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Mål
Efter avslutad kurs skall den studerande:
l

l

l

l

l

kunna reflektera över samt tolka förskolans styrdokument med fokus på
rumsuppfattning samt utifrån denna tolkning exemplifiera verksamhetens arbete
med matematik
skriftligt och muntligt kunna beskriva yngre barns matematiska begreppsbildning
och utveckling av rumsuppfattning
kunna observera, dokumentera och analysera yngre barns lärande i matematiska
sammanhang med fokus på rumsuppfattning.
skriftligt och muntligt kunna visa förmåga att använda sina kunskaper om
förskolebarns lärande med fokus på rumsuppfattning i planering och
genomförande av aktiviteter med matematiskt syfte
skriftligt och muntligt kunna visa att den behärskar relevant matematikinnehåll
med fokus på rumsuppfattning för arbete i förskolan.

Innehåll
I kursen integreras de didaktiska perspektiven vad, hur och varför gällande
förskolebarns lärande i matematik och förskolans arbete med matematik med fokus på
rumsuppfattning. Inledningsvis fokuseras matematikens roll och karaktär i förskolans
verksamhet, matematikämnets karaktär och idéhistoriska utveckling (övergripande) i
relation till studenternas egna erfarenheter av matematik. Efter detta fokuseras yngre
barns lärande i matematik med fokus på begreppsbildning och rumsuppfattning. Olika
arbetssätt och dess möjligheter gällande upptäckter, lärande och representationer i
matematik synliggörs. Observationer av matematiska aktiviteter i förskolans verksamhet

I kursen integreras de didaktiska perspektiven vad, hur och varför gällande
förskolebarns lärande i matematik och förskolans arbete med matematik med fokus på
rumsuppfattning. Inledningsvis fokuseras matematikens roll och karaktär i förskolans
verksamhet, matematikämnets karaktär och idéhistoriska utveckling (övergripande) i
relation till studenternas egna erfarenheter av matematik. Efter detta fokuseras yngre
barns lärande i matematik med fokus på begreppsbildning och rumsuppfattning. Olika
arbetssätt och dess möjligheter gällande upptäckter, lärande och representationer i
matematik synliggörs. Observationer av matematiska aktiviteter i förskolans verksamhet
analyseras och används till grund för utvärdering och utvecklingsarbete gällande
matematik i förskolan med fokus på rumsuppfattning.
Kursens olika delar (matematikämnet, studentens matematikkunskaper, barns lärande i
matematik och förskolans arbete med matematik) samverkar genom kursen.
Kursens innehåll:
l
l
l
l
l
l
l

Tolkning av förskolans styrdokument med fokus på matematik/rumsuppfattning
Matematikämnets karaktär och idéhistoriska utveckling
Yngre barns möte med matematik
Forskning om och teorier kring yngre barns lärande i matematik
Yngre barns begreppsbildning
Yngre barns utveckling av rumsuppfattning
Observation, dokumentation och analys av förskolans arbete med
rumsuppfattning

För att förstärka kopplingen till förskolans verksamhet genomförs fältstudier.

Undervisningsformer
Undervisningen bedrivs i form av digitala föreläsningar och seminarier, individuella
uppgifter, gruppdiskussioner och fältstudier. Obligatoriska moment framgår av
studiehandledningen.

Examination
Kursen bedöms med betygen Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.
Kursen examineras genom individuella uppgifter och gruppdiskussioner. En del av
examinationen är praktiska moment (fältstudier) som den studerande genomför och
presenterar.

Kursvärdering
Efter avslutad kurs genomförs en kursvärdering som sammanställs skriftligt och
återkopplas till studenterna. Sammanställningen redovisas för aktuella organ samt
arkiveras.

Kurslitteratur och övriga läromedel
Obligatorisk litteratur
Björklund, Camilla. Vad räknas i förskolan? Matematik 35 år. Studentlitteratur, 2013.
132 sidor ISBN: 9789144084886
Emanuelsson, Göran. & Doverborg, Elisabet. (red) Små barns matematik, NCM, 2006.
190 sidor. ISBN:9185143049
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Kultur, 2004. 345 sidor. ISBN:9127722945
Sheridan, Sonja., Pramling Samuelsson, Ingrid. & Johansson, Eva. (red) Barns tidiga
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Ytterligare artiklar och undervisningsmaterial tillkommer med ca 100 sidor.
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