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Förord 
  
Ett varmt tack till förskolans huvudman som tillät mig att använda förskolans ateljé och 

utemiljö utan dig hade mitt examensarbete inte varit möjligt att utföra. 

     Jag vill även tacka alla barn som deltagit i projektarbetet för deras härliga och 

inspirerade tankar och idéer som gjort denna resa så otroligt lärorikt för mig som 

blivande förskollärare. 

     Jag är oerhört tacksam till barnens föräldrar som tillät sina barn medverka i mitt 

examensarbete.      

 
 
Stockholm, december 2018 
Magnus Danielsson  
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Sammanfattning 
Mitt val av examensarbete är en produkt i form av en bok. Projektarbetet har utspelat sig 

på en förskoleavdelning med fem stycken barn i åldrarna 4–5 år som var intresserade av 

att delta i projektet.  Boken handlar om projektarbetet ”Det matematiska köket” som 

innehåller många olika matematiska moment och begrepp i förskolan ateljé samt i dess 

utemiljö.  

     Bokens didaktiska förhållningssätt inspireras av Reggio Emilia filosofin och stödjer 

sig på den didaktiska frågeställningen: Hur skapas förutsättningar för barns matematiska 

lärande i projektarbetet ”Det matematiska köket”?  

     Produkten är tänkt att inspirera förskollärare som arbetar inom förskolan med ett 

undervisningsinnehåll genom att beskriva en kreativ läroprocess i matematik med barn 

och mig i ett projektarbete som handlar om mitt och barnens gemensamma resa i 

matematikens värld. Med bokens innehåll vill jag visa att matematik inte enbart handlar 

om 1+1=2 utan ämnet matematik kan integreras i undervisningen på ett fantasifullt och 

kreativt sätt som utmanar barnet till ett matematiskt lärande. Produkten visar således hur 

förskolläraren kan skapa förutsättningar för barns matematiska lärande i ett 

projektarbete.  

     Produkten synliggör barnens matematiska lärande i ett projektarbete som har varit en 

stadigvarande återkommande aktivitet flera gånger i veckan under hösten 2018. 

Matematiken har löpt som en röd tråd i projektarbetet och barnen har blivit arkeologer 

som gräver och forskar efter egna svar, där vikten inte finns i svaret utan i själva 

sökandet efter ett matematiska lärande. 

 

Nyckelord: Didaktik, kreativitet, läromedel, läroprocess, matematik, projektarbete 
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1. Inledning 
 
Under våren 2018 påbörjades ett omfattande markarbete på förskolan där jag arbetar när 

förskolans utemiljö grävdes upp, för att under hösten 2018 organiseras om. Redan under våren 

påbörjades tankar hos barnen om var deras kök skulle placeras, eftersom utemiljön skulle 

omorganiseras när markarbetena var färdiga. Bakgrunden till mitt examensarbete utvecklades 

redan under den våren när barn på min avdelning kom med förslag om att de ville vara med och 

bygga förskolans utekök. Syftet med mitt examensarbete har varit att skapa en produkt i form 

av ett läromedel, en bok, som handlar om barns matematiska lärande i ett gemensamt 

projektarbete. Anledningen till att jag valde att göra ett läromedel i form av en bok är att jag 

själv saknar litteratur som inspirerar mig i mitt arbete och som konkret visar hur förskolläraren 

kan skapa förutsättningar för barns matematiska lärande i ett projektarbete. Detta resulterade i  

projektarbetet ”Det matematiska köket”.   

     I projektarbetets begynnelse handlade barnens samtal om de matematiska begreppen när det 

gällde stort, mellan - och litet kök. Barnen ville att köket skulle placeras där förskolans bygg -

och konstruktionshörna tidigare låg belägen, och hade ett flertal diskussioner om uteköket 

skulle få plats där.  Barnen kom överens om att köket behövde vara ett stort kök innehållande 

exempelvis spis, skåp och hyllor. Vi tog, tillsammans beslutet att den platsen passade bra för att 

konstruera det kök barnen ville bygga. 
     Under projektarbetet uppmärksammade jag att barnen hade olika infallsvinklar, som var 

viktiga för dem, om vad ett kök kan innehålla. Detta synliggjordes i deras lärandeprocesser 

vilken löpte som en röd tråd genom hela projektet. Exempelvis berättade och gestaltade ett barn 

återkommande att runt deras bord hade de 5 stolar för de var fem i familjen och ibland satte de 

fram en stol till eller två när de hade besök.  

     Under höstterminens start gick mycket tid åt att planera och organisera projektet. Till en 

början så grupperade sig barnen i mindre grupper, med att rita fritt, arbeta med collage samt 

bygga med återvinningsmaterial, för att få vidare inspiration och idéer i projektarbetet. Genom 

de pedagogiska lärandeprocesserna, som synliggörs i projektarbetet, vill jag visa att förskolans 

praktik innehåller många matematiska moment och begrepp.  

     I projektarbetet har jag använt mig av förskolans läroplan, (Skolverket, 2016), och mitt 

förhållningssätt och arbetssätt är inspirerat av den Italienska filosofin Reggio Emilia, som 

genomsyrar hela förskolans verksamhet. I projektarbetet har jag skapat förutsättningar, miljöer 
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och material som möjliggör för barns lärande inom ämnet matematik. Projektet har innehållit 

moment som gett barnen möjlighet att använda sig av matematik för att undersöka, pröva olika 

lösningar och problemställningar, för att utveckla och lära sig så många matematiska 

färdigheter som möjligt.  

     I min planering har jag även utgått från Bishops (1991) matematiska aktiviteter och teorier 

som betonar den pedagogiska formen för hur barnet i leken tillägnar sig samt erövrar kunskaper 

inom ämnesområdet. I projektarbetet använde barnen sig av Bishops matematiska aktiviteter 

för att förstå och lära sig matematik. Jag återkommer till Bishop i avsnittet om Barn och 

matematik för att ge en tydligare bild av hur barnen arbetar i projekt.                 

     Genom att jag har synliggjort barnens utvecklingsprocesser, reflekterat och samtalat med 

dem, har jag gjort ett medvetet val av arbetssätt som stödjer och stärker lärandet hos barnen.  

Tack vare barnens visade intresse och engagemang under projektarbetet utvecklade barnen nya 

matematiska kunskaper, i förskolans ateljé samt i utemiljön.  

 
 
 

2. Tidigare forskning om barn och matematik 
 
För att få kunskaper och en fördjupning över tidigare forskning utifrån min frågeställning har 

jag gjort databassökningar för att söka litteratur och avhandlingar inom följande databaser 

DiVA, Google Scholar och Libris. Jag har valt att ta del av den forskning som är relevant för 

mitt syfte och frågeställning och använt mig av sökord som exempelvis matematik, didaktik 

och förhållningssätt.  De material jag har funnit har jag undersökt om det är granskat eller 

kvalitetskontrollerat (peer review) vidare kontrollerade jag källa, upphovsman, vad är syftet? 

samt hur gammal är informationen? Jag tittade även på vilket det huvudsakliga resultatet var 

och hur det var presenterat. Var metoder och material redovisade? samt svarade studiens 

resultat på författarens syfte och frågeställning?  

  
     Ur ett historiskt perspektiv och innan jag ger en tillbakablick på tidigare forskning inom 

förskolans matematik och på vilket sätt forskarna synliggör den vuxnes syn på barns lärande, 

vill jag framförallt lyfta fram den tyske pedagogen Friedrich Fröbel (1782-1852) som enligt 

Doverborg, Emanuelsson, G. Emanuelsson, L. Forsbäck, Johansson, Persson och Sterner 

(2006) är en av den svenska förskolans anfader och såg matematik som ett högt mål till barns 

lärande. Fröbel utarbetade ett material som han kallade lekgåvor och dessa är tjugo till antalet 

med syfte att ge barnen ett rikt matematiskt kunnande. Doverborg m.fl. menar att dagens 
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förskolor bär spår av Fröbels matematiska tankar som exempelvis inom bygglek, vikning, 

sömnad samt vid vävning. 

     Doverborg m.fl. menar att det inte alltid är lärarstyrda matematiska aktiviteter som skapar 

möjligheter för barnen att lära matematik. Författarna anser att läraren ska utmana och 

synliggöra den matematik som finns i lek, i vardagliga aktiviteter och temaarbeten. Doverborg 

mfl. menar att det är i samspelet mellan barnet och läraren som matematiska kunskaper skapas. 

Inom det postkulturella perspektivet presenterade Palmer (2011, s.37) att ”Vi blir och gör oss, 

och görs av andra, mer eller mindre matematiska i olika sammanhang”. Enligt Smidt (2010) 

hade Vygotskij också teorier om att barn lär sig genom interaktion med andra människor och 

det är enligt Vygotskij i det sociala samspelet som barnen lär sig att tolka vad som pågår. Han 

menar att ”Lärandet är en resa som börjar med att barnen försöker förstå världen och föremålen 

och människorna där” (Smidt. s.111).  Vygotskij förordar att alla som arbetar med barnen som 

ska möjliggöra att de får tidigt får möta och lära sig om saker, problem, situationer och 

uppgifter, samtidigt som han förordar att förskolan ska erbjuda barnen meningsfulla aktiviteter 

som bygger på barnens tidigare erfarenheter,  så barnet förstår syftet med aktiviteten (Smidt). 

Enligt Lenz Taguchi (1997) ska förskolläraren ständigt föra en dialog med barnen samtidigt 

som han eller hon fångar barnens tankar och utmanar dem med frågeställningar. Samtal grundar 

sig på lyssnande som Lenz Taguchi innebär att förskolläraren går in i en gemensam process för 

att tillsammans med barnen skapa en gemensam kunskap. Dialog betyder inte att man har 

samma idéer anser Dahlberg, Moss och Pence (2006). Författarna menar att om vi tycker 

likadant så blir det inget samtal. Arnér och Tellgren (2006) påstår att det är ett viktigt 

perspektiv att förskolläraren är en nyfiken, intresserad och öppen pedagog som för barnens 

idéer och tankar vidare i ett utvecklingsprojekt. 

      Lenz Taguchi (2012, s.59) beskriver pedagogisk dokumentation som en ”aktiv agent” och 

hon hävdar att det är ett nytt sätt att förstå lärande och lärandeprocesser i förskolan. Hon menar 

att miljö och material är aktiva verktyg som är medaktörer och samarbetar med förskollärare.  

Det förskolläraren betecknar som ett lärande är resultatet av ett sådant samarbete där aktiva 

agenter medverkar. 

     Estetiken i miljön är enligt Lindstrand och Selander (2010) betydande för att de sinnliga 

upplevelserna, fantasin och kreativiteten ska kunna ge uttryck i rummet. Samtidigt som 

författarna anser att miljön ska vara spännande och vacker är det viktigt att den utmanar samt 

ger uppslag till utveckling och lärande.	

     Miljön ska även enligt Dahlberg, Moss och Pence  vara aktiv och föränderlig och det ska 

sjuda av aktivitet, där materialet ska vara organiserat så att barnen ska kunna välja och 
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sysselsätta sig själva. Genom skapande arbete upptäcker och undersöker barnen enligt 

Lindstrand och Selander sin omvärld, vilket ger upphov till nya intryck och ytterligare insikter 

om världen.		

					

					Genom de studier i litteraturen som jag gjort över vad forskningen säger om barn och 

matematik anser jag att det är förskollärarens roll att visa för alla barnen i förskolan var i 

verksamheten matematiken finns. Det är således förskollärarens roll att planera meningsfulla 

aktiviteter så att nya kunskaper och erfarenheter förvärvas. Forskningen talar för att det är i 

samspel med andra som barn lär sig. Samtidigt är det viktigt att det finns en nyfiken vuxen som 

lyssnar på barnet, ställer frågor och utmanar dem i deras matematiska tänkande. För att 

synliggöra och fånga barnens tankar och lärandeprocesser ser forskningen pedagogisk 

dokumentation som alternativ till att förstå barnens lärande i förskolan. Ett flertal forskare 

menar att miljön och materialet ska vara estetisk planerad med ett rikt och synligt material som 

inspirerar barnet till nya kunskaper och lärande. 	

 
2.1 Matematik i förskolan 
 

Enligt Grieg (2013) finns det matematik i allt vi gör på förskolan, för matematik är mycket mer 

än siffror och tal. Hon menar att det under en dag finns många olika aktiviteter som innehåller 

matematiska utmaningar för barnet såsom spel, lek, rum och skapande. Grieg anser att barnet 

lär sig olika matematiska begrepp i sitt skapande, som exempelvis när barnet målar med en 

bred pensel på ett stort papper eller när barnet målar med en smal pensel på ett litet papper.            

Björklund (2013) anser att om förskolläraren menar att matematik finns överallt i förskolans 

verksamhet är det dennes ansvar att synliggöra matematiken, dess begrepp, samband och 

principer för barnen. Det är då enligt Björklund förskollärarens ansvar att ge barnen 

matematiska färdigheter genom att uppmuntra dem att pröva och utveckla sina tidigare 

erfarenheter och kunskaper. Björklund (s.11) menar att ”Meningsfull matematik blir användbar 

och även utvecklingsbar”.  

     Enligt Bishop ska barnen i förskolan få möjligheter att möta en verksamhet som innehåller 

olika matematiska aktiviteter såsom geometriska begrepp, problemlösning, mönster samt att 

utveckla en rumsuppfattning.  Att förstå mönster är, enligt Bishop, matematik på hög nivå och 

problemlösning stimulerar barns tänkande så de kan lösa problemen själva. Doverborg m.fl.  

förklarar att barn utvecklar förståelsen för rumsuppfattning när förskolläraren utmanar dem i 
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bygg- och konstruktionslek, genom att se olika föremåls placeringar. Andra viktiga faktorer att 

beakta i sin undervisning är, enligt Bishop, att låta barnet förklara och argumentera, samt mäta, 

jämföra längd, sortera och att komma i kontakt med olika mätsystem och måttenheter. För att 

utveckla de olika matematiska förmågorna påstår Bishop är räkning och antalsord viktiga, för 

att barnet ska förstå de matematiska grunderna, och för utveckling och lärande tills barnet 

börjar skolan.  

 

3. Förskolans läroplan 
 
Innan förskolan fick sin första läroplan 1998 (Utbildningsdepartementet, 1998a), har det  

funnits riktlinjer om förskolans innehåll, arbetssätt samt hur verksamheten ska planeras och 

genomföras. Men under de senaste 30 åren har enligt Doverborg m.fl. inte matematik haft 

något stort utrymme i förskolans styrdokument.  Doverborg m.fl. menar att förskolan ska sträva 

efter att barn utvecklar sin förmåga att upptäcka matematik i meningsfulla sammanhang samt få 

orientera sig i matematikens begreppsvärld. Förskolans läroplan (s. 8) poängterar ytterligare att 

det är förskolans uppgift att” lägga grunden för ett livslångt lärande” och det är lärarens uppgift 

att planera och genomföra arbetet så att alla barn ges möjlighet till ett matematiskt lärande.  

Fram till i dag har förskolans läroplan genomgått stora förändringar, bland annat har man 

ytterligare tydliggjort målen i förskolans läroplan (Skolverket, 2016) genom att använda sig av 

formuleringen att förskolan ska ge alla barn möjligheter till ett lärande i matematik. I 

förskolans reviderade läroplan har matematik ett tydligt utvecklat innehåll samtidigt som det 

enligt Björklund är förskollärarens uppgift att tolka innehållet och organisera verksamheten så 

att den möjliggör ett matematiskt kunnande för barnen.  

     Sveriges regering har beslutat om en reviderad läroplan för förskolan som träder i kraft 1 

juli 2019. Den nya läroplanen (Skolverket , 2018. s.19) innehåller ett flertal matematiska mål 

som innebär att det är ”förskollärare som ska leda de målstyrda processerna och i 

undervisningen ansvara för planering och genomförande” av aktiviteterna. I läroplanen (s.14) 

står det också att ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: 

• förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar. 

•  förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, 

antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta, 
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• förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka, och använda matematiska begrepp och 

samband med begrepp” 
      

     Jag har använt mig av förskolans läroplan (Skolverket, 2016) dess uppdrag, mål och 

riktlinjer i projektarbetet när jag planerade samt genomförde de matematiska aktiviteterna.                 

I kommande avsnitt beskriver jag den italienska filosofin Reggio Emilia, som mitt 

förhållningssätt och arbetssätt är inspirerat av i projektarbetet ” Det matematiska köket”. 

 

4. Reggio Emilia – En pedagogisk filosofi 
 

Den pedagogiska filosofin Reggio Emilias tankar och idéer utvecklades i staden Reggio Emilia 

efter andra världskriget av den kommunala barnomsorgschefen Loris Malaguzzi. Malaguzzi 

startade tillsammans med motståndsrörelsens kvinnor en förskola som under årtionden 

utvecklats till en omfattande filosofi världen över. Reggio Emilias filosofi bygger enligt 

Dahlberg, Moss och Pence på en människosyn/barnsyn som handlar om att förskolan och 

samhället är en demokratisk plats. Den här barnsynen menar författarna använder olikheten 

som drivkraft när man medkonstrurerar barnets vardag. Dahlberg, Moss och Pence betonar 

ytterligare att läraren ska se det lilla nyfödda barnet som ett intelligent, unikt och kompetent 

barn som föds med inneboende resurser att självständigt erövra de kunskaper och färdigheter 

som krävs av varje samhällsmedborgare. Enligt Lenz Taguchi (1997) ska läraren ha ett 

utforskande förhållningssätt samt vara en lärare som lyssnar och samtalar tillsammans med 

barnen och tar tillvara på barnets tankar, idéer och tidigare erfarenheter i den egna praktiken.  
     Reggio Emilia- inspirationen innebär för barnet enligt Lenz Taguchi att denne är delaktig i 

sin egen läroprocess, där barnet tillsammans med andra ges möjlighet att lära och uttrycka sig 

med alla sina ”hundra språk”. Uttrycket ”hundra språk” är formulerat av Loris Malaguzzi 

(Wallin, Maechel och Barsotti. 1981, s.14) som menar att barnet ska få möjlighet att uttrycka 

sig exempelvis genom teater, musik, matematik, bilder, dans och skapande.  

      I sin dikt  ”Ett barn har hundra språk” (Wallin, Maechel och Barsotti 1981, s.14) beskriver 

Loris Malaguzzi sina tankar om barnen och alla dess språk samt vad som händer när ett barn 

berövas alla sina språk, förutom det talande språket. 
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”Ett barn har hundra språk 

men berövas nittionio. 

Skolan och kulturen 

skiljer huvudet från kroppen. 

De tvingar en att tänka utan kropp 

och handla utan huvud. 

Leken och arbetet, 

verkligheten och fantasin, 

vetenskapen och fantasteriet, 

det inre och det yttre 

gör till varandras motsatser.” 
Dikt av Loris Malaguzzi 

 

     Reggio Emilias tankar bygger på att barn tillsammans andra samtidigt som barnet samspelar 

med rummet, materialet och nyfikna vuxna som ställer frågor och utmanar barnen i en estetisk 

miljö vilket resulterar till lärande samt utforskande av världen. Samtidigt är Reggio Emilia en 

lyssnandets pedagogik som enligt Åberg och Lenz Taguchi (2005) handlar om att den vuxna 

ska lyssna för att förstå hur barn tänker och resonerar kring olika saker. För att förstå barnens 

värld använder sig förskollärarna i Reggio Emilias filosofi sig av pedagogisk dokumentation 

för att bland annat göra lyssnandet synligt.  

    

     I projektarbetet har jag använt mig av kunskaperna som speglar tankarna från 

förhållningssättet i Reggio Emilia. För mig har det varit viktigt att se barnet som rikt och 

kompetent barn, med en egen vilja att lära, utvecklas och söka sin egen kunskap. I 

projektarbetet har alla barnen fått möjlighet att utifrån sina förutsättningar  varit delaktiga i 

samtal och beslut. Min barnsyn är grundat i att alla barn är olika och unika, som bär på en 

”ryggsäck” fylld med olika historier, familjer, traditioner och kulturer, som berikat och satt spår 

i projektarbetet. Det har varit centralt i projektarbetet att barnen mött en vuxen som sätter dem i 

fokus, sett deras kunskap och tillsammans med barnen har skapat ett levande, spännande, 

kreativt och dynamiskt projekt att utvecklas i. Det har krävts av mig att jag har varit en aktiv 

pedagog, som varit intresserad av barnet, dess tankar och idéer. Jag har inte tillrättavisat barnen 

utan gett dem redskap till att själva hitta en lösning för att upptäcka och utforska den 

matematiska världen. Jag har använt mig av pedagogisk dokumentation som underlag för 

reflektion, för att se barnens lärandeprocesser och synliggöra helheten i projektarbetet. 
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5. Syfte och frågeställning 
 

Min förhoppning med produkten är att den ska inspirera förskollärare att arbeta med matematik 

i ett projektarbete. Jag ville också se vad tidigare forskning säger om barn och matematik i 

förskolan. Eftersom matematik är ett ämne som lyfts fram i förskolans läroplan vill jag med 

boken visa hur förskolläraren kan skapa förutsättningar för barn och matematik i ett 

projektarbete. Jag har valt att låta mig inspireras av Reggio Emilia filosofins arbetssätt och 

förhållningssätt som genomsyrar hela projektarbetet. 

 
     Syftet med mitt examensarbete har varit att skapa en produkt i form av en bok om barns 

matematiska lärande i ett projektarbete.  Detta resulterade i projektarbetet ”Det matematiska 

köket”. Utifrån detta syfte har jag formulerat följande frågeställning: Hur skapas förutsättningar 

för barns matematiska lärande i projektarbetet ”Det matematiska köket”? 

   

6. Metod/Empiri 
 
I projektarbetet har jag använt mig av videoinspelning, observation, samtal med barnen som 

metod för att få en djupare kunskap om barns matematiska lärande och hur jag kan skapa 

förutsättningar för att ge barnen ett matematiskt lärande i ett projektarbete. Projektarbetet består 

av två olika delar, dels en modellbyggande del och en del där barnen bygger och konstruerar ett 

riktigt utekök. Projektarbetet har pågått under perioden våren 2018-november 2018 och har 

varit en stadigvarande återkommande aktivitet flera gånger i veckan under hösten 2018. I 

projektarbetets modellbyggande del har vi varit i förskolans ateljé och när barnen byggt det 

riktiga uteköket har vi varit i förskolans utemiljö. 

     Under videoinspelningen och samtalen förde jag minnesanteckningar i form av löpande 

protokoll. Metoderna som jag använt mig av är enligt Löfdahl, Hjalmarsson & Franzen (2015) 

ett verktyg som hjälpt mig att förstå samt få en fördjupad bild över hur jag har skapat 

förutsättningar för barnens matematiska lärande i vårt gemensamma projektarbete. 

Inledningsvis i bearbetningsfasen började jag att observera och tolka de data jag samlat in (se 

observationsprotokoll under avsnittet Bearbetning av material).  

     Avsikten med projektet har varit att synliggöra olika uttryckssätt för barnen genom att sätta 

matematiska ord och begrepp i handling och ge dem färdigheter inom ett estetiskt kreativt 

ämne, i detta fall i bild och form samt i det matematiska ämnet bygg- och konstruktion. 
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För att processen skulle flöda ville jag ge barnen verktyg och kunskaper i form av olika 

skapande moment inom ämnet matematik samtidigt som jag ville tillvarata barnens tidigare 

erfarenheter.  Min roll i projektet har varit att samverka med barnen i deras matematiska 

processer, en lyssnande vuxen som uppmuntrar barnen till samtal och lärande i matematiska 

moment. Genom mitt lyssnande och mitt visade intresse över vad barnen vill, deras tankar och 

idéer om ”Det matematiska köket” har min roll handlat om att ge barnen möjligheter att vara 

delaktiga i utformningen av projektarbetet. I min produkt (Se boken ”Det matematiska köket” ) 

synliggör jag barnens matematiska process över vad som hände i projektet.  

      I projektarbetet har jag velat synliggöra hur barnen tänker och löser problem under tiden de 

arbetat med projektet. Jag har planerat meningsskapande aktiviteter som har handlat om att 

väcka barnens intressen, göra varje aktivitet så intressant för barnen som möjligt och sätta 

situationen i ett sammanhang där jag utgått från barnets egen värld och vardag. I projektarbetet 

har fantasin och kreativiteten tagit en så stor plats som möjligt, för dessa faktorer är viktiga för 

lärandet. Dahlberg, Moss och Pence (2006) betonar att utan fantasi och kreativitet sker inget 

lärande. Tabell 1. Beskriver tidsperspektivet och arbetetsgång över projektarbetet ”Det 

matematiska köket”.  

 

Den matematiska processen 
(Arbetets gång) 

Tidsperspektiv 

 Ombyggnation av förskolans utemiljö Våren 2018 

Barnen ville bygga ett utekök i förskolans utemiljö 
 

Våren 2018 

Diskuterade med förskolans huvudansvarige om möjligheten fanns 
för att utföra mitt examensarbete 
 

Våren 2018 
 

Samtalade med de barn som ville vara med om deras tankar om 
uteköket. 
 

Hösten 2018 

Samlade returtidningar som innehöll olika kök 
 

1 dag 

Klippte och klistrade collage av material från tidningarna. 
 

1 dag 

Arbetade med återvinningsmaterial 
 

1 dag 
 Målade detaljer av kök i akvarell 

 
1 dag 

Skapade redskap som finns i ett kök – Lera 
 

3 veckor 
 Skapade vår favoritmat – Lera 3 veckor 
 Handlade och lagade mat – Korv och Bröd 

 
1 dag 
 Handlade och lagade mat – Köttbullar och spaghetti 

 
1 dag 
 Ritade  skisser på uteköket 

 
4 dagar 
 Mäter på ritningen 

 
1 dag 
 Tillverkar egen måttstock  

 
4 dagar 
 Skapar ett kök i 3D 

 
2 veckor 
 Mönster – Mosaik 

 
1 dag 
 Arbetar med matematiska former på ljusbordet 

 
1 dag 
 Ritar köket i datorn 

 
1 dag 

Bygger och konstruerar uteköket 4 veckor 
             Tabell 1. Stuktur över projektarbetet ” Det matematiska köket” 
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I projektarbetet har lyssnandet, samtalet och reflektionen varit viktiga instrument för mig. Efter 

varje arbetstillfälle gjordes ett reflektionsprotokoll (se Figur 1.) som innehåller tankar, 

frågeställningar om vad vi gjort, vad vi ville utveckla samt koppling till förskolans läroplan. 

Inför varje moment samtalade jag och barnen om vad vi arbetat med föregående gång för att 

minnas vad vi gjort och samtidigt fundera hur vi vill gå vidare med vårt arbete. 

Reflektionsprotokollet är en del av pedagogisk dokumentation som är ett sätt att planera, följa 

upp och analysera barns utveckling och lärande. 

 

 
                        Figur 1. Ett exempel på ett reflektionsprotokoll 

 

I projektarbetet har mitt pedagogiska perspektiv varit att alla barn kan, lär av sig själv och 

tillsammans med andra människor samt att de kräver att bli lyssnande på. Dessutom har det 

varit viktigt för mig i arbetet med barnen att tillvarata deras  inneboende styrka och vilja att 

självständigt lära sig om sin omvärld. 
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Figur 2. Synliggör mitt pedagogiska förhållningssätt som 

                            genomsyrat hela projektarbetet ”Det matematiska köket” 

 
 

I projektarbetet har jag också valt att förhålla mig till ett perspektiv på barn och dess 

utvecklingsprocesser som ger mening åt dess lärande. Vilket innebär att det har krävts av mig 

att planera meningsskapande aktiviteter samt att didaktiska undervisningen svarar på frågorna 

vad, varför och hur. Det pedagogiska perspektivet har handlat om att väcka barnens intressen, 

göra varje aktivitet så intressant för barnen och sätta situationen i ett sammanhang där man 

utgår från barnens egen värld och vardag. I projektet har fantasin och kreativiteten tagit en stor 

plats för dessa faktorer, som är viktiga för lärandet.  

     Undervisningen har till stor del innehållit ett grafiskt arbete samt bygg och konstruktion som 

gav uttryck till så oerhört mycket, barnen övade inte bara sitt seende utan även sitt matematiska 

och språkliga tänkande. I läroprocesserna gav jag barnen möjligheter att erövra världen samt 

omforma den till sitt eget, inte bara den bild barnet har av den vuxnes värld.  

I projektarbetet har lyssnandet, samtalet och reflektionen varit viktiga instrument att förhålla 

mig till. Att tillsammans med barnen planera, utveckla, forska samt förändra samtidigt som jag 

på resan fått möjligheten av att se det kompetenta barnet som har en inre drivkraft till att söka 

sig kunskap och erfarenheter för livet.  
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6.1 Deltagare i studien 
 

I projektarbetet har fem stycken barn deltagit som är fyllda 5 år. Avdelningen som barnen 

tillhör består av 24 barn i åldrarna 3 -5 år och på avdelningen arbetar två förskollärare samt två 

barnskötare. De fem barnen som valdes ut i projektarbetet var de som barn visade intresse för 

ombyggnationen och även hade tankar och idéer om hur förskolans utekök skulle se ut.  

Innan barnen och jag startade projektarbetet tog jag kontakt med barnens vårdnadshavare och 

deras barn för att informera dem om syftet med projekt. Jag berättade för vårdnadshavarna 

deltagandet är frivilligt samt att om de godkände deras barns deltagande i projektarbetet måste 

de skriva under en samtyckesblankett att (se Bilaga 1). Jag gav dem en samtyckesblankett och 

informerade dem om innehållet. Samtliga vårdnadshavare samtyckte till att deras barn fick 

delta i mitt examensarbete. Jag informerade vårdnadshavarna om undersökningens 

konfidentialitet som innebär att svar och resultat kommer att bearbetas så att inga obehöriga 

kan ta del av materialet. Jag upplyste om deras anonymitet i projektarbetet som innebär att 

barnens samtal, tankar och idéer kommer synliggöras anonymt i mitt examensarbete. 

Samtidigt som jag informerade dem att det insamlade materialet endast ska användas i 

studiesyfte så hänvisade jag till nyttjandekravet som innebär att datamaterialet endast ska 

användas i min undersökning. Avslutningsvis berättade jag för deltagarna att de kunde avbryta 

observationen eller samtalet när de ville trots att de från början samtyckt att delta. Jag gav dem 

mina kontaktuppgifter så att de hade möjligheter att ställa frågor samt avböja sitt samtycke om 

de ville. Barnens namn i texten är slumpmässigt könsneutralt valt och refererar inte till om 

barnet är en pojke eller flicka. 

 

6.2 Bearbetning av materialet 
 
Med materialet avser jag de in data jag samlat in under projektarbetet och som utgjort grunden 

till mitt syfte och frågeställning i min produkt. De inspelade materialet, mina anteckningar, 

samtal och observationer skrev jag rent jag på datorn. Det nedskrivna materialet använde jag 

till att söka mönster i materialet för att skapa mig en uppfattning om barnens lärande inom 

matematikens begreppsvärld, hur barnen löste eventuella matematiska problem och vilka frågor 

jag ställde  till barnen i projektet. När jag skrev rent materialet gjorde jag det ordagrant och jag 

satte mina egna kommentarer om inom parentes.  

     I analysprocessen av det renskrivna materialet använde jag mig av observationsprotokoll för 

att synliggöra resultatet av produkten (se Figur 3). 
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Exempel på observationsprotokoll 

Barnet säger Min frågeställning Min kommentar Matematiska tankar 

och begrepp 
Jag vill göra en rund 

ring. Man kan ta många 

mosaikbitar i samma färg 

runt runt, rött är fint det 

tar jag, sedan tror jag att 

jag tar blått runt runt. En 

två tre fyra oj det blir 

mycket att räkna, kanske 

blir femhundra. Jag kan 

räkna långt! Oj det blev 

32 röda, och och 6 röda i 

mitten. 

Vad behöver du för material för 

att lägga ditt mönster? 

Tittar sig runt i rummet, går 

runt och väljer mosaikbitar i 

olika storlekar och färger. 

Räkning, problemlösning, 

geometriska former. 

Figur 3. Beskriver barnens matematiska process i projektarbetet ”Det matematiska Köket” 

 

Jag har använt mig av programvaran InDesign när jag skapat min produkt. Programmet är ett 

layout- och textverktyg som har gett mig värdefulla verktyg så att texten och bilderna 

förmedlas på ett så bra sätt som möjligt och samtidigt är estetiskt tilltalande för läsaren. Urvalet 

av barnens kreativa arbeten de skapat och de bilder jag har använt mig av i produkten är de jag 

ansett mest relevant i förhållande till mitt syfte och min frågeställning i examensarbetet. 

 
7. Resultat av projektarbetet 
 
Här redovisar jag resultatet av projektarbetet i förhållande till min formulerade frågeställning:  

Hur skapas förutsättningar för barns matematiska lärande i projektarbetet ”Det matematiska 

köket”? I den här delen har jag valt att kursivera citat från barnen.              

     Det grundläggande verktyget i projektarbetet har varit mitt förhållningssätt som är inspirerat 

av Reggio-Emilia filosofin som genomsyrat hela projektet. Förhållningssättet utgår från att alla 

barn som deltog i projektarbetet blivit lyssnade på och fick komma till tals med sina tankar och 

idéer. I projektarbetet har ateljéns arbete bidragit till en central plats där dess kreativa miljö och 

fantasirika material har utgjort många meningsskapande tillfällen som är viktiga faktorer för 

barnens utforskande av matematikens begrepp. Ateljéns väsentligaste uppgift i projektet har 

enligt mig varit att uppmana barnen till självständigt utforskande och undersökande.  Jag 

instämmer med Dahlberg, Moss och Pence när de framhåller att ateljén ska inbjuda till att 

experimentera och pröva, samtidigt som materialet står synligt framställt i miljön. 
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I ateljén har jag gett barnen möjligheter att arbeta med olika material, tekniker, olika slags 

papper, penslar, kritor och tagit tillvara barnens fantasi och lust att lära samt utvecklat nya 

kunskaper och färdigheter inom bild och form, digitala verktyg samt den matematiska 

begreppsvärlden.  I bygg och konstruktionsdelen av köket i utemiljön har vi använt oss av 

byggmaterial som exempelvis brädor, spik, lastpallar och olika verktyg.	

 

7.1 Mönster och geometriska former 
 
Under tiden barnen pratade om det matematiska köket berättade barnen att de har mönster 

hemma i sitt kök och de återkom ofta i projektet till att det finns mönster och geografiska 

former i köket. När barnen försökte berätta för varandra om hur exempelvis spisplattorna ser ut 

benämnde barnen dem som cirklar eller att köksbänken som de byggde har formen som en 

triangel. Genom att associera vardagsföremål till olika former lärde sig barnen hur arkitekturen 

och andra konstruktioner är byggda. Det är ett sätt för barnet att förstå världen, få nya 

kunskaper och förståelse som barnen kan använda sig av i olika sammanhang som exempelvis 

när de byggde sina kök i 3-D.  

Genom att förklara för varandra hur de olika mönstren ser ut i deras kök i hemmet, hämtade 

barnen  en låda med stenar olika i geometriska former som står i ateljén. Barnen började genast 

forma stenarna till ett mönster. De valde att skapa mönster i olika former som exempelvis en 

cirkel, en kvadrat, rektangel och en triangel. Emma berättade att runt är en cirkel eller en boll 

och Anders sade att jag gör trekant. Titta de är lika långa sidor och den är kort.  

    I min analys kunde jag urskilja att barnen använde sig av de olika geometriska formerna när 

de skapade sina mönster. Enligt Doverborg m.fl. kan en form ingå i ett mönster men är inget 

mönster i sig.  I detta moment i projektarbetet lär sig barnet genom att konstruera mönster att 

skapa sig strukturer, när barnet enligt författarna skapar mönster lära sig barnet att förstå 

delarna av en helhet. Samtidigt som barnet inom matematiken enligt Doverborg m.fl. utvecklar 

strategier för tänkande. 

      

7.2 Problemlösning  
 

Projektarbetet har till viss del innehållit grafiskt arbete som att rita skisser för bygg och 

konstruktion av uteköket. För att få en bild över hur barnens kök skulle se ut gav jag dem 

möjligheten att göra en skiss på inredningen av köket, hur de ville att det skulle se ut. 
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     När barnen skissade möbler och vitvaror till sitt utekök använde de aktiviteter såsom 

mätning och problemlösning vilket Bishop anser är viktiga redskap för barnen att använda sig 

av för att förstå matematikens grunder.   

     Under bearbetningen  av materialet kunde jag urskilja ett mönster över hur barnen löste 

problemet mätning inom projektets grafiska del.  Barnen använde inte sig av ett måttband eller 

en måttstock istället beslöt de sig för att använda en fot eller ett material de hittade i förskolans 

miljö. Val av måttverktyg förändrades i bygg- och konstruktions delen när barnen tillverkade 

en egen måttstock (se under rubrik Bygg- och konstruktion). Samtidigt som barnen hittade 

strategier över hur mätningen skulle gå till, använde de sig av räkneorden som visas i exemplen 

nedan. I analysen ser jag att barnen har förståelse för räkneordens ordning, att vi alltid räknar 1, 

2, 3 och inte 1, 3, 2. Undersökningen visar också att barnen prövar sig fram, genom att finna 

olika sätt att mäta, som passar det enskilda barnets uppfattning.  Hur barnen gick tillväga när de 

ritade sin bild av en spis för att efterlikna den storlek den har i verkligheten såg ut på följande 

sätt: 

     I min analys såg jag under tiden barnen ritade, räknade de hur många sidor exempelvis en 

spis har, de mätte de olika sidorna på spisen och använde sig av begreppen lång och kort de 

beskrev följande att ett visst föremål eller material är längre - större mindre/kortare, lika lång 

eller lika kort när de jämförde spisen och möblerna med varandra.  

     Inför uppgiften frågade jag barnen vad de behövde för material för att skissa de olika 

föremålen.  Barnen ville spänna ut ett stort papper på golvet och använde sig av svart 

tuschpenna när de skissade spisen och bänken. Därefter behövde de lösa problemet hur de 

skulle mäta spisen så den blev lika stor som den de skulle bygga i utemiljön. 

     Emma som ville rita spisen på spännpapperet sa att den såg ut, med ett rakt streck här och 

ett kort här och långt här och ett kort till. Detta visade hon med att rita med fingret på papperet. 

Anders föreslog att man kunde mäta med stenar eller med pinnar som fanns i ateljén. Emma 

kom med ett nytt förslag med lösningen på mätproblemet. Om jag ritar ett streck och går på 

det så kan jag räkna mina fötter hur långt strecket är, sen gör vi likadant runt, ska vi prova? 

Emma ritade därefter ett streck och gick på det, 1, 2, 3, 4, 5 fötter. Hon gjorde ett streck till och 

gick på det, 1, 2, 3, 4 fyra fötter. Titta det blir bra går då med 5 fötter först igen och sedan 4 

fötter. Nu är det en spis! Vi måste ha såna man kokar på. Jag vill ha de här. Hon tog 

cirkelformade träbitar som fanns i ateljén, lade  dem på skissen och dessa gestaltade spisplattor. 

Emma konstaterade senare att det fattades en ugn och den är nästan fyrkantig. Hon såg sig om i 

ateljén och hittade en rektangulär plexiplatta som för henne symboliserade ugnen. Den har inte 



Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. 
Högskolan i Gävle. 
 

21 
 

lika långa sidor sade Emma när hon la den på spisen hon ritat. Hon pekade på kortsidan och sa 

att denna sidan är kortare än den och pekade på undersidan av plexiplattan. 

Barnen pratade fortfarande om pinnarna som Anders föreslog tidigare under detta 

projekttillfälle och Anders hämtade pinnarna och lade dem på strecken Emma ritat. Anders 

räknade 1, 2, 3 ,4 pinnar  och sa nu blir det en fyrkant. 

När detta var klart sa Karin att jag vet ett sätt till man kan mäta. Hon la sig på skissen med 

magen mot golvet. Så här lång är spisen, precis som jag, men det går lika bra att mäta om jag 

lägger mig på rygg då är jag lika lång i alla fall! 

     Ett annat exempel där det synliggörs hur barnen löste problemet med att mäta, är när de 

använde sig av sina tidigare erfarenheter. Istället för att använda sina fötter och pinnar för att 

mäta spisens sidor i exemplet ovan använde de sig av material från miljön såsom en docka från 

dockskåpet, dockvråmöbel och en penna. 

     Barnen använde sig under det här momentet av datorn som verktyg när de skulle göra en 

ritning av köksskåpet till uteköket: .  

 Erik berättade att på stora ritningen mätte vi med pinnar och med vår kropp, nu går det inte att 

mäta med kroppen för vi kan ju inte ligga på datorn hur gör vi nu? 

Anna sa vi kanske kan ta en liten pinne? Kanske en penna! 

Emma tyckte att de kunde hämta en docka från dockskåpet, den är liten! 

Emma fortsatte kanske lägga ritningen på datorn då ser vi ju? 

Anders konstaterade att den är för stor! 

Anna löste problemet med att säga  men om vi hämtar ett skåp från dockskåpet och mäter på 

den och sedan ritar vi! 

De andra barnen instämde med att säga Ja det gör vi för då kan vi lägga den på datorn och då 

ser vi! Anna och Emma hämtade dockmöbler och använde dem för att mäta genom att lägga 

dem på datorn. 

     Ett barn tyckte inte detta var en bra metod utan hämtade en penna och mätte sidorna så de 

blev lika långa. Undersökningen visade att under tiden barnen arbetade med datorn använde de 

sig av sina matematiska kunskaper och förståelse genom att diskutera bland annat hur långt ett 

streck skulle vara, om det är lika långt som det andra strecket, om att det skulle vara ett antal 

hyllor och hur många i sådana fall det skulle vara.  
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7.3 Räkning och sortering 
 
I projektarbetet har jag skapat förutsättningar för barnens lärande inom ämnet matematik 

genom att skapa ett forum där alla barn fick komma till tals. Samtalet har varit en avgörande 

faktor när det handlat om att ta gemensamma beslut, lyssna på sina vänner samt byta 

perspektiv. I projektarbetet har jag lyssnat på hur barnen vill gestalta sina idéer om hur de vill 

utforma köket. Samtalen med barnen gav mig nya uppslag, frågeställningar och infallsvinklar, 

hur jag skulle gå vidare med det matematiska lärandet med barnen. I följande exempel 

använder sig Erik av räkning och sortering för att lösa sitt matematiska problem under tiden 

han tillverkade lådor till sin köksbänk. 
     Under tiden Erik utformade sin köksbänk kom han fram till en strategi hur han skulle lösa 

problem som uppkom när han skulle tillverka lådor till en hylla som sitter under bänken.  Erik 

sade att man behöver många lådor 1,2,3,4,5 och 1,2,3,4 räknade han att det skulle behövas. Jag 

frågade honom hur många lådor som han behöver göra totalt. För att lösa det matematiska 

problemet såg han sig omkring i ateljén och valde sedan en låda med korkar som stod på en 

hylla. Erik sorterade korkarna genom att lägga upp dem i två olika rader med 5 korkar och den 

andra med fyra. Därefter räknade han och konstaterade att fem och fyra blir nio. Erik fortsatte 

sedan att förklara det matematiska räknesättet att har man en siffra och lägger till fyra blir det 

fem och har man en siffra som är fem och en 6 till då blir det 7, jag menar 6 och en till då blir 

det 7.  
     I min analys följde jag hur Erik tog sig in i talens värld för att få en förståelse för att  

exempelvis 5 korkar är lika mycket som 5 lådor som han behövde till sin köksbänk. Samma 

räkneord betyder samma antal. Barn lär sig enligt Doverborg m.fl. genom att koppla ihop 

räkneorden till konkreta föremål som de räknar. För att lösa det matematiska problemet för att 

få rätt antal rätt lådor till sin köksbänk sorterade Erik efter antal, först en rad med 5 korkar och 

under den lade han 4 korkar. Erik hade även strategier för addition när han att lade samman att 

fem och fyra blir nio.  

 

7.4 Bygg- och konstruktion  
 
När barnen byggde i uteköket fick de kunskaper om olika tekniker, material och matematik. De 

fick även upplevelser kring stabilitet, balans och hållfasthet. I bygg- och konstruktionsdelen 

fick barnen använda ett flertal matematiska begrepp kring höjd, längd, storlek, och antal. 

     I bygg- och konstruktionsdelen i utemiljön kunde jag urskilja att det var viktigt för barnen 

att skisserna de tidigare gjort i ateljén skulle användas i byggnationen av uteköket.  
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Redan under ett tidigare moment när barnen konstruerade utekökets möbler och spis i 

tredimensionella materialet kartong började barnen prata om att man kan använda ett måttband 

att mäta med istället för att använda sin egen kropp eller annat material som de använt när de 

gjorde ritningar av sina möbler. Jag tog fram ett måttband och visade barnen. De började genast  

mäta allt möjligt som fanns på förskolan. För att visa den matematiska tanken med måttbandet, 

frågade jag barnen om de kunde hitta siffran 2 på måttbandet, och de hittade många tvåor: 

Anna sade att här är en och här är flera och här är ännu flera. 

Jag frågade barnen: Kan ni hitta flera siffror som ni känner igen?  

Anders svarade Ja den här, det är en trea och det här är en etta. 

Barnen pekade på måttbandet och benämnde ett flertal av siffrorna. 

Karin kom med förslaget om att vi kan göra en egen mätare av den där pinnen. Alla barnen 

tyckte det var en bra idé. Karin hittade en bräda i ateljén som hon började undersöka genom att 

vrida och vända på den, lade den på golvet och gick balansgång på den, när hon gått fram och 

tillbaka några gånger räknade hon stegen och Karin sade att det blev 10 steg, tio fötter. Därefter 

tog hon upp den och plötsligt sade hon Titta den är lika hög som jag fast jag står upp nu och 

jämförde med sin egen längd och målade den i olika färger.  Erik skrev siffrorna på 

måttstocken. 

I min analys uppmärksammade jag att barnen använde sin egentillverkade måttstock vid endast 

ett par tillfällen och istället återgick till att använda kroppen när de skulle mäta exempelvis en 

bräda. Jag antar att Anna tyckte det var enklare och mer tydligt för henne att använda sig av sin 

egen kropp istället för ett konstruerat mätverktyg, även det som de byggt själva, 

I det skedet när de återgick till att mäta med sin egen kropp sade Anna: Jag vet hur man mäter, 

jag gjorde det ju förut med kroppen.  

Jag frågade hur hon tänker att de ska mäta brädan med hennes kropp som måttstock? 

Anna sade mäter på mig. Hon lade sig på ritningen som föreställer spisen  och sade hit ska det 

vara. Hon visade med handen på sin kropp. 

Anders tog plankan och ställde den vid Anna och pekade på hennes rumpa och sade här sågar 

vi, jag ritar på plankan, så vi ser vart vi ska såga. Det har pappa lärt mig. Han vände sig till 

mig och frågade: Ska vi såga nu? 

Efter att Erik sågade plankan bad jag barnen prova om plankan passar där de mätte. 

Emma svarade att den är lite lång, ska prova den andra biten också. Den är jättelång, den är 

för lång.  Vi sågar den igen med sågen, vi ritar ett streck. Så vet vi. 
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Anders sade att jag vill såga med alla taggar så sågar den bra, vi tar den långaste och sågar 

igen. Anders bad de andra barnen om hjälp när han skulle såga plankan och sade plankan 

rymmer, hjälp mig att fånga den, vi måste hålla fast den. 

Karin utbrister hurra jag tror vi klara det nu för den kommer bli lika lång planka nu. 

Hon tog plankan och prövade om den passade där den skulle vara och det gjorde den. 

När barnen skulle såga ytterligare en bräda sade Emma att den måste vara lika lång som den. 

Hon syftade till brädan de redan sågat. 

Erik gick in i ateljén för att hämta måttbandet som de använde till att konstruera sin egen 

måttstock med. Han tog måttbandet, lade det på en planka och kom fram till att han behövde 

58. Barnen lade plankorna i rad och upptäckte att två är lika långa och en är kort och en är 

minst innan de började spika ihop spisens olika delar. 

 

8. Avslutande reflektioner 
 
Projektarbetet har gett mig oerhört många lärorika tillfällen att ta del av barnens innersta tankar 

och om hur de resonerar sig fram till oändligt kreativa lösningar i olika problemställningar. Att 

tillsammans med barnen planera, utveckla, utforska samt förändra samtidigt som jag på resan 

fått möjligheten av att se, det kompetenta barnet som har en inre drivkraft till att söka sig 

kunskap och erfarenheter för livet.  
     Under hela projektet har jag använt mig av observation och samtal som arbetssätt. När jag i 

enlighet med Lenz Taguchi observerat barnens arbete synliggörs deras olika sätt att utforska 

ämnet matematik och på vilket sätt de försöker förstå sin omvärld samtidigt som jag får 

kunskap var i sina läroprocesser barnen befinner sig. I observationerna har jag fokuserat på vad 

barnen säger, deras tankar, hur jag agerar och samtalar tillsammans med barnen, d.v.s. de 

pedagogiska processerna.  
     I arbetet med barnen har det varit viktigt för mig vilka värden jag gett dem i samtalen, hur 

mina frågeställningar utformats samt hur jag bemött barnen i projektarbetet. Det krävs enligt   

Åberg och Lenz Taguchi kompetenta pedagoger som kan möta det kompetenta barnet för att 

fånga upp viktiga ögonblick samt ge honom eller henne möjligheter att vara med och påverka 

vad som händer. Under projektarbetet har jag skapat möten där jag lyfter fram barnen, lyssnar, 

tar tillvara på deras intressen och behov och på så sätt utvecklar de forskande och självständigt 

kunskapssökande barnen. När barnen ställer frågor till mig är det inte det viktigaste att de får 

svar, utan att det sätter i gång diskussioner mellan oss, att de funderar och kommer fram till 
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egna lösningar. Samtalen med barnen gav mig nya uppslag, frågeställningar och infallsvinklar, 

hur jag skulle gå vidare med det matematiska lärandet med barnen. 

     I projektarbetet har jag som vuxen ständigt låtit mig bli påmind om hur centralt det är att 

bemöta barnet utifrån ett förhållningssätt som visar och sätter tilltro till det kompetenta barnet 

som självständigt söker kunskap och lärande, istället för att jag kommer med färdiga svar och 

påståenden. 

     I projektet har jag fått ett vidgat perspektiv över hur det moderna barnets barndom ser ut och 

gett barnen i projektet matematiska verktyg och förståelse som de kan ha nytta av i framtiden.  

Examensarbetet har även gett mig insikt i och kunskap om att se att alla barn föds med 

nödvändiga verktyg vilka de behöver för att kunna utforska och upptäcka världen. Att det lilla 

barnet från första stund är ett kompetent barn fullt med möjligheter och hela tiden är aktivt i 

formandet av sitt eget liv. Lärare bör visa barnen utifrån perspektivet att alla människor är lika 

värda vilket således innebär att förmedla kunskapen som pedagog att alla individer bär med sig 

en ryggsäck med olika historier, erfarenheter, klass samt kulturer. Det är mitt uppdrag i min 

blivande roll som förskollärare att ta tillvara allas olikheter samt likheter och förena dem i 

verksamheten. Det handlar även om enligt Dahlberg, Moss och Pence att se barnet som ett 

kompetent barn med en egen strävan och kraft att ta egna beslut och lust att lära. Det är således 

viktigt för mig att vara medveten att uppdatera mig om de rådande samt nya vetenskapliga 

teorier som får betydelse och påverkar barnets lärande och förståelse.  Det handlar om att se 

barnet och det lärande jag iscensätter.  

Under examensarbetet har jag ofta funderat över hur viktig min blivande yrkesroll är, att jag 

försöker vara en bildad och kompetent förskollärare, som ständigt lär mig och söker strategier 

för att bättre bemöta och förhålla mig till andra människor. Det vill säga att jag ska vara en 

vuxen som understödjer barnets kompetens och, som samtidigt genom min professionella 

förmåga kan synliggöra den för barnet självt. Att få syn på barnets enorma kompetens, hans 

eller hennes inneboende vilja och kraft att lära på egen hand har förändrat mitt arbetssätt under 

mina studieår.                                                                                                                                   

     Resultatet av boken anser jag kommer att kunna användas som inspiration till förskollärare 

som bedriver en undervisning i matematik och som ger möjligheten till egen tolkning, att 

förskolläraren kan forma sin undervisning utifrån dennes förutsättningar. Svårigheten med att 

göra den här typen av utvecklingsarbete är att jag kanske har överskattat mitt arbetet och använt 

mig av positiva glasögon än med mer kritiska.  
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BILAGA 1 

 
Information och samtyckesblankett till vårdnadshavare 
 
 

Jag heter Magnus Danielsson och studerar vid förskollärarprogrammet, Högskolan i Gävle. 
Under hösten 2018 skriver jag mitt examensarbete i didaktik. 

 
 

Som en del av mitt examensarbete planerar jag under hösten 2018 att genomföra en 
undersökning på er förskola. 

 
Syftet med undersökningen är att undersöka; Hur skapar förskolläraren förutsättningar för 
barns lärande inom ämnet matematik? 
För att närma oss detta kommer olika aktiviteter i förskolans utemilljö samt atelje att 
genomföras. 

 
 

Förskolans namn och alla deltagande barn kommer att avidentifieras i det slutgiltiga arbetet 
(både i eventuella bilder och i text). Allt insamlat material förvaras så att ingen obehörig får 
tillgång till det. Det färdiga examensarbetet kommer att sparas i högskolebibliotekets 
databas DIVA. 

 
Medverkan i undersökningen är helt frivillig och ditt barn kan när som helst avbryta 
deltagandet. 
Samtycke ger mig som student tillstånd att med videokamera och digitalkamera 
dokumentera situationer där ditt barn medverkar. Jag står till förfogande för att svara på 
frågor under hela min tid på förskolan. 

 
Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt ta del av insamlade uppgifter 
om ditt barn och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan också begära att uppgifter om 
ditt barn raderas eller att hanteringen av personuppgifter begränsas. Kontaktperson är min 
handledare (kontaktuppgifter nedan), som också tar emot eventuella klagomål på 
hanteringen av personuppgifter. 

 
Jag är tacksam för svar senast 1/10-2018 

 
 

Med vänlig hälsning 
Magnus Danielsson 

 
E-post: XXXXXXXXXXXXX 

Tel: XXXXXXXX 

 
 

Kontaktperson Högskolan i Gävle: 



Examensarbete i didaktik. Förskollärarprogrammet. Akademin för utbildning och ekonomi. 
Högskolan i Gävle. 
 

28 
 

Handledare: Tobias Fredlund 
E-post: Tobias.Fredlund@hig.se 
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Samtycke 
 

Medverkan i undersökningen är helt frivillig och du/ditt barn kan när som helst 
avbryta deltagandet. 

 
Du ger ditt medgivande genom att kryssa i de alternativ ni väljer. Samtliga 
vårdnadshavare ska skriva under samtycket. 

 
 

à Ja, jag ger samtycke till att mitt barn deltar i situationer som filmas med 
videokamera. 

à Ja, jag ger samtycke till att mitt barn deltar i situationer som fotograferas med 
digitalkamera. 

 
 
 
 
 

Datum och plats:... . .. .. .................................................................. 
 
 
 
 

Barnets namn:... . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . .. . . .. . . . .. . . .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . . ... 
 
 
 
 
 
 

Vårdnadshavare 1. underskrift Vårdnadshavare 2. underskrift 
 
 
 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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