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Gemensamt fokus på förskolebarns taluppfattning och aritmetiska förmågor - Ett 
samverkansprojekt där teori och praktik flätas samman 
 

I forskningsprojektet FASETT1 flätas teori och praktik samman. Projektet syftar till att generera 

kunskap om barns tidiga taluppfattning, utifrån delvis andra perspektiv än de dominerande inom 

fältet, och se hur en pedagogisk verksamhet i samverkan med forskare kan bidra till barns 

utveckling av aritmetikfärdigheter.  

I projektet arbetade nio förskollärare och 65 femåringar på fem förskolenheter i ett tätt 

samarbete med en grupp forskare under en åttamånadersperiod. Deltagarna träffades 

kontinuerligt, diskuterade och fördjupade sig i aritmetiken med fokus på aktiviteter gällande de 

tio första talens del-del-helhetsrelationer. Aktiviteterna var till viss del välkända, men bearbetade 

utifrån tidigare forskningsresultat och variationsteorin (Neuman, 1987; Marton, 2015). 

Utgångspunkten och reflektionerna vid gruppträffarna var intervjuer av barnens olika sätt att 

uppfatta tal och lösa enklare aritmetikproblem samt lärarnas iscensättande av de planerade 

aktiviteterna. Genom att gemensamt diskutera de filmade aktiviteterna kunde aktiviteterna 

förfinas och förskollärarnas didaktik utvecklas för att möta barnens behov.   

Pågående analyser visar att designen av projektet möjliggjort för förskollärare och forskare att i 

kollaboration implementera ett alternativt teoretiskt underbyggt sätt att utveckla barns 

taluppfattning och förmåga att   lösa enklare aritmetikproblem genom att exempelvis använda 

sig av fingrarna som redskap för att strukturera talrelationer och inte enbart räkna ’ett till ett’. 

Analysen av de barnintervjuer som gjordes innan aktiviteterna introduceras och de barnintervjuer 

som gjordes efter forskningsprojektets slut visar att förskollärarnas målorienterade processer 

med största sannolikhet haft effekter på barnens aritmetiska förmågor. De preliminära resultaten 

indikerar att valet av att fokusera på ett fåtal aktiviteter möjliggjorde för en djupare reflektion 

kring teoretiska antaganden och vad barn behöver få syn på för att lära sig om tal och 

talrelationer.  
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Anna-Lena Ekdahl är en av forskarna i projektet. Hon är doktorand i didaktik vid 

Högskolan för Lärande och Kommunikation i Jönköping och undervisar främst i 

matematikdidaktik mot förskolan och grundlärarprogrammet F-3. Anna-Lenas 

specifika intresseområde är barns och yngre elevers möte med de tio första talen.  

 

Helen Lindgren är en av förskollärarna i projektet. Hon har arbetat inom              

fritidshem och förskola i 27 år. Sedan ett år tillbaka arbetar Helen på Högskolan i 

Borås inom förskolärarprogrammet. Helen ska under kommande år göra en mindre 

aktionsforskning i en förskola, där syftet är att implementera de matematiska 

aktiviteter som användes i FASETT på ett naturligt sätt i förskolans kontext.    

                                                      
 


