studiens syfte gällande stöttande strategier, har material samlats in under 
platsbaserade observationer. Dessa har gjorts i samband med planerad matematikundervisning i 
tre förskolor.  
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Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som relaterar till olika undervisningssätt i förskolan, 
olika former av stöttande strategier och en beskrivning av de arbetssätt som denna studie ämnar 
jämföra. Den tidigare forskningen kommer sedan att sammankopplas med studiens insamlade 
material från observationerna, vilket utgör en del av studiens resultat.  

Tidigare forskning har sökts i databasen vid Stockholms universitetsbibliotek. Sökord som 
användes var följande: undervisning förskolan; teaching preschool; stöttat lärande; stöttning; 
scaffolding; learning study; Montessori; Reggio Emilia. Sökningarna har resulterat i nationell och 
internationell forskning i form av vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur. En del av den tryckta 
litteraturen är kurslitteratur som ingår i förskollärarprogrammet på Stockholms universitet, samt 
olika slags primärlitteratur. 

Den tidigare forskningen presenteras med följande underrubriker: Undervisning i förskolan, 
Stöttande strategier och Pedagogiska arbetssätt. 

Undervisning i förskolan 

Under denna rubrik beskrivs tre studier, varav den första studien ges stort utrymme, då den 
synliggör flera olika sätt att förstå undervisning i förskolan. 

I Pihlgrens (2017) Undervisning i förskolan - att skapa lärande undervisningsmiljöer presenteras 
de vanligaste teorierna om lärande i förskolan och en diskussion förs kring hur förskollärares mer 
eller mindre medvetna praxisteori stöttar lärandet hos barnen. Praxisteori förklaras som en 
blandning av förskollärarens egna idéer, utbildning och erfarenhet. Teoretiska olikheter antas ge 
skillnad i förskolans praktik (Pihlgren 2017, ss. 21–22). De tre praxisteorier som beskrivs är en 
förenkling av flera olika teoretiska perspektiv och rubriceras som behaviorism, mognadsteori, med 
grund i kognitivism och konstruktivism, samt samspelsteori, med grund i pragmatism och 
sociokulturella idéer. Med Blooms taxonomi som teoretiskt verktyg genomförs sedan 
observationer av undervisningstillfällen i förskolan för att kunna analysera lärandets kvalitet under 
dessa tillfällen (Pihlgren 2017, s. 57).  

Studien visar att beroende på förskollärarens praxisteori förekommer olika undervisningsmiljöer 
som främjar lärandet hos barnen med varierande framgång. Den allmänna undervisningsmiljön 
förekommer ofta i skolan, men även i förskolan. Undervisningen i den allmänna 
undervisningsmiljön går ut på att introducera ny kunskap för barnen, genom att de får praktisera 
denna nya kunskap och efteråt ställer läraren kontrollfrågor för att se om kunskap uppnåtts. Denna 
undervisningsmiljö utvecklar barns grundläggande kunskaper men ger inte mycket utrymme för 
barnens egna utforskande (Pihlgren 2017, ss. 68–69). Den moraliska undervisningsmiljön är såsom 
den allmänna undervisningsmiljön, grundad i en behavioristisk praxisteori och liknar den 
allmänna, även om utfallet här blir annorlunda. Det pedagogiska innehållet får inte så stort 
utrymme eftersom den största delen av tiden används för tillsägelser och tillrättavisningar av 
barnen (Pihlgren 2017, ss. 70–71). Den barnutforskande undervisningsmiljön är den vanligaste 
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förekommande undervisningsmiljön i förskolan och går ut på att barnen ska få utforska på egen 
hand. Låt-gå-undervisningsmiljön saknar pedagogiska intentioner och kunskapsinnehåll och 
fokuserar främst på så kallad “fri lek” (Pihlgren 2017, ss. 72–73).  

Det Pihlgren (2017, ss. 74–75) benämner som den scaffoldingstöttande undervisningsmiljön liknar 
den barnutforskande miljön, men strävar inte bara efter att ta vara på barns idéer, utan har också 
en intention om att hålla sig inom ett visst målområde för att utveckla barnens förståelse. I denna 
undervisningsmiljö hjälper pedagogen barnen att utveckla mentala byggnadsställningar (scaffolds 
på engelska) för att barnen ska kunna förstå kunskapen och sätta in lärandet i ett sammanhang. 
Enligt Pihlgren (2017, s. 77) erbjuder denna undervisningsmiljö det starkaste kognitiva innehållet 
och har därmed högst kvalitet i termer av undervisning.  

Den andra studien av Bäckman (2015, s. 65) synliggör hur förskollärare utformar 
matematikundervisning utifrån deras uppfattningar om barns kunskapsbehov. Studien innefattar 
förskolebarns handlingar ur ett matematiskt perspektiv samt undersöker förskollärares intentioner 
med undervisningen, baserat på variationsteori och sociokulturell teoribildning som 
utgångspunkter (Bäckman 2015, ss. 33, 39). Studien är kvalitativ och använder videografi och 
fenomenografi som metod där intervjuer av förskollärare och videoobservationer har använts för 
att samla in empiriskt material (Bäckman 2015, s. 69). Bäckman ser att barnen urskiljer vissa 
matematiska begrepp genom sin lek (2015, s. 179). Ur ett sociokulturellt perspektiv är 
sammanhangen viktiga, vilket studien visar då barnen lär sig av varandra och får erfarenheter 
kopplade till en specifik situation som de befinner sig i. Barnen bär sedan med sig dessa 
erfarenheter till andra situationer och får, genom att pedagogen gör barnet medveten om dessa 
erfarenheter, på så sätt en mer nyanserad förståelse av de begrepp de lärt sig i den tidigare 
situationen (Bäckman 2015, s. 182). Enligt Bäckman blir det viktigt att närma sig barns eget 
perspektiv för att fördjupa deras matematiska förståelse (2015, s. 184). Att utgå ifrån barnens egna 
erfarenheter kan här ses som ett stöttande. Genom att ta hänsyn till var barnen befinner sig 
kunskapsmässigt kan barnet lättare tillägna sig ny kunskap. Andra resultat i studien visar att 
förskollärare i enlighet med variationsteorin kan använda sig av learning study, variation och 
urskiljning som undervisningssätt för att förbättra kvaliteten på matematikundervisningen i 
förskolan (Bäckman 2015, ss. 185–187). Studien utgår dock endast från förskollärares perspektiv 
på undervisning i förskolan. Förskolläraren har ansvaret för att undervisning planeras och 
genomförs i förskolan, men alla i arbetslaget får undervisa. Hade studien inkluderat andra 
pedagogers perspektiv på undervisning hade studiens kunskapsbidrag då kunnat resultera i bredare 
beskrivningar av olika undervisningssätt och eventuellt synliggjort fler pedagogers arbete med att 
stötta barnen i deras lärande. 

I en artikel av Björklund, Magnusson och Palmér (2018, s. 469) undersöks hur olika handlingar 
kan påverka barns lärandemöjligheter i matematikundervisning. Utvecklingspedagogik fungerar 
som en utgångspunkt, vilket medför att barns egna perspektiv och livsvärldar tas i beaktande. 
Undervisning handlar i detta perspektiv om att ge barn olika sätt att erfara ett fenomen och på så 
vis få en större förståelse för fenomenet. Läraren, barnet och lärandeobjektet ses ingå i ett 
relationellt fält där lärarens sätt att undervisa måste balanseras med barnets tidigare kunskap för 
att undervisningen ska bli framgångsrik (Björklund et al. 2018, s. 471). Det empiriska materialet 
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består av videoobservationer från olika förskolor där barn och lärare är engagerade i olika former 
av lek (Björklund et al. 2018, s. 472). Studiens resultat visade på fyra handlingsmöjligheter som 
förskolläraren och pedagoger kan använda sig av för att stötta barnens lärande i 
matematikundervisningen. Dessa handlingsmöjligheter är att bekräfta eller repetera det barn säger 
eller gör och att tillhandahålla barn med olika lärandestrategier. Detta kan exempelvis vara att 
använda fingrarna vid räkning. Andra handlingsmöjligheter som studien lyfter fram är att använda 
matematiska begrepp som barnet känner till sedan tidigare och föra in dem i en leksituation som 
barnet redan är bekant med för att på så sätt ge ny mening åt begreppen, samt att utmana barns 
matematiska begreppsuppfattning genom att fånga upp något som händer i leken och låta barnet 
själv få sätta ord på fenomenet (Björklund et al.  2018, ss. 473–476).  

Stöttande strategier 

I detta stycke följer korta presentationer av två studier om stöttande strategier, samt en mer 
ingående utläggning om stöttat lärande enligt det sociokulturella perspektivet.  
 
En studie av van de Pol, Volman och Beishuizen (2011) utgår från Vygotskijs sociokulturella teori 
och den proximala utvecklingszonen som tidigare beskrivits under avsnittet, Inledning. Studiens 
fokus ligger på det stöttande som beskrivs som tillfälligt kontingent, vilket innebär att läraren möter 
barnet på den nivå barnet befinner sig och stöttar barnet att nå en nivå barnet annars inte hade 
klarat av. Läraren tar tillfälligt ansvar för uppgiften för att sedan lämna över ansvaret på barnet när 
barnet är redo för det (van de Pol et al. 2011, s. 46). Materialet som samlades in från observationer 
och intervjuer utgör studiens resultat, vilket analyseras med fokus på i hur hög grad stöttandet var 
kontingent, det vill säga om läraren tagit till sig information om var barnet är i sin utveckling för 
att på så vis använda denna information för att kunna stötta barnet mot nya kunskaper och 
färdigheter (van de Pol et al. 2011, ss. 46, 49–50). För att stöttandet ska fungera och bli 
framgångsrikt måste läraren diagnosticera var barnet befinner sig och arbeta utefter det (van de 
Pol et al. 2011, s. 55). Något som inte lyfts i studien är resursperspektivet i förhållandet till att 
kunna se och sätta sig in i varje barns individuella lärande. En lösning på bristen av resurser såsom 
personal, skulle kunna vara att inkludera andra sorters stöttande såsom miljö och material, inte 
bara utgå från lärarens förmåga att ge stöttning. 
 
Notari-Syverson och Sadler (2008) ger i sin studie olika förslag på hur förskollärare kan stötta 
förskolebarn i sitt matematiklärande. De menar att lärare kan stötta barn genom att organisera 
miljön så att den uppmuntrar till utforskande och socialt sampel, internationellt bädda in 
matematiska begrepp i dagliga aktiviteter och rutiner, lägga vikt vid olika lärandestrategier för att 
adressera barns individuella intressen, förmågor och behov samt successivt bedöma för att kunna 
instruera. Det är också viktigt att ha insikt i hur matematik används i barns hemmiljö eftersom 
kulturella skillnader kan ha betydelse för hur välbekanta barn är med matematiska koncept i 
förskolan (Notari-Syverson & Sadler 2008, s. 7). Då läraren lägger vikt vid olika lärandestrategier 
utvecklar Notari-Syverson och Sadler (2008, ss. 9–11) sitt resonemang och inkluderar scaffolding 
vilket beskrivs som en interaktion mellan barnet och läraren där läraren ger individualiserat stöd 
för att barnet ska lära sig en ny färdighet. Under tiden barnet lär sig mer och mer, drar läraren sig 
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stegvis tillbaka. Denna studies resultat ger en bred beskrivning av stöttning, men för att dessa 
strategier ska fungera skulle det eventuellt krävas kunskap om hur det kan göras i praktiken. Det 
är också ett stort ansvar att ta reda på barns erfarenheter av matematik i hemmet, samt kartlägga 
barns matematiska kunskap vilket troligtvis både tar tid och resurser. Att organisera miljön kräver 
också kunskap och utbildning hos pedagoger. 
 

Stöttat lärande utifrån ett sociokulturellt perspektiv 

Ett slags stöttande kopplat till undervisning är, som tidigare beskrivits, ett arbete i den proximala 
utvecklingszonen. För att kunna förmedla kunskap från en människa till en annan ses, inom det 
sociokulturella perspektivet, språket som centralt för lärande. Kunskap skapas därför tillsammans 
med andra i kulturella sammanhang. Dessa sammanhang utgörs av omgivningen som människan 
växer upp i och de sociala relationer som finns där och då (Gjems 2011, ss. 11, 14, 19–21). Att 
förstå lärande och utveckling hos människan handlar om att kunna se samband mellan människa 
och den sociala och kulturella omgivning som människan växer upp i. Utifrån dessa skapar och 
utvecklar människor olika fysiska och språkliga redskap som utgör mening i dessa sammanhang - 
redskapen medierar kunskap. Artefakter är en kombination av språkliga och fysiska redskap. De 
blir medierande eftersom de symboliserar något, exempelvis matematiska symboler. Dessa 
artefakter fungerar som ett slags stöttande, då människor lär sig deras betydelse av omgivningen 
för att de anses vara relevanta att handla och kommunicera kring (Säljö 2015, ss. 91–95, 99). 
 
I Tänkande och språk beskriver Vygotskij (2001, ss. 29–34) relationen mellan ord och tanke, hur 
de utvecklas under barns tidiga år och bildar en helhet som utgör människans medvetande. Han 
menar att människans behov av att överföra kunskap och erfarenheter till varandra har skapat 
språket. För att vara en del i denna sociala samvaro med andra behöver man ha en förståelse för 
hur orden används och deras betydelse. Han menar att det krävs en förmåga hos människor att 
kunna generalisera, en förmåga att koppla ihop ord med dess betydelse och dra egna slutsatser. 
Vygotskij (2001, ss. 36–44) hävdar att generalisering är början på relationen mellan ord och tanke. 
Dessa möjliggör kommunikation och är därför avgörande för barns förmåga att utvecklas och lära. 
Barn möter språkliga begrepp genom att vara delaktiga i sin omgivning och i sociala relationer. 
Nya begrepp sätts i språkliga sammanhang, vilket gör att barnet lär sig dem och gör begreppen till 
sina egna, kallat appropriering. Genom att appropriera nya begrepp utvecklas barnet och kan på 
så sätt tillägna sig mer kunskap (Bjar & Lindberg 2010, ss. 22, 25–26: Kultti 2014, ss. 18–21, 105; 
Säljö 2015, ss. 95–96). Vygotskij (2001, ss. 251–272) menar att det finns vardagliga begrepp, vilka 
barn möter genom sina erfarenheter i vardagen och sedan finns det vetenskapliga begrepp vilka 
barn möter i undervisning tillsammans med en lärare. Undervisningen är därför viktig för barns 
tänkande eftersom barn måste möta begrepp där de sätts i språkliga sammanhang innan barnen kan 
göra begreppen till sina egna. När barnet befinner sig i den proximala utvecklingszonen är barnet 
som mest mottaglig för ny kunskap. Läraren kan då koppla på nya begrepp i undervisningen och 
överföra kunskap till barnet. På så sätt fungerar läraren stöttande för barns lärande genom att lotsa 
barnet in i nya sätt att tänka (Säljö 2015, ss. 100–103).  
 
Vygotskij (2001, s. 334) beskriver att läraren har ett stort ansvar i att föra barnet framåt i 
utvecklingen mot det som barnet ännu inte kan. Undervisningsmiljön som fysisk plats och den 



 
 

13 

sociala miljön som läraren utgör tillsammans med barnet möjliggör undervisning och därför också 
lärande för barnet (Lindqvist 1999, ss. 19–21, 24, 26). Läraren måste anpassa undervisningen för 
varje barn genom att presentera kunskap på ett sätt som gör att barnet upplever undervisningen 
som intressant. Detta beskrivs som att läraren hittar en ingång via barnets erfarenheter och 
intressen att rikta kunskapen mot. En skicklig lärare bör då presentera lite kunskap i taget så att 
intresset hos barnet kvarstår, vilket gör att barnet är mottaglig för undervisningen och lärande 
(Lindqvist 1999, ss. 55–59, 259–270).   

Pedagogiska arbetssätt 
 
I detta stycke beskrivs de tre arbetssätt som jämförs i denna studie. 

Learning Study 

Learning study brukar beskrivas i relation till lesson study som är en japansk arbetsmetod med 
syfte att förbättra lärandesituationer utifrån specifika kunskapsmål. Först testas elever, vilket följs 
av en utvärdering antingen av andra lärare som observerar tillfället, eller genom att situationen 
dokumenteras och utvärderas i efterhand. Denna arbetsmetod försöker ta reda på vad eleverna inte 
lärt sig, med fokus på orsaken till att lärandet uteblivit. Detta analyseras sedan, vilket i sin tur får 
ligga som grund för planering av nya undervisningstillfällen. Planeringen av 
undervisningstillfällen blir därför direkt anpassade för de specifika elever undervisningen riktar 
sig till, vilket måste anses vara ett stöttande förhållningssätt för elevernas lärande. Learning study, 
till skillnad från lesson study, handlar mer om att identifiera lärandeprocesser i interaktionen 
mellan barn och lärare. Learning study i förskolan kan därför leda till att förskollärare utvecklar 
sin egen kompetens i undervisningen (Eidevald 2017, s. 116).  
 
Arbetssättet utgår från variationsteorin (Eidevald 2017, s. 117) där lärandet ses som förändringar 
i hur vi erfar världen runtomkring oss (Wernberg 2009, s. 26). Wernberg (2009, s. 27) förklarar att 
det kan vara svårt att lära sig någonting alls om det inte finns någon variation. För att ta ett exempel, 
så blir det svårt att förklara vad en triangel är om man inte jämför den, exempelvis med en kvadrat. 
Viktiga begrepp inom variationsteorin är urskiljning, simultanitet och variation (Wernberg 2009, 
s. 26). Urskiljning innebär förmågan att kunna urskilja lärandeobjektet från omgivningen. 
Simultanitet handlar om att kunna erfara två objekt samtidigt. För att veta att triangeln är en 
triangel måste barnen kunna ha kvadraten i sitt medvetande på samma gång. Variation handlar 
förstås om att kunna se skillnader och att genom dessa skillnader får triangeln sin mening som 
triangel och kvadraten kan förstås som en kvadrat (Wernberg 2009, ss. 28–29). Variationsteorin 
kan anses vara stöttande i barns lärande eftersom ett synliggörande av ett lärandeobjekts variation 
i undervisningen kan öka barns förståelse av fenomen (Marton 1999 se Bäckman 2015, s. 33). 
Variationsteorin kan också användas av pedagogen för att få syn på barns olika strategier i sitt 
individuella lärande. Kan pedagogen utröna barns olika lärandestrategier kan det leda till att 
pedagogen stöttar på ett sätt som hjälper barnet på bästa sätt. Vidare kan pedagogen också visa 
barnen att de använder olika strategier i sitt lärande och medvetandegöra dem att man kan göra på 
olika sätt, vilket i sin tur blir ett stöttande i utvecklingen av nya kunskaper.   
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Enligt Eidevald (2017, s. 117) behöver learning studies anpassas till förskolans uppdrag och 
struktureras enligt följande punkter: 
 

1. Besluta vilket lärandeobjekt undervisningstillfället ska ha och planera för att barnens 
uppmärksamhet riktas åt det hållet. 

2. Avgränsa lärandeobjektet så att det blir tydligt. 
3. Gör en videoinspelning av undervisningstillfället och analysera denna.  
4. Planera ännu ett tillfälle med samma lärandeobjekt fast ta analysen av observationen i 

beaktande där det bör framträda vad barnen förstår och vad de inte förstår. Förbättra 
undervisningen med dessa kritiska aspekter i åtanke. 

Detta arbetssätt upprepas för att som lärare kunna bli mer kompetent att hjälpa barnen att fokusera 
på lärandeobjektet. Eidevald (2017, s. 117) förklarar att med hjälp av learning studies kan barn 
utmanas i sitt lärande. Det finns dock en risk att ett användande av modellen kan leda till ett 
fragmenterat lärande eftersom de olika lärandeobjekten inte nödvändigtvis är kopplade till 
varandra. Lärarledd tid riskerar också att bli överordnad tid för fri lek.  
 

Montessori 

Inom montessoripedagogiken är den fysiska miljön viktig. Tebano Ahlquist (2012, s. 93) menar 
att rummet bör vara levande och uppmuntra till aktivitet. När Maria Montessori diskuterar 
undervisning och hur den ”bör gå till”, ligger fokus på det individuella och på specifika material 
för specifika lärandemål. Läraren bör närma sig ett barn som verkar redo att ta emot ny kunskap 
och med hjälp av specifika material får barnet lära sig om olika ämnen och teman (Montessori 
2004, s. 136). I ett sammanhang av stöttande strategier bör materialen inom 
montessoriverksamheterna lyftas. Användandet av materialen kan här förstås som den viktigaste 
stöttningen i barns lärande. 
 
Initialt bör läraren ta bort saker som eventuellt kan störa barnets uppmärksamhet och enbart ha det 
material framme som utgör verktyget för lärandeobjektet. Att fokusera lärandeobjektet på det här 
sättet kan ses som en stöttande strategi. Läraren bör sedan visa själv hur materialet fungerar, 
eventuellt mer än en gång, för att sedan låta barnet ta över (Montessori 2004, s. 186). Om 
lärandeobjektet och aktiviteten med hjälp av materialet, skapar resonans inom barnet kommer 
barnet sitta koncentrerat och utföra övningen flera gånger om. Maria Montessori (2004, s. 136) 
menar att läraren inte alltid behöver prata och att det ofta räcker med att visa hur materialet 
fungerar. När undervisningen planeras, ska särskild vikt läggas vid att planera så att ett överflödigt 
antal ord från lärarens sida, undviks. Vidare fortsätter Montessori (2004, s. 137) att förklara vikten 
av enkelhet under undervisningstillfället. Allt utom det som är ”sant” bör skalas bort från 
undervisningen. Här ingår förstås onödiga beskrivningar och yttranden från läraren. Risken med 
detta förhållningssätt är eventuellt att barns egna idéer inte klassas som “sanna” och att de därför 
inte ges utrymme. Men det beror förstås också på pedagogens barnsyn, om pedagogen är varsam 
med barnen och hur det sanna förmedlas fram. 
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En annan viktig aspekt är att vara objektiv som lärare. Lärarens personlighet bör inte vara 
framträdande utan för barnets ögon ska lärandeobjektet ligga. Barnet ska ha sin fulla 
uppmärksamhet och fokus på det som är avsikten med undervisningen. Det är dock viktigt att 
aldrig tvinga barnet, så läraren bör se efter om barnet verkar intresserad eller inte. Om inte, bör 
undervisningen avbrytas (Montessori 2004, s. 186). Om en lärare någonsin kan vara objektiv eller 
om det ens är eftersträvansvärt skulle kunna ifrågasättas. Å ena sidan skulle en strävan att som 
pedagog inte ta så mycket plats, kunna göra att själva lärandeobjektet och därmed nya kunskaper 
framträder desto mer. Å andra sidan skulle ett personligt förhållningssätt till barnen kunna medföra 
en större inspiration för barnen och därmed mer motivation att lära sig nya saker. Det finns dock 
inget som säger att inte båda dessa förhållningssätt är möjliga i olika sammanhang, så länge 
pedagogen är lyhörd mot barnet. 
 
Montessori (2004, s. 186) menar att undervisningen kan bli misslyckad om material presenteras 
för ett barn som inte ligger rätt i sin individuella utveckling i relation till lärandeobjektet. Det finns 
två typer av fel ett barn kan göra. För det första kan det bli fel om barnet inte har den erfarenhet 
eller mognad för att utföra en övning, men eftersom Montessoris material oftast är självrättande, 
blir detta uppenbart och kan tas itu med på en gång. Det andra felet är att hantera materialet på ett 
oaktsamt sätt, utan respekt och skapa oreda i rummet. Montessori (2004, s. 188) förklarar då att ett 
sådant handhavande inte bör tillåtas eftersom en sådan situation inte går under devisen ”man lär 
sig av sina misstag” utan här blir det snarare tvärtom: ett sådant agerande hindrar lärande. 

Reggio Emilia 

Reggio Emilia är en stad i norra Italien i vilken denna pedagogiska filosofi har sitt ursprung. Efter 
andra världskriget ville stadens kommunala förskolor arbeta demokratiskt och ha ett nära 
samarbete mellan stadens invånare och kommun (Grut 2005, s. 7). Grundaren, Loris Malaguzzi, 
ville ge barnen verktyg att kunna tänka och handla själva, ett motstånd mot de orättvisor som fanns 
i samhället på grund av fascismen, samt katolska kyrkans tradition av att styra barnomsorgen 
(Barsotti 2005, ss. 51, 55; Brulin & Emriksson 2005, ss. 14–15; Martin Korpi 2013, s. 41; Wallin 
1996, ss. 13–14). Malaguzzi skrev inga böcker om Reggio Emilias pedagogiska filosofi (Barsotti 
2005, s. 53). Han föreläste istället om pedagogiken och vikten av att barn ska få möjlighet att kunna 
uttrycka sig på alla de sätt som de är kapabla till och att vuxna måste ge utrymme för barnens egna 
sätt att finnas till i världen. Han talade för att barnet måste ses och bemötas av samhället i sin 
helhet och inte utifrån en förväntad bild av vad ett barn borde vara (Malaguzzi 2005, ss. 61–68).  
  
Uttrycket att ett barn har 100 språk syftar till tanken om barns många sätt att tillägna sig kunskap 
på, om de ges möjlighet att själva få utforska, förundras och göra egna upptäckter (Dahlberg & 
Göthson 2005, ss. 71–74; Wallin 1996, s. 94). Pedagogerna har därför ett lyssnande 
förhållningssätt vilket kan ses som stöttande för barns lärande. Lyssnandet innebär att de lyssnar 
noga på barnen och deras tankar för att sedan lyfta fram barnens frågeställningar och organisera 
verksamheten så att barnen kan uppmuntras till att själva söka svar på sina frågor genom ett 
utforskande arbetssätt (Essén, Björklund & Olsborn Björby 2015, ss. 12, 16).  

Inom Reggio Emilia anses miljön vara avgörande för att inspirera barnen i deras arbeten. 
Förskolorna är därför byggda med stora fönster för att släppa in ljus och innehåller en ateljé. Där 
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kan barnen skapa med olika material tillsammans med en ateljérista som möjliggör olika sätt för 
barnen att utforska med hjälp av skapande material. Barnens arbeten brukar sedan visas upp för 
andra att ta del av (Brulin & Emriksson 2005, ss. 17–18; Wallin 1996, ss. 22, 27). Pedagogerna 
använder material och miljö tillsammans med barnen för att möjliggöra många olika svar på stora 
frågor (Essén et al. 2015, s. 25). Material och miljö fungerar därför också som ett slags stöttande 
för barns lärande inom arbetssättet i Reggio Emilia.  

Den viktigaste metoden för att stötta och synliggöra barns lärande är dokumentationen av dessa 
lärandeprocesser (Brulin & Emriksson 2005, ss. 17, 19–21). Den pedagogiska dokumentationen 
beskrivs i fyra steg: observation av vad barnen gör; dokumentation med bilder och text vilka kan 
vara en grund för att hitta ett projekt att arbeta med; reflektion tillsammans med barn, pedagoger 
och föräldrar för att utveckla projektet vidare, samt pedagogisk berättelse som visar på arbetet och 
den process som ligger bakom.  

Den pedagogiska dokumentationen blir pedagogisk när den används i reflektion med andra och 
ses som ett verktyg för att få syn på lärandet (Essén et al. 2015, ss. 19–21). Den pedagogiska 
arbetsprocessen skrivs fram som en berättelse med hjälp av pedagogens lyssnade förhållningssätt 
och de observationer som gjorts av barnen i deras arbete. Observationerna gör att pedagogen kan 
skriva fram mening för barnens arbete. Berättelsen gör att andra kan ta del av arbetet vilket blir ett 
gemensamt lärande för grupp och individ. Stöttandet blir inte bara från pedagogen, materialet och 
miljön utan även den lärandeprocess som skett inom gruppen tillsammans med barn och 
pedagoger. Arbetssättet kräver att pedagogen har kunskap om hur detta görs i praktiken och vad 
det innebär att ha ett lyssnande förhållningssätt (Rinaldi 2006, ss. 78–89).  

Folkman (2017, ss. 153–157) kritiserar det lyssnande förhållningssättet inom Reggio Emilia. Hon 
menar att förhållningssättet tolkas olika av pedagoger och hur det ska omsättas i förskolans praktik. 
Hennes studie visar på att lyssnandet riskerar att endast bli observationer av barnen. Detta kan då 
göra att pedagogen upplevs som frånvarande av barnen, eftersom pedagogen är upptagen med att 
skriva vad barnen gör, vilket kan innebära att pedagogen missar att fånga upp barnens frågor, vilket 
gör att det utforskande arbetssättet uteblir. 

  



 
 

17 

Teoretiskt perspektiv 

Eftersom syftet med denna studie är att undersöka om, och i så fall vilka, stöttande strategier som 
används i förskolans planerade matematikundervisning, kommer det insamlade empiriska 
materialet analyseras genom ett teoretiskt perspektiv som inkluderar stöttat lärande som en central 
aspekt av barns utveckling och lärande. Denna teori kallas Relational Development Systems 
Theory, RDS (teorin om relationella utvecklingssystem på svenska).   

I täten för denna relativt nya metateori finns Willis Overton och Richard Lerner vid Temple 
University i USA (Sommer & Frankenberg 2019, s. 13). I ett av kapitlen i Handbook of Child 
Psychology and Developmental Science, skriver Mascolo & Fischer (2015, ss. 113–161) fram det 
som möjligen är de senast reviderade stöttande strategierna inom forskningen kring barns 
utveckling och lärande. Det är också detta kapitel som inspirerat till denna studies huvudtitel. 

RDS är en intressant utgångspunkt för denna studie av barns utveckling och lärande eftersom det 
är en helhetlig teori som kan användas för att få syn på en större del av den komplexitet det innebär 
att vara en människa i tillblivelse. RDS bör förstås som en metateori, uppkommen ur ett nytt 
paradigm som har sin grund i utvecklingspsykologin, där det finns en strävan att sammanföra flera 
olika discipliner för att på så sätt kunna förklara utveckling och lärande ur ett mer komplext 
perspektiv (Sommer & Frankenberg 2019, s. 32). Det övergripande forskningsfältet benämns på 
engelska som Developmental Science, utvecklingsvetenskap på svenska, eftersom det till skillnad 
från utvecklingspsykologin har en tvärvetenskaplig ansats. Utvecklingsvetenskap handlar om att 
all forskning som har att göra med barns utveckling och lärande, bör ses som delar av ett större 
system där alla delar kan stå i relation till varandra. Genom att inta ett metaperspektiv kan man få 
syn på gemensamma nämnare inom olika discipliner och på så sätt få en större förståelse för barns 
utveckling och lärande (Sommer & Frankenberg 2019, ss. 9, 11, 13).  

Dion Sommer och Sofia Frankenberg (2019) skriver i Från utvecklingspsykologi till 
utvecklingsvetenskap, om just utvecklingsvetenskap och RDS, men förutom denna bok finns det, 
till dags dato, inga publikationer på svenska som berör detta ämne. Genom att använda detta 
perspektiv har studien som ambition att bidra med mer kunskap om ämnet, med ett särskilt fokus 
på Mascolo och Fischers stöttande strategier (Mascolo 2005; Mascolo & Fischer 2015).  

Detta avsnitt kommer att delas in i två delar där den första delen kommer att handla om RDS. I 
den andra delen kommer tre stöttande strategier att förklaras. I slutet av avsnittet bör det framgå 
att de tre stöttande strategierna är tätt sammanflätade med det synsätt som RDS bidrar till. 

RDS 
RDS kan beskrivas, som redan nämnts ovan, i termer av helhetlig metateori inom 
utvecklingsvetenskapen som inkluderar både ontologiska, samt epistemologiska antaganden 
(Overton 2015, s. 47; Sommer & Frankenberg, s. 127). Det ontologiska antagandet är att alla 
aspekter av utveckling måste förstås som delar av relationella processer inom dynamiska system. 
Systemteori är inte något nytt, men det som är nytt är att systemuppfattningen används för att binda 
samman utvecklingens många, och vid första anblicken, fristående teman, domäner och 
dimensioner. Verkligheten är dynamisk. Varje del står i relation till andra delar, varje system byggs 
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upp av och skapar det andra och omvänt. Varje delsystem har ömsesidig påverkan på andra 
delsystem och utgör tillsammans en helhet. Metaperspektivet erbjuder ett helt nytt sätt att se på 
saker och därmed går det att upptäcka tidigare okända samband. Perspektivet bidrar därför med 
nya sätt att se på människans utveckling (Sommer & Frankenberg 2019, ss. 12, 14, 42–43). 
Begreppet coaction, samhandling på svenska, utgör en ram för att förstå utvecklingsvetenskapens 
utgångspunkt, vilken är hur man kan gå från en lägre utvecklingsnivå till en högre, mer abstrakt 
utvecklingsnivå, hur en mer kraftfull struktur kan växa fram ur en svagare struktur (Mascolo & 
Fischer 2015, s. 153). RDS övergripande mål är att beskriva, förklara och optimera de förändringar 
som sker mellan en utvecklingsnivå och en annan, såväl inom individen som mellan individer 
(Lerner 2012, s. 29).  

Stöttande strategier inom RDS  

 
Vad scaffolding, stöttat lärande, inom den sociokulturella teoribildningen innebär, har redan 
beskrivits och kommer därmed inte tas upp här. Däremot bör tilläggas att Mascolo (2005, s. 186) 
tar upp flera punkter där denna beskrivning av stöttat lärande brister. För det första så riktas främst 
uppmärksamhet mot de strukturerade handlingar som “experten” använder, även om det sker i ett 
socialt sammanhang, vilket leder till att den lärande och de handlingar som den lärande bidrar med 
ges för lite hänsyn i relation till “experten” även om bådas handlingar utgör stöttande. För det 
andra anser Mascolo (2005, s. 186) att det som barnet måste göra själv för att kunna omvandla och 
dra nytta av stöttandet utifrån den hjälp barnet får i den stöttande interaktionen, inte förklaras 
utförligt nog. Utan en sådan förklaring blir begreppet scaffolding ofullständigt som en social 
beskrivning av utveckling. För det tredje tycks den traditionella synen på stöttat lärande föreslå ett 
relativt förutbestämt slutmål för utvecklingen i stöttande aktiviteter, vilket kan leda till att det blir 
svårt att se den dynamiska och öppna natur som barnets utveckling innefattar. Därför bör en mer 
samhandlande uppfattning kring stöttning föreslås. Mascolo (2005, s. 189) likställer den mer 
traditionella uppfattningen av stöttat lärande som social stöttning, men utvecklar denna idé. Denna 
typ av social stöttning är dock inte den enda sorts stöttning som organiserar utveckling och lärande. 
Begreppet samhandlande stöttning används för att förklara de aspekter som gör att när ett barn 
befinner sig i ett sammanhang utanför barnets egen kontroll, kan lyfta sina färdigheter till en nivå 
som barnet ensamt inte kan upprätthålla (Mascolo 2005, s. 187; Mascolo & Fischer 2015, s. 128). 
Ett exempel på detta kan vara när ett barn i samråd med en vuxen kan räkna till tio, men inte klarar 
det när den vuxne inte är med. Som samhandlande stöttning nämns, förutom social stöttning, även 
ekologisk stöttning och självstöttning (Mascolo 2005, s. 189). För att kunna analysera den 
utveckling som sker genom stöttning utgår Mascolo (2005, s. 186) från person-miljösystemet 
vilket utgör likt RDS, inga fristående bidrag från ett eller flera element som interagerar och skapar 
utveckling. Detta utgörs istället genom ögonblick av subtilt samhandlande mellan olika system 
som skapar nya sätt att tänka, känna och handla. Sett utifrån detta perspektiv går det att identifiera 
många sätt som miljön organiserar stöttning på för att bringa utveckling. 
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Bild: Mascolo (2005, s. 186) 
 
I följande text förklaras de stöttande strategier som beskrivs inom RDS. Den sociala stöttningen 
beskrivs med nio underkategorier och den ekologiska stöttningen och självstöttningen har tre 
underkategorier vardera. 

Social stöttning  

Den sociala stöttningen beskrivs utifrån nio nivåer där varje nivå definieras utifrån hur mycket 
strukturerat stöd läraren ger den som ska lära sig något (Mascolo & Fischer 2015, s. 130). Nivå ett 
utgör minst strukturerat stöd. För att exemplifiera de olika nivåerna tas ett barn som ska lära sig 
att skriva siffran tre. På den nionde nivån, som Mascolo och Fischer (2015, s. 130), benämner som 
den mest stöttande nivån, skulle läraren ta barnets hand, hjälpa barnet att greppa pennan och göra 
rörelsen i form av siffran tre på pappret åt barnet. Denna nivå kallas fysisk vägledning. Nästa nivå 
modellering, innebär att läraren själv fattar pennan och visar hur en skriver siffran tre. Nivå sju är 
av instruerande sort. Med exemplet med siffran tre skulle läraren förklara att en börjar från vänster, 
gör ett rakt horisontellt streck, därifrån ett diagonalt streck neråt och till vänster och så avsluta med 
en halvcirkel därifrån. Den sjätte nivån erbjuder en tolkande förklaringsmodell där läraren skulle 
kunna beskriva den första delen av siffran tre som ett något skevt V och den andra delen som en 
halvmåne. Den femte nivån bära, innebär att läraren erbjuder sig att utföra delar av uppgiften eller 
i alla fall bära en del av den emotionella bördan. Läraren skulle kunna säga till barnet att hen inte 
behöver vara orolig, att hjälp finns att få om det skulle behövas. Under nästa nivå skapar läraren 
lite distans mellan sig själv och barnet, men får samtidigt barnet att utföra uppgiften. Läraren skulle 
kunna ställa frågor kring aktiviteten för att driva på barnet att ta sig an utmaningen. Under tredje 
nivån utvidgar läraren lärandeobjektet, det vill säga hur man skriver siffran tre, genom att till 
exempel förklara att siffran som kommer före har en liknande halvcirkel som siffran tre och siffran 
som kommer efter har ett liknande skevt V som siffran tre. Under nivå två uppmuntrar läraren 
barnet genom att till exempel säga ”du kan!” och under nivå ett, insisterar läraren, genom att till 
exempel säga ”ok, skriv siffran tre nu!”. 
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Ekologisk stöttning 

Ekologisk stöttning sker när relationen mellan sammanhanget och den som agerar kan fungera 
stöttande för högre prestation (Mascolo 2005, s. 190; Mascolo & Fischer 2015, s. 128). Alla 
handlingar sker med nödvändighet inom den fysiska, sociokulturella verkligheten som ger 
feedback till den handlande och på andra sätt riktar eller begränsar handlingen. Naturalistisk 
stöttning är en del av den ekologiska och involverar naturligt förekommande hjälpmedel för 
handling. Mascolo (2005, s. 190) tar som exempel en stubbe som någon kan ställa sig på för att nå 
att plocka äpplen i äppelträdet. Positionell stöttning hör också till den ekologiska stöttande 
strategin och visar på de sätt som en persons fysiska positionering i relation till ett objekt, en 
uppgift eller ett socialt sammanhang kan bidra till att rikta, organisera eller underlätta en handling 
(Mascolo 2005, s. 191). Den tredje och sista delen av ekologisk stöttning benämns som 
uppgiftsstöttning (Mascolo 2005, s. 192). Uppgiftsstöttning sker när en eller flera aspekter av en 
uppgift i sig fungerar på ett sätt som stöttar en högre prestation (Mascolo & Fischer 2015, s. 128).  
 

Självstöttning 

Den tredje strategin för stöttande är ett stöttande till sig själv. Den som agerar skapar sina egna 
förutsättningar att prestera så väl som möjligt. Denna typ av stöttning sker i sammanhang där det 
krävs problemlösning. Personen i fråga kan då använda sig av ett redan känt sätt att lösa ett 
problem, för att lösa ett nytt men liknande problem (Mascolo & Fischer 2015, s. 128). Det finns 
minst tre olika sorters självstöttning och den första benämns av Mascolo (2005, s. 193) som 
kognitiv självstöttning. Kognitiv självstöttning sker när individen direkt eller indirekt förändrar 
miljön runtomkring sig så att en ny mening i sammanhanget framträder. Som exempel beskriver 
Mascolo (2005, s. 193) när brickor flyttas fram och tillbaka under spelet Alfapet vilket underlättar 
för individen att komma på nya ordbildningar. En annan typ av självstöttning är brobyggande, 
vilket sker på två olika utvecklingsnivåer inom en och samma färdighet, genom att delvis kunskap 
används för att bygga en bro mellan gammal kunskap och kunskap under utveckling. Analogisk 
kartläggning är den sista självstöttande strategin som beskrivs av Mascolo (2005, s. 194) och 
denna typ av stöttande sker vid användandet av befintliga representationer av ett problem som 
överensstämmer med ett nytt, liknande problem. 
 
Den traditionella uppfattningen om stöttat lärande fokuserar alltså på de strukturerade effekter 
lärare eller andra mer erfarna individer har på barns handlingar. Men antas ett samhandlande 
person-miljösystemperspektiv blir det genast uppenbart att det är så mycket mer som kan stötta 
barns utveckling än endast läraren (Mascolo 2005, s. 194). Med RDS i bakhuvudet och stöttande 
strategier för blicken kommer denna studie senare resultera i en analys av det empiriska material 
som samlats in på de förskolor som besökts. Nedan beskrivs hur det empiriska materialet har 
samlats in. 



 
 

21 

Metod 
Detta avsnitt innehåller information om vilken metod som använts för studien, vilka urval och 
avgränsningar som har gjorts, hur genomförandet har gått till, samt hur det empiriska materialet 
har bearbetats och analyserats. Tillkommer gör även forskningsetiska överväganden och 
reflektioner kring studiens kvalitet.  

Val av metod 

Observationer  

Denna studie, vars syfte är att undersöka om, och i så fall vilka stöttande strategier som framträder 
i samband med planerad matematikundervisning i förskolan, använder sig av observationer som 
metod. Att observera kallas även för att bedriva etnologiskt fältarbete, eftersom observatören är på 
plats ute i fältet för att samla material till studien att analysera och få kunskap om (Kaijser 2011, 
s. 37; Lalander 2015, ss. 93, 95, 98; Öhlander 2011, ss. 11, 13, 27). Observationer är därför ett sätt 
att komma nära den verksamhet forskaren är intresserad av och möjliggör även att som 
utomstående vara nära deltagarna och uppleva hur de samspelar med varandra och miljön (Ahrne 
& Svensson 2015, ss. 8, 11–12, 14–15; Kaijser 2011, ss. 40–42). Observationer är därför en 
relevant metod för denna studie eftersom de tillåter oss att vara nära deltagarna och med egna ögon 
se, om och i så fall vilka, stöttande strategier som framträder vid undervisningen. Genom att 
begränsa observationerna till planerad matematikundervisning, så är observationerna för denna 
studie platsbaserade (Pripp & Öhlander 2011, s. 120). 

Studiens frågeställningar kommer att besvaras med insamlat empiriskt material från sex 
observationstillfällen från tre olika förskolor. Studien är därför en kvalitativ studie med få 
observationstillfällen men som för varje observation fått mycket material (Öhlander 2011, ss. 30–
31). För att säkerställa detaljerat material dokumenterades observationerna genom anteckningar 
med papper och penna, samt ljudinspelningar som komplement till anteckningarna (Elvstrand, 
Högberg & Nordvall 2015, ss. 240–241; Kaijser 2011, s. 59).  Under observationerna har vi som 
observatörer intagit en passiv roll och endast vid ett fåtal tillfällen växlat till deltagande 
observatörer, exempelvis genom att svara på frågor av deltagarna (Kultti 2014, ss. 113–114; Pripp 
& Öhlander 2011, ss. 124, 126–127). Detta är för att kunna samla in empiriskt material baserat på 
hur pedagogen genomför planerad matematikundervisning med barn och förskolans material utan 
inverkan av oss som observatörer. 

Urval och avgränsningar 
I stycket Tidigare forskning beskrivs tre olika arbetssätt och vilken stöttning de kan generera för 
barns lärande i förskolan. Nedan följer en kort beskrivning kring urvalet av de förskolor och 
deltagare vilka studiens observationer bygger på. Detta är ett urval vi har gjort för att se om det 
finns en variation av stöttande strategier i förskolornas planerade matematikundervisning med 
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avseende på om, och i så fall vilka, stöttande strategier som framträder för att öka barns lärande i 
matematik.  
 
Urvalet av förskolebarn har begränsats till de äldre åldrarna. Detta är för att möjliggöra många 
dialoger som skulle bredda observationerna med mer innehåll för resultat- och analysdelen. 
Pedagogerna som deltog i studien är alla i 30- till 50-årsåldern men med varierande yrkeserfarenhet 
och utbildning, vilket framkommer i de tabeller som vi sammanställt för de olika 
observationstillfällena. Den första förskolan vi beskriver jobbar genomgående med learning study, 
den andra förskolan är en montessoriförskola och den tredje förskolan arbetar utefter en Reggio 
Emilia-inspirerad pedagogik.   

Learning study-förskolan 

Den första förskolan vi besökte ligger i ett villaområde i en förort till Stockholm. Den drivs av 
kommunen och har cirka 30 barn vilka är fördelade på tre avdelningar med äldre barn, barn i 
mellanåldern, respektive yngre barn. Förskolan ligger i ett fristående hus med en omkringliggande 
utegård, nära till naturen. Personalen består av tre förskollärare och tre barnskötare. Förskolan blev 
föremål för studien då vi hade kontakt med en pedagog som arbetar där, detta resulterade i att vi 
hade kännedom om att verksamheten arbetade med learning study. Förskolans hemsida visade 
även att de arbetade aktivt med matematik, vilket gjorde förskolan intressant för studien.  
 
      Observationstillfälle 1              Observationstillfälle 2 

Antal barn 4 - 

Ålder på barn 5 år - 

Antal pedagoger 1 2 

Yrkesprofession Förskollärare Förskollärare 
Barnskötare 

Yrkeserfarenhet 1 år 1 år 
10 år 

 
 

Montessoriförskolan 

Den andra förskolan som vi besökte är en montessoriförskola med inriktning på 
utomhuspedagogik, centralt belägen i en förort i Stockholmsområdet. Barngruppen består av 25 
barn där 21 av dem är i åldrarna tre till sex år. Barnen är indelade efter ålder i två grupper. 
Förskolan ligger i ett fristående hus med en omkringliggande utegård, nära till naturen. På 
förskolans hemsida beskrivs förskolans arbete utifrån en tro på barnets inneboende möjligheter till 
utveckling och att det finns ett material för varje specifikt didaktiskt ämne. De beskriver att 
montessoriläraren fungerar som en länk till inspiration mellan barnet och materialet, samt att 
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klassrumsmiljön är indelad efter fem olika ämnesområden: praktiska vardagsövningar, 
kulturämnen, språk, matematik och sensoriska material. Förskolan valdes ut till studien utifrån 
verksamhetens arbetssätt där personalen har montessorilärarutbildning. 
 
      Observationstillfälle 1    Observationstillfälle 2 

Antal barn 4 4 

Ålder på barn 4–5 år 4–5 år 

Antal pedagoger 1 1 

Yrkesprofession Barnskötare och 
Montessorilärare 
Snart färdigutbildad förskollärare 

Barnskötare och 
Montessorilärare 
Snart färdigutbildad förskollärare 

Yrkeserfarenhet  10 år 15 år 

 

Reggio Emilia-förskolan 

Den tredje förskolan består av två avdelningar och är belägen i en villaförort i Stockholmsområdet. 
Avdelningarna består av en yngrebarnsavdelning med 16 barn mellan ett till två år samt en 
äldrebarnsavdelning med 14 barn mellan tre till fem år. Det arbetar tre pedagoger på varje 
avdelning varav en förskollärare per arbetslag. Förskolan ligger i ett fristående hus med en 
omkringliggande utegård, nära till naturen. Vi valde denna förskola för att deras hemsida visade 
att de arbetar efter en Reggio Emilia-inspirerad pedagogik där de beskriver relationer och ämnen 
som naturkunskap, språk och matematik som aktuella för deras arbete. De lyfter även att barns 
nyfikenhet, delaktighet och egna val är i fokus för verksamheten. 
 
      Observationstillfälle 1    Observationstillfälle 2 

Antal barn 7 6 

Ålder på barn 5 år 4 år 

Antal pedagoger 1 1 

Yrkesprofession Förskollärare Förskollärare 

Yrkeserfarenhet 10 år 7 år 
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Genomförande 

Tog kontakt med förskolorna 

I samband med att arbetet med studien startade så började vi söka på olika förskolors hemsidor för 
att läsa om vilka pedagogiska arbetssätt de hade, samt i vilken utsträckning de verkade arbeta efter 
dessa. Detta gällde sökandet efter montessoriförskolan och Reggio Emilia-förskolan eftersom vi 
redan hade en kontakt på learning study-förskolan. Vi avgränsade sökningen av förskolor utifrån 
vart de låg geografiskt eftersom vi skulle ha möjlighet att besöka dem. Vi försäkrade oss också om 
att förskolorna hade äldre förskolebarn i deras verksamhet, vilka skulle kunna delta i studiens 
observationer. Utifrån förskolornas hemsidor kunde vi läsa att alla skrev fram matematiken som 
ett ämne de arbetade aktivt med i undervisning. Vi hoppades därför att förskolorna skulle känna 
sig bekväma att delta i vår studie.  
 
Rebecca hade närmast resväg till förskolorna vilket gjorde att hon var den av oss som initialt hade 
den personliga kontakten. Hon började med att kontakta learning study-förskolan och 
montessoriförskolan genom samtal i vilka hon presenterade studiens syfte och vilka vi var.  Under 
tiden som vi väntade på besked om förskolorna ville delta förde vi en aktiv diskussion om hur vi 
skulle utföra observationerna.  
 
Learning study- och montessoriförskolan gav klartecken till sitt deltagande i studien. Förskolorna 
fick då frågan om de kunde tänka sig att bistå med utrustning för ljudinspelning samt ordna så att 
vi hade möjlighet att sitta kvar och transkribera inspelningen innan vi lämnade förskolorna. 
Därefter la vi till information om ljudinspelningen i samtyckesblanketter som skrevs ut och 
lämnades till förskolorna av Rebecca.  
 
En svårighet vi hade var att få kontakt med en lämplig Reggio Emilia-förskola. Till slut hittade vi 
en som vi gärna skulle vilja besöka men vi började få ont om tid. Rebecca valde då att åka dit 
personligen samma dag för att presentera sig och studien i hopp om att denna personliga kontakt 
skulle resultera i att förskolan tackade ja till deltagande, vilket de sedan gjorde. Rebecca åkte dit 
någon dag senare för att dela ut samtyckesblanketter för att underlätta processen med att få dem 
signerade. 
  

Genomförandet av observationerna 

Studiens insamlade material kommer från tre olika förskolor och har samlats in under två 
observationstillfällen på varje förskola. Observationerna gjordes under förmiddagar och pågick 
mellan 20 minuter till 60 minuter. På learning study-förskolan och montessoriförskolan delades 
observationerna upp på fyra olika dagar. På Reggio Emilia-förskolan gjordes båda observationerna 
under samma dag, direkt efter varandra.  
 
Innan vi började med våra observationer läste vi in oss på de olika stöttande strategierna för att på 
så sätt veta hur vi skulle rikta vår blick i observationerna för att säkerställa detaljerade 
beskrivningar av undervisningstillfället. Vi bestämde hur vi skulle presentera oss och vårt arbete 
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och att vi skulle placera oss på golvet en bit ifrån varandra för att ha en bra överblick av 
undervisningen utan att distrahera deltagarna.  
 
Vi bestämde oss för att dokumentera observationerna genom anteckningar med papper och penna. 
I samtal med vår handledare bestämde vi oss att använda ljudinspelning som komplement till 
anteckningarna. Ljudinspelningen skulle säkerställa att vi fick med dialogerna och då ha utrymme 
att beskriva händelser mellan deltagare, material och miljö. Detta möjliggjorde också tid för oss 
att anteckna våra reflektioner under pågående observationer.  
 
Inför observationerna såg vi till att mötas upp en stund innan för att prata igenom vilka pedagoger 
som delta i observationen samt se till att vi hade material för våra anteckningar redo. Pedagogerna 
hade förberett den planerade matematikundervisningen i rum som var separerade från övrig 
pågående verksamhet. Det gjorde det tydligt för oss vilka barn som hade fått tillstånd att vara med 
i studien av sina vårdnadshavare. Pedagogerna hade även förberett barnen på att vi skulle komma 
och observera dem i deras arbete med matematik. Till ljudinspelningarna användes förskolornas 
lärplattor. Efter att vi presenterat oss och fått godkänt av barnen att börja observera startade 
undervisningen och dokumentationen av den.  
 
Den planerade undervisningen genomfördes i grupp på learning study-förskolan och Reggio 
Emilia-förskolan. Vid dessa tillfällen placerade vi oss efter de placeringsstrategier vi pratat om. I 
montessoriförskolan delade pedagogen upp barnen en och en eller i par när barnen skulle arbeta 
med matematiska material. Pedagogen placerade sedan barnen jämnt fördelat mellan de två rum 
som gränsade till varandra. Vid dessa tillfällen valde vi ibland att placera oss i varsitt rum för att 
kunna observera flera barn och deras arbeten. Genom att följa olika barn kunde vi samla in mer 
material till studien. På learning study-förskolan var vårt andra observationstillfälle vid en 
reflektion om den planerade matematikundervisningen som skett under vårt första 
observationstillfälle. I denna observation placerade vi oss mitt emot pedagogerna vid samma bord 
eftersom det föll sig mest naturligt.  

Skrev rent observationerna 

Efter observationerna hade vi möjlighet att stanna kvar på förskolorna för att renskriva våra 
anteckningar. Vi lyssnade även igenom ljudinspelningarna och transkriberade dem sedan till text 
på våra egna datorer. Varje tillfälle tog ungefär en timme. 

Förskolorna ordnade så att vi fick stanna kvar i de rum där undervisningstillfället hade tagit plats, 
vilket gjorde att vi kunde titta närmare på de material som använts vid undervisningen och 
anteckna mer detaljer om rummet och miljön (Lalander 2015, ss. 106, 109–110). Vi fick också 
möjlighet att se oss omkring i förskolorna vilket gav oss en bredare bild av verksamheterna.  
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Bearbetning av empiriskt material och analysmetod 

Transkribering 

I stycket, Val av metod redogörs hur anteckningar och ljudinspelningar används tillsammans med 
platsbaserade observationer för att samla in empiriskt material till studien. Anteckningarna och 
ljudinspelningarna som gjorts under observationerna utgör därmed kvalitativt empiriskt material i 
form av ord. För att kunna använda det insamlade materialet för studiens resultat och analys 
behöver orden transkriberas ut i form av en text. Det empiriska material som är aktuellt för denna 
studies resultat- och analysdel har transkriberats så att deltagare och platser inte ska kunna gå att 
identifiera, men fortfarande innehålla en ingående och noggrann text. Läsaren har då möjlighet att 
lättare ta till sig och förstå observationernas innehåll (Lalander 2015, s. 110). I denna studie har 
exempelvis dialogerna varit viktiga för att kunna få fatt i vissa stöttande strategier varav 
transkriberingen av dialogerna innehåller pauser, fördröjningar av ord och upprepningar eftersom 
de var av intresse för studiens resultat och analys (Jepson Wigg 2015, s. 260). Det transkriberade 
materialet påvisar även olika ljud, hur deltagarna riktar sina blickar, vart de placerar sina kroppar 
i förhållande till rummet och varandra, samt hur de använder de tillgängliga materialen. Detta är 
för att så utförligt som möjligt kunna beskriva för läsaren om, och i så fall vilka, stöttande strategier 
som framträder i den planerade matematikundervisningen utifrån de olika arbetssätten. 
 

Teoretisk analys av empiriskt material 

Det empiriska materialet kommer att analyseras genom en teoretisk komparation med fokus på de 
stöttande strategier inom ramen för RDS som redovisats i stycket Teoretiskt perspektiv. Det finns 
ingen metodlitteratur för hur en sådan analys ska göras och därför ingen given analysmetod. Därför 
kommer observationerna att gås igenom systematiskt med stöd i teorin och analyseras för att se 
om, och i så fall vilka, stöttande strategier som framträder i undervisningen. De kommer också 
löpande jämföras med de studier som redovisats under avsnittet Tidigare forskning.  
 

Forskningsetiska överväganden 

 
I detta stycke redogörs etiska riktlinjer för vetenskaplig forskning. Här lyfts även forskarens ansvar 
för att arbetet följer etiska överväganden så att deltagare i vetenskaplig forskning inte kommer till 
skada. Löpande beskriver vi arbetet med vår egen studie och vilket ansvar vi har som observatörer 
i förhållande till studiens deltagare och andra etiska aspekter. 
  

Etiska riktlinjer  

I Vetenskapsrådets skrift God forskningssed (2017) kan man läsa om fyra övergripande etiska 
riktlinjer som all vetenskaplig forskning bör följa. Deltagare av en vetenskaplig studie har rätt att 
få information om den aktuella studiens syfte, informationskravet. Deltagarna ska även få 
informationen skriftligt i form av en samtyckesblankett. De som deltar i vetenskaplig forskning 
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måste ge sitt skriftliga samtycke innan de medverkar, samtyckeskravet. Barn som är under 15 år 
och ska delta i studier måste ha båda vårdnadshavarnas skriftliga godkännande (Vetenskapsrådet 
2017, ss. 26–27, 31, 40–41). Andra forskningsetiska riktlinjer att följa vid vetenskaplig forskning 
är deltagarnas rätt till att vara anonyma. Detta innebär att de platser och miljöer som deltagarna 
befinner sig i ska avidentifieras så att materialet i studien inte innehåller några detaljer som gör att 
det går att koppla detta till deltagarna. En annan viktig aspekt av att vara deltagare i en vetenskaplig 
studie är rätten till att avbryta sin medverkan utan att ge några skäl till varför, konfidentialitet. Det 
ska tydligt framgå för deltagarna hur det insamlade materialet är tänkt att användas, samt att 
materialet skyddas från att obehöriga får tillgång till det, nyttjandekravet (Löfdahl 2014, ss. 36–
38, 42; Pripp 2011, ss. 80–83; Svensson & Ahrne 2015, s. 29).  

Informationen som beskrivs ovan har skrivits fram och getts till denna studies deltagare i form av 
samtyckesblanketter. Där beskrivs också studiens syfte, deltagarnas rättigheter och våra 
skyldigheter gentemot dem. Personalen informerades muntligt när de tillfrågades om de ville delta 
i studien och barnen informerades muntligt när vi var på plats i förskolorna innan observationerna 
startade. Studien har två olika slags samtyckesblanketter, varav en är utformad för pedagogerna 
och den andra blanketten är för barnens vårdnadshavare. Underskriften för samtycke har separerats 
från informationen om studien för att på så sätt ge pedagogerna och vårdnadshavarna möjligheten 
att kunna behålla den skriftliga informationen med våra kontaktuppgifter, även efter att de lämnat 
in deras underskrift till oss. Se studiens samtyckesblanketter under rubriken Bilagor.                                     

Innan observationerna började, frågade vi barnen på plats om de vill delta i studien. Detta har gjorts 
trots att vårdnadshavarna till barnen har gett tillstånd för barnen att delta. Barnen måste få avgöra 
själva om och hur de vill delta i studien. Som observatörer har vi ett ansvar att säkerställa så långt 
det är möjligt att barnen deltar i observationerna av fri vilja och avbryta observationen om barnen 
visar tecken på att de inte längre vill delta (Hvit-Lindstrand 2015, ss. 75–76). Vi har även 
avidentifierat allt insamlat material innan vi har lämnat förskolorna vilket också beskrivs i stycket 
Transkribering. 

Forskningsetik och forskaretik vid observationer  

Forskare som bedriver vetenskapliga studier måste göra många etiska överväganden under arbetets 
gång. Dessa är exempelvis att materialet som samlas in till en studie måste ske med en metod som 
gör minsta möjliga skada på deltagarna (Vetenskapsrådet 2017, ss. 16–17). Forskaren är därför 
ansvarig att reflektera etiskt kring sin forskning både innan, under och efter arbetet med att samla 
in material. Individskyddskravet, syftar specifikt till forskarens skyldighet att se till så att studiens 
deltagare inte kommer till skada. Detta beskrivs av Vetenskapsrådet (2017) som forskningsetik. 
Hur forskaren senare skriver fram studien, utifrån det empiriska materialet kallas istället för 
forskaretik (Vetenskapsrådet 2017, ss. 12–14). En viktig del inom forskaretiken är att forskare 
måste kunna se olika etiska dilemman med sitt arbete innan de uppstår och försöka styra arbetet så 
att de inte uppstår (Löfdahl 2014, ss. 32, 35).  

När barn medverkar i observationer handlar forskaretik om att uppmärksamma hur barnen agerar 
under observationerna eftersom barn är i beroendeställning i förhållande till observatören (Löfdahl 
2014, ss. 37, 40). Forskare måste därför vara medvetna om och reflektera kring den maktposition 
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som vuxna personer har i förskolan. Hur forskaren sedan skriver fram barn utifrån det insamlade 
materialet, måste också göras med eftertanke (Svensson & Ahrne 2015, s. 30).  

Ett exempel på forskaretik utifrån denna studie upplevde vi under en pågående observation. Ett av 
barnen verkade ha svårt att komma till ro med sitt arbete. Barnet frågade sedan vad vi gjorde i 
förskolan. Vi valde då att pausa observationen och förklara för barnet. Rebecca visade 
anteckningarna i blocket och frågade barnet om vi kunde fortsätta att skriva. Barnet stod tyst en 
stund och sa sedan ”okej.” Vi uppfattade barnet som nöjd genom att ha fått svar på frågan. Efter 
att barnet kommit till ro med sitt arbete återupptog vi observationen. Efteråt reflekterade vi över 
händelsen och kom fram till att vi skulle vara tydligare vid våra presentationer av oss själva vid 
kommande observationer. 

Observationer kan inte spegla hur deltagarna tänker eller känner. Observatörer kan endast göra 
tolkningar av det insamlade materialet (Fejes & Thornberg 2015, s. 20; Pripp & Öhlander 2011, s. 
115). Observatörer påverkar därmed det insamlade materialet genom sina tolkningar och hur 
studien framställs. Genom att skriva fram den medvetenheten i studien skapar detta en större 
pålitlighet för studien (Svensson & Ahrne 2015, ss. 20, 24–25).  Mer om detta kommer att skrivas 
fram under kommande stycke Studiens kvalitet. 

Studiens kvalitet 
Som tidigare redovisats i stycket Val av metod, användes platsbaserade observationer som metod 
för studien och materialet samlades in med anteckningar och ljudinspelningar. Observationerna 
möjliggjorde att vi kunde vara på plats i den verksamhet som vi ville undersöka (jfr Elvstrand, 
Högberg & Nordvall 2015, ss. 240–241; Pripp & Öhlander 2011, s. 120), vilket gav oss ett 
detaljerat material som hjälpte oss att svara till vårt syfte. I detta fall var det att delta i förskolans 
verksamhet under planerad matematikundervisning som utgjorde studiens empiriska material. 
Genom observationer där vi agerade passiva observatörer kunde vi se hur pedagogerna 
genomförde planerad matematikundervisning och därmed få egna erfarenheter kring de stöttande 
strategier som framträdde i undervisningen (jfr Pripp & Öhlander 2011, ss. 124, 126–127). 
  
Svårigheter med observation som metod kan vara att inte kunna få fatt i allt som utspelar sig på 
platsen (Franzén 2015, ss. 47 - 48; Halvars-Franzén 2010, s. 63). Vi upplevde dock att det 
fungerade bra med anteckningar kombinerat med ljudinspelning. Metoden kräver att observatörer 
är medvetna om att materialet som samlas in, påverkas av hur de upplever och tolkar situationerna 
som utspelar sig (Fejes & Thornberg 2015, s. 20; Pripp & Öhlander 2011, s. 115). Detta kan vara 
svårt att få syn på, vilket kräver ett ständigt reflekterande från observatörernas sida (Svensson & 
Ahrne 2015, ss. 20, 24–25). Detta tycker vi att vi löste genom att använda varandra som bollplank. 
  

Andra alternativ för studien 

Ett annat alternativ för denna studie kunde vara att använda sig av videoobservationer. Fördelar 
med videoobservationer är att de ger mycket material till studien och att observatören kan titta på 
observationerna flera gånger om för att eventuellt kunna få syn på nya saker. Samtidigt kräver 
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metoden mycket arbete i form av tid. Både att få samtycke från deltagare och vårdnadshavare och 
sedan gå igenom det inspelade materialet är tidskrävande (Eidevald 2015, ss. 114–116). En annan 
svårighet med videoobservationer kan vara att kameran tillsammans med observatören kan göra 
att deltagarna beter sig annorlunda än vad de annars skulle göra (Lalander 2015, ss. 96, 100, 108, 
112–113). Kameran kan på så sätt vara en distraktion för deltagarna (Eidevald 2015, ss. 125–126). 
För denna studie hade det varit intressant att tillsammans titta på det inspelade materialet för att se 
om något nytt skulle framträda som tidigare inte observerats av oss under observationerna. Något 
som föreföll självklart kanske hade uppträtt på ett nytt sätt och kunnat ge mer material till analysen. 

 
Ett annat alternativ kunde vara att kombinera observationer med intervjuer. Intervjuerna kunde 
fokusera hur de pedagoger som deltar i studien själva uppfattar vilka stöttande strategier som 
används vid planerad matematikundervisning (Fägerborg 2011, ss. 88–89, 96). Kanske kunde 
också barn intervjuas för att ta del av deras upplevelser kring sitt eget lärande vid planerad 
matematikundervisning. Det skulle då vara viktigt att barnen får berätta med egna ord om hur de 
själva upplever undervisningen (Bengtsson & Hägglund 2014, ss. 121, 130). En svårighet med 
intervjuer som metod är att personen som intervjuar ska kunna inge förtroende för deltagarna så 
att de vill svara på frågor (Bengtsson & Hägglund 2014, ss. 123, 127; Löfgren 2014, ss. 147–149). 
Men det vore ett intressant alternativ eftersom en jämförelse då skulle kunna göras med det som 
framträder i observationerna och det som blir synligt i intervjuerna. 
 

Studiens tillförlitlighet och giltighet  

Kvalitet inom vetenskaplig forskning syftar till hur väl arbetet med forskningen skrivs fram i den 
vetenskapliga studien (Thornberg & Fejes 2015, s. 273). Studiens innehåll bör skrivas fram så att 
läsaren upplever forskningen som relevant och tillförlitlig. Vetenskaplig forskning anses då vara 
giltig eller uppnå validitet. Kvalitativ forskning kan uppnå validitet genom att utformningen av 
arbetet beskrivs grundligt och metodiskt samtidigt som läsaren tar del av forskarens egen kritik av 
studien. Läsaren kan då följa det kreativa arbete som ligger bakom studien och se hur analysen 
bygger på studiens resultat, vilket ökar studiens trovärdighet (Thornberg & Fejes 2015, ss. 273, 
275–276). Ett exempel på kritik som forskaren bör redogöra för i studiens genomförande är att 
granska sin egen påverkan av det insamlade empiriska materialet. Genomförandet bör innehålla 
reflektioner om att forskaren samlar in material utifrån vad forskaren upplever, dessa blir då 
tolkningar som forskaren gör och kan därför påverkas av forskarens egna intressen eller önskningar 
av vad studiens resultat ska visa. Studiens samlade kunskapsbidrag kan därför vara påverkade av 
forskaren och på vilket sätt forskaren har tolkat händelserna utifrån sitt eget perspektiv av 
verkligheten (Pripp 2011, ss. 65, 73; Thornberg & Fejes 2015, ss. 277–278; Öhlander 2011, ss. 25, 
29–30).  
 
Genom att använda oss av en relativt ny teori för analys blir studien högst relevant. Genom att 
skriva fram studiens delar grundligt och metodiskt hoppas vi att läsaren kan se hur vi gått tillväga 
och vilka överväganden som gjorts. Vi är medvetna om att vi som observatörer kan påverka 
materialet, men detta åtgärdas genom att ge detaljerade beskrivningar av observationerna. Studiens 
resultat och analys kan också påverkas av våra intressen för stöttande strategier och våra 
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preferenser av arbetssätt, men genom att fokusera det teoretiska perspektivet och jämföra med 
tidigare forskning ser vi att dessa delar ändock är tillförlitliga och därmed ger studien giltighet.  

Övriga kvalitetsaspekter 

För att en vetenskaplig studie ska anses ha kvalitet måste det gå att dra slutsatser om det 
sammanhang som urvalet ingår i. Detta utgör studiens generaliserbarhet. Kvalitativ forskning 
baseras på en mindre mängd deltagare vilket gör att studiens resultat inte kan antas stämma överens 
med andra verksamheter (Thornberg & Fejes 2015, ss. 287–288). Detta betyder att denna studies 
resultat därför inte kan antas överensstämma med andra förskolor bara för att de arbetar utifrån 
liknande arbetssätt. Resultatet för studien får här ses som ett resultat baserat på just dessa tre 
verksamheter.  

Det finns ett sätt för kvalitativ forskning att visa på generaliserbarhet. Genom att utförligt beskriva 
de tolkningar av händelser som gjorts i studien gör att andra kan känna igen det som beskrivs i 
studien (Thornberg & Fejes 2015, s. 289). Generaliserbarheten för denna studie skulle kunna vara 
att personal som är verksamma inom förskolan kan uppmärksamma om, och i så fall vilka, 
stöttande strategier som används av dem själva eller andra, i material eller miljö i deras egna 
verksamheter vilket kan underlätta för stöttandet i barns lärande i deras verksamheter. 
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Resultat och analys 

I detta avsnitt analyseras det insamlade materialet från de sex observationer som gjorts på de tre 
förskolorna. Analysen sker med hjälp av de två första frågeställningarna som redovisats under 
avsnittet Syfte och frågeställningar och sist i analysen besvaras den tredje frågeställningen som en 
sammanfattning av analysen. Alla namn som nämns i dessa avsnitt är fingerade. Materialet från 
learning studyn kommer att presenteras med andra proportioner under de två första rubrikerna, än 
det material som samlades in från montessoriförskolan och Reggio Emilia-förskolan, eftersom ett 
av dessa observationstillfällen tog plats under en reflektion i arbetslaget och inte under ett 
undervisningstillfälle. Resultatet avslöjar att det enligt alla arbetssätt framträder prov på social 
stöttning, ekologisk stöttning, såväl som självstöttning, men vissa stöttande strategier framträder 
mer än andra i de respektive arbetssätten. I analysen kommer denna studies teoretiska perspektiv 
jämföras med slutsatser från avsnittet Tidigare forskning, och i detta framgår det tydligt att tidigare 
forskning kring undervisning och stöttande strategier inte får fram samma bredd av stöttande 
strategier som RDS får. För att påminna läsaren om vilka de stöttande strategierna är inom ramen 
för RDS, redovisas en tabell nedan. 

Social stöttning 
 

Nivå 9: 
Fysiskt 
vägleda 

Nivå 8: 
Modellera 

Nivå 7: 
Instruera 

Nivå 
6: 

Tolka 

Nivå 5: 
Bära 

Nivå 4: 
Distansera 

Nivå 3: 
Utvidga 

Nivå 2:  
Uppmuntra 

 

Nivå 1: 
Insistera 

 

Ekologisk stöttning 
 

Naturalistisk stöttning Positionell stöttning Uppgiftsstöttning 
 

Självstöttning 
 

Kognitiv självstöttning Brobyggande Analogisk kartläggning 
 

 

Learning study 

De två observationerna från learning study-förskolan består av, först undervisningstillfället där 
fyra barn och en förskollärare deltog. Sedan en observation av när arbetslaget bestående av samma 
förskollärare och en barnskötare, samlades för reflektion. Dessa observationer kan ses som att de 
representerar ett varv i learning studyn. Inför undervisningstillfället hade det nämligen beslutats 
vilket lärandeobjekt som skulle fokuseras, nämligen geometriska former. Förskolläraren hade då 
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avgränsat lärandeobjektet så att det skulle bli tydligt var fokus låg. Förskolläraren spelade även in 
undervisningstillfället och tittade sedan på det inspelade materialet tillsammans med sin kollega. 
De analyserade sedan undervisningen med vilken de kom fram till att barnen blandade ihop 
formerna med exempelvis kvadrat och cirkel, eftersom den tredimensionella aspekten inte var 
tydlig för dem. Med detta i åtanke planerade pedagogerna inför nästkommande 
undervisningstillfälle med samma lärandeobjekt, där de ville förklara den tredimensionella 
aspekten bättre för att på så sätt hjälpa barnen att förstå sig på formerna. Med detta 
undervisningstillfälle skulle det andra varvet börja (jfr Eidevald 2017, s. 117). 

 

Hur genomför pedagoger planerad matematikundervisning? 

Under det aktuella undervisningstillfället samlades barnen och förskolläraren på en matta. 
Förskolläraren satt på knä med barnen i en halvcirkel runt sig. Hon hade dukat fram fyra 
genomskinliga, geometriska former, samt en tillbringare med grönfärgat vatten, vilka hon hade 
placerat i mitten.  
 
Förskolläraren: Vi ska göra ett litet experiment. Jag kommer att berätta vad de här olika 
formerna heter och sen… 
Simon: Och jag vet att det här heter fyrkant och det här heter… 
Simon pekar på formerna och tittar på förskolläraren. Förskolläraren möter hans blick och 
nickar intresserat. 
Saga: Det här heter rund. 
Simon: Och det här också. 
Saga: Och en rund till. 
Förskolläraren: Ja, precis. Det är lite spännande det här, för den här, det är ju som en fyrkant, 
men nu har den ju fler former, det är en fyrkant på pappret ju, men här kan man liksom ta i den, 
då blir det någonting annat, då heter det kub. Visste ni det, har ni hört det ordet förut?  
 
Efter att ha namngett alla former, fick barnen i uppgift att fylla en form var med det gröna vattnet. 
Förskolläraren bad barnen att ge varandra en stund att minnas vilken form som var vilken, för att 
sedan fylla den med vattnet. Om det var någon som inte visste vilken form hon refererade till, fick 
de andra hjälpa till att svara efter en stunds betänketid. Maria började att välja form, och hon hittade 
rätt. Därefter följde Kasper, Saga och slutligen Simon. Alla hittade rätt form på första försöket. 
 

Hur kan personer och miljö stötta det individuella barnets lärande under 
planerad matematikundervisning? 

I den första observationen från learning studyn kan vi hitta ett antal stöttande strategier som 
förskolläraren använder sig av. I denna sociala stöttning rör sig förskolläraren på den femte nivån 
i stöttning, när hon indirekt erbjuder Simon att dela den emotionella bördan med honom när han 
visar tecken på osäkerhet (jfr Mascolo & Fischer 2015, s. 130; van de Pol, Volman & Beishuizen 
2011, s. 46). Hon kommenterar hans rädsla att inte komma ihåg vad formerna heter, genom att 
lugnande förklara att de är där för att lära sig och att det inte gör något om man inte kan alla på en 
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gång. Hon väljer också honom sist för att inte pressa honom för mycket eftersom han redan visat 
tecken på osäkerhet.  

Simon: Eeeeh, jag vill bara använda den här för jag vill inte gissa för jag kommer aldrig ihåg. 
Förskolläraren vänder sig mot Simon och möter hans blick. 
Förskolläraren: Men det är därför vi gör det här, för att ni ska lära er. Men vi börjar med Maria 
då, ska vi göra det?  
 

Förskolläraren rör sig också på den tredje nivån av socialt stöttande genom att utvidga 
lärandeobjektet, genom att jämföra med konerna på gympan och förklara klotet i relation till 
jordklotet. Förskolläraren använder sig av fenomen som hon tror barnen känner igen från andra 
sammanhang för att förklara lärandeobjektet (jfr Bäckman 2015, s. 184; Mascolo & Fischer 2015, 
s. 130). En början på appropriering kan också ses här eftersom barnen får möta nya språkliga, 
vetenskapliga begrepp (jfr Säljö 2015, ss. 95–96; Vygotskij 2001, ss. 251–272). Här ses ett arbete 
med simultanitet, eftersom förskolläraren uppmuntrar barnen att anmoda bilden av ett jordklot för 
sitt inre, för att på så sätt relatera till det klot hon håller i sin hand (jfr Wernberg 2009, ss. 28–29).  

Förskolläraren: Kub, kon och…? Klot. Har ni hört ordet jordklot? 
Kasper: Ah, ja! Jorden är ett jordklot. 
Förskolläraren: Mm, jorden är ett klot. Jorden är rund såhär som den. Visst är den? 
Kasper: Men det är inget hål. 
Kasper pekar på hålet i klotet. 
Förskolläraren: Nej, precis, det är det inte. 
 
Senare under observationen, drar Simon en liknande parallell till ett bowlingklot vilket visar att 
det har stöttat hans lärande av formerna genom att utvidga och simultanisera lärandeobjektet på 
det här sättet. Förskolläraren rör sig också på den andra nivån i stöttning när hon vid några tillfällen 
uppmuntrar barnen att fortsätta försöka benämna formerna vid namn, när hon märker att de har 
namnet på formerna inom räckhåll (jfr Mascolo & Fischer 2015, s. 130).   

Förskolläraren använder sig också av repetition för att stötta barnens lärande, vilket är något som 
såväl Mascolo och Fischer (2015, s. 130) lyfter fram som stöttande, precis som de svenska 
forskarna Björklund, Magnusson och Palmér (2018, ss. 473–476). Efter att ha namngett en form 
frågar hon barnen “vad hette det här nu igen?”. När hon namngett två former, går hon först tillbaka 
och frågar om den första formen, sedan den andra formen, och så vidare. Detta sker även innan 
barnen får börja hälla vatten och även så i slutet innan undervisningen avslutas.  

Den ekologiska stöttningen kan ses då handlingarna under, och upplägget av undervisningen, är 
riktade och begränsade. Det finns nämligen ett tydligt lärandeobjekt, de geometriska formerna, 
och det finns inte ett oändligt antal former att välja mellan, utan fyra (jfr Mascolo 2005, s. 190; 
Mascolo & Fischer 2015, s. 128). Den positionella stöttningen går att se då förskolläraren har valt 
att sitta tillsammans med barnen och att alla barn kan se både henne och materialet (jfr Mascolo 
2005, s. 191).  

Det går också att se självstöttning genom ett brobyggande mellan barnens befintliga kunskap om 
exempelvis formerna kvadrat och cirkel, och de nya formerna kub och cylinder. Att barnen 
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använder sin befintliga kunskap och då upptäcker att det är något annorlunda med den kunskapen 
och den nya kunskapen, kan då fungera stöttande eftersom det går att se och känna att en cirkel på 
ett papper är något annat än en cylinder som går att hålla i på ett annat sätt (jfr Mascolo 2005, s. 
194). Detta blir också ett tydligt exempel på ett arbete i den proximala utvecklingszonen (jfr 
Vygotskij 2001, ss. 332–333). Denna aspekt skulle troligtvis tydliggöras än mer vid det 
undervisningstillfälle som planerades av pedagogerna under den andra observationen: 

Förskolläraren: Ja, jo. Jag upplevde det lite, som att jag inte riktigt vågade trycka på det här 
tredimensionella, att jag inte planerat det så bra, alltså… jag hade inte förutsett det att de skulle 
se att det var en kvadrat och cirkel och så. Och jag kanske skulle faktiskt ha vågat att säga, ja, 
men den här är tredimensionell och kanske förklarat det lite bättre. Men jag tassade lite på tårna… 
när jag sa tre former, ja, jag tror det blev lite förvirrande.  
 

Arbetssättet learning study kan anses stöttande i sig självt eftersom det innefattar arbetslagets 
reflektion kring undervisningen. Reflektionen hjälper nämligen pedagogerna att se var barnet 
befinner sig i sitt lärande och därmed anpassa undervisningen så att den fortsätter att stötta barnets 
lärande ytterligare (jfr van de Pol, Volman & Beishuizen 2011, ss. 46, 49–50). I exemplet ovan är 
barnens nuvarande kunskap att en kub är lika med en kvadrat, och reflektionen i arbetslaget kan 
göra att pedagogerna kan förstå hur de kan stötta barnen att bättre förstå skillnaden mellan 
formerna. Detta kan öka kvaliteten på undervisningen (jfr Bäckman 2015, ss. 185–187). Här tar 
pedagogerna verkligen sitt ansvar i att föra barnen vidare i sin utveckling genom undervisning (jfr 
Lindqvist 1999, ss. 19–21, 24, 26; Vygotskij 2001, s. 334). Vidare i reflektionen sades följande: 

Barnskötaren: För då kanske man också kan, ja, jag vet inte om man ska trycka på att det är 3D, 
men då kanske man har en bild på, alltså på två-dimensionella, så kanske man kan sätta dem 
ovanpå varandra, ja, jag vet inte… Men liksom här är en cirkel, den är tvådimensionell. Att det 
blir tydligt på nåt sätt. 
Förskolläraren: Ja, men precis, vilken bra idé. 
Barnskötaren: Om man liksom ska fokusera mer på djupet. 
Förskolläraren: Ja, djup är ett bra ord. 
 

Om förskolläraren gör barnen uppmärksamma på variation och på sitt eget sätt att lära, så att de 
kan förstå sitt eget lärande, kan variationsteorin också argumenteras vara stöttande i sig självt. För 
att planera ett undervisningstillfälle utifrån variationsteorin, bör användandet av variationer vara 
synliggjorda och konkretiserade av pedagogen. Lärandeobjektet för ovan beskrivna undervisning 
var geometriska former. För att begreppet form ska kunna förklaras måste det finnas en variation 
av former, och i exemplet fanns det fyra. Att tydliggöra hur formen ser ut genom att barnen själva 
får hälla färgat vatten i den, gör det konkret för barnen. 

Ännu en stöttande aspekt från reflektionen i arbetslaget bör nämnas. Förskolläraren och 
barnskötaren fångade upp när Simon berättade om en händelse från den förskola han gick på 
tidigare. 
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Simon: Vet du, på mitt gamla dagis, då hällde vi färg i vatten i olika former och sen ställde vi ut 
dem i skogen, i snön och så väntade vi tills de hade stelnat. Det var olika färger på vattnet, sen 
när allt var torkat så var det som isbitar som såg ut som olika former. 
Förskolläraren: Vad häftigt, vilken bra idé! 
 
Undervisningstillfälle nummer två bestämdes skulle utgå från detta. Förskolläraren och 
barnskötaren planerade att de skulle skriva ut en kvadrat och en cirkel på papper för att tydliggöra 
det tvådimensionella och sedan använda dem för att jämföra med tredimensionella former av is. Is 
formerna skulle göras tillsammans med barnen på ett liknande sätt som Simon beskrev att 
pedagogerna på hans gamla förskola hade gjort. Denna undervisning skulle kunna överföra 
barnens tidigare erfarenheter av geometriska former från ett sammanhang till ett annat och därmed 
nyansera deras förståelse av begreppen (jfr Bäckman 2015, s. 182). Genom att utgå från Simons 
erfarenhet skulle detta kunna innebära ett individualiserat stöd (jfr Notari-Syverson & Sadler 2008, 
ss. 9–11) och eftersom just han visat mest osäkerhet kring lärandeobjektet vore det rimligt att ge 
honom detta stöd. 
 
Sammanfattningsvis kan en hel del social stöttning ses, genom femte nivån, bära, och tredje nivån, 
utvidga. Exempel finns också på ekologisk stöttning genom positionell stöttning, samt 
självstöttning genom brobyggande. I koppling till tidigare forskning framträder appropriering, 
simultanitet och repetition som stöttande strategier, samt ett arbete i proximala utvecklingszonen. 
Det tydliggörs också hur learning study kan verka stöttande i sig självt.  

Montessori 
Nedan redovisas det empiriska material som samlades in under två besök på montessoriförskolan. 
Vid varje tillfälle fanns det fyra barn i de båda rummen där undervisningen tog plats, men den 
undervisning som redovisas nedan inkluderar ett barn under första tillfället och två barn under 
andra tillfället. Dock skrivs även de andra två barnen fram under det andra tillfället, av anledningar 
som kommer förtydligas nedan. De montessorimaterial som användes under undervisningen var 
Räknespolarna och Seguinbrädet. Räknespolarna består av en låda med tio fack med siffrorna 0–
9 markerat ovanför varje fack. Därtill tillkommer 45 spolar i trä. Seguinbrädet består av ett bräde 
med nio tiotal ovanför varandra. Tillhörande brädet finns flera träkort med siffrorna 1–9. Som 
komplement till seguinbrädet användes även tio pärlrader bestående av 1–10 pärlor på varje, samt 
flera pärlrader bestående av tio pärlor på varje.  

Hur genomför pedagoger planerad matematikundervisning 

Montessoriläraren under det första tillfället började med att fråga barnen vilka jobb de ville ägna 
sig åt. Edith valde räknespolarna, så hon och montessoriläraren satte sig bredvid varandra vid ett 
bord.  
 
Montessoriläraren: Har du gjort det här jobbet förut? 
Edith: Nej. 
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Montessoriläraren: Vad spännande! Det här är räknespolar. Vet du vad man gör med materialet i 
lådorna? 
Edith tittar på montessoriläraren och pekar på siffrorna. 
Montessoriläraren: Man räknar ja. Sorterar man? 
Edith tittar på montessoriläraren och nickar. Montessoriläraren möter blicken och nickar tillbaka. 
Montessoriläraren: Precis, man lägger dem vid rätt symboler. Då har vi lite siffror där. 
Montessoriläraren pekar på siffrorna vid lådorna. Sedan pekar hon på siffran ett och tittar på 
Edith. 
Montessoriläraren: Ett. 
Edith: Ett. 
Tillsammans räknar de till nio medan montessoriläraren flyttar sitt finger för varje siffra. 
 
Vidare förklarar montessoriläraren att de tillsammans kan ta upp alla spolar som ligger i de olika 
facken och lägga dem på en lång rad under lådan. När de gjort det, pekar montessoriläraren på 
siffran ett och frågar vad siffran heter. Edith säger “ett” och montessoriläraren ber henne då att 
lägga en spole i dess fack. Sedan pekar montessoriläraren på siffran två: 
 
Montessoriläraren: Vad har vi för siffra där? 
Edith: Två. 
Montessoriläraren: Ja, då tar du dem två och lägger i handen. 
Edith tar upp två räknespolar och lägger dem i ena handen. Montessoriläraren möter hennes blick 
och nickar. Edith lägger båda räknespolarna samtidigt i facket vid siffran två. 
Montessoriläraren: Snyggt! 
 
När de fyllt alla facken upp till siffran åtta, sitter Edith med de sista nio räknespolarna i handen. 
 
Montessoriläraren: Oj vad många! Får de plats i din hand? 
Edith tittar på montessoriläraren, ler och nickar. Montessoriläraren möter blicken och ler tillbaka 
innan Edith lägger dem i sista facket. 
Montessoriläraren: Perfekt! Nu har du lagt ut alla spolarna. 
 
De räknar siffrorna ett till nio igen och denna gång är det Edith som pekar på siffrorna och flyttar 
fingret för varje siffra. När de räknat färdigt frågar montessoriläraren vad som ligger i facket med 
siffran noll. Edith säger att det inte ligger någonting där och montessoriläraren bekräftar att noll är 
just ingenting. 
 
Montessoriläraren under det andra tillfället inledde undervisningen med att be barnen ta fram en 
matta. De som jobbade med seguinbrädet gjorde det i par. Klara och Ester tar fram en låda som 
pedagogen tycks peka på. Det visar sig dock vara fel låda. 
 
Montessoriläraren: Ska vi ta fram lådan som jag faktiskt tänkte att vi skulle börja med? 
Ester sträcker sig efter lådan och öppnar den. 
Montessoriläraren: Eller vet ni, det är bättre om båda kommer och sätter sig här, så ser vi bättre.  
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Montessoriläraren pekar mot mattans kortsida för att visa att det är bättre att de ser den 
vertikalt än horisontellt. 
Klara: Det är bara tior! 
 
De går igenom hela brädet och läser alla tior. “Tio, tio, tio” Klara frågar sedan varför det är tomt 
där och pekar på ett ställe i slutet av brädet där det inte finns någon tia. Montessoriläraren förklarar 
att det finns en tanke med det och att de kommer att komma på det alldeles strax. Montessoriläraren 
ber sedan Ester att bygga en pärlpyramid ovanför. Sedan ber montessoriläraren Klara att ta fram 
tiotalen, pärlraderna med tio pärlor, och efter det pekar hon på den första tian och frågar: 
 
Montessoriläraren: Vad hade vi här? 
Klara: Ett. Noll. 
Montessoriläraren: Och tillsammans blir det? 
Klara: Tio. 
Ester: Tio tio tio tio tio. 
Montessoriläraren: Tio och ett, blir? 
Ester: Tillsammans elva! 
Montessoriläraren: Tio och ett blir tillsammans elva. 
Montessoriläraren skjuter in siffran ett bredvid den första ettan och möter barnens blick. 
Montessoriläraren: Tio och två blir tillsammans? 
Ester: Tolv! 
Montessoriläraren: Tolv. 
 
Barnen får efter varje tal lägga pärlrader som motsvarar mängden på brädet. Vid siffran elva la de 
en pärlrad med tio pärlor och en med en pärla, osv. De fortsätter så tills de når talet nitton. Då 
räknar de tillsammans från elva till nitton samtidigt som montessoriläraren pekar på talen. 
 

Hur kan personer och miljö stötta det individuella barnets lärande under 
planerad matematikundervisning?  

Social stöttning kan vara många saker. Under arbetet med räknespolarna visade montessoriläraren 
prov på ett typiskt förhållningssätt i montessoriverksamhet, genom att inte prata för mycket (jfr 
Montessori 2004, s. 136), men hennes kroppsspråk och blickar skulle kunna tolkas som social 
stöttning genom uppmuntran, andra nivån (jfr Mascolo & Fischer 2015, s. 130) på ett sätt som 
ledde till att Edith i stort sett utförde uppgiften själv. Arbetet med räknespolarna innefattade också 
mycket repetition, vilket säkert stöttade Ediths lärande (jfr Björklund, Magnusson & Palmér 2018, 
ss. 473–476; Mascolo & Fischer 2015, s. 130). Den sociala stöttningen under arbetet med 
seguinbrädet framträdde genom montessorilärarens sätt att först visa själv och sedan låta barnen 
göra. Montessoriläraren gick från en modellerande nivå, åttonde nivån, när hon visade hur 
uppgiften ska utföras, till en instruerande nivå, sjunde nivån, då hon förklarade, till att i slutet skapa 
lite distans, nivå fyra, mellan sig och barnen för att låta dem ta mer eget initiativ, samtidigt som 
hon fanns där och hjälpte. Montessoriläraren behöll också barnens intresse genom att presentera 
lite kunskap i taget och på så vis förde hon deras lärande framåt (jfr Lindqvist 1999, ss. 55–59, 
259–270).  
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Montessoriläraren utvidgade, nivå tre, också lärandeobjektet genom att i det perfekta tillfället 
snappa upp hur Ester “råkar” göra addition. En etta hade skjutits in ovanpå nollan på en av tiorna, 
och montessoriläraren frågar vad ett och ett blir. Men istället för att räkna 10+1, räknade Ester 
1+1. “Nu gjorde du addition!”, utropade montessoriläraren (jfr Mascolo & Fischer 2015, s. 130) 
och kramade om Ester. Att hon använde det korrekta begreppet “addition” bör också ses som 
stöttande eftersom det är ett begrepp Ester kommer att stöta på mer och mer ju äldre hon blir. Kan 
förståelse ges i en stund då hon är mottaglig, som till exempel när hon själv är ansvarig för 
uppkomsten av ämnet, blir det värdefullt att sätta det korrekta ordet på det som hände (jfr 
Björklund, Magnusson & Palmér 2018, ss. 473–476). Detta är också ett tydligt exempel på ett 
arbete i den proximala utvecklingszonen (jfr Säljö 2015, ss. 100–103; Vygotskij 2001, ss. 332–
333). 

En montessoriverksamhet innebär ekologisk stöttning i allra högsta grad, eftersom relationen 
mellan sammanhanget och barnen som använder materialet, stöttar dem att prestera på en högre 
nivå än de hade klarat om de inte befunnit sig i detta sammanhang (jfr Mascolo 2005, s. 190; 
Mascolo & Fischer 2015, s. 128). Att utgå från en duk som i fallet med räknespolarna eller från en 
matta som i fallet med seguinbrädet är typiskt för montessoriverksamhet (jfr Montessori 2004, s. 
186). Detta blir också stöttande eftersom det avgränsar det barnet gör från andra saker och hjälper 
möjligen barnet att bättre fokusera på den aktuella uppgiften (jfr Mascolo 2005, s. 190; Mascolo 
& Fischer 2015, s. 128). Det kan också antas att en duk eller en matta som arbetsyta, där gränsen 
mellan “jobbet” som barnen gör och resten av rummet, också ger “jobbet” ett speciellt värde (jfr 
Montessori 2004, s. 188). Särskilt tydligt blir det när pedagogen vänligt, men bestämt, 
uppmärksammar Oscar, som går fram och tillbaka mellan det angränsande rummet och det rum 
Ester och Klara befinner sig i, på att han nu faktiskt står på Ester och Klaras jobb. Han hade foten 
på deras matta och därför måste han flytta på sig. Detta kan tolkas som att det arbete som sker på 
mattan är viktigt. 

Under arbetet med seguinbrädet blir positionell stöttning synlig då pedagogen ber barnen att flytta 
sig så att de ser brädet bättre. Uppgiftsstöttning framträder med den konkreta handlingen att skjuta 
in entalet ovanför nollan på tiotalet. Genom denna handling synliggörs och konkretiseras 
exempelvis att talen tio och två blir tolv. Med hjälp av flyttningen av brickorna ser barnen det nya 
talet bildas framför sina ögon. Just detta går också hand i hand med den kognitiva självstöttningen 
eftersom sifferbrickorna flyttas för att bilda nya tal, det vill säga barnet förändrar miljön 
runtomkring sig för att skapa en ny mening (jfr Mascolo 2005, ss. 191–193; Mascolo & Fischer 
2015, s. 128).  

Vidare går det att dra en parallell till Pihlgrens (2017, ss. 21–22, 77) praxisteorier när 
montessoriläraren insisterar på att få “rätt” låda, samt när hon förklarar att meningen med den 
tomma avdelningen längst ner på brädet kommer att förklaras så småningom. 
Montessorimaterialen ska göras i en viss ordning och när Esther och Klara fått fatt i den mer 
avancerade lådan, seguinbrädet som behandlar talen 20 till 90, ombads de att ta den enklare så att 
de kan lära sig att bemästra den först. Det visar på ett visst mognadsteoretiskt förhållningssätt och 
en allmän undervisningsmiljö, där barnens eget utforskande inte är i första rummet. I det här fallet 
är lärandet ändock av hög kvalitet. 
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Som beskrivits under avsnittet Tidigare forskning, är materialet mycket viktigt inom 
montessoriverksamheten. Det ser vi också här då alla samlats inför ett montessorimaterial som har 
ett specifikt lärandeobjekt inbyggt i sig. Edith får individuell vägledning av montessoriläraren 
medan Ester och Klara jobbar i par. Detta är också typiskt för montessoriverksamhet och det kan 
tänkas att det individuella barnet får mer stöttning då eftersom det får mer individuell 
uppmärksamhet (jfr Notari-Syverson & Sadler 2008, ss. 9–11). I arbetet med räknespolarna finns 
också ett exempel på hur materialet tydliggör och stöttar lärande (jfr Notari-Syverson & Sadler 
2008, s. 7) då ju fler spolar som ska ner i facken, desto svårare blir det att hålla i dem. Pedagogen 
är tydlig med att ge Edith denna konkreta upplevelse av kvantitet eftersom hon insisterar på att 
spolarna inte ska läggas ner en och en. 

En annan sak som måste nämnas är när Oscar ville säga montessoriläraren något, men 
montessoriläraren var mitt uppe i en mening. Hon satte då upp stopphanden samtidigt som hon 
förklarade, genom sitt kroppsspråk, att Oscar kunde ställa sig bredvid henne med handen på axeln 
så skulle han få berätta snart. Det gav prov på varsamhet, samtidigt som hon tydliggjorde att det 
hon försökte förmedla till Ester och Klara var viktigt och därför måste hon få prata färdigt. Detta 
förhållningssätt inger en viss stämning av respekt för det som pågår i rummet (jfr Montessori 2004, 
s. 188). 

I undervisningen på montessoriförskolan går det att ställa sig frågande till om hänsyn togs till om 
barnen var intresserade eller inte (jfr Montessori 2004, s. 186). Å ena sidan fick de välja själva 
vilket material de ville arbeta med, men å andra sidan är materialet inte så formbart gentemot barns 
eget intresse eftersom dessa material ofta har ett specifikt syfte. Här uppkommer dock en intressant 
distinktion som bör göras kring begreppen intresserad och intresse. Undervisningen kanske inte 
utgick från barnens intresse, men nog väl var de intresserade! Här ligger en otrolig styrka i 
montessorimaterialen. För kanske är det många gånger så att barns intresse för att exempelvis 
räkna, först blir tydligt när de ges möjligheten att räkna.  

Sammanfattningsvis framträder social stöttning genom modellerande på den åttonde nivån, 
instruerande på den sjunde nivån, distanserande på den fjärde nivån, utvidgande på den tredje 
nivån, samt uppmuntran på den andra nivån. Även ekologisk stöttning genom uppgiftsstöttning 
och positionell stöttning, samt självstöttning genom kognitiv stöttning, kan ses i resultatet. Andra 
sorters stöttning som framträder är repetition, att introducera lite kunskap i taget, ett arbete i den 
proximala utvecklingszonen, samt att ge individuell uppmärksamhet. Det går också att se att 
arbetssättet enligt Maria Montessoris idéer är stöttande i sig självt, då det används material som 
tydliggör lärandeobjektet, då mattor och dukar används för att avgränsa arbetet som utförs från 
resten av omgivningen och därmed hjälper barnen att fokusera, samt att det finns en atmosfär av 
respekt för det arbete som tar plats i rummet. 

Reggio Emilia 
Nedan ska två observationer från Reggio Emilia-förskolan framställas. Under det första tillfället 
samlades sju barn och en förskollärare framför tio upp och ner-vända plastmuggar. I botten av 
muggarna stod siffrorna 1–10. Den andra undervisningen där programmeringsverktyget BlueBot 
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användes, inkluderade sex barn och en förskollärare. Det fanns också en större kartongbit indelad 
i ett rutnät där det i varje ruta fanns x antal prickar i form av prickarna på en tärning. 

Hur genomför pedagoger planerad matematikundervisning? 

Förskolläraren med muggarna började att förklara att de ska jobba med matematik och att den här 
gången kommer det att handla om siffror. Förskolläraren satt på knä vänd mot barnen. Barnen satt 
i en halvcirkel runt henne. Hon bad först barnen att hjälpa henne med att räkna muggarna, medan 
hon ställde ut dem i ordning. 
 
Förskolläraren: Hur många muggar har vi här då? 
Alla barn: Tio! 
Förskolläraren: Ja, tio. Och jag har en sånhär… en liten glasbit kan man säga att det är, som jag 
kommer att gömma, och då kommer ni få gissa var den är någonstans, men då vill jag också att ni 
använder er av, att ni säger vilken siffra den ligger under. 
Hampus: Man ska blunda. 
Förskolläraren: Ja, man ska blunda. Jag ska gömma den här nu då, då får ni vända er om eller 
blunda, vända er om är nog säkrast. 
 
Barnen vänder sig om och förskolläraren gömmer glasbiten under en mugg. Sedan säger hon:  
 
Förskolläraren: Då får ni vända er om, och då är det Milos tur att gissa. Under vilken mugg tror 
du att glasbiten finns, du får säga en siffra?  
Milo: Tio. 
Förskolläraren: Nej! Då får Sofie välja siffra. 
Sofie: Åtta. 
Förskolläraren: Är det mer eller mindre? 
 
Leken fortsätter och förskolläraren insisterar på att få barnen att säga om föregående siffra är mer 
eller mindre än den de väljer själva. Den första omgången går ganska snabbt, glasbiten hittas, men 
den andra omgången tar lång tid. Barnen minns till slut inte vilka muggar de redan har gissat på. 
Det uppstår stor spänningen och barnen börjar till och med att spekulera om förskolläraren gömt 
den någon annanstans än under muggarna:  
 
Meja: Va, va, va? Var är den? Har du trollat bort den på riktigt? 
Förskolläraren: Det är knappt så att jag själv kommer ihåg! 
Sofia: Men var är den? 
Förskolläraren: Ja, var ska vi leta efter den? 
Linus: Den kanske är bakom din rygg! 
Förskolläraren: Nej, jag lovar, jag har inte gömt den där, den är faktiskt någonstans här under 
muggarna. 
 
Till slut hittas glasbiten och barnen ger ifrån sig hurrarop och tjoar.  
 
Undervisningen med BlueBoten introduceras på följande sätt: 
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Förskolläraren: Otis, vill du berätta för Rebecca och Hanna vad det här är för nåt? 
Otis: BlueBot! 
Förskolläraren: Alva, vill du berätta hur den fungerar? 
Alva: Man trycker på knapparna. 
Förskolläraren: Man trycker på knapparna, ja… Vad ska hända sedan då? 
Ronja: Den åker! Framåt eller bakåt. 
Förskolläraren: Vad kallas det då, när den åker fram och tillbaka? Vad är det vi gör då? 
Otis: Vi bestämmer. 
Förskolläraren: Vi bestämmer ja, det är ni som bestämmer. Och vi… programmerar. Kommer ni 
ihåg? 
Ronja: Ja! 
Förskolläraren: Så det är matematik och det är programmering. Nu ska vi se, vilken siffra vill du 
börja på? 
 
Sedan får Albin börja och gör så genom att trycka en gång på knappen som programmerar 
BlueBoten att ta ett steg framåt och sedan trycker han på den gröna knappen som startar 
programmeringen. BlueBoten tar ett steg framåt. Förskolläraren tar BlueBoten och säger: 
 
Förskolläraren: Kan fråga också, vad betyder prickarna? 
Liam: Man ska åka där. 
Förskolläraren: De här prickarna, har ni sett dem någon annanstans? 
Alla: Ja! 
Förskolläraren: Var finns det såna här prickar? 
Otis: Där och där. 
Otis pekar på BlueBot-banan. 
Förskolläraren: Vad betyder prickarna, kommer ni ihåg? 
Barnen: …. 
Förskolläraren: Det är ju siffror. Som finns på? ...tärningar. 
 
Barnen får fortsätta att testa sig fram. De programmerar tre steg i taget, de testar att låta BlueBoten 
gå bakåt, allt medan förskolläraren ställer frågor kring hur de ska göra för att svänga, hur många 
prickar det är i rutorna och så förklarar hon hur de ska nollställa tidigare programmering. Alla barn 
får testa, sedan säger ett barn att han är trött och då avslutar förskolläraren aktiviteten genom att 
säga att BlueBoten också verkar lite trött. 

Hur kan personer och miljö stötta det individuella barnets lärande under 
planerad matematikundervisning?  

 
Social stöttning kan ses i observationerna från Reggio Emilia-förskolan främst på den fjärde nivån 
när pedagogerna distanserar sig själva från barnen, men samtidigt får dem att utföra uppgiften, 
samt på den andra nivån, genom att förskollärarna uppmuntrar barnen att utföra uppgiften (jfr 
Mascolo & Fischer 2015, s. 130).  
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I undervisningen med plastmuggarna fungerade muggarna och den tallinje som bildades när 
muggarna står på rad, som ekologisk stöttning. Positionell stöttning kan nämligen ses då barnen 
visste att till höger stod de högre talen och ju mer till vänster de räknade, desto lägre blev talen. 
Barnens fysiska positionering i relation till muggarna underlättade för dem att lista ut om talet är 
mer eller mindre än det tal det föregående barnet gissade på (jfr Mascolo 2005, s. 191). 
Undervisningen var också uppgiftsstöttande av ungefär samma anledning, eftersom muggarna stod 
i ordning och bildade en tallinje. Uppgiften i sig kan tolkas vara utformad för att hjälpa barnen att 
lösa den (jfr Mascolo 2005, s. 192). 
 
Vid båda undervisningstillfällena tycks Reggio Emilia-pedagogiken lysa igenom i förskollärarens 
förhållningssätt till barnens lärande. Särskilt i arbetet med BlueBoten framträdde det vid mer än 
ett tillfälle hur förskolläraren, istället för att styra undervisningen, lät barnen utforska själva (jfr 
Dahlberg & Göthson 2005, ss. 71–74; Wallin 1996, s. 94). Förskolläraren sade till och med rakt ut 
att det viktigaste är att få pröva sig fram och om man får prova, då lär man sig. Detta kan möjligen 
uppmuntra till självstöttning. Förskollärarens förhållningssätt skapar förutsättningar för barnen att 
själva finna lösningar på de problem som framträder under undervisningen (jfr Mascolo 2005, s. 
193). Men det är dock inte självklart i detta exempel att så skedde. Som Folkman (2017, ss. 153–
157) skriver är det svårt att omsätta det utforskande och lyssnande förhållningssättet i förskolans 
praktik. Frågan är om inte undervisningen hade blivit mer givande om den varit mer lärarstyrd. 
Programmeringsverktyget BlueBot kan argumenteras vara nödvändigt att förklara och mer 
vägledning gällande robotens start- och slutpunkt hade kanske kunnat utmana barnen i sitt 
tänkande mer. Det är också tveksamt om de många öppna frågorna ledde till mer lärande hos 
barnen eller om det hade stöttat deras lärande mer med fler förklaringar. 
 
I undervisningen med BlueBoten fick barnen tillgång till de vetenskapliga begreppen matematik 
och programmering som de kanske inte hade fått utanför undervisningens kontext (jfr Vygotskij 
2001, ss. 251–272). Detta kan ses som stöttande eftersom de sätts i ett språkligt sammanhang där 
de också blir förklarade i den aktivitet som pågår. 
 
Reggio Emilia-pedagogiken inspirerar till ett arbetssätt som inkluderar pedagogisk dokumentation 
som en genomgående strategi i den dagliga verksamheten med barnen. Den pedagogiska 
dokumentationen i sin tur kan fungera stöttande i barns lärande eftersom barnen då får vara med 
aktivt i processen av kunskapsskapande (jfr Brulin & Emriksson 2005, ss. 17, 19–21). I dessa 
observationer framträder inte något arbete med pedagogisk dokumentation, men å andra sidan är 
det tydligt att det används genomgående i hela huset på den aktuella förskolan. Som exempel såg 
vi bilder på väggen på en stor solros, kanske som de hade odlat själva. Bilderna inkluderade också 
barnen där de hade lagt sig bredvid denna solros för att mäta hur långa de var i relation till den. De 
hade också fotat solrosen i delar och med hjälp av flera papper, eftersom solrosen var så hög. Den 
sträckte sig från golvet, nästan ända upp i taket. På olika ställen vid denna solros var barnens namn 
utmarkerade, förmodligen på de ställen dit de nådde med sin fulla längd. Om detta verk sedan 
användes för reflektion kring längd tillsammans med barnen eller pedagoger, kan inte sägas, men 
om så är fallet, är det ett tydligt exempel på just pedagogisk dokumentation och hur barnens eget 
utforskande sammanflätas i lärandet (jfr Essén, Björklund & Olsborn Björby 2015, ss. 19–21; 
Rinaldi 2006, ss. 78–89).  
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Sammanfattningsvis framträder social stöttning på den andra nivån, genom distansering och 
uppmuntran. Ekologisk stöttning kan också ses genom positionell stöttning och uppgiftsstöttning, 
samt en uppmuntran till självstöttning eftersom barnen fick möjlighet att skapa sina egna 
förutsättningar för att lyckas med uppgiften. Andra sorters stöttning som framträdde var att barnen 
fick utrymme att utforska själva och att de fick tillgång till vetenskapliga begrepp. Reggio Emilia-
pedagogiken kan ses som stöttande i sig självt tack vare det utforskande förhållningssättet och 
arbetet med pedagogisk dokumentation. Dock framträdde endast det utforskande förhållningssättet 
under den observerade undervisningen. 

Sammanfattning av analys 

Blir det skillnad i stöttning om ett visst pedagogiskt arbetssätt praktiseras?  

Social stöttning, ekologisk stöttning och självstöttning framträder i alla exempel från de tre 
arbetssätten, men de framträder på olika sätt och i olika hög grad. Learning studyn var relativt 
lärarstyrd, montessori-arbetssättet var förhållandevis materialstyrt även om montessorilärarna 
också var högst närvarande, medan undervisningen i Reggio Emilia-förskolan leddes mer av 
barnen. Alla arbetssätten är stöttande i sig själva på olika sätt, learning studyn tack vare 
variationsteorin med ett tydligt lärandeobjekt, samt genom reflektionen i arbetslag där pedagoger 
hjälper varandra att utforma undervisning. Arbetssättet enligt Maria Montessoris idéer är stöttande 
tack vare de specifika materialen och i Reggio Emilia-förskolan såg vi exempel på pedagogisk 
dokumentation utanför själva observationen och ett tydligt exempel på ett utforskande 
förhållningssätt hos pedagogen under undervisningstillfället. 
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Diskussion  

Studiens syfte var att undersöka om, och i så fall vilka, stöttande strategier som framträder i den 
planerade matematikundervisningen i förskolan. Utifrån sammanfattningen av analysen ovan 
skulle det möjligen gå att tillskriva förskolorna en stöttande strategi var, som dominerar 
arbetssättet mer än de andra, nämligen social stöttning till learning study-förskolan, ekologisk 
stöttning till montessoriförskolan och självstöttning till Reggio Emilia-förskolan. Det är intressant 
att göra den här uppdelningen, samtidigt som den förstås inte fullt ut reflekterar den komplexitet 
de olika arbetssätten innefattar, och särskilt inte det uppdrag förskolan har oavsett vilket arbetssätt 
man utgår ifrån.  Men låt oss leka med tanken att det ligger någon sanning i denna uppdelning och 
i samma stund föreställa oss en exemplarisk förskola för barn, där alla stöttande strategier används 
i hela verksamheten och särskilt under planerade undervisningssituationer.  

I denna förskola skulle pedagoger jobba som stöttade barnet i sitt lärande, både genom att inta en 
ledarroll och genom att ge barnet utrymme för eget utforskande. Materialet på förskolan skulle 
utmana barnet att rikta sin uppmärksamhet mot ett särskilt lärandeobjekt, men det skulle också 
finnas material som uppmuntrar till kreativitet och sporra fler frågor än svar. Förskolan skulle ge 
utrymme för både individualiserat stöd och ett lärande genom samarbete och arbete i grupp. Den 
skulle uppmuntra sökandet av “sann” kunskap samtidigt som den skulle låta barnen “prova på, för 
huvudsaken är att de provar”. En stor variation av erbjudanden skulle ges där olika stöttade 
strategier gavs för att ibland stötta det individuella barnet så som hen tycks mest mottaglig för, 
men ibland på ett sätt för att visa barnet att det finns andra sätt att lära sig saker på. Denna förskola 
skulle fås i en kombination av learning study, montessoripedagogik och Reggio Emilia-pedagogik.  

Tidigare forskning har kommit till den slutsatsen att en scaffoldingstöttande undervisningsmiljö 
ger undervisning av högst kvalitet i jämförelse med andra sätt att undervisa på (jfr Pihlgren 2017, 
ss. 74–75). Men som denna studie har kommit fram till, kan stöttat lärande betyda mer än den 
traditionella idén om scaffolding som har sitt ursprung ur Vygotskijs sociokulturella teori (jfr Säljö 
2015, ss. 90–91). Det är inte bara läraren som bidrar till stöttat lärande, utan även miljön och barnet 
självt. Vygotskij (2001, ss. 29–34) beskriver vikten av sammanhanget och relationen mellan tanke 
och språk, men det räcker inte för att greppa den komplexa verklighet vi lever i. Inte heller 
utgångspunkten i variationsteori och utvecklingspedagogik räcker för att till fullo synliggöra den 
komplexiteten stöttat lärande av barn i förskolan kan innebära. Utan det är med de stöttande 
strategierna inom RDS som en mer helhetlig bild framträder. Genom att ta ett steg tillbaka och se 
att alla delar i undervisningen kan stå i relation till varandra och bindas samman i en dynamisk 
process (jfr Sommer & Frankenberg 2019, ss. 12, 14, 42–43, 127) kan undervisningsmiljöer som 
stöttar barn mer helhetligt växa fram. 

Den exemplariska förskolan skulle inte dela upp sitt arbetssätt enligt learning study, montessori 
eller Reggio Emilia. Förskolan skulle istället arbeta mot att inkludera social stöttning, ekologisk 
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stöttning och självstöttning i sin undervisning. Då är förhoppningen att ett samhandlande mellan 
olika system, såväl inom barnet, som inom verksamheten, som mellan barn och vuxna och i 
samhället i stort, kunde sporra nya tankar, känslor och handlingar som i sin tur utvecklar nya 
tankar, känslor och handlingar. Vi pratar om en förskola där barnet blir utmanad i sina idéer, där 
en härlig känsla av att lära sig nya saker infinner sig dagligen och där barnet uppmuntras vara 
frimodig i det hen åtar sig att göra. Med en sådan verksamhet läggs för barnet, inte bara grunden 
för ett livslångt lärande, utan också för att bli en fungerande samhällsmedborgare och att växa som 
person. 

Betydelse för praktiken och professionen 
Den tänkta förskolan skulle inte bara ge stöttning till barnen utan ett arbetssätt efter Mascolo och 
Fischers (2015) stöttande strategier skulle även ge förskolläraren och andra pedagoger ett 
ovärderligt verktyg för att utöva sin profession på ett värdigt och meningsfullt sätt. Att som 
pedagog få tänka på sin verksamhet med utgångspunkt i en professionalitet, att få känna att arbetet 
som utförs är värdefullt och de handlingar som görs är meningsfulla, skulle utvecklas till en 
yrkesstolthet som inte bara är pedagogen själv till gagn utan också gagnar hela verksamheten och 
i slutändan barnen. Det är inte bara barnen som behöver ägna sig åt meningsfulla aktiviteter utan 
även pedagogen behöver få komma till förskolan och veta att det arbete som utförs där är viktigt 
och meningsfullt. Pedagogens vardag är en stor del av barnens barndom. Det kan vara en 
svindlande tanke, som kan innebära stress och prestationsångest för pedagogen, men med ett 
helhetligt perspektiv på vardagen och de rätta verktygen för att finnas där för barnen, kan denna 
press istället utvecklas till yrkesstolthet och glädje. 

Slutsatser  
Studien har gett svar på frågeställningarna vilket gör att följande slutsatser kan dras: 
 
Alla stöttande strategier inom ramen för RDS framträder i den planerade matematikundervisningen 
med de tre arbetssätt som har jämförts i denna studie. Dock är den sociala stöttningen mer 
framträdande i arbetssättet med learning study, ekologisk stöttning framträder mer i 
montessoriverksamheten och självstöttning framträder främst i arbetssättet enligt Reggio Emilia-
pedagogiken. 
 
Tidigare forskning visar på att stöttande oftast ses komma från en mer kompetent vuxen, men de 
stöttande strategier som skrivs fram inom ramen för RDS, visar att det finns en mer komplex 
pedagogisk verktygslåda till hands. Därför kan också en slutsats dras om att dessa stöttande 
strategier bör läras ut till förskollärare och verksamma inom förskolan, så att barn inom förskolans 
verksamhet kan få den bästa möjliga undervisningen. 
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Vidare forskning 
I detta stycke presenterar vi några tankar om vidare forskning utifrån vår studie. 

För vidare forskning vore det intressant att undersöka om stöttning skulle ske olika beroende på 
det matematiska område som är utgångspunkten för undervisningen. The National Council of 
Teachers of Mathematics i USA menar att matematiken för barn i förskoleåldern innefattar fem 
komponenter, nämligen siffror och operationer, geometri, mätning, algebra och dataanalys 
(NCTM 2006, s. 12). Dessa blir då områden för förskolan att arbeta kring, för att bredda barns 
matematiska kunskaper (NCTM 2002 se Notari-Syverson & Sadler 2008, s. 3). Mer känt i den 
svenska förskolevärlden är kanske Bishops (1991) matematiska aktiviteter. Alan Bishop (1991 se 
Heiberg Solem, Kirsti & Reikerås 2004, s. 10) hänvisar till sex grundläggande matematiska 
aktiviteter vilka han beskriver är aktiviteter som människor i alla kulturer utvecklar matematik 
ifrån. Den första av de sex aktiviteterna är förklara och argumentera, vilket innebär att exempelvis 
kunna dra logiska slutsatser, förklara och argumentera för sin sak genom att sätta ord på sina 
handlingar.  Vidare finns lokalisering vilket handlar om att kunna hitta i ett rum samt förflytta sig 
mot ett bestämt mål. Design kan vara att känna igen ett föremåls egenskaper, urskilja olika föremål, 
former och figurer. Räkning innefattar olika talsystem, räkning och räknesystem men även volym, 
tid, vikt och area. Mätning innefattar olika mätsystem, längder och jämförelser, och lekar och spel 
kan vara tärningsspel, fantasilekar, rollekar och rollspel (Heiberg Solem, Kirsti & Reikerås 2004, 
ss. 11–12). Frågan skulle då bli vilka olika stöttande strategier som framträder i samband med 
undervisning i till exempel geometri, eller vid lokalisering eller vid mätning. Skulle skillnader i 
stöttande strategier beroende på matematiskt område upptäckas, kunde dessa medvetandegöras 
och pedagoger utmana sig själva att använda andra stöttande strategier än de som kanske beroende 
på matematiskt område vid första anblick är lättast tillgängliga? 

Ett annat forskningsområde kunde vara kring vilken mån de olika arbetssätten blandas. Tar till 
exempel montessorilärare hänsyn till barns utforskande, använder Reggio Emilia-pedagoger mer 
specifika material och används learning study på dessa mer nischade förskolor? Att ur detta fokus 
undersöka om stöttande strategier blir mer framgångsrika beroende på hur “sann” pedagogen är 
mot sin pedagogiska inriktning eller arbetssätt, vore en spännande vinkel. Går det att blanda 
pedagogisk filosofi hursomhelst eller skulle det leda till kaos och förvirring bland såväl barn som 
personal? 
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Bilagor  

I detta avsnitt bifogas de bilagor som använts för studien. Bilaga 1 innehåller information och syfte 
kring studien och samtycke från de förskollärare som ska delta i studien. Bilaga 2 innehåller 
information och syfte kring studien samt samtycke från de vårdnadshavare vars barn ska få delta i 
studien. 

Bilaga 1 
Stockholm 20191201 

 
Hej personal på xxx Förskola! 
 
Vi heter Hanna och Rebecca och är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, 
avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom 
ramen för vår sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett 
examensarbete. Vårt syfte med studien är att undersöka om olika stöttande strategier används vid 
planerade undervisningstillfällen i matematik. 
 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 
xxx - xxx. Vid dessa tillfällen vill vi observera vad förskolläraren och barnen säger och gör under 
den planerade matematikundervisningen med hjälp av anteckningar med papper och penna. Vi 
skulle även vilja använda oss av ljudinspelning som komplement till våra anteckningar. Alla 
ljudupptagningar lyssnar vi på medan vi är kvar på förskolan för att sedan radera dem innan vi går 
därifrån. Av etiska skäl ber vi att få låna ljudupptagningsutrustning av er, till exempel en lärplatta 
eller liknande. 
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) 
samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, 
familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet 
gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över 
personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår 
egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras 
efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för medverkande i studien. All medverkan är frivillig 
och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett.  
 
Önskar ni ytterligare information så är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare 
vid Stockholms universitet. 
 
Varma hälsningar Hanna & Rebecca 
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Våra kontaktuppgifter är: 
 
  

Hanna Lindroth 
Student 
  
Telefon: xxxx 
  
Mailadress: xxxx 
  

Rebecca Lages 
Student 
  
Telefon: xxxx 
  
Mailadress: xxxx 
  

Hillevi Lenz Taguchi 
Handledare 
 
Stockholms universitet 
Barn och 
Ungdomsvetenskapliga 
Institutionen 
106 91 Stockholm 
  
Mailadress: xxxx 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare xxx innan 
den xxx. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 
 
Jag MEDGER att jag deltar i studien 
 
 
Min namnunderskrift…………………………………………………………………………… 
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Bilaga 2 
                  

Stockholm 20191201 
 
Hej Föräldrar på xxx Förskola! 
 
Vi heter Hanna och Rebecca och är studenter på Barn- och Ungdomsvetenskapliga Institutionen, 
avdelningen för förskollärarutbildning och förskoleforskning vid Stockholms universitet. Inom 
ramen för vår sista och avslutande kurs på förskollärarutbildningen ska vi skriva ett 
examensarbete. Vårt syfte med studien är att undersöka om olika stöttande strategier används vid 
undervisningstillfällen i matematik. 
 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja närvara i verksamheten vid förskolan under tiden 
xxx - xxx. Vid dessa tillfällen vill vi observera vad förskolläraren och barnen säger och gör under 
den planerade matematikundervisningen med hjälp av anteckningar med papper och penna. Vi 
skulle även vilja använda oss av ljudinspelning som komplement till våra anteckningar. Alla 
ljudupptagningar lyssnar vi på medan vi är kvar på förskolan för att sedan radera dem innan vi går 
därifrån. Ljudupptagningarna sker med hjälp av förskolans egen utrustning. 
 
Ett självständigt arbete är reglerat av regler om tystnadsplikt, dataskyddsförordningen (GDPR) 
samt Vetenskapsrådets skrift om God Forskningssed. Detta innebär exempelvis att barnets, 
familjens, personalens och förskolans identitet inte får avslöjas och att fullständig konfidentialitet 
gäller. Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor/register över 
personuppgifter kommer att upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår 
egen bearbetning och analys samt sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras 
efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen kommer att publiceras digitalt. 
 
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert barns medverkan i studien. All medverkan är 
frivillig och kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad 
blankett. Om ni accepterar kommer barnen också att bli informerade om arbetet och får möjlighet 
att besluta om sitt eget deltagande. En förutsättning för barnens medverkan är att ni samtycker till 
studien. Om ni tackar ja till medverkan, men barnen säger nej så kommer barnens beslut att 
respekteras. 
 
Önskar ni ytterligare information så är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare 
vid Stockholms universitet. 
 
Varma hälsningar Hanna & Rebecca 
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Våra kontaktuppgifter är: 
 
  

Hanna Lindroth 
Student 
  
Telefon: xxxx 
  
Mailadress: xxxx 
  

Rebecca Lages 
Student 
  
Telefon: xxxx 
  
Mailadress: xxxx 
  

Hillevi Lenz Taguchi 
Handledare 
 
Stockholms universitet 
Barn och 
Ungdomsvetenskapliga 
Institutionen 
106 91 Stockholm 
  
Mailadress: xxxx 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till förskollärare xxx innan 
den xxx. Om du/ni inte samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev. 
 
Jag/ Vi MEDGER att mitt/ vårt barn deltar i studien 
 
 
Barnets namn……………………………………………………………………………………. 
 
Vårdnadshavares namnunderskrift/er………………………………………………………….... 
 
 
 
 



 

 Stockholms universitet/Stockholm University 
SE-106 91 Stockholm 
Telefon/Phone: 08 – 16 20 00 
www.su.se 


