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Förord  
 
Det känns mycket tillfredsställande att kunna presentera denna rapport över ett pro-
jekt som varit aktivt under många år med start 1995. Det har funnits en stark driv-
kraft hos oss att fortsätta med projektet år efter år, då vi kunnat se att barnen har 
haft så roligt och likaså vi. Det började med ett mer renodlat textilt projekt, för att 
förnya den textila verksamheten i förskolan, till att allt mer fokusera på hur de tex-
tila verksamheterna påverkar barnens tänkande. 
 
Det har också varit mycket stimulerande att utveckla projektet då vi ofta mött per-
soner, pedagoger, kollegor, vänner som trott på idén. Att det går att lära matematik 
via textil och i en vidare mening, att det ligger en spännande möjlighet i att utveck-
la barns tänkande och handlande när man kombinerar praktiskt arbete med teoretisk 
reflektion.  
 
Det är svårt att nämna några speciellt men professor Gunni Kärrby har som veten-
skaplig ledare för projektet varit en viktig diskussionspartner och Monica Ham-
marnäs vid Högskolan i Borås har som initiativtagare och ständig pådrivare mycket 
konkret bidragit till att projektet har rullat vidare. 
 
Finansiärer har under olika perioder varit Högskolan i Borås, Skolverket samt Ut-
bildningsdepartementet. Ett stort tack för att ni möjliggjort denna utveckling av 
tankar och idéer under en lång följd av år.  
 
Utan intresserade barn och entusiastiska föräldrar hade inte det blivit något projekt. 
Ett varmt tack till alla barn som varit med och gjort så många vackra textila pro-
dukter såsom kassar, pannband, bildvävar, lapptäcken, olika textiltryck, kläder etc. 
Vi hoppas att ni fortsätter att tillverka era egna kläder och dekorera era blivande 
hem. Förhoppningsvis fortsätter ni också att tycka att matte är roligt. 
 
 
 
Högskolan i Borås den 30 april 2003 
 
Susanne Björkdahl Ordell och Gerd Eldholm 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Gerd Eldholm tillsammans med alla barnen. På väggen bakom hänger lapptäckstavlor  som  
barnen sytt med egengjorda textiltryckstyger. 
 
 
 



  

 

Abstract 
 
Title: Count on Textile  (Count with Textile) 
Language:  Swedish 
Keywords: Textile, craft and design, mathematics, problem solving, preschool, 

primary school 
 
This study presents a project that has been carried out in a second grade classroom. 
The aim of the project is to develop children’s way of learning through working 
with textile where practice will be interwoven with theoretical understanding. The 
purpose is to study if we by combining textile and mathematics can stimulate chil-
dren’s creative and problem solving ability. 
 
This study was conducted during one year, It was funded by the Swedish Govern-
ment.  The project itself, textile and mathematics, has been going on for five years. 
We have mainly worked with six year olds but this time with children eight year of 
age, a group of 15 children. Data was collected by participant field observations, 
interviews, documents and a test. Data was analyzed in order to discern the pro-
gress of learning, with focus on mathematical problem solving, in a context of prac-
tice in textile craft and design. 
 
The results of this study show that children working in this context and who are 
encouraged to reflect upon their work, get an overall picture of what they are doing, 
that help them to better understand and remember the process of problem solving. 
Mathematical concepts were easily found in textile activities, especially in weaving 
and patch work, where mathematical problem solving is an inseparable part. Chil-
dren have been asked to make a model of their planned product before starting the 
actual working process. This stimulates them to move between an abstract level of 
understanding to a concrete. The creative process is made visible by looking at 
children working but also in their own comments, - “The hard part was to make up 
one’s mind about color and pattern, once that was done, it was easy”. 
 
Both boys and girls enjoyed working with textile craft and design. This means that 
boys have enlarged their area of competence into a typical female base of knowl-
edge. The girls have, as a change to most school projects concerning “equal oppor-
tunities” where girls are encouraged to try typical male activities, been aware of 
that typical female activities also involve mathematical, logical, and spatial prob-
lem solving.  
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1. INLEDNING 
 
Detta projekt "Räkna med textil" vill visa på hur man kan arbeta med barns lärande 
i mötet mellan praktiskt arbete och teoretisk förståelse. Utgångspunkten är hur man 
genom att kombinera två skenbart väsensfrämmande områden som textil och ma-
tematik kan träna barns kreativa och problemlösande förmåga.  
 
Vi, projektansvariga, har under en följd av år försökt att hitta sätt att ge barn möj-
ligheter att uttrycka sig med fria textila tekniker. Tyngdpunkten låg från början på 
fritt skapande och att förnya den textila verksamhet som fanns ute på förskolorna. 
Det textila som i konkurrens med många nya former av kulturyttringar i förskolan 
har fått stå tillbaka och fått en stämpel av att vara ”lite mossigt”. I detta senaste pro-
jekt ligger tyngdpunkten på hur man kan kombinera praktik och teori och då har vi 
också följt en klass in i skolan. 
 
När det gäller att använda textila aktiviteter som ett verktyg för att träna problem-
lösning tänker vi på det nära samband som finns mellan fantasi, kreativitet och just 
problemlösning.  
 
Förskolläraren frågade dem vad de hade lärt sig och då sa barnen att de har lärt 
sig att sy på symaskin och de har lärt sig att göra textiltryck men pojken visste inte 
om han hade lärt sig att trycka för han tittade mest på de andra. Han säger: -Att 
jag gjorde mest som de andra gjorde, jag härmade. Han säger också strax efter-
åt:…att man får ju klura ut hur det skall vara, man får klura ut hur man skall göra, 
så att det blir någonting.(Dagboksanteckning vt 1998). 
 
Tanken på att mer specifikt uppmärksamma barns problemlösande förmåga har 
successivt vuxit fram parallellt med de strömningar som funnits i tiden om att upp-
märksamma barns lärande i förskolan. Det är också tydligt i direktiven i förslaget 
till den gemensamma läroplanen för barn och unga mellan 6 och 16 år. 
 
”Måldokumentet skall syfta till att höja kvaliteten såväl i förskola som skola och 
inom skolbarnsomsorgen. Förskolans roll för barns lärande skall stärkas genom att 
den kognitiva processen ges ökad tyngd samtidigt som barnomsorgens erfarenheter 
och förskolepedagogiken ges ökat inslag i skolan.” 
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Gunni Kärrby1 har i sin forskning pekat på det starka sambandet mellan lek och 
inlärning i förskolan, men även i de tidiga skolåren. Genom att göra kvalitativa ana-
lyser av barns aktiviteter i förskolan utifrån begreppen lek och inlärning försöker 
hon förstå vad som kännetecknar dessa olika aktiviteter utifrån barnens uppfatt-
ningar om och sätt att beskriva dessa. Kärrby (1990) har i detta fall ägnat sig åt de 
äldre förskolebarnen. Enligt utvärderingar gjorda av förskolans pedagogik, när det 
gäller specifikt skolförberedande aktiviteter i form av ”före-skolan-böcker”, har 
dessa sannolikt inte haft några effekter på längre sikt säger Kärrby. Däremot kan de 
indirekta effekterna av mer generella aktiviteter ha större betydelse för hur barnen 
senare klarar skolan.  
 
Till exempel att barn lär sig att fokusera uppmärksamheten i en pedagogisk situa-
tion, att barn lär sig att känna igen signifikanta symboler som de återfinner i sko-
lans läroböcker, att barn lär sig att reflektera, tänka igenom och uttrycka vad de vill 
säga genom språk, bild, drama, etc. (s 120). 
 
Varför koppla samman textil med matematik? Den frågan ställer vi ofta när vi pre-
senterar vårt projekt för en ny publik. Först ser man lite frågande ut men då publi-
ken mestadels är kvinnor börjar de strax prata om hur mycket räknande som krävs 
när man stickar, virkar, broderar, syr kläder eller gardiner. Är det någon som väver, 
så kommer ofelbart kommentaren, utan att räkna går det inte att varken sätta upp en 
väv eller att utföra själva vävandet. För att spinna vidare på vävandet så var förr i 
tiden vävda och broderade textilier högt värderade vilket gamla bouppteckningar 
vittnar om. Ett antal linnelakan kunde vara lika mycket värda som en ko. Idag när i 
princip all textil tillverkas utanför hemmet har vi förlorat kunskapen om hur den 
produceras och den har också blivit osynlig i den bemärkelsen att vi inte ägnar den 
någon särskild tanke, det är självklart att den finns.  
 
Textil var och är fortfarande en viktig handelsvara, textil tillverkad under mer fa-
briksliknande former. Den första tillverkning som mekaniserades och industrialise-
rades var just textilframställningen. Redan på 1700-talet smugglade Jonas Alströ-
mer en mekaniserad vävstol från England till Alingsås. Textilindustrin utvecklade 
också tidigt en vävstol som vävde mönster med hjälp av hålkort, en s.k. jaquard-
vävstol vilken ofta användes för vävning av kostbara sidenvävar. Denna hålkorts-
teknik är en av föregångarna till datorerna, som i begynnelsen använde sig av hål-
kort. 

                                                 
1 Prof. Gunni Kärrby har varit vetenskaplig ledare för den verksamhet som här redovisas. Vi har 
fortlöpande haft en diskussion om hur vi kan kombinera textila aktiviteter och matematisk-logisk 
problemlösning och på vad sätt vi kan utvärdera barnens och vårt arbete. 
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1.1 Är slöjd ett riktigt ämne 
 
Hur ser vi på slöjden i skolan? I ett forskningsarbete av Britt-Marie Berge (1993) 
visar hon oss barns och vuxnas inställning till slöjdämnet, "- Slöjd är väl liksom 
inget riktigt ämne", vilket också är titeln på den artikeln ur vilken hämtats följande. 
Läroplanerna säger Berge, är en sak och verkligheten är en annan. Redan i Skol-
kommissionens arbete från 40-talet talade man om att skolans uppgift är att bidraga 
till att ge de praktiska och manuella yrkena ett värde, att göra dem jämställda med 
de teoretiska. Man ville göra detta möjligt genom att införa den för alla barn ge-
mensamma enhetsskolan. De första nio åren skulle barn oberoende av social bak-
grund, kön eller bostadsort få samma möjlighet till utbildning. Enligt senare läro-
planer fr.o.m. 1969 skall skolan också verka för jämställdhet mellan könen. Dessa 
båda variabler; jämlikhet manifesterad genom att jämställa värdet av praktisk och 
teoretisk kunskap och jämställdhet, att ge flickor och pojkar samma förutsättningar 
och innehåll, finns som i ett koncentrat i slöjden.  
 
Som vi ser det ger vårt projekt en möjlighet att arbeta i denna anda av jämställdhet 
och jämlikhet. Barnen varvar teoretisk förståelse och praktiska kunskaper. Pojkar 
och flickor gör samma saker vilket i detta fall betyder att pojkarna vidgar sitt fält 
för de kreativa uttrycken och sitt kompetensområde när de nu utvecklar sitt kun-
nande inom ett traditionellt kvinnligt område. Flickorna får utveckla det som de 
tycker är roligt och är bra på. Vi hade gärna sett att vi också kunnat arbeta mer med 
träslöjd vilket vi gjorde i förskoleklassen, men i det nya klassrummet fanns ingen 
snickarbänk. 
 
Slöjden innehåller många naturliga kopplingar till matematiken. I de flesta tekniker 
måste man "räkna ut" hur något skall bli innan man sätter igång. Dessa praktiska 
övningar går att koppla till olika stadier i matematikundervisningen, alltifrån det 
mest grundläggande såsom talbegreppet till mer avancerade uträkningar vilka un-
derlättas om man exempelvis förstår tanken med en ekvation. Det som är en fördel 
med att göra beräkningarna i slöjden är att eleven får en direkt tillbakakoppling. 
Man ser om man räknat ut rätt antal trådar för en mattvarp eller om man korrekt 
kunnat avläsa måttenheterna på en tumstock.  
 
1.2 Övergripande syfte 
 
Våra tidigare projekt har utgått från ett närmande av förskolan till. De arbetsformer 
som då utvecklats visade sig ha goda möjligheter att användas även inom skolans 
värld. Vi såg att barn kunde lära sig grundläggande matematiska principer genom 
att arbeta med textila aktiviteter, när de i praktiken måste lösa problem med en lo-
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gisk-matematisk innebörd. I det senaste projektet, finansierat av Utbildningsdepar-
tementet under rubriken; "Kultur i skola", har vi följt upp en grupp barn som tidiga-
re varit med i projektverksamhet i förskoleklass. Detta senaste projekt pågick under 
läsåret 01/02 då barnen gick i år 2. 
 
Det övergripande syftet med vår verksamhet är att utveckla barns lärande med hjälp 
av textila aktiviteter där praktiskt arbete vävs samman med teoretisk förståelse. 
Forskningsprojektets syfte är att studera om vi genom att kombinera textil och ma-
tematik kan stimulera barns kreativa och problemlösande förmåga.  
 
1.2.1 Vi har ställt oss följande frågor 
 
• Hur kan vi genom att arbeta med textila aktiviteter, där vi samtidigt stimulerar 

den matematiskt-logiska problemlösningsförmågan, ge barnen en möjlighet att 
förstå de bakomliggande principerna som matematiken och de textila tekniker 
bygger på. 

 
• Hur behandlar vi det fria textila skapandet när vi nu också försöker rikta upp-

märksamheten mot de bakomliggande principerna? 
 
• Hur är det möjligt att i ord beskriva en kreativ process2 som i många fall är 

osynlig för ögat och inte heller alltid möjlig för barnen att verbalisera? 
 
Nedan följer en redogörelse för de olika projekt som föregått det som redovisas i 
denna rapport. Mellan raderna hoppas vi också kunna förmedla den glädje som vi 
och barnen hela tiden känt när vi tillsammans utvecklats i arbetet med olika textila 
aktiviteter. I detta sammanhang ger vi vår definition av begreppet textil. Textil är 
ett samlingsnamn för både textilt material och textila tekniker, för både processen 
och den färdiga produkten.  
 

                                                 
2 Med en kreativ process avser vi både den process som är förknippad med de estetiska dimen-
sionerna av framtagandet av själva produkten men också den process som ligger inbäddad i att 
lösa ett okänt problem av matematisk - logisk karaktär och de idéer som utvecklas i samband 
därmed. Dessa processer sker ofta i samverkan och är ibland helt beroende av varandra. 
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2. TIDIGARE PROJEKT 
 
Om vi lägger samman de olika projektansatser vi gjort inom området barn och tex-
til så är vi nu inne på vår tredje omgång. Det första benämnde vi ”Barn skapar: tex-
til”, den andra ”Textila tekniker som ett verktyg för att lösa problem”, vilket se-
dermera kom att kallas ”Räkna med textil”, vilket också detta tredje projekt 
benämnes. Vi är Susanne Björkdahl Ordell, projektledare, lektor i pedagogik vid 
Högskolan i Borås och Gerd Eldholm, förskollärare, ansvarig för klassen och det 
direkta arbetet med barnen. 
 
Möjligheterna att utveckla det textila har hela tiden varit den drivande kraften; tilli-
ka det stora intresset att kunna förena de så kallade skapande ämnena med de teore-
tiska. En uppdelning som länge ifrågasatts, men som på grund av den ämnesupp-
delning vi har i vårt formella utbildningssystem och den därmed sammanhängande 
uppfattningen om hur vi lär och i vilka situationer, lever kvar och förhindrar nytän-
kande. Vi bestämde att särskilt uppmärksamma vad i de textila aktiviteterna som 
innebar problemlösning sett ur ett matematiskt-logiskt perspektiv. Med denna del-
vis nya inriktning började vi att planera inför den verksamhet som här beskrivs. 
 
2.1 Varför ett projekt omkring textil och matematik 
 
Projektet har sin upprinnelse på Högskolan i Borås där Susanne Björkdahl Ordell 
redan hösten 1990, ombads att fundera på hur man kunde utveckla den textila verk-
samheten i förskolan. Högskolan ligger i Sveriges textildistrikt, den s.k. Sjuhärads-
bygden där textilindustrins vagga stod. På högskolan finns flera textila utbildning-
ar. Projektet startade med att fyra olika förskolor engagerades i en verksamheten 
som inriktades på att utveckla fria textila aktiviteter. I en förlängning av projektet 
kom, som tidigare angivits, arbetet att alltmer inriktas mot problemlösning och ma-
tematik.  
 
År 1995 påbörjade Susanne Björkdahl Ordell en förstudie finansierad av Forsk-
nings- och utvecklingsnämnden vid Högskolan i Borås. Avsikten var att undersöka 
hur man kunde utveckla barns kreativitet och skapande i textilt hänseende. En litte-
ratursökning genomfördes av högskolans bibliotek i syfte att finna vetenskapliga 
projekt och studier inom området barn och kreativitet. Resultatet av denna sökning 
gav vid handen att det fanns en hel del skrivet om barns kreativitet men att kreativi-
tet sällan sattes i relation till det textila området och att det i princip inte gick att 
finna några projekt med en textil inriktning.  
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I samband med litteratursökningen fann vi att Mats Martinsson lektor i matematik 
och verksam vid Chalmers och Göteborgs Universitet hade intresserat sig för sam-
bandet mellan matematik och vävning. Martinsson undervisade då bland annat bli-
vande slöjdlärare s. k. två-ämneslärare i matematik. I en 60-poängsuppsats i mate-
matik som han handledde, togs vävning som utgångspunkt för att visa hur mycket 
av matematiska kunskaper som finns förborgat i detta hantverk. Redan på ett tidigt 
stadium av projektet fanns således idéer om hur vi eventuellt kunde använda textila 
aktiviteter för att underlätta den matematiska begreppsbildningen. Det var dock inte 
det som var i fokus utan vi funderade på hur vi skulle kunna utveckla ett fritt ska-
pande i textil. Det skulle dröja till 1998 innan den "matematiska tråden" plockades 
upp igen och omsattes i ett reellt projekt. 
 
2.1.2 Projekt nummer ett 
 
Under 1996 beslutades att ett utvecklingsarbete skulle starta för att förankra idéerna 
ute på fältet. Avsikten med detta utvecklingsarbete, ”Barn skapar; textil ” var att det 
skulle utgöra en förstudie till ett mer omfattande projekt som vi skulle söka externa 
medel för. Hösten 1996 togs kontakt med fyra olika förskolor i och runt Borås. Det 
hela startade med att förskollärarna, med goda kunskaper inom det textila området 
och ett stort intresse för att driva ett arbete av denna karaktär, kom till högskolan 
under tre tillfällen för att informeras om förstudiens syften och få erforderlig ut-
bildning i textiltryck och fritt broderi. 
 
Efter detta stämde Susanne Björkdahl Ordell träff med samtliga på respektive för-
skola för att tillsammans planera hur aktiviteterna skulle läggas upp. Sammantaget 
genomfördes runt tjugo besök där barnen och deras arbete med fritt textiltryck och 
fritt broderi observerades och dokumenterades. Verksamheten och hur den utföll 
beskrevs i de tre tidningar som producerades under samma period. Tidningen fyllde 
flera viktiga funktioner. Dels var det ett sätt att dokumentera projektet på ett för alla 
lättillgängligt sätt, dels var den en viktig kanal för information mellan de olika för-
skolorna. Den delades också ut till alla barn och föräldrar som mycket uppskattade 
denna form av information. Tidningarna innehöll förutom text många bilder på 
barnen och deras aktiviteter. Föräldrarna upplevde att förskolan engagerade sig i 
just deras barn och gav dem en särskild uppmärksamhet. Arbetet resulterade i 
många fina produkter som exponerades i olika utställningar i slutet av våren. Denna 
typ av dokumentation har fortsatt under alla år. 
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2.1.3 Projekt nummer två 
 
Under hösten 1997 bestämde vi att mer uppmärksamma vad i de textila aktiviteter-
na som innehöll en utmaning sett ur ett matematiskt-logiskt perspektiv. Utifrån en 
genomgång av den då alltmer uppmärksammade forskningen omkring barn och 
matematik började vi att planera inför 1998. Vilka moment och vilka material var 
det som lockade till problemlösning? Vad kunde vi som pedagoger göra barnen 
uppmärksamma på? På frågan om vilka grundläggande färdigheter i matematik 
som barnen skulle behärska använde vi de målbeskrivningar som lärarna i år 1 själ-
va använde. Vad var det som förskolan kunde ge barnen som underlättade deras 
möte med skolan. Flera forskare såsom exempelvis, Kronqvist & Malmer (1993), 
Johnsen Höines (1990) och Neuman (1997) pekade på faran att för tidigt börja med 
träning av formella sätt att teckna tal. Barnen kunde då börja räkna utan att förstå, 
utan att exempelvis ha talbegreppet helt klart för sig. 
 
Vi beslöt att hålla kvar vid våra tidigare syften; att det skulle vara fria textila aktivi-
teter som uppmuntrade till kreativitet och skapande, men att vi mer medvetet skulle 
styra samtalen med barnen in i den matematiska sfären. Vi, i detta skede var, Gerd 
Eldholm förskollärare och Susanne Björkdahl Ordell, projektledare. I den ansökan 
vi lämnade till Skolverket skrev Susanne Björkdahl Ordell att; ”Projektet förutsät-
ter som sagt ett noggrant studium av den process, de tankar och handlingar barnen 
utför för att kunna lösa ett praktiskt-teoretiskt problem. För att ha möjlighet att så 
nära följa en grupp barns utveckling ser jag mig tvungen att under första året be-
gränsa mina observationer och intervjuer till en förskola. Den förskola jag särskilt 
kommer att intressera mig för har en sexårsverksamheten i samma lokaler som sko-
lan”. 
 
Vi ansökte och fick pengar från Skolverket. Uppdraget, som det formulerades av 
Skolverket, var att "utveckla matematisk logisk förmåga". Vi ansökte om två år 
men fick beviljat för ett, läsåret 98/99. Under påföljande läsår 99/00 fortsatte vi 
projektet om än i mindre skala då med medel enbart från Högskolan i Borås. Läs-
året 00/01 hade vi inga medel och kunde följaktligen inte driva projektet i samma 
skala som tidigare. Vi har under alla år haft torsdagar avsatta för textila aktiviteter, 
nu blev det endast enstaka torsdagar. Projektet finns dokumenterat i antologin 
”Skolan möter förskolan och fritidshemmet” (2000). 
 
En förändring inträffade dock som gjorde att vi fick ny inspiration. Gerd Eldholm 
ombads av föräldrarna att följa med barnen från förskoleklassen upp i år 1. Då det 
var brist på utbildade lärare beviljades denna önskan av rektor. Till saken hör att 
Gerd Eldholm dels har mycket lång erfarenhet som förskollärare, dels ständigt vi-
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darutbildar sig inom sitt yrke. År 2002 påbörjade hon en distansutbildning till lära-
re. 
 
2.2.4 Projekt nummer tre 
 
Utbildningsdepartementet gavs oss möjlighet att fortsätta projektet med samma 
barn som börjat i förskoleklass hos Gerd Eldholm, och som läsåret 01/02, då vi 
blev beviljade medel, skulle börja i år 2. Det är främst om detta läsår rapporten 
handlar, men då projektet är en förlängning av tidigare projekt och med samma 
barn har vi i detta kapitel velat berätta om vad som gjorts innan. Det har också en 
betydelse därigenom att dessa barn hade en viss vana vid att arbeta med olika texti-
la tekniker och även tidigare mött kopplingen till matematik om än det var mer tyd-
ligt i förskoleklassen än i år 1 beroende på att vi då inte hade några projektmedel. 
 
I de olika projekten har vi arbetat med varierande textila tekniker, dels helt fritt, 
dels i mer bundna former där den textila traditionen har sin plats. De tekniker som 
vi prövat är textiltryck både fritt och i form av schablontryck, fritt broderi, bildväv-
ning, att sy lapptäcke och annan sömnad som innebär att man syr på maskin, färg-
ning med växter och syntetiska färgämnen samt tovning.3 
 
När vi har pratat om problemlösning i dessa projekt, har det inte enbart handlat om 
att tillägna sig en viss teknik, ett visst handlag, det har framförallt handlat om ett 
förhållningssätt. Att barnen inte förleds att tro att det bara finns en lösning på ett 
problem och att det är pedagogen som sitter inne med den kunskapen. 
 
 

                                                 
3 Gerd Eldholm har avsatt en dag i veckan för projektet. Om inte alla barn hinner färdigt utnyttjar 
Gerd lediga stunder under veckan. Vissa perioder på året kan vara mer intensiva då något större 
arbete skall utföras. Det är bara ett vanligt klassrum men med tillgång till en liten diskbänk och 
två kokplattor. I vårt senaste projekt läsåret 01/02 har Gerd fått flytta till ett klassrum utan disk-
bänk och spis vilket är mycket opraktiskt, men det går att genomföra de flesta aktiviteter. 
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3. FORSKNINGSBAKGRUND 
 
Detta kapitel innehåller en sammanställning av vad som varit viktiga inspirations-
källor för vårt projekt omkring textil och matematik. Det gäller forskning och ut-
vecklingsarbeten som bedrivits i förskola och skola. Det gäller generella teorier om 
barns utveckling och lärande och mer specifikt hur matematikundervisningen bör 
utformas för olika grupper t. ex. pojkar och flickor. Kapitlet innehåller också fråge-
ställningar utifrån en estetisk dimension som är viktig i ett projekt av denna karak-
tär.  
 
3.1 Om lärande i allmänhet 
 
Ference Marton och Shirley Booth (2000) har sammanställt många års forskning 
omkring lärande. De har gjort det utifrån ett specialiserat forskningsområde/metod 
kallad fenomenografi. Lärande definierar de som "-att få förmågan att erfara värl-
den, eller aspekter av världen, på särskilda sätt" (s.9). Erfara är ett begrepp som är 
mycket väsentligt inom fenomenografin. Upprinnelsen till denna forskning är ett nu 
mer än 25 år gammalt forskningsprojekt; INOM-gruppen, (INlärning och OM-
världsuppfattning). Denna grupp av forskare ifrågasatte den tidens uppfattning om 
hur man lär och vad man minns av det man lärt, s.k. minnesforskning. Resultatet av 
denna forskning visar att de personer som mindes bäst var de som hade ett djupin-
riktat förhållningssätt till det som skulle läras in och de som mindes minst var de 
som hade ett mer ytinriktat förhållningssätt. Ett ytinriktat förhållningssätt innebär 
att man främst är inriktad på att memorera och att lära fakta. Om man förhåller sig 
djupinriktat så söker man förstå, man funderar på hur det man lär sig kan tillämpas 
och i förlängningen så innebär denna form av förhållningssätt till lärande att man 
påverkas som person i sin utveckling. Ytinriktningen innebär att kunskap uppfattas 
som delar löst ihopfogade, djupinriktningen har mer ett helhetsperspektiv på kun-
skap. 
 
I ett undervisningssammanhang skulle man då som pedagog försöka uppmuntra ett 
mer djupinriktat förhållningssätt till kunskap eftersom det ger den lärande personen 
så många fördelar. Det visar sig dock vara svårt att lära ut ett djupinriktat förhåll-
ningssätt genom att i en specifik situation ge personen ledfrågor som skulle under-
lätta en djupare förståelse, de leder istället till en ytinriktning då personen får ett 
teknifierat förhållningssätt till inlärandet av texten. Den studerande fokuserar då 
mer på själva lärandeakten än på innehållet eller annorlunda uttryckt, mer på hur än 
på vad man lär sig. Däremot har forskningsprojekt som inneburit att om man arbe-
tar under en längre tid tillsammans med barn och personal i förskolan visar det sig 
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att det går att stimulera ett mer kritiskt och ifrågasättande förhållningssätt i en in-
lärningssituation (Marton och Booth 2000).  
 
3.1.1 Hur barn lär 
 
Ingrid Pramling, som arbetar inom den fenomenografiska traditionen, har i sina 
många studier omkring hur barn lär funnit att det var effektivt för inlärningen att 
göra barnen medvetna om sitt eget lärande; "att lära barn lära". Det som framkom-
mit är att man bör göra barnen medvetna om att det finns en variation i hur man kan 
uppfatta omvärlden. Om denna variation lyfts upp och görs tydlig för barnen ut-
vecklas en diskussion som under en pedagogs ledning kan få barnen att reflektera 
över vad som är rimligt och sant och hur kamraterna i gruppen tänker på olika sätt. 
Barnens aktiva förhållningssätt till kunskap visade sig framgångsrikt där barnen i 
experimentgruppen jämfört med barnen i en kontrollgrupp lärde sig mer av t. ex ett 
studiebesök på museum, (Pramling 1988). 
 
Barnen i experimentgruppen hade under ett års tid fått arbeta efter en modell som 
växt fram i samarbete mellan förskolläraren och forskaren, Pramling. Modellen 
gick ut på att man tillsammans satte upp mål för vad man ville uppnå med barnen i 
form av tankemässiga insikter. Det ena målet var att barnen skulle börja att fundera 
över sin egen inlärning, genom att reflektera över vad, hur och varför det lärt sig 
något, det andra målet var att utveckla barns förståelse genom att de reflekterade 
över en viss struktur som innehållet var uppbyggt kring I en tabellsammanställning 
över vad barnen uppfattat vad de lärt sig i förskolan, i början och i slutet av läsåret, 
ses följande resultat. Barnen har i intervjuer blivit ombedda att diskutera sitt läran-
de utifrån ett metakognitivt perspektiv, de reflekterar över sina egen tankar om vad 
de lärt i förskolan. Svaren kategoriserades i fyra olika grupper, som benämndes 
"göra, veta, förstå samt vet ej". Att göra betyder att barnen refererar lärandet till 
något de gjort, andra barn till veta, vilket betyder att de ser lärande som något det 
fått vetskap om. Kontrollgruppens barn har till största delen kopplat lärande till nå-
got som innebär att "göra". Att se lärande som att man vet något eller att ha förstått 
något, har endast de i experimentgruppen svarat.  
 
Pramling (1988) skriver avslutningsvis att barnen genom att reflektera över "såväl 
innehållet och hur de tänker om detta som om hur de lär sig, har barnen inte bara 
blivit medvetna om hur man lär sig utan också blivit bättre på att lära sig nytt inne-
håll" (s 107). Hon menar att detta är en väg att gå för att utveckla förskolans didak-
tik. 
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Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) har, på uppdrag av Skolverket, skrivit 
om hur de nya tankarna i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) skall kunna omsättas i 
praktiken. De talar om en perspektivförskjutning där utgångspunkten för verksam-
heten inte längre är psykologisk mognad, alltså inte vad barnen ännu inte kan, utan 
att fokus istället faller på hur interaktionen mellan barnets förutsättningar och de 
erfarenheter som barnet möter, påverkar deras lärande. Med andra ord, vad barnen 
kan eller skulle kunna, istället för vad det inte kan. I denna nya anda passar Pram-
lings tidigare forskning väl, "att lära barn lära". Denna hypotes om att träna barns 
metakognitiva tänkande om sin egen inlärning, där barn stimuleras att tänka om sitt 
eget lärande: -Hur gör jag när jag lär mig något, blir då utgångspunkten. Pramlings 
forskningsresultat visar att det finns tydligt urskiljbara steg i denna process som 
hon delar upp i "vad barn uppfattar att det lär sig" och "hur de uppfattar att man lär 
sig". När det gäller vad-aspekten finns följande kategorier 
 
• Lär sig att göra något 
 
• Lär sig att veta något (fakta eller kunskaper som intellektuell förmåga) 
 
• Lär sig genom att förstå något (uppfattar att något ändrat innebörd, relaterar sa-

ker till varandra och kan dra slutsatser) 
 
Hur barnen tror att det går till att lära sig något finns följande utvecklingssteg 
 
• Skiljer inte mellan att göra och att lära sig att göra 
 
• För att de blir äldre 
 
• Genom erfarenhet och genom att öva 
 
Rent generellt, skriver författarna, har barn svårt att se sin egen erfarenhet som ut-
gångspunkt för lärandet, speciellt i en skolsituation och detta gäller tydligen också 
förskolan. Barnen kopplar ihop lärandet - kunskap och vetande med att en vuxen 
berättar, man är en passiv konsument. Kunskap får man genom att lyssna på fröken. 
Fröken å sin sida tar ofta för givet att praktiskt handlande leder till insikter, som 
exempel tas hur förskolläraren handleder barnen i att tillverka egna urtavlor av en 
papperstallrik och två visare. Vid en senare utvärdering berättar barnen att de lärt 
sig att göra klockor men visar inga kunskaper om tidräkning. 
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3.1.2 Modeller i undervisningen 
 
Några danska forskare har beskrivit sexåringens väg in i skolan. De utgår från den 
verksamhet som finns i förskolan och sätter den i relation till den skolverklighet 
barnen möter i första klass, (Diderichsen, Raböl Hansen & Thyssen 1994). De tar 
bland annat upp hur leken utvecklas i dessa år, från att lekens huvudsakliga inne-
håll har varit att just leka till att barnen ofta först gör ett rum, bygger en modell där 
leken skall utspelas. Ibland stannar leken vid detta. Lekens mening har förskjutits 
från själva handlingen till resultatet, modellen. Forskarna anser att skolan missar att 
utnyttja denna förmåga hos barnen, den början till abstraktionsförmåga som ligger 
redo att utvecklas.  
 
Gunni Kärrby har varit vetenskaplig ledare för våra tidigare projekt. Kärrby är en 
av pionjärerna inom svensk förskoleforskning, i det har hon betonat förskolans pe-
dagogiska roll. I en forskningsöversikt om de äldre förskolebarnen gällande inlär-
ning och utveckling säger hon att förskolans personal nu känner ett större ansvar att 
förbereda barnen för skolan ju äldre barnen blir. Det man ofta då inriktar sig på är 
att träna relativt specifika kunskaper i grundläggande matematik och språk. Ibland 
också i samma form som skolan, i "före-skolan böcker". Värdet av detta är tvek-
samt anser Kärrby (1990). Utvärderingar visar att /…/ traditionell träning i avgrän-
sade kunskaps- och innehållsområden sannolikt inte har några kunskapmässiga ef-
fekter på längre sikt. (s 120).  
 
Vad vi i projektet istället uppmuntrats att göra är att låta barnen träna på att röra sig 
mellan en abstrakt bild av verkligheten och en konkret upplevelse av densamma. 
Det vill säga den typ av intellektuell utmaning som krävs av barnen i skolan när de 
från lärobokens exempel skall associera till en given verklighet för att kunna lösa 
det problem som presenteras, vilket även involverar användandet av symboler. Vi 
har därför låtit barnen skapa en modell av det de skall göra innan de skrider till 
verket. I det konkreta arbetet med att t. ex. tillverka en kasse i textil, har de först 
gjort en modell av sin kasse både i förminskad skala och i naturlig, en modell, ett 
mönster de sedan använder för att klippa till tyget. I vårt senaste projekt, har barnen 
tillämpat detta arbetssätt och tänkesätt vid tillverkandet av broderier, lapptäcken 
och i vävning. Ett annat sätt att tänka som kräver mer av barnet än att enbart härma.  
 
Kärrby skriver vidare att man bör koncentrera det pedagogiska arbetet på ett speci-
ellt ämne för att barnens intresse skall väckas. Om detta ämne/område sammanfal-
ler med föräldrarnas intresse och andra för barnet viktiga personer blir effekterna 
sannolikt mer kvarstående. Kärrby anser också att detta ämne ska kopplas till per-
sonalens eget intresse för att utfallet skall bli optimalt, eller som hon skriver att ett 
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bristande engagemang ofta hänger samman med personalens okunskap om områ-
det. 
 
I vårt projekt uppfylls dessa kriterier. Textil är eller åtminstone har varit den vikti-
gaste näringen i Sjuhäradsbygden, flera föräldrar har nära anknytning till denna och 
föregående generation, mor- och farföräldrar har det definitivt, flera av dem är ock-
så handvävare. Matematikämnet anser alla föräldrar vara viktigt och tycker att det 
är intressant att deras barn tycker att matte är roligt, något de inte alltid själva tyck-
te när de gick i skolan och inte heller, säger de, äldre syskon. Detta är särskilt in-
tressant då det oftast bara är några års åldersskillnad mellan syskon. Vad gäller per-
sonalen har vi sedan många år ett aktivt engagemang inom textil.  
  
3.2 Olika former av kunskap 
 
Nedan presenteras olika definitioner av kunskap, hur den värderas och hur den ska-
pas. Kunskap sett ur flera olika synvinklar men som alla haft betydelse för vårt pro-
jekt. 
 
3.2.1 Empiri eller teori som grund för kunskap 
 
Diedrichsen m.fl.(1994) hänvisar till de ryska forskarna Vygotsky och Davodyv. 
Vygotsky när det gäller barns utvecklingszoner och vikten av att ständigt utmana 
barns tänkande till att nå ytterligare en nivå en "zon" och Davydov när det gäller 
hans teori om två olika typer av kunskaper, empiriska och teoretiska. Den empiris-
ka kunskapen hänför sig till det vi kan iaktta, det påtagliga i omgivningen att ex-
empelvis lära sig känna igen djur, växter, olika fenomen i vår vardag. Utifrån yttre 
drag klassificerar vi under en gemensam beteckning. Den teoretiska kunskapen är 
mer svårfångad. Den utgörs av det som inte är direkt synbart eller möjligt att förstå. 
Varför har vi olika årstider, varför flyter somligt och annat sjunker. Vi kan se vad 
som händer men inte varför. Den grundläggande principen är inte "synlig", förnim-
bar förrän vi förstått. Författarna tar fotosyntesen som exempel, där växterna bildar 
syre, något vi inte kan se men som ändå sker och är en grundläggande prin-
cip/begrepp. Skolan, anser de, favoriserar de empiriska kunskaperna framför de te-
oretiska. Skolan är i den mening inte för teoretisk utan snarare ateoretisk. Detta 
hindrar barnen från att skaffa sig grundläggande förståelse om naturvetenskapliga 
fenomen men också, som man skriver, moral och konst. Med detta följer en annan 
typ av tänkande, att söka det grundläggande, det gemensamma, det som gäller vid 
mer än ett tillfälle. 
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Inom vårt textila projekt har vi försökt lyfta fram grundläggande begrepp i de olika 
tekniker vi använder och också oftast låtit barnen göra en modell av det de vill till-
verka innan de börjat. Dessa grundläggande begrepp och modeller är då inte alltid 
på den generella nivå som beskrivs ovan, men det har visat sig fruktbart att ändå 
försöka diskutera med barnen omkring vad de lärt och förstått av en aktivitet, hur 
saker och ting hänger ihop och inte bara vad de gjort. Vi vill här referera till det 
citat som står allra först i denna rapport. Pojken hade där tvivel om han lärt sig nå-
got för han gjorde mest som de andra, han härmade. Detta uttrycker han på följande 
sätt – ”Att man får klura ut hur det skall vara, man får klura ut hur man skall göra, 
så att det blir någonting”. Vi försöker uppmuntra barnens klurande, till detta åter-
kommer vi i resultatkapitlet. 
 
3.2.2 Livsform, skönhetsform och kunskapsform 
 
Barnens arbete med olika textila aktiviteter kan analyseras utifrån begreppen livs-
former, skönhetsformer och kunskapsformer. Begreppen är hämtade från Friederich 
Fröbel. Fröbel utvecklade en lekteori under 1800-talet vilken låg till grund för 
verksamheten i de första barnträdgårdarna, Kindergarten, i Tyskland och som sedan 
stod som förebild för barnträdgårdar runt om i världen. Han har därför ofta kommit 
att förknippas med förskolans grundande men Fröbels flesta undervisningsexempel 
är från den grundläggande skolundervisningen. I sin bok ”Människans fostran” tar 
han upp barnets uppfostran och undervisning från tidiga år till skolåldern. Fröbel 
startade först en skola och långt senare, 15 år efteråt en förskola (Johansson 1994). 
Gerd Eldholm har under många år använt Fröbels lekgåvor i arbetet med förskole-
barnen. 
 
Brita-Lena Öman, som ägnat en stor del av sitt liv åt att forska omkring Fröbel, 
skriver att i de tjugo lekgåvor som han konstruerade så var avsikten med dem rent 
allmänt att barnet skulle få en god begreppsuppfattning. Gåvorna handlar till över-
vägande del om att barnet fick en åskådlig undervisning i matematik och den s k 
sköna geometrin (Öman 1991). Hon var under många år anställd vid Högskolan i 
Borås och utvecklade de kurser i fröbelpedagogik där bl. a. Gerd Eldholm deltagit. 
Leken med gåvorna skulle ledas i tre riktningar, tre olika former, livsformen vilket 
rör allt i det dagliga livet, skönhetsformen som betonar det estetiska i tillvaron samt 
kunskapsformen. Som exempel ges leken med fröbelklossarna. Klossarna kunde 
användas för att bygga hus och möbler, vilket betecknar olika livsformer, klossarna 
kunde läggas i vackra mönster och då ge en estetisk upplevelse, samma klossar 
kunde också användas för att symbolisera olika geometriska former, vilket Fröbel 
betecknade som kunskapsformen. I projektet har vi utgått från det textila arbetet, 
barnen skapar något som kan användas i vardagen, livsformen, detta något är este-
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tiskt tilltalande, skönhetsformen och för barnen att exempelvis fundera kring en 
väskas funktion och hur den kan tillverkas på olika sätt, kunskapsformen.  
 
Synen på kunskap utifrån de ovan nämnda kunskapsformerna har hjälpt oss att ana-
lysera och värdera det barnen gör. Det är lätt att man i ett praktiskt arbete blir kvar i 
"görandet", man lyfter inte blicken och ser till vad har barnen lärt av detta, vilka 
kunskaper och upplevelser har de s a s fått på köpet. Lekgåvornas karaktär av gyn-
na matematisk och geometrisk begreppsinlärning passar också projektets syften. 
 
3.2.3 Estetik som kunskapsform 
 
För att ytterligare påpeka värdet av en estetisk dimension i barns skapande, det som 
Fröbel kallade skönhetsformen, har vi tagit del av Brit Paulsens kunnande, lärare i 
drama vid förskollärarutbildningen i Trondheim. Paulsen (1996) har gjort en 
genomgång av begreppet estetik vilket diskuteras utifrån ett historiskt, psykolo-
giskt, samhälleligt och pedagogiskt perspektiv. Ur projektets synvinkel är det in-
tressant att följa hur Paulsen argumenterar för den estetiska dimensionens själv-
ständiga plats i det pedagogiska arbetet. I det hon kallar estetisk pedagogik börjar 
hon med att referera till Loris Malaguzzi, en av förgrundsgestalterna i utvecklingen 
av förskolorna i Reggio Emila i Norditalien. Malaguzzi myntade begreppet "Ett 
barn har hundra språk med berövas nittionio". Utifrån detta bygger Paulsen sedan 
ett resonemang om hur viktigt det är att barnen får uppleva genom alla sina sinnen. 
Att uppleva på ett estetiskt sätt innebär att känslor väcks, att det inte enbart är ett 
registrerande. "Du är inte likgiltig för sinnesintrycken som du fått, och du reflekte-
rar över de känslor som väckts hos dig" (s 81). 
 
Paulsen anser att om vi tar detta på allvar måste vi hjälpa barnen att lyssna, att höra, 
att känna, att lukta och att smaka. Efterhand behöver vi också hjälpa barnen att ut-
veckla ett kritiskt förhållningssätt till sina intryck. Vad tycker jag om, vad säger 
detta musikstycke mig, vilka känslor väcker denna bild hos mig etc. Barnen behö-
ver också kunna uttrycka sig själva genom olika medel, men för att kunna uttrycka 
sig krävs kunskap om det specifika medlet. I Reggio Emilia har barnen fått en 
medveten träning i att skapa bilder och skulpturer av yrkesverksamma konstnärer. 
Paulsen påpekar att detta inte varit vanligt inom förskolan då man mer sett barnens 
utveckling på det estetiska området som en mognadsprocess. Hon säger också att 
det ligger en lång pedagogisk tradition i detta att inte lägga sig i barnens bildska-
pande utan mer neutralt säga "o så fint". 
 
Paulsen tar också fram leken och det lekfulla som förutsättning för ett skapande 
arbete, att arbeta under lekfulla former innebär att fokus flyttas från produkten till 
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processen. Dock påpekar hon att för att bli en god konstnär måste man tillägna sig 
en teknik, en hantverksmässig skicklighet vilken man inte klarar sig utan. I modern 
estetisk verksamhet har detta glömts bort och enbart processen satts i fokus. Men 
som Ross påpekar (i Paulsen 1995) så bör denna träning genomföras under ömsesi-
digt förtroende, viket innebär att läraren upptäcker och lär tillsammans med barnen.  
 
Detta är något vi ofta återkommer till i textilprojektet. Barnen får tillsammans med 
oss utforska nya områden, vi delar med oss av vår erfarenhet. Textila tekniker är 
ibland svåra att bemästra, det krävs lång träning och det är också en långsam teknik 
vilket innebär att barnen lägger ner mycket tid och arbete för att förfärdiga en pro-
dukt. Om då denna produkt inte fungerar i praktiken blir barnen besvikna och tap-
par intresset. Det kan gälla alltifrån ett mindre arbete, som att förfärdiga ett pann-
band, till att göra textiltryck på ett tyg som sedan skall användas till att sy något av. 
Innan arbetet med ett större projekt påbörjas får barnen bekanta sig med material 
och tekniker på ett mer lekfullt och undersökande sätt. I leken finns nyfikenheten 
och glädjen. När de sedan tillräckligt väl behärskar teknik och material börjar arbe-
tet och då under nära handledning. Det är en svår balansgång mellan att handleda 
och att styra. En balansgång som kräver att man lyssnar på barnet och hur det reso-
nerar om möjliga lösningar. En nog så svår uppgift för oss som pedagoger har det 
visat sig efter det att vi lyssnat på bandinspelningar av dylika arbetspass. 
 
3.2.4 Är textil kunskap värd något 
 
Av erfarenhet vet vi att textil kunskap har låg status. Louise Waldén (1994), har i 
sin forskning omkring studieförbundens praktisk-estetiska verksamhet konstaterat 
att trots att denna verksamhet har flest deltagare och därmed utgör en stor del av 
den bas som studieförbundens ”vara eller inte vara” vilar på, så har den lägst status 
bland de områden som studieförbunden erbjuder. En av flera förklaringar till detta 
finner Waldén i en referens till Emin Tengströms typografi över olika typer av kun-
skap: vardagskunskap, yrkeskunskap, vetenskaplig kunskap samt konstnärlig kun-
skap.  
 
Vardagskunskapen är den vi alla behöver för att klara vardagen eller var dag. Den 
förväntas att man huvudsakligen lär i informella sammanhang, utanför skolsyste-
met, och den har således en låg status om än den är helt avgörande för vår överlev-
nad. Yrkeskunskapen har en högre status då den inte är allmän utan istället specifik 
och knuten till ett visst yrke. Vetenskaplig kunskap baseras på artikulerad, prövbar, 
systematiserad, ackumulerbar och starkt specialiserad kunskap. Den konstnärliga 
kunskapen är mer mångsidig. Den har inslag av alla de andra. Den liknar den ve-
tenskapliga på det sättet att den utforskar och tolkar verklighet, den har inslag av 
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vardaglig kunskap i det att den har en helhetssyn och baseras på känslor och upple-
velser. 
 
Man kan diskutera hur man bäst definierar dessa olika former av kunskap, men vad 
som i detta sammanhang också kan vara intressant är maktaspekten som Tengström 
lyfter fram. Vilken makt förfogar respektive kunskapsområde över? Den veten-
skapliga kunskapen står högst i kurs. För att öka statusen på det textila området var 
tanken därför att försöka koppla vårt projekt till vetenskaplig kunskap genom att 
göra den textila verksamheten till föremål för forskning och om inte detta skulle 
räcka koppla projektet till den vetenskap som har högst anseende i samhället, den 
naturvetenskapliga. Det var en av anledningarna till att vi valde att gå vidare med 
ett logiskt-matematiskt problemlösande kopplat till det textila. Med hjälp av denna 
nya inriktning fick vi också forskningsmedel vilket vi troligen inte fått om vi enbart 
betonat den konstnärliga kunskapen. 
 
Alloway & Gilberg (1997 i Öhrn 2002) nämner också detta med naturvetenskapens 
överordnade ställning vilket de gör utifrån iakttagelsen att så mycket uppmärksam-
het i form av forskning riktas mot ämnet matematik/naturvetenskap i skolan och 
vad elever presterar i just dessa ämnen. De är inte förvånade att det förhåller sig på 
det sättet då dessa ämnen har en högre status än humaniora i vår västerländska kul-
tur. Öhrn skriver också i sin kunskapsöversikt att det är en kraftig övervikt för 
forskningsprojekt som handlar om matematik och naturvetenskap jämfört med 
språk och samhällsorienterande ämnen. 
 
Waldén (1994) penetrerar också begreppen kunskapssyn och samhällsnytta satt i 
relation till praktisk-estetisk verksamhet. Den kunskap som lärs ut i de praktisk-
estetiska cirklarna är det praktiska intellektets kunskap, överförd genom härmanden 
och exempel. Det är erfarenhetsbaserad förtrogenhetskunskap, men rötter i såväl 
yrkeskunskapen som vardagskunskapen. Om den inte överförs från människa till 
människa kommer den att försvinna. Kvar blir den teoretiska ytkunskap som är 
översättbar till böcker, maskiner och datorer.(s 156). 
 
Waldén vänder på den rådande uppfattningen om vad som normalt inbegripes i ut-
trycket utbildningsklyftor och nämner att idag finns det stora klyftor mellan de som 
behärskar handens arbete och de som bokstavligen är hand-fallna, vilka hon kallar 
praktiska analfabeter. Man skulle kunna sammanfatta Waldéns forskning omkring 
de praktisk-estetiska studiecirklarna med att den låga värdering de åsatts av samhäl-
let är i mycket p g a den rådande kunskapssynen, där den vetenskapliga och teore-
tiska kunskapssynen fått breda ut sig på bekostnad av andra kunskapstyper. 
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3.2.5 Bildning och kunskap 
 
Skolverket gav 1998 ut ett särtryck ur läroplanskommitténs betänkande "Skola för 
bildning" SOU 1992:94. Detta särtryck gavs ut som ett debattunderlag för lärare att 
utgå från när man på varje enskild skola skulle formulera vad som var kunskap. 
Särtrycket innehåller flera delar. En del som ofta citeras är författad av Ingrid Carl-
gren, som diskuterar olika kunskapsformer, fakta, förståelse, färdighet och förtro-
genhet. 
 
Alla dessa olika former kan sägas ha sin givna plats i vårt projekt. De samspelar 
med varandra och utgör i många fall varandras förutsättningar. Kunskap definierat 
som fakta är den enklaste att identifiera för oss men kanske inte den mest använda, 
snarare är det färdighets- och förtrogenhetskunskapen som stått i centrum. I det 
praktiska arbetet får denna en stor betydelse. Förståelse är något vi i vårt senaste 
projekt haft i fokus mer än tidigare, då det handlat om att finna bakomliggande 
principer och grundläggande begrepp för den teknik/matematik barnen just arbetar 
med. 
 
3.3 Olika könsmönster  
 
Vi har i våra olika projekt inte sett några direkta skillnader i intresse för de olika 
textila aktiviteterna utifrån kön. Det är kanske därför vi inte tidigare funderat ut-
ifrån denna infallsvinkel. Vi ser inte heller nu några könsskillnader trots att barnen 
är i skolan. Elisabet Öhrn4. var den som uppmärksammade oss på det faktum att 
pojkar i vårt projekt får tillträde till en domän som vanligtvis är förbehållen kvin-
nor, att pojkarna därmed vidgar sitt kompetensområde. Någon kan då invända att 
det får väl alla pojkar nu när textilslöjd ges för båda könen. Vi menar dock att vårt 
projekt går utöver den traditionella slöjden i det att vi också lyfter fram matemati-
ken. Vi visar att slöjd är mer än att tillverka en sak, slöjd är att tänka kreativt, träna 
problemlösning, sätta det i ett kulturellt sammanhang, i både dåtid och nutid etc. 
 
Med hjälp av en kunskapsöversikt sammanställd av Öhrn (2002), ser vi att merpar-
ten av jämställdhetsprojekten är utformade så att man är mer angelägen att få flick-
or intresserade av typiskt manliga aktiviteter, än det motsatta, att få pojkar intresse-
rade av kvinnliga aktiviteter, speciellt om det innebär aktiviteter riktade mot yrkes-
val. Det är också så att flickors resultat och betyg i matematik jämfört med pojkars 

                                                 
4 Elisabet Öhrn är sedan 2002 vetenskaplig ledare för kollegiet för utbildningsforskning vid Hög-
skolan i Borås. Vårt projekt "Räkna med textil" är knutet till detta kollegium. 
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får mer uppmärksamhet än pojkars betyg i språk jämfört med flickors. Öhrn skriver 
i sin sammanfattning att;  
Studierna i det här avsnittet, handlar betydligt oftare om matematik och naturveten-
skap än om svenska och språk. Ett par internationella referenser ger vid handen att 
detta återspeglar mönstret inom forskningen, dvs. att många studier ägnas det ma-
tematiska och naturvetenskapliga fältet - och frågor om flickors bristande prestatio-
ner/intressen - medan betydligt färre ägnar sig åt läsning och skrivning som är om-
råden där pojkar presterat relativt sämre.(s 71). 
 
Berge (1993), se även inledningskapitlet, diskuterar hur läroplanerna från mitten av 
fyrtiotalet fram tills nu haft som mål att skapa en jämlik skola. Mål som inneburit 
att skolan skall arbeta för att de teoretiska och praktiska arbetena värderas lika och i 
läroplanen från 1969 att också flickor och pojkars arbete och intressen skall jäm-
ställas som lika betydelsefulla för kommande yrkes- och privatliv. Författaren visar 
dock att verkligheten ser annorlunda ut. Varken barn eller vuxna i skolan anser att 
slöjden har lika stort värde som de teoretiska ämnena. På låg- och mellanstadiet är 
slöjden gemensam men på högstadiet får man välja och då återgår i stort sett allt till 
de invanda könsmönstren. Att som flicka då välja trä- och metallslöjd ger betydligt 
högre status än att som pojke välja textilslöjd. Mannen är normen och det manliga 
värderas högre. Detta blir extra tydligt i den påverkan som flickor utsätts för inför 
yrkes- och studieval. Att söka sig mot manliga domäner uppmuntras men sällan det 
motsatta vad gäller pojkar.  
 
Berge analyserar vad som händer i skolan utifrån begreppet makt och hur det kan 
upprätthållas genom två principer. Den ena principen bygger på isärhållning. Makt 
kan lättare upprätthållas om verksamheter hålls åtskilda från varandra. Den andra 
principen bygger på hierarki. En verksamhet sätts som norm och blir på så sätt 
överordnad andra verksamheter. (s 19). 
 
Detta betyder för slöjdens räkning att försöket att göra slöjden obligatorisk för alla 
barn kunde ha inneburit att praktisk och teoretisk kunskap/ämne jämställdes. Att 
låta både flickor och pojkar ha textil och trä- och metallslöjd skulle kunnat innebära 
en jämställdhet mellan könen om det inte vore så att barn och vuxna har andra erfa-
renheter med sig in i skolan. I världen utanför är inte teoretisk och praktisk kunskap 
lika mycket värda och män och kvinnor arbetar inte under samma villkor varken på 
arbetsplatsen eller i hemmen. I Berges slutord lyfter hon fram dessa skillnader och 
säger att så är det och att det är bättre att låta flickor och pojkar få känna stolthet 
över det de kan, men de bör också göras medvetna om det som de saknar. Pojkar 
behöver lära sig att vara lyhörda och mer empatiska, flickor behöver träna sig i att 
våga uttala en åsikt och att stå för den både i skolan och i politiska sammanhang. 
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Om ungdomar fick en möjlighet att utveckla nya kompetenser som är gränsöver-
skridande skulle detta kunna påverka våra traditionella könsroller och därmed ock-
så den maktstruktur som finns i samhället. 
 
3.4 Matematikinlärning 
 
I detta avsnitt behandlas följande; det grundläggande talbegreppet, ett försök med 
att integrera bild och svenska i matematikundervisningen, hur en didaktisk ämnes-
teori i matematik håller på att utvecklas samt pedagogers uppfattningar av grund-
läggande matematikundervisning. 
 
3.4.1 Grundläggande talbegrepp 
 
Marit Johnsen Höines (1990), med lång egen erfarenhet som lärare, visar med sina 
forskningsresultat att barn måste få ett språk för matematiken. Det är pedagogen 
som skall organisera mötet mellan elevens språkvärld och teorins språkvärld, då 
eleven behöver stöd i detta. Det matematiska symbolspråket förefaller svårare att 
tillägna sig än det skriftliga. Varför är det så, undrar hon? Kan det bero på att över-
sättningsledet från språk av första ordningen, där barnet skriver ner direkt och utan 
några regler vad det vill förmedla, ges mer utrymme i skriftspråket? Skriftspråket är 
från början ett symbolspråk som byggs upp av symboler av andra ordningen, men 
där finns detta översättningsled, det muntliga språket. Samma naturliga översätt-
ningsled finns egentligen också vad gäller det matematiska språket, men där är sko-
lan för snabb att införa symbolspråket av andra ordningen. Johnsen-Höines har 
själv kursiverat följande: 
 
En konsekvens av detta måste vara att vi inför symbolskrivning (av traditionellt 
slag) alldeles för tidigt i dagens skola. Vi bör lägga större vikt vid muntligt arbete 
med matematiska uppgifter på så sätt att vi tillsammans med eleverna bygger upp 
symbolspråket på ett mer medvetet sätt.(s. 97). 
 
Höines anser att barnen också skall möta ett historiskt perspektiv för att förstå tal-
begreppets utveckling. Matematikens historia stämmer till vissa delar med barns 
matematiska utveckling i det utvecklingen går från handens fingrar till streck, till 
gruppering om exempelvis tre eller fem, den går från det konkreta till det abstrakta. 
Som exempel ges Mayafolket i Mellanamerika som hade grundtalet 20 istället för 
vårt 10-talssystem. När man som vuxen tvingas in i samma situation som barnen 
när de ställs inför ett nytt sätt att tänka, förstår man bättre hur barn känner sig när 
de möter vårt formella talsystem. Det osynliga blir därmed synligt. 
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De barn som ingått i våra tidigare projekt, i åldern sex till sju år, var inne i den fas 
då de måste behärska vad som Neuman (1997) kallar tal i egentlig mening. 
”Att förstå räkning betyder att man har insett att man i räkningen knyter ett 
räkneord till vart och ett av de räknade objekten. Genom den ett-till-ett kor-
respondens mellan räkneord och objekt barn då upplever formar de sin första 
upplevelse av något vi kan kalla tal i egentlig mening”. (s 11). 
 
Enligt Neuman räknar inte små barn om de säger: Ett, två, tre, HOPP, när de exem-
pelvis hoppar i vattnet. Det är en ramsa likt Ole dole doff. De kan skilja mellan små 
antal som 2 och 3. Två knyts till ett par och tre till grupper om tre. Vår förhoppning 
har varit att förskolebarnen genom att handskas och experimentera med konkret 
material i en situation där de dessutom uppmuntras att tillverka något som skall 
uppfylla en specifik praktisk funktion, stimulerats i sin utveckling av talbegreppet.  
 
Kronqvist & Malmer (1993) anser att introduktionen av matematikens skriftliga 
symbolspråk bör vänta till barnen har begreppen klara för sig. Detta översättnings-
arbete från räknehändelsen, via det muntliga berättandet, till det kortfattade mate-
matiska symbolspråket är ett mycket stort arbete. Det är lätt att genvägar blir sen-
vägar. Författarna önskar att lärare verkligen skall våga anslå denna tid som behövs 
för handlingsmatematik och muntlig matematik för att barnen skall ha utvecklat en 
stabil grund. 
 
3.4.2 Didaktisk ämnesteori i matematik 
 
Wiggo Kihlborn (1997), lärarutbildare, har under många år forskat kring och byggt 
på en didaktisk ämnesteori i matematik. Hans erfarenhet är att undervisningen, för 
blivande lärare i matematik, ofta byggt på muntlig tradition. Det har inte funnits bra 
litteratur på svenska. Kihlborns avsikt med denna ämnesteori för matematikdidak-
tik är att hjälpa lärare att få ett redskap för att kunna förstå barns tankar och därmed 
kunna hjälpa barnen att bygga upp ett matematiskt kunnande. Skolans undervisning 
bör utgå från forskning om barns lärande och matematikens historia såsom den ut-
vecklats under årtusenden. I denna utveckling kan barnen se hur matematiken for-
mats från det enklaste med att rita ett streck för varje föremål till var vi befinner oss 
idag. Genom att studera äldre former får både barn och pedagoger en uppfattning 
om hur komplicerade dessa system är, Greklands främsta matematiker lyckades 
inte uppfinna något effektivt talsystem. Detta anser Kihlborn kan ge barnen en in-
sikt i att matematik är något föränderligt, vad som betraktas som effektiva lös-
ningsmetoder idag, kanske inte är det imorgon.  
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Barn har innan de kommer till skolan en förförståelse av vad räkna är. De behärskar 
tal och räkneregler men ibland behöver de "byta upp sig" till en mer användbar 
modell. När denna konkreta modell- konkret förankrad teori - inte räcker till utan 
behöver stramas upp och närma sig matematikens vedertagna modell har barnen 
ofta kommit upp på högstadiet. Enligt Kihlborn sker detta i samband med att bar-
nen möter multiplikation av rationella tal och subtraktion av negativa tal. Nu är det 
inte längre möjligt att utgå från konkret förankrad teori. Utan kunskap om barnens 
logik kan läraren vare sig förstå eller hjälpa barnet vidare. 
 
Kihlborn har uppfattningen att barn måste automatisera vissa räkneoperationer för 
att kunna bli säkra i matematik. En sådan operation som bör vara automatiserad är 
att kunna alla 10-kamrater, alla tal som sammanlagt blir tio. Barnen behöver också 
kunna se att exempelvis talen 15 och 75 kan gälla för olika mätetal, såsom rymd-
mått, längdmått, gradtal etc., beroende på i vilket sammanhang man utför sina ope-
rationer. Han varnar liksom många andra forskare för att börja för tidigt med an-
vändandet av specifika termer, de måste bygga på barnens eget språk, det språk de 
använder för att erövra sin kunskap.  
 
3.4.3 Uppfattningar av grundläggande matematikundervisning 
 
Sonja Kihlström (1998), har intervjuat förskollärare om hur de ser på sin yrkesroll 
ur ett pedagogiskt perspektiv, detta i avsikt att synliggöra det pedagogiska innehål-
let i arbetet. En del av denna studie analyserar hur förskollärare agerar för att lära 
barn antalsuppfattning, vilka olika attityder de intar. Som direkt svar på frågan om 
de lär barn att räkna, anger några att de aldrig arbetar med antal. Dock får Kihl-
ström, genom vidare frågor fram att alla förskollärare i praktiken låter barnen räk-
na. Skillnaden är vilken inställning de har, dessa kan karaktäriseras med hjälp av 
följande uttryck: 
 
- Att fånga: vilket betyder att förskolläraren är beredd att räkna med barnen när 

tillfälle ges, när man skall duka ut tallrikar, antalet skor i tamburen etc. 
 
- Att göra: man tar upp räkning oreflekterat, används som ett medel för att uppnå 

något annat som exempelvis social gemenskap, man räknar hur många barn det 
är i samlingen och på det sättet skapar en gruppkänsla 

 
- Att planera: förskolläraren har planerat in matematikundervisning exempelvis 

affärslek med räknestavar eller kulram eller så har förskolläraren medvetet pla-
nerat att utnyttja dukningssituationen som ett inlärningstillfälle. 
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En forskare som undersökt vilka olika uppfattningar som pedagoger har om hur 
barn lär sig grundläggande matematik, är Karin Fejde (1998). Utgångspunkt för 
forskningen är hennes egen erfarenhet som förskollärare och lärarutbildare. Hon 
har genom åren lagt märke till sina kollegors tveksamhet till matematikundervis-
ning i förskolan. Detta var upprinnelsen till ett projekt som kom att innefatta både 
förskollärare och grundskollärare. De frågeställningar hon utgick från var:  
 
• Vilka uppfattningar finns om förskolans respektive lågstadiets matematikunder-

visning? 
• Hur uppfattas elevernas matematiska förmåga och vad har pedagogerna själva 

för uppfattning av matematiska begrepp? 
 
Mycket kort kan man sammanfatta hennes resultat med att säga att båda lärarkate-
gorierna anser att matematikförmågan är något medfött, vilken således inte går att 
påverka så mycket. Det man möjligtvis kan göra är att öva upp den, först via den 
repetitiva ”ramsräkningen” och sedan de fyra räknesätten. Själva förståelsen, tan-
keprocesserna kan man däremot inte öva. Vad som kan utläsas av Fejdes resone-
mang är att hon anser att barnen behöver uppmuntras att kunna tänka på olika sätt. 
Hon ser det problematiskt att pedagogerna inte uppfattar matematik utifrån mate-
matikämnets vetenskapliga struktur. Man hänvisar inte till sina egna eller barnens 
föreställningar om matematiska symboler, begrepp eller relationer, det matematisk 
- logiska tänkandet, matematikens språk och grammatik.  
 
Ahlberg (1996 i Öhrn 2002), visar i ett projekt omkring förändrad matematikun-
dervisning i år 3 att alla barn vann framgång genom följande metod. Barnen fick 
lösa olika matematikproblem genom att både räkna, tala och skriva. Dessutom skul-
le de ta del av varandras lösningar, diskutera dem och fundera över hur andra tänk-
te. Matematikämnet integrerades på så vis med ämnena svenska och bild. Försöket 
pågick i tre klasser vilka jämfördes med tre kontrollklasser. I ett upplägg med för- 
och eftertest visade det sig att försöksklasserna lyckades bättre än kontrollklasser-
na. Vad som var särskilt intressant var att svagpresterande flickor var den grupp 
som vann mest på denna metod, vilket Ahlberg tror beror på de många tillfällen till 
kommunikation som gav flickorna en möjlighet att synas och ytterligare kan denna 
grupps motivation förstärkts genom att tävlingsmomentet tonades ner. 
 
Det arbetssätt vi har i vårt textil-matematikprojekt liknar till många delar detta pro-
jekt. Barnen arbetar enskilt men delar ofta med sig av sina lösningar, då de går runt 
och ser på hur andra gör, allt är ju synligt i ett praktiskt arbete. Man tittar exempel-
vis på varandras förslag till mönster, på vilka olika sätt man syr samman kvadrater 
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och trianglar eller hur man väver. Läraren handleder alla till ett godtagbart resultat, 
barnen lyckas, fast på olika sätt, till vilket vi återkommer i resultatkapitlet.  
 
3.4.4 Matematikundervisning för äldre elever 
 
Öhrn (2002) refererar till en studie av Boaler (1997). Två undervisningrupper på 
två olika engelska skolor, en med traditionell matematikundervisning, nivå-
grupperad och en med mer projektorienterad upplagd undervisning där eleverna 
arbetade självständigt och uppmuntrades att lösa problem på olika kreativa sätt och 
diskutera dem med varandra och med läraren. De skulle också skriva om hur de 
tänkt. Flickorna i den traditionella undervisningssituationen hade jämfört med poj-
karna sämre resultat på slutexaminationerna vilket inte var fallet i den andra, där 
flickor och pojkar hade i stort sett samma resultat. Staberg (1997 i Öhrn 2002) visar 
i sina studier av svenska skolor att flickor både på högstadiet och på gymnasienivån 
efterlyste "sammanbunden kunskap", med det menade flickorna kunskap i ett sam-
manhang och med verklighetsanknytning 
 
3.5 Läroplanerna för förskolan och grundskolan 
 
Att vi valt att ta med läroplanerna för förskolan och inte enbart för förskoleklassen 
och grundskolan är för att projektet har sin grund i förskolans verksamhet och i för-
skoleklassen. Mycket av det som skrivs i respektive läroplan är också av gemen-
samt intresse.  
 
3.5.1 Förskolan närmare sig skolans värld 
 
Vår utgångspunkt har från början varit att barn skall ges möjlighet att uttrycka sig i 
fria textila tekniker, som en del av i första hand förskolans verksamhet men på se-
nare tid även skolans. Den tidigare verksamheten har stått på två ben, dels ett som 
kan beteckna det fria skapandet och fantasin, dels ett som varit själva den textila 
traditionen, tekniken och materialet. I det andra projektet fick vi ytterligare ett ben, 
problemlösning sett ur en matematisk-logisk synvinkel. Detta tredje ben innefattar 
då också ett närmande till skolans värld, till det mer formella lärandet. I vårt tredje 
och senaste projekt är, som tidigare skrivits, verksamheten förlagd till skolan. 
 
I förslaget till läroplan för förskolan, SOU 1997:157, talas om ett gemensamt peda-
gogiskt synsätt. 
 
Barns som får pröva sina tankar och teorier i ett utforskande arbete och upptäcka att 
de förstår vill lära sig mer. Genom att barnen får möjlighet att utveckla sitt självför-
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troende och sin lust att lära kan förskolan lägga en god grund för ett fortsatt livs-
långt lärande. ( s 54) 
 
För oss handlar det om flera saker. Vårt förhållningssätt till barnen är att det är bar-
nen som skall vara i fokus och inte pedagogen. Miljöns utformning är viktig, i da-
gens alltmer datoriserade samhälle finns en uppenbar risk att förskolor men fram-
förallt skolor kontoriseras, istället för att låta klassrummen utformas såsom en 
verkstad, ateljé eller laboratorium.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan (1999) har, på uppdrag av Skolverket, skrivit 
om hur de nya tankarna i läroplanen för förskolan (Lpfö 98) skall kunna omsättas i 
praktiken. När förskolan 1998 fick sin första läroplan blev den en förordning, den 
är alltså tvingande till skillnad från tidigare allmänna råd och rekommendationer 
om hur verksamheten vid förskolorna skulle bedrivas. Förskolan för barn mellan 1 - 
5 år är ingen skolform såsom förskoleklassen. Man har inga individuella kun-
skapsmål, betyg eller omdömen, men dock mål att sträva mot. Verksamheten skall 
dokumenteras så att det går att utvärdera densamma. Hur man skall nå målen finns 
det inga konkreta förslag på. Det skall pedagogerna själva formulera i sina lokala 
arbetsplaner.  
 
Pramling Samuelsson och Sheridan skriver vidare att målbeskrivningen i stort är 
densamma som i skolan men att förskolan aldrig organiserat verksamheten i äm-
nen. ”Vi måste bevara vårt temaorienterade arbetssätt och integrera innehållet i det-
ta. Temat är förskolans hjärta och skall så förbli!” (s 24). 
 
3.5.2 Nationella och lokala kursplaner  
 
I de nationella kursplaner som finns för grundskolan i ämnet matematik har vi fast-
nat för det som står om att utbildningen skall utformas så att eleverna förstår värdet 
av att behärska grundläggande matematik och får tilltro till sin förmåga att lära sig 
och använda matematik (s 51 Skolverket; kursplaner och betygskriterier). I dessa 
framhävs även betydelsen av utveckla elevernas problemlösningsförmåga. Här skil-
jer man på de problem som kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer 
och de problem som inte har någon direkt anknytning till den konkreta verklighe-
ten. En uppdelning som även Kihlborn (1997) lyfter fram och diskuterar i ljuset av 
barns intuitiva uppfattning om matematik och deras konkret förankrade teori som 
en tillräckligt bra strategi på lägre stadier i skolan.  
 
Kursplaneskrivningen ger, liksom många forskare, den historiska förankringen en 
given plats i undervisningen, en förankring som skall ge eleverna en annorlunda 
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uppfattning än den gängse, att matematik är ett färdigutvecklat ämne. När det gäller 
ämnets uppbyggnad och karaktär skriver Skolverket att matematikens begrepp och 
metoder behövs för att kunna uppfylla mål i andra ämnen. Eleverna skall ges möj-
lighet att kommunicera med hjälp av matematik, då gärna i ett öppet sökande efter 
förståelse och nya insikter.  
 
De lokala kursplanerna skrivna av lärare i projektets kommun följer i stort de över-
gripande kursplaner som just beskrivits. Det som skiljer är att man mer i detalj går 
in på vad barnen skall kunna, uppdelat för de tre traditionella skolstadierna. För 
lågstadiet inklusive förskoleklass är det de fyra räknesätten, mätningar och enheter, 
geometri de enklaste formerna, algebra och funktioner i de första åren enbart sym-
boler, och när det gäller statistik och sannolikhetslära för de första åren föreslår 
man stapeldiagram och temperaturtabeller. Vårt textil-matematikprojekt berör alla 
dessa områden. De lokala kursplanerna är, när det gäller själva innehållet i och 
lämpliga metoder för undervisning i matematikämnet, mycket kortfattat formulera-
de. De ger inte mycket vägledning för uppläggning av undervisningen men de ger å 
andra sidan stor frihet att kunna lägga upp den på valfritt sätt.  
 
Om man läser inledningen till kursplanerna för slöjd, de är gemensamma för trä 
och metall samt textil, står att: 
 
Ämnet skall främja elevernas självständighet, ansvar och förmåga att lösa problem. 
Detta sker genom att eleverna utifrån egna idéer, får planera och genomföra hela 
processen fram till en färdig slöjdprodukt. Att se arbetet växa fram och ta form ger 
eleverna arbetsglädje och tillfredsställelse och får dem att känna tilltro till den egna 
förmågan.(s 71). 
 
Detta stämmer väl med hur vi arbetat inom projektet. I ett praktiskt arbete finns 
möjligheten till detta förutsatt att man kan ge eleverna den tid och den handledning 
som krävs. I kursplaneskrivningen nämns också att slöjden stimulerar begrepps-
bildning och då särskilt i matematik, och man pekar på det mest uppenbara som 
storleksuppfattning och geometri, men i problemlösningarna för att kunna genom-
föra ett praktiskt arbete finns så mycket mer av matematiken, vilket vi återkommer 
till i resultatkapitlet. 
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3.6 Sammanfattning  - utgångspunkter för projektet 
 
I denna sammanfattning ges i punktform en översikt över de teorier och forsknings-
resultat som betytt mycket för, eller ligger i linje med, vårt arbete med barn-textil-
matematik.  
 
• Om barn uppmuntras att reflektera över sitt arbete, innehållet och hur de lär sig, 

blir barnen inte bara medvetna om hur man lär sig utan också bättre på att lära 
sig nytt. 

 
• Två olika typer av kunskap; den empiriska, knuten till det vi kan observera med 

våra sinnen och den teoretiska, inte gripbar på samma sätt utan erhålls via våra 
tankar utifrån förståelse om ett fenomen, exempelvis fotosyntesen. 

 
• Barns tillverkande av modeller inför ett nytt arbete uppmuntrar dem att röra sig 

mellan en abstrakt bild av verkligheten och en konkret upplevelse av densamma. 
 
• Undervisning i matematik som innebär att barnen löser problem genom att både 

räkna, skriva, rita och diskutera i grupp stimulerar svagpresterande flickor mest 
men alla kategorier av barn vinner på det. 

 
• Matematiskt symbolspråk förefaller svårare att tillägna sig än skriftligt varför 

skolan bör vänta med de formella symbolerna tills barnen har etablerat en väl 
fungerande taluppfattning. 

 
• Skolans matematikundervisning bör utgå från forskning om barns lärande och 

matematikens historia såsom den utvecklats genom tiderna. 
 
• Pedagoger uppfattar ofta inte matematik utifrån matematikämnets vetenskapliga 

struktur, de talar inte om sina egna eller barnens föreställningar om matematiska 
symboler, begrepp eller relationer. 

 
• Barnens arbete med textil kan analyseras utifrån Fröbels tre begrepp; livsform, 

skönhetsform och kunskapsform. 
 
• Estetik som kunskapsform innebär en upplevelse via känslor och reflektion över 

sinnesintryck, inte enbart ett registrerande av världen. Barn behöver hjälp av ut-
trycka detta. 
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4. VAL AV METOD 
 
4.1 Att förändra en verksamhet 
 
Vårt projekt har växt fram ur en önskan från förskollärarutbildningen vid Högsko-
lan i Borås att förnya den textila verksamheten inom förskolan. Det var ett uttalat 
önskemål om att påverka och förändra. Susanne Björkdahl Ordells roll som initia-
tivtagare blev efterhand till projektledare när externa medel söktes. Val av metod 
följde denna utveckling, från att ha varit ett utvecklingsarbete har detta sista projekt 
också innehållit ett försök till att mer systematiskt undersöka vad i de textila aktivi-
teterna som uppmuntrar barn att förstå matematiska begrepp och problem och vilka 
former och arbetssätt som stimulerar den kreativa processen. 
 
Professor Gunni Kärrby har varit vetenskaplig ledare för våra tidigare projekt i för-
skoleklass. Hon har där uppmärksammat oss på betydelsen av att medvetet stimule-
ra barns förmåga att röra sig mellan en abstrakt bild av verkligheten och den kon-
kreta verkligheten. Detta var upprinnelsen till att låta barnen göra en modell, ett 
mönster innan själva det praktiska arbetet tog vid. Vi har också fortlöpande diskute-
rat olika metoder för att utvärdera projektet. 
 
4.2 Datainsamling och dokumentation 
 
De metoder vi använt för att samla in underlag för utvärdering och analys av det vi 
gjort har varit följande; inspirerade av etnografiska metoder blev dagboken viktig 
för att följa projektets utveckling. Gerd Eldholm har konsekvent genomfört dag-
boksskrivandet. Efter varje torsdag med textil, har hon på detta sätt dokumenterat 
och reflekterat över verksamhetens arbetssätt och innehåll i relation till vad barnen 
gjort. Vi har sedan tillsammans diskuterat utifrån dessa anteckningar och på så sätt 
fortlöpande utvärderat och utvecklat projektet. Gerd har också dokumenterat aktivi-
teterna med hjälp av foton, vilka använts i gruppsamtal med barnen. Dessa samtal 
har spelats in och använts för analys av resultaten. De har även blivit till väggtid-
ningar som beskriver barnens tankar om det de lärt.  
 
Susanne Björkdahl Ordell har varit ansvarig för den mer övergripande rapporte-
ringen till anslagsgivarna. I detta senaste projekt har hon lagt tyngdpunkten på att 
intervjua och testa barnen fortlöpande under hela läsåret. Under våren har hon ock-
så aktivt deltagit i själva verksamheten då hon initierade vävmomentet. 
 



   

29 

4.3 Synliggöra projektet 
 
Ytterligare en metod för att synliggöra verksamheten har varit arbetet med en ut-
ställning på Textilmuséet i Borås. Inför denna utställning sammanställdes nya 
väggtidningar som innehöll många av barnens egna texter. Utställning visade även 
upp den rika variation som fanns bland barnens alla alster. Inför utställningen gjor-
de Högskolan en broschyr i färg som beskrev projektets inriktning och omfattning. 
Utställningen blev den "grand finale" som avslutade årets arbete. Uppmärksammad 
av alla föräldrar och släktingar, besökare på muséet samt i föreläsningar för studen-
ter vid högskolans lärarutbildning. Borås Tidning skrev en artikel. Tidigare hade 
både lokal- och rikspress uppmärksammat projektet.  
 
4.4 Forskningsetik 
 
Det är viktigt att barn och föräldrar blir informerade om vad ett sådant här projekt 
innebär i fråga om innehåll men även att deras barn kan komma att finnas med i en 
skriven text som är offentlig. Vi informerade därför alltid vid första föräldramötet 
på hösten och bad då också föräldrarna att fundera över om de ville att deras barn 
skall finnas med i eventuella rappporter. Vi talade då om att inga namn skulle fin-
nas med i texterna men om vi använde foton, kunde man naturligtvis känna igen 
barnet. Om de ville godkänna, vilket kallas informerat samtycke, enligt de forsk-
ningsetiska regler som givits ut av Humanistisk - samhällsvetenskapliga forsk-
ningsrådet, numera Vetenskapsrådet, bad vi dem skriva på en skriftlig försäkran 
som gav oss möjlighet att redovisa projektet i både text och bild. I detta senaste fall 
har alla barn varit med redan i förskoleklassen, men vi bad föräldrarna att skriva på 
en ny försäkran för detta projekt. Alla föräldrar har givit sitt tillstånd. 
 
4.5 Genomförande 
 
Projektet har genomförts med femton barn, nio flickor och sex pojkar. Den officiel-
la projekttiden var september 2001 till mars 2002, sammanlagt sju månader. Vi 
startade dock redan i augusti och hade utställningen på Textilmuséet i början på 
maj. Gerd Eldholms del i projektet motsvarade 20 procent av hel tjänst och Susan-
ne Björkdahl Ordells 40 procent. Projektet hade, liksom tidigare år, torsdagarna 
vikta för textilt arbete vilket innebar att barnen i princip kunde arbeta ostört under 
en hel dag. Det kunde bli många barn som krävde handledning, för att lösa detta tog 
Gerd Eldholm tjänstledigt motsvarande 20 procent, en dag. Motsvarande tid var 
hon projektanställd. Under denna tid kunde skolan anställa en vikarie som gick in i 
klassen motsvarande tid. Ofta tog denna person med sig halva gruppen ut och läm-
nade då en grupp på sju, åtta barn i klassrummet, lagom för Gerd att arbeta med. 
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Susanne Björkdahl Ordell valde detta år att huvudsakligen ägna sig åt att dokumen-
tera verksamheten. Det betyder att hon står för stora delar av det som skrivs i denna 
rapport. När det står jag, syftar detta på Susanne. 
 
Under läsåret har vävningen varit dominerande så till vida att vi ägnade mest tid åt 
denna som en enskild aktivitet räknat. På hösten var det flera olika aktiviteter men 
framförallt lapptäckstavlor med geometriska mönster. Arbetet löpte parallellt med 
att barnen också tillverkade sin egen tyglåda för att förvara textila arbeten i. De 
broderade sitt namn, både fritt och i korsstygn. De tovade också rymdgubbar, 
byggde rymdlandskap och sydde sina stjärntecken under temat rymden som försig-
gick den senare delen av höstterminen. 
 
Att vi valde dessa aktiviteter och inte virkning och stickning som är vanliga textila 
tillverkningstekniker beror på två saker. Dels är virkning och stickning svåra tekni-
ker för yngre med ännu inte utvecklad finmotorik, detta gäller oftast pojkar, dels 
ville vi bygga vidare på de tekniker som redan var kända för barnen för att ge dem 
en chans att utvecklas och ge barnen den tillfredsställelsen att kunna behärska en 
teknik. Detta är nödvändigt för att kunna gå vidare och vara mer kreativ i sitt ska-
pande. Den enda aktivitet som inte var känd för barnen var vävandet i vävstol, de 
har dock vävt mycket i ram, men det är delvis en annan teknik.  
 
Ett diagnostiskt test som ges ut av Skolverket och kallas "Diagnostiskt material i 
matematik för skolår 2"5 gavs till klassen och till en parallellklass för jämförelse, en 
s.k. kontrollgrupp. Testet genomfördes som ett för- och eftertest. Att vi valde att 
använda detta är främst för att det innehöll många uppgifter som passade för vår 
verksamhet. Det var uppgifter om avbildning och geometriska mönster, om mät-
ning samt om logik och kreativitet. Ett urval av fem uppgifter gjordes.  
 

                                                 
5 Det finns numera ett reviderat material men vi har använt det ursprungliga från 1996. 
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5. VÅRA RESULTAT 
 
Detta kapitel innehåller olika delar, där vi beskriver och analyserar de aktiviteter 
som genomförts. Barnen har arbetat med flera olika textila tekniker under läsåret. 
Tekniker som de också tränat under det år som de ingått i det tidigare projekt då 
som förskoleklass. År 1 var projektet inte finansierat och barnen gjorde då bara en-
staka textila aktiviteter. 
 
Som nämndes i föregående kapitel var vävningen den dominerande aktiviteten då 
vi ägnade mest tid åt denna som en enskild aktivitet räknat, det pågick hela vårter-
minen. På hösten var det flera olika aktiviteter men framförallt lapptäckstavlor med 
geometriska mönster. Arbetet löpte parallellt med att barnen också tillverkade sin 
egen tyglåda för att förvara textila arbeten i. De broderade sitt namn, både fritt och i 
korsstygn. De tovade också rymdgubbar, byggde rymdlandskap och sydde sina 
stjärntecken under temat rymden.  
 
Kapitlet innehåller också en analys av det diagnostiska test som gavs till eleverna 
vid början och slutet av läsåret. Diagnosen ges ut av Skolverket och kallas "Dia-
gnostiskt material i matematik för skolår 2".  
 
Kapitlet börjar med en kort repetition av vad vi menar med grundläggande princi-
per i allmänhet, de därpå följande avsnitten tar mer specifikt upp vad som vi utifrån 
observationer och intervjuer funnit vara grundläggande textila och matematiska 
principer för just det momentet. 
 
5.1 Grundläggande principer – textil och matematik 
 
I tidigare kapitel har vi skrivit att vi använder begreppet grundläggande principer, 
grundläggande kunskap på samma sätt som Davydov (i Diderichsen, Raböl Hansen 
och Thyssen 1994), vilken skiljer på två olika typer av kunskap, den ena benämnd 
empirisk den andra teoretisk. Den empiriska får barnen genom att iaktta och erfara 
omgivningen direkt. Den teoretiska kunskapen bildas då barnen kan se bakom det 
direkt observerbara och förstå tingens inre egenskaper, det principiella eller grund-
läggande. De två kunskapsformerna är beroende av varandra, utan någon empiri är 
det svårt för barn att bygga teori.  
 
Skolan beskylls ofta för att vara för teoretisk, men enligt Diderichsen m fl är skolan 
inte särskilt teoretisk i mening att hjälpa eleverna att utveckla teoretiska begrepp. 
Skolan favoriserar istället de empiriska begreppen och kunskapen. Man ger många 
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praktiska exempel men man presenterar inte teoretiska modeller för barnen att kun-
na utveckla sitt tänkande omkring olika begrepp och själva formulera grundläggan-
de principer, dessa principer som vi funnit har avgörande betydelse för senare till-
lämpning och påbyggnad av all typ av kunskap. Har barnen förstått vad som är det 
grundläggande för att kunna förstå och lösa ett problem kan de också gå vidare utan 
ständig handledning. 
 
För att ta ett exempel. Barnen hade vävt i sina små vävramar så många gånger att vi 
trodde att de kunde väva. När de sedan skulle väva ett motiv en s.k. bildväv blev 
det problem. Varför? Jo många barn hade inte förstått vävningens grundläggande 
princip och vi som pedagoger hade inte heller uppmärksammat dem på detta. Den 
grundläggande principen är att binda trådar. Ett lodrätt system av trådar möter ett 
vågrätt, varp respektive inslag. För att kunna väva oregelbundna mönster, där in-
slaget rör sig mer fritt än när barnen väver en liten rektangulär matta, måste man 
kunna se när inslaget skall gå över respektive under en varptråd. Detta att gå under 
och över en varptråd med inslagsgarnet innebär att trådarna binds.  
 
5.2 Höstens arbete  
 
Under höstterminen 2001, genomförde vi flera olika textila aktiviteter. Vi ger först 
en kort överblick och därefter följer, för varje aktivitet, en beskrivning av barnens 
arbete samt vilka grundläggande principer som arbetet vilar på. Barnen har oftast 
behövt använda mer än en torsdag till att förfärdiga sina alster. Om möjlighet fun-
nits, och det har det oftast, har de kunnat arbeta på annan tid under veckan och även 
ibland på raster. 
 
Höstterminen började med att barnen sydde "Tio-kamrater" en idé Gerd fick vid ett 
studiebesök på Navet i Borås. Navet är ett s.k. science-centre. 
 
Barnen behövde en låda att förvara sina textila alster i. De färgade då in egna tyger 
och klädde skokartonger med. 
 
Kvadrater och trianglar i olikfärgad kartong laminerades och användes dels till att 
lägga bokstäver med, barnens initialer, till namnskyltar i form av korsstygnsbrode-
rier, dels för att förbereda höstens stora aktivitet, lapptäckssömnad. 
 
Arbetet med lapptäckstavlor var en ständigt pågående syssla. Det tog många tim-
mar för varje barn och sammanlagt hela hösten för alla att bli klara. 
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Rymdtemat startade efter novemberlovet och innehöll vad gäller det textila, tovning 
av rymdgubbar och ett rymdlandskap samt stjärnbilder i form av broderi. 
 
För att göra barnen uppmärksamma på att de lär sig många nya saker har Gerd som 
vana att be barnen att i en skriftlig berättelse tala om vad de lärt, hur de gått tillvä-
ga. Hon använder sig av ett A:4 ark som har den övre halvan olinjerad. Där kan 
barnen göra en skiss av hur produkten ser ut och sedan i ord beskriva tillväga-
gångssättet, ett moment som vi hoppas förstärker inlärningen genom att det tvingar 
barnen att tänka efter hur de faktiskt arbetat. Det blir då också en god språklig trä-
ning i att kunna förklara för någon annan hur man gjort och formulera detta i skrift 
när man bara är åtta år. Denna form av dokumentation upprepades vid varje aktivi-
tet. 
 
5.3 Tiokamrater 
 
5.3.1 Grundläggande principer 
 
Den grundläggande principen för att kunna sy tio-kamraterna, vilket innebär att 
man fogar samman alla tal som bildar summan tio, är att man behärskar det grund-
läggande talbegreppet. Flera forskare påpekar vikten av att barnen senare automati-
serar vissa räkneoperationer, så att de exempelvis kan känna igen alla tal som blir 
tio. Barnen syr diagonalt från en kant till en annan, se bild. En grundläggande "god 
regel" i textil är att man inte gör för långa hopp på baksidan när man broderar. Bar-
nen fick ofta vända på arbetet för att se hur de skulle effektivisera dragandet av trå-
den. 
 
5.3.2 Aktivitet 
 
Talen var från 0 - 10 och löpte runt en kvadrat, alla barn klarade i princip att slutfö-
ra denna uppgift utan hjälp. Det man behövde var starthjälp att förstå hur uppgiften 
var uppbyggd. I sättet att sy bildas ett mönster som mycket liknar konstverk av 
Naum Gabo, konstnär från tidigt 1900-tal. Verken omtalas i en bok av Kristin Dahl 
(1997) där hon även berättar om olika matematiker och deras modeller. Inlednings-
vis skriver hon att matematikens lösenord är mönster och visar hur matematiska 
modeller ofta bildar mönster, mönster som många gånger är estetiskt tilltalande. 
 
Gerd har tidigare låtit dessa barn arbeta med s.k. sykort. Det innebär att man syr i 
kartong. Det är ofta det första barn syr i förskolan. Gerd skriver i sin dagbok att 
barnen har ett gott handlag vad gäller att sy, de vet hur hårt de kan dra tråden utan 
att tyget eller i detta fall pappret veckar sig.  
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Vi syr ”tio-kamrater” 
 
Barnen sydde med olika färger mot olika bakgrund, rutpappret dras bort och under 
finns färgad papp. Resultatet blev en fascinerande samling små konstverk vilka 
hängdes ute i korridoren för allmän beskådan. Gerd brukar, liksom de andra lärar-
na, hänga ut barnens olika alster i korridoren. När barnen gjort något i textil brukar 
de få uppmärksamhet av både barn och vuxna som passerar. Som avslutning på ak-
tiviteten fick barnen också i skrift tala om hur de gått tillväga. 
 

Gerd skriver i sin dagbok den 30 augusti 2001 
 
Alla var sugna på att sy. De klarade detta mycket bra, det enda proble-
met är att fästa och byta tråd, det är inte lätt på kartong så det fick jag 
hjälpa dem med. Barnen kunde hela tiden kontrollera att de sydde rätt 
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genom att alla trådarna skulle bli talet 10. Förhoppningsvis skall nu alla 
ha klart för sig vilka 10 – kamraterna är. 

 
5.4 Textillådan 
 
5.4.1 Grundläggande principer 
 
Vilka grundläggande matematiska och textila principer kan tillämpas i aktiviteten 
"textillådan"? Den mest uppenbara matematisk principen här är uträknande av om-
krets samt begreppen höjd respektive bredd. En textil princip är sömsmån. Om man 
sammanfogar två tygstycken med en söm måste man lägga till för sömsmån. I detta 
fall limmade barnen fast tyget på lådan men det behövde gå omlott några cm för att 
se snyggt ut, vilket kan betecknas som sömsmån. Kanten på lådan behövde också 
kläs runt vilket fick läggas till det mått man skrivit upp som höjd på lådan. Bredd är 
ett annat begrepp barnen skall behärska, när används höjd respektive bredd. Om 
projektet varit riktat mot äldre barn hade begreppet volym kunnat utvecklats, hur 
mycket rymmer en låda? 
 
5.4.2 Aktivitet 
 
Barnen ville gärna ha någonstans att förvara sina olika textila alster i. Det var inte 
givet vad det skulle vara. Vi funderade och kom på att en låda vore bra, en kasse 
har de redan sytt, och en tygpåse har de för frukten, så varför inte en låda. Men det 
fick ju vara något estetiskt tilltalande med denna låda. Barnen är vana vid att färga 
in sina egna tyger med textiltrycksfärger som är tjockflytande och stryks på tyget 
med hjälp av roller eller svampar. Det ger ett tyg som blir mönstrat, melerat och 
ofta väldigt vackert. De vet också hur de skall blanda olika färger, då tryckfärgerna 
bara finns i grundfärgerna rött, gult och blått samt svart och vitt. Gerd var med och 
hjälpte barnen att klä sina skokartonger som de haft med sig. De använde sig av tyg 
som de färgat in i våras.  
 

Gerds dagbok den 6 september 2001 
 
De skulle börja med att mäta omkretsen på lådan. Då var frågan: Vad är 
omkrets, och hur mäter man den? Vilken sida av måttbandet är det man 
använder? När dessa problem var lösta skrev de upp måttet på ett pap-
per. Sedan skulle höjden på lådan mätas. Var mäter man då? Utsidan el-
ler insidan av lådan? –Prova och se om det är någon skillnad. 

 



   

36 

När omkrets och höjd var mätt fick vi ta ett samtal om att det oftast be-
hövs lägga på en liten bit extra, så som vi tidigare gjort med sömsmån. 
Nu behövdes det för att vika om kanterna på lådan. Vi kom fram till att 2 
cm skulle bli bra. Detta fick nu också föras upp på pappret med måtten. 
Här kom det något nytt, att skriva i hundratal. Hur skriver man egentli-
gen 111? 

 
Vi trodde att tygerna skulle vara tillräckligt olika för att slippa namna dem, men 
barnen tyckte att de ville ha namn på och valde att brodera dem på en mindre lapp 
som sedan limmades på lådan. Det blev riktigt fint. Barnen gjorde sedan en skriftlig 
beskrivning av hur de gått tillväga och vad de lärt. Dessa beskrivningar är av olika 
djup och omfång. De är därför svåra att jämföra som ett mått på vad barnen faktiskt 
lärt. 
 
5.5 Lägglappar till mönster 
 
5.5.1 Grundläggande principer 
 
Grundläggande matematiska principer för denna aktivitet är de vanligaste geomet-
riska formerna; kvadrat, rätvinklig triangel och rektangel. En grundläggande prin-
cip som återkommer i många av aktiviteterna är att utgå från en modell av den 
verkliga produkten innan man skrider till handling. I arbetet med modellen, ofta 
flera versioner, hinner barnen fundera över hur de vill att den slutliga produkten 
skall se ut. De rör sig då i tanken mellan en bild av verkligheten och verkligheten. 
Att leka fram olika mönster med hjälp av lägglappar som lätt kan flyttas runt ger 
barnen en större frihet och kreativitet än om de skulle rita på ett papper. Frihet men 
inom bestämda ramar ger barnen möjlighet att utvecklas - en grundläggande princip 
i mycket av det skapande arbete vi utför tillsammans med barnen. Att säga till bar-
nen att ni får göra vad ni vill skapar mer osäkerhet än trygghet. Trygghet krävs för 
att våga och kunna ta egna initiativ.  
 
5.5.2 Aktivitet 
 
I vår ambition att låta barnen göra en modell av det de tänker tillverka, innan de 
sätter igång, har barnen denna gång gjort s.k. lägglappar i laminerad papp i olika 
färger. Gerd skriver följande om denna aktivitet. 
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Torsdag 26 sept. 2001 
 
Idag delade vi upp barnen i två grupper, en textil-grupp och en natur-
grupp. De barn som inte hade broderat sitt namn som namnlapp på tex-
til-lådan gjorde detta, så det blev klart. Jag tycker att det är viktigt att 
man gör färdigt vad man håller på med innan man börjar på något nytt. 
Det visar barnen att det är viktiga och värdefulla saker vi håller på med. 
 
Övriga barn i den första gruppen fick skriva sitt namn med ganska stora 
bokstäver på ett 0,5 cm rutat papper och fylla i de rutor skrivlinjerna 
gick igenom med färgpenna. I början var detta lite svårt att förstå när 
skrivlinjerna gick snett genom rutorna på pappret men efter jag gått ige-
nom och visat klarade de av det själva. På ett cm-rutat papper skulle de 
nu föra över de fyllda rutorna till kryss. Det var likadant här, de behövde 
hjälp i början men klarade sig sedan själva. De fick nu en konkret bild 
hur man kan förstora något; 0,5 cm – 1 cm6. Efter detta skulle de på ett 
5-cm-rutpapper lägga de ”lägglappar” vi tillverkade förra veckan. Detta 
klarade de nu helt själva. Skillnaden i storlek var väldigt stor så på ett 
stort rutpapper fick de oftast endast plats med en bokstav åt gången. 
 
Nästa moment var att sy sitt namn eller sina initialer (samma som de ar-
betat med idag) på en rutväv, typ Aida. Några av barnen hann börja med 
detta, de får plocka fram det när de får tid och lust, annars fortsätter vi 
nästa torsdag. Det kanske kan vara lite intressant för barnen att sy sitt 
namn i två olika tekniker dels korsstygn som det här skall bli och dels fri 
sömnad som det är på namnlapparna på lådan. 
 
Jag hoppas att de fått en liten aning om förstoring och förminskning plus 
att de upptäckt hur man kan överföra en ritad figur till ett mönster för att 
kunna brodera. 

 
Att göra om en övning flera gånger men på olika sätt ger barnen en möjlighet att 
bolla med begrepp, i detta fall förminskning och förstoring. De får dessutom trä-
ning i att överföra en idé, från tankestadiet via en modell till praktiskt utförande. 

                                                 
6 Då det gäller rutor med sidan 0,5 respektive 1 cm är det ju mer än dubbelt så stort, vilket man 
oftast först tänker, det är fyra gånger så stort, vilket barnen skulle kunna se i praktiken om man 
ritat in fyra 0,5 cm kvadrater i den större 1,0 cm rutan. När vi sedan gick vidare till en kvadrat 
med sidan 5 cm var förstoringen, från 1 cm-rutan, 25 gånger. Vi missade att inte arbetat vidare 
med detta. Det hade kunnat bli en spännande övning. 
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Att arbeta med mönster på detta sätt ger träning i att se hur mönster faktiskt skapas 
och hur man kan förminska respektive förstora till den storlek man önskar.  
 
Vad gäller tillverkningen av själva lägglapparna utgjorde också de en träning i 
geometri. Gerd skriver; "att själv rita och klippa till en kvadrat är inte självklart för 
alla barn och framförallt inte att kunna effektivisera tillverkningen när det gällde att 
göra många på en gång. Endast en flicka mätte upp 10 x 10 cm, delade på två håll 
och fick därmed fyra kvadrater på en gång. Barnen hade inte någon svårighet att 
göra trianglar av kvadraterna. De har tidigare sysslat med origami, pappersvikning 
där man oftast utgår från kvadraten för att sedan vika diagonalt och få en triangel-
form. Någon tyckte att det var onödigt att använda linjal men upptäckte sedan att 
dessa trianglar inte stämde överens med kvadraten. Efter att alla kvadrater och tri-
anglar klippts ut fick ett barn följa med Gerd att laminera dem. När de sedan kom 
tillbaka satte sig en grupp barn och klippte ut formerna. Gerd skriver att det var en 
rogivande sysselsättning, "- det var lite härligt att klippa i laminatet". 
 
Vi kan inte nog poängtera hur betydelsefullt det har varit att barnen gör färdigt det 
de håller på med. Gerd har en särdeles god förmåga att få barnen att vilja göra klart 
sina alster. Det finns flera anledningar till att barnen skall göra klart sina alster, en 
av dem är det som Gerd skriver inledningvis i sin dagbok, "Jag tycker att det är vik-
tigt att man gör färdigt vad man håller på med innan man börjar på något nytt. Det 
visar barnen att det är viktiga och värdefulla saker vi håller på med ".  
 
En annan är att barnen får uppmärksamhet både i klassen och hemma när något väl 
är klart. Barnen vet hur mycket arbete det är med varje sak och ger därför oreserve-
rat sin uppskattning. Hemma hos föräldrar och vänner väcker deras alster också ny-
fikenhet. Barnen får möjlighet att beskriva den process de lärt för att kunna förfär-
diga sitt alster. Vi använder oss många gånger av tekniker som inte är så vanligt 
förekommande, textiltryck, lapptäckssömnad, tovning, växtfärgning, bildvävning 
och detta år även traditionell vävning i golvvävstol. 
 
5.6 Lapptäckssömnad 
 
5.6.1 Grundläggande principer 
 
Grundläggande principer i lapptäckssömnad är att sammanfoga lappar av olika 
geometrisk form. Den enklaste formen att sammanfoga är kvadraten och den rät-
vinkliga triangeln. För att detta skall vara möjligt måste lapparnas sidor passa ihop. 
Barnen måste klippa till exakt lika stora kvadrater eller om de arbetar med omväx-
lande trianglar och kvadrater, trianglar med lika långa sidor som kvadraterna. Här 
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kommer den grundläggande principen om sömsmån in. Om man klipper itu en kva-
drat till två trianglar och sedan syr samman dessa blir triangel mindre än den ur-
sprungliga kvadraten. Vi löste detta på sätt som lapptäcksboken för barn rekom-
menderade. Man lägger samman två kvadrater av samma storlek som övriga kva-
drater som man använder, syr en söm diagonalt och klipper sömsmånen på den ena 
av de två trianglarna som bildats. Slänger den ”lilla triangel som blir över”. Av två 
kvadrater blir det då endast två trianglar och inte fyra. Detta skulle dock kunna bli 
ett spännande problem för barn i högre årskurser att lösa med hjälp av matematiska 
regler.  
 
Ytterligare en princip är återigen att kunna gå från modell till verklighet. Barnen 
gör sina egna mönster men det kräver att man tänker rätt när man sedan syr. Några 
lapptäcksmönster i form av stjärnor skapade problem när barnen skulle lösa hur 
trianglarnas spetsar skulle vändas, se bild på sidan 47. 
 
Att man syr från avigsidan när man syr samman två tyger, för att sömmen skall 
komma på avigsidan och därmed inte synas, är fortfarande en princip som många 
barn får fundera över för att förstå. Gerd satt därför med barnen då de sydde sam-
man lapparna på maskin, det är också en säkerhetsåtgärd även om barnen nu väl 
behärskar maskinen. 
 
5.6.2 Aktivitet 
 
Höstens stora projekt var som sagt lapptäckssömnad. Barnen har tidigare sytt ett 
gemensamt lapptäcke i förskoleklassen, bestående av kvadrater, men vi såg nu möj-
ligheten att gå vidare med andra geometriska former och låta barnen sy var sitt. De 
vill gärna kunna ta med sig saker hem och vi brukar ha principen, enligt Fröbels 
tankar, att en sak, ett exemplar gör man för skolan och en sak tar man hem. Susan-
ne hade varit i USA under sommaren och hittat en bok som var skriven för barn 
och som visade hur barn hade gjort olika typer av lapptäcken. Traditionen är myck-
et stark i USA, och har av någon anledning levt kvar fram till i våra dagar. Den har 
rötter i de tidiga immigranternas kultur, där allt fick tas tillvara för överlevnaden.  
 
Det är inte bara att sätta igång att sy. Först ville vi att barnen skulle fundera på hur 
de ville ha sitt lapptäcke. Det fick bli i litet format, så att barnen orkade att göra det 
klart. En lapptäckstavla blev ett lagom stort arbete. Vi arbetade så att barnen först 
lade olika mönster med hjälp av de laminerade lägglapparna. Det gjordes på ett 
stort rutpapper med rutor 5 x 5 cm. Här kunde barnen fritt flytta runt lägglapparna 
innan de bestämde sig. Det fanns både kvadrater och trianglar. Barnen gjorde fan-
tastiska mönster, många gånger i form av en bild. Gerd bad dem att rita av sitt 
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mönster på ett papper med rutor 1 x 1 cm i de färger man valt. Barnen gjorde flera 
olika mönster.  
 

 
 
Barnen inspireras av den amerikanska lapptäcksbokens mönster 
 
Gerd skriver i sin dagbok att hon en dag gav en flicka den amerikanska lapptäcks-
boken för att hon inte visste vad hon ville göra. Detta startade en helt ny inriktning 
på mönstren. Många barn ville nu göra mer traditionella lapptäcksstjärnor. Det var 
en stor utmaning för dem att använda trianglarna i dessa mer intrikata mönster och 
det var nog det som fick dem så fascinerade. Vi hade gärna sett att de hållit kvar 
vid sina egna mönster, men barnen fick naturligtvis bestämma över sitt eget arbete. 
Även om de använde en förlaga fick de rita av denna på ett rutpapper. Några barn 
höll fast vid sina ursprungliga mönster, ofta var det de som valt att arbeta med en-
bart kvadrater samt en flicka som hade gjort ett större abstrakt mönster med både 
kvadrater och trianglar. 
 
Barnen behövde nu tyg i rätt färger. Vi valde att färga in själva, det ger tyger som 
harmonierar och är i samma kvalitet, bomull, något som är viktigt när man senare 
tvättar ett lapptäcke. Är tygerna av olika material, tjocklek, tvättade krympta, eller 
ej, kan ett helt arbete förstöras. 
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Gerds dagbok 18 oktober 2001: 
 
Det var två flickor som snabbt anmälde sig att få börja sy. De tog fram 
sitt mönster och valde bland de färgade tygerna som nu finns i ett flertal 
färger, vi saknar gult och orange men dessa hann vi också att färga in 
idag. Barnen har nu gjort detta så mycket att de klarar det nästan helt 
utan handledning. Genom att vi vuxna testat har vi kommit fram till att 
måttet 10x10 cm är bra och hanterligt mått att utgå ifrån. 
 
Barnen fick nu räkna ut hur många kvadrater som behövdes till sitt 
lapptäcke och hur många i var färg. En av de här flickorna arbetar en-
dast med kvadrater medan den andra har trianglar i mönstret.  

 
Gerd lät således två flickor börja att sy. Hon nämner att just två barn åt gången är 
idealiskt, medan ett barn syr på maskin kanske det andra stryker eller lägger ut sina 
bitar som de skall vara. Det blir också mer samtal, momenten upprepas och barnen 
får förklara för varandra, vilket är ett bra sätt att lära på.  
 
Att lägga ut lapparna rätt efter mönstret kan vara svårt men ännu svårare är att sy 
ihop dem rätt. Räta mot räta skall sys samman, sömmarna skall strykas isär och 
man skall ha sytt samma rätt bitar. Man syr radvis, vilket betyder att alla lappar i en 
rad sys samman innan nästa rad sys. När alla rader är klara syr man samman lapp-
täcket radvis. Detta kräver mycket abstrakt tänkande av barnen. De kan samtidigt 
se om de tänkt rätt när de väl sätter samman lapparna. Gerd sitter med varje barn 
och diskuterar. Det är tråkigt och besvärligt att repa upp, så barnen väntar på att 
Gerd ger sitt klartecken innan de syr på maskin, men de måste först själva tänka ut 
hur det skall vara. Det som var en stor utmaning denna gång var trianglarna. Om 
man syr en traditionella stjärna är spetsarna på trianglarna lutade åt ett bestämt håll 
för att få en fin effekt. När man först ser en stjärna tänker man inte på detta, vilket 
barnen efter lite diskussion förstod. De lyckades att se hur det skulle vara efter att 
de själva lagt ut mönstret med lägglapparna.  
 
Arbetet är inte klart förrän också baksidan monteras. Gerd skriver att barnen då väl-
jer bland övergivna tyger som finns i en låda. 
 

Forts. dagbok den 18 oktober 2001: 
 
Här kommer återigen momentet att lägga ihop rätsida mot rätsida, vilket 
jag tror fortfarande är en gåta för dem. Innan dessa tyger sys ihop får de 
mäta av ett par hängband på 10 cm, som de stoppar in och skall komma 



   

42 

med i sömmen. Barnen syr runt med samma sömsmånsbredd som tidiga-
re, stanna symaskinen, lyfta pressarfoten vrida på tyget ta ner pressarfo-
ten och fortsätta att sy. De lämnar en öppning i nederkanten, klipper av 
hörnen för att det inte skall bli ”bulsigt”. Nu vänder de tyget ut och in, 
drar ut det i hörnen och får stryka på båda sidor. Öppningen nertill syr 
de ihop för hand. 
 
Det är med stor tillfredsställelse de ser på resultatet. De jämför nu sitt 
alster med det mönster de gjort. De klipper ut sitt mönster och monterar 
lite snyggt på ett färgat papper för att sätta upp på väggen tillsammans 
med lapptäckstavlan. Under dagen hann två flickor bli färdiga och två 
fick påbörja sina arbeten. På deras arbeten är det många trianglar vän-
da åt olika håll. 

 
Gerd frågade dessa flickor vid dagens slut, om de lärt sig något som de inte kunde 
tidigare. De svarade då att de lärt sig sy trianglar och stryka isär sömsmåner. Gerd 
funderar över om det kanske är så att de tycker att de lärt sig något först när de kan 
se det konkreta resultatet, de förstår kanske inte att de lär sig något via samtalen? 
Barnen har här liksom när det gäller många av de andra aktiviteterna, skrivit en be-
rättelse som återger vad de gjort och ibland också vad de lärt. Det gäller även för 
oss pedagoger att komma ihåg att ge de rätta instruktionerna. Det är ofta man säger 
- du kan nu skriva och berätta hur du gjorde, istället för att säga - vad har du lärt dig 
av detta, skriv hur du tänkte och hur du löste de svårigheter som dök upp. Barnen 
gör olika långa beskrivningar ofta beroende på språklig förmåga. Det blir en god 
träning i att uttrycka sig i skrift, på ett sätt så att även andra förstår. Här följer ett 
exempel på en ovanligt omfattande beskrivning. 
 
 När jag gjorde min stjärna. 

 
Jag kollade i en bok efter en stjärna som jag tyckte var fin. Så gjorde 
jag den på ett stort rutigt papper. 
 
Jag la mönstret med plastkvadrater och trianglar. Sen ritade jag av det 
mönstret. Sen väljde jag ut alla tygerna jag ville ha. Jag ville ha röd, 
grön, lila. Och sen skulle jag mäta ut 12 röda fyrkanter som var 10 cm 
långa på varje sida. Och sen skulle jag klippa ut 12 gröna som var 10 
cm långa på alla sidorna. Sen skulle jag klippa ut 4 lila fyrkanter som 
var 10 cm långa på alla sidorna. 
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Och sen skulle jag ta dem 12 röda och dem 12 gröna och la rättsida mot 
rättsida med dem. Jag satte ihop dem med nålar och så skulle jag sy på 
symarskinen det blev som en jilang,( hon syr flera i rad utan att klippa 
av tråden och då bildas som en girlang när man tar dem ur maskinen) 
men sen klippte jag loss dem. 
 
Sen skulle jag stryka isär sömarna med strykjärnet. 
 
Och sen skulle jag lägga mönstret. Sen tog jag dom 2 första lapparna 
och la kant i kant så sydde jag ihop en kant och sen tog jag nästa lapp 
och så vidare på alla 4 raderna och sen strök jag isär sömarna igen. 
 
Sen så skulle jag sätta dem två första raderna och sen la jag dem kant i 
kant och syde ihop. Sen gick jag till strykbrädan och drog isär veckena 
på alla raderna. Och sen strök och jag var så rädd att jag skulle stryka 
på Gerd för hon drog sina fingrar framför strykjärnet så jag strök på 
mig själv så jag fick ett märke på fingret. Jag fick springa och spola 
kallt vatten på fingret och sen fortsätte jag stryka. 
 
Jag fick välja vilken färg jag ville ha på baksidan det fanns grönt tyg 
som var köpt, blått tyg som var köpt, färgat grönt, färgat rött och sen 
kommer jag inte ihåg mera. Jag väljde färgat grönt. 
 
Så satte jag rätsida mot rätsida så satte jag hängare i mellan tygerna. 
Jag fick välja tråd själv, jag väljde det ljusaste. Och sen satte jag en nål 
i alla kanterna och sen syde jag så att det blev 2 rutor jämte varandra 
så att det var ett hål där. Och sen vrängde jag den så strök jag den igen. 
Då brände jag mig inte dena gången men det gjorde fortfarande ont i 
fingret. 
 
Sen skulle jag sy ihop för hand. Sen var det klart. Jag var den fjärde 
som gjorde klart. 
 
Det var allt för denna gång! 

 
Vad som är tydligt i denna text är barnets detaljerade minne av allt hon gjort. Det är 
en beskrivning som med några få tillägg skulle kunna fungera som en instruktion i 
lapptäckssömnad. Den innehåller inga reflektioner över vad hon lärt eller förklar-
ingar till varför hon gör på just detta sätt. Det är svårare att beskriva i text och 
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framkommer oftare i muntliga samtalen med barnen givet man ställer de rätta frå-
gorna.  
 
5.7 Femton färdiga lapptäckstavlor 
 
5.7.1 Grundläggande principer 
 
När alla lapptäcksarbeten var klara samlade Gerd barnen i mindre grupper och lät 
dem diskutera om följande grundläggande principer i matematik och textil. Princi-
pen för multiplikation och hur den hänger samman med principen för addition. 
Helhet och delar och deras inneboende relation. Principen för sömsmån och hur det 
påverkar det färdiga resultatet. En grundläggande princip för inlärning i allmänhet 
är att man lär då man upprepar en handling och då gärna på ett varierat sätt. Vi tän-
ker då på barnens arbetsbeskrivningar och deras skisser och arbetsprover som sam-
las i en pärm vilket visar hela processen ur olika infallsvinklar. 
 
5.7.2 Aktivitet 
 
När alla barn gjort färdiga sina tavlor hängdes de upp i korridoren. Det var en färg-
stark och mönsterrik upplevelse för alla som passerade. Mängden mönster var im-
ponerande och ingen var den andra lik. Det var också estetiskt tilltalande då barnen 
använt tyger de färgat själva. Dessa enfärgade tyger lämpar sig mycket väl till lapp-
täcke, de är enfärgade men ändå levande då de skiftar i olika nyanser. Mönstrade 
tyger ger ofta ett oroligt intryck och kräver därför en större kunskap om mönster 
och mönsterkomposition. 
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En lapptäckstavla är nu klar.  
 
Det var nog ingen av de som varje dag passerar i korridoren som inte stannade upp 
och tittade lite närmare. Barnen uppskattar också att titta på varandras arbeten. De 
vet hur mycket arbete som ligger bakom och tycker att det är spännande att följa 
processen fram till färdig produkt. Det vet ofta i vilken ordning de blivit klara så-
som i beskrivningen av ett barn ovan, anger. Framförallt vet man alltid vem som 
har gjort vad. Det är en del av barnets personlighet som ligger inbäddat i alstret och 
varje sak är unik. Alla tavlor blev klara lagom till jul. Gerd skriver: 
 

Torsdagen 20 december 2001 Avslutning på lapptäckstavlan 
 
Idag var det den sista textil-torsdagen för den här terminen och i mån-
dags hade alla sytt klart sina ”lapptäcken”. Alla var mycket nöjda 
med sitt arbete, både med resultatet och aktiviteten i sig, det var roligt 
att göra. Flera av barnen trodde att de lärt sig något, men visste inte 
riktigt vad. Kanske har jag varit lite för dålig på att medvetandegöra 
detta för barnen. När vi går tillbaka och pratar om tillvägagångssättet 
upptäcker de att de lärt sig något de inte kunde förut, lite här och där. 
Några av barnen tyckte att det svåraste var att hitta på ett passande 
mönster, men när de väl gjort det var det inga problem. 



   

46 

Den här sista torsdagen skulle de få hem sina alster. De som ville fick 
göra en julklapp av lapptäcket. Det var inte lätt att skiljas från det, för 
de gav oftast bort det så att det skulle stanna i hemmet. 
 
Jag delade in barnen i grupper och vi satt och resonerade om likheter 
och olikheter, antal, former, och mönsterkombinationer. Medvetet gick 
jag in på helhet och delar, storlek före och efter sömnaden, omkrets 
och multiplikation t.ex. 3 lappar i 3 rader = 3 lappar 3 gånger= 9 lap-
par, på mattespråket blir det 3x3=9, dubbelt – hälften, jämförelse med 
beskrivningen m.m.  
 
Att sy de här små lapptäckena har varit ett arbete som sträckt sig över 
lång tid, men dessa individuella täckena plus de vi tidigare gjort till-
sammans, har förhoppningsvis gett barnen en förståelse för bl.a. hur 
man bygger ihop olika former t.ex. att två rätvinkliga trianglar är det 
samma som en kvadrat och uppdelningen av helheten i delar. De har 
också lärt sig att behärska symaskinen på ett för åldern mycket skick-
ligt sätt. De förstår också vad sömsmån är och hur viktigt det är att 
den är lika överallt för det slutliga resultatet. 
 
Något barn har gjort ett eget lapptäcke hemma. Något annat skulle 
göra ett tillsammans med sin farmor. Att själv upprepa det de gjort ti-
digare är ett bra sätt att bekräfta sin kunskap, detta skulle vara önsk-
värt att kunna göra i skolan, men det känns som om inte tiden riktigt 
räcker till för det. Men när man arbetar så här i den vanliga verksam-
heten och det inte är ett tidsbestämt projekt, är det ett bra sätt att visa 
att man förstått. Det känns väldigt roligt att höra att barnen själva ar-
betar med detta hemma. Det är ju ett tecken på att aktiviteten och kun-
skapen är meningsfull för barnen. 
 
Flera av barnen har gjort en arbetsbeskrivning av tillvägagångssättet 
rita och skriv. Allt material som använts och tillverkats sparas och 
sätts in i plastfickor i barnens egna pärmar. Dessutom dokumenterar 
de genom att tillsammans tillverka vad vi kallar väggtidningar, där fo-
ton och barnens tankar och beskrivningar finns. Dessa är mycket upp-
skattade av barnen själva men även av föräldrar och andra intresse-
rade. 
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5.8 Tema rymden 
 
Den sista tredjedelen av höstterminen ägnades åt rymden. Temat startade med att vi 
bad Erik Ordell, som tidigare arbetat som astronom, att berätta för barnen om rym-
den, då framförallt stjärnor och planeter och deras position i förhållande till jorden. 
Han gjorde detta bland annat med hjälp av ett dataprogram som visar hur stjärnor 
och planeter men även satelliter rör sig över himlavalvet sett ur vår horisont. Bar-
nen fick också med en stjärnkarta hem för att kunna studera himlen på kvällarna, 
något som de också gjorde, inte bara en gång "utan varenda kväll" som en förälder 
berättade med glimten i ögat. 
 

 
 
Erik Ordell visar programmet för stjärnor, planeter och satelliter 
 
Att vi skulle få besök av en astronom var ett okänt begrepp för barnen, ett snarlikt 
och mycket mer välkänt ord var astronaut. Det var en astronaut som skulle komma, 
så lite besvikna blev de när en helt vanlig person steg in i klassrummet. 
 
Det finns naturligtvis en mängd grundläggande begrepp vad gäller rymden likt gra-
vitationskraft vilken också behandlades under denna dag. Däremot fortsatte vi inte 
på denna väg då det är svåra begrepp, fenomen för en åttaåring. De fyra väder-
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strecken blev aktuella då barnen skulle se var olika himlakroppar befann sig. Detta 
visade sig vara ett för barnen okänt begrepp åtminstone när det gällde att peka ut 
dem på plats. Vi resonerade om det möjligen är så att man idag inte har så stor 
praktisk nytta av att kunna väderstrecken. Ett mer modernt kännetecken som visar 
var söder ligger gav oss Erik Ordell. Alla tv-paraboler på norra halvklotet är riktade 
mot söder för att de flesta satelliter går i en geostationär7 bana runt ekvatorn. 
 
Barnen fick möjlighet att befästa kunskapen om sina respektive stjärntecken genom 
att vi tittade på hur de tecknades på stjärnkartan. Barnen förde över dessa stjärnors 
placering till ett sykort och stack hål i svart papp. Sedan förband man punkterna 
med varandra genom att sy med ett brodergarn. För att göra det till ett konstverk 
ritade barn sitt stjärntecken med utgångspunkt från dessa punkter. 
 
Alla aktiviteter behöver ju inte kunna knytas till matematik resonerade vi och be-
slöt att också ge tovningen en plats, en aktivitet som barnen älskar. De har tidigare 
tovat äpplen och blommor och nu var det rymdgubbar som gällde, eller som ett 
barn skrev i sin arbetsbeskrivning : -”Jag gjorde inte rymdfigurer. Jag gjorde Satur-
nus och så gjorde jag en fladdermus”. Rymdfigurerna blev verkligen fantasirika, 
med hjälp av pärlor och garn och annat plock formade barnen många olika person-
ligheter som sedan placerades i ett rymdlandskap.  
 
5.9 Sammanfattande reflektion 
 
Om vi börjar med att titta på alla de olika aktiviteterna så har de gemensamt att de 
alla innehåller de tre olika kunskapstyper som Fröbel nämner i sin pedagogik, livs-
form, kunskapsform samt skönhetsform (Öman 1994). Kunskapsformen har inne-
burit att barnen lärt sig något som kan betecknas som kunskap, i många fall grund-
läggande matematiska och textila principer, principer som kan användas i andra 
sammanhang, en mer generell kunskap. Livsformen betyder att man uppmärksam-
mar kunskap kopplad till det dagliga livet, i vårt fall betyder detta att barnen gör 
saker de har användning för även utanför skolan. Här finns också koppling till gam-
la tiders tradition att tillverka det mesta för dagliga livet. Skönhetsformen är alltid 
aktuell, barnen vill gärna göra något som är fint. Man är noga när man väljer färg 
och form och några barn tyckte exempelvis att det var svårare att hitta ett vackert 
mönster än att sy själva lapptäcket. När barnen gjorde sina rymdfigurer flödade fan-

                                                 
7 Geostationär betyder att satelliten finns i en bana runt jorden och håller samma hastighet som 
den vilket betyder att den "hänger där ute" på samma plats. Detta för att man inte skall behöva 
rikta om parabolen hela tiden. 
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tasin och kreativiteten och trots att en figur kunde se ut hur som helst var de flesta 
estetiskt tilltalande.  
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När det gäller den första aktiviteten på hösten, 10-kamrater, var den tänkt att befäs-
ta redan vunnen kunskap, det grundläggande talbegreppet, men också att stimulera 
barnen att automatisera de tal som bildar summan tio. Nästa aktivitet som var 
textillådan innebar mycket mätande. Hur lång är en cm? Hur många går det på en 
meter. Långt ifrån alla barn har kunskap om detta eller vårt decimalsystem. Om-
kretsen är alltid längre än barnen spontant föreställer sig, det vet vi från det att de 
som sexåringar sydde pannband. Lådans omkrets blev ibland över 100 cm, flera 
barn hade inte skrivet så stora tal, hur skriver man 111 cm? Några barn skrev spon-
tant 100 11. Måttbandet är utmärkt att konkret visa hur långt 111 cm är och hur 
man skriver det. Traditionella linjaler i skolan är inte längre än 100 cm. 
 
Lägglapparna som barnen själva tillverkade i form av kvadrater och liksidiga tri-
anglar, användes vid två olika aktiviteter, vilka tränade barnen att röra sig mellan 
en abstrakt modell och en konkret verklighet. Grundläggande principer här är olika 
geometriska former. Vi vet från tidigare projekt att barnen har svårt att själva kon-
struera en kvadrat som är liksidig. De gör en fyrkant men med olika långa sidor. 
Här skall man vara noggrann med att använda de rätta uttrycken. En kvadrat har 
alltid lika långa sidor men något kan vara fyrkantigt utan att vara liksidigt.  
 
När vi frågar barnen vad de lärt sig så svarar barnen mestadels att de gjort något, 
t.ex. ett lapptäcke. De svarar sällan att de lärt sig kvadraters eller trianglars form 
inte heller att de förstått hur ett lapptäcke byggs upp med hjälp av former som har 
lika lång sida. De svarar inte heller så att man kan kategoriseras deras svar som att 
de fått ny kunskap. Man skulle här kunna jämföra med de resultat som Pramling (i 
Marton & Booth 2000) finner när hon intervjuar förskolebarn om hur man lär. Den 
första kategorin svar är just att lära genom att göra något, en aktivitet eller färdig-
het. Den andra kategorin innehåller uppfattningar som handlar om att man lär när 
man kan något, fakta eller kunskap. Den tredje slutligen definierar barn lärande 
som att förstå något, att relatera till något, att dra slutsatser.  
 
Det är kanske inte så konstigt att barnen först ger ett svar som relaterar till något 
som de just gjort. Det är påtagligt och det mest uppenbara. De har visat i längre 
samtal, mer liknande en intervju, att de också definierar lärande som att veta något, 
fakta och kunskaper i form av begrepp och hur saker fungerar. Att kunna beskriva 
detta på en ytlig nivå är en sak, det klarar många barn, men att förstå hur det funge-
rar på ett mer abstrakt plan är mer avancerat. Då handlar det om att se det generella, 
det allmängiltiga som inte bara gäller den specifika aktivitet man just håller på med 
utan exempelvis lapptäckstillverkningens eller vävningens grundläggande princi-
per. Vår utgångspunkt är alltid barnens eget arbete. Som hjälp för minnet har vi fo-
ton som tas under tiden barnen arbetar med olika moment. Det är i den meningen 
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inte abstrakt då det handlar om barnens eget arbete, men frågorna är annorlunda. 
Här kan man också referera till Diedrichsen m.fl. som anser att skolan inte är för 
teoretiskt upplagd utan snarare innehåller för lite teori om man med teori menar att 
förstå grundläggande sammanhang och principer. I skolan uppmanas barnen oftare 
att beskriva ett förlopp eller en företeelse snarare än att förklara principerna bakom. 
Hur ofta ber vi barnen att visa för oss att de har förstått hur olika fenomen fungerar 
och varför.  
 
Denna avsaknad av träning i djupare resonemang blir tydlig när vi börjar ställa 
andra typer av frågor som vad har du lärt dig? Skulle du kunna visa en kamrat hur 
man gör ett lapptäcke? Men även dessa frågor kan besvaras på ett ytligt plan. Vi ser 
att barnen lär sig hela tiden när de arbetar och löser praktiska problem, men de är 
ovana att tala om för oss vad och hur de tänker. De berättar utförligt vad de gör 
men sällan varför och oftast inte förrän vi direkt frågar dem. 
 
5.10 Slutsatser och reflektioner – i korthet 
 
Följande punkter innehåller de slutsatser och reflektioner vi gjort utifrån de vikti-
gaste resultaten, sett ur ett grundläggande perspektiv på textil och matematik. 
 
• Estetiken som kunskapsform har uppmuntrats i alla aktiviteter, vi ser i det färdi-

ga resultatet att barnen varit måna om att det de gjort blir vackert. 
 
• Vi upplever det som att den frihet som funnits men inom bestämda ramar givit 

barnen möjlighet att utvecklas i det skapande arbetet. Vi ser att de dragit nytta 
av sina tidigare erfarenheter, de har behövt betydligt mindre handledning detta 
år. Tidigare kunskaper har befästs och utvecklats då barnen kunnat bygga på 
sina kunskaper från förskoleklassens textila aktiviteter. 

 
• Gerd Eldholms medvetna strategi, att alltid uppmuntra barnen att göra klart, tyd-

liggör för barnen att det är viktiga och värdefulla aktiviteter vi håller på med. 
Alla barn har fått del av den stora uppskattning som de visar varandra då någon 
färdigställt en textil produkt. På detta sätt har alla barn kunnat känna att de lyck-
ats. 

 
• Barnen har fått träna att konkretisera och skriva tal över 100 genom att titta på 

måttbandet när de mäter. Samtidigt har barnen lärt sig cm och m och hur långt 
det är i verkligheten. 
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• Alla barn känner nu till de vanligaste geometriska formerna men också hur for-
merna måste se ut storleksmässigt för att kunna sys samman till ett lapptäcke.  

 
• Barnen har funderat mycket över varför sömsmån måste inkluderas i det man 

mäter ut, likaså varför man måste lägga samman tygerna rätsida mot rätsida när 
man syr och därmed syr från baksidan. De flesta barn förstår nu varför. 

 
• Följande grundläggande matematiska principer synliggjordes i diskussioner ut-

ifrån de färdiga lapptäckstavlorna; multiplikation och dess samband med addi-
tion, helhet och delar, kvadrat och rätvinklig triangel.  

 
• Alla har först gjort en modell av det de tänker genomföra, denna görs skalenlig 

och ofta i många olika versioner innan arbetet startar. Förberedelsen krävde ofta 
mer problemlösande tankearbete, än själva genomförandet. Det var detta som 
upplevdes som ”svårt”, själva tillverkningen var ”lätt”. 

 
• På frågan om vad de lärt sig svarar barnen oftare med vad de gjort än vad de 

tänkt. Processen är inte lika uppenbar utan måste göras synlig av oss pedagoger. 
 
• Barnen har befäst sina kunskaper genom att rita och skriva om hur de gått till-

väga, därmed har också processen blir synlig, vad man lärt på vägen fram till 
färdig produkt. 

 
5.11 Vad har barnen lärt sig av att väva 
 
Arbetet med att sätta upp väven från det att vi varpade, förskedade, drog på, solva-
de, skedade, knöt fram varpen samt knöt upp tramporna, tog fyra hela dagar. Dessa 
olika moment beskrivs och förklaras utifrån de grundläggande principerna för väv-
ning och den matematiken den kräver.  
 
I de samtal som förts med barnen i form av enskilda intervjuer har vi utgått från de 
foton som togs när vi satte upp väven. Alltifrån att räkna ut vävnotan, varpning, 
förskedning, pådragning etc. I detta ligger de problemlösande momenten, - "det 
svåra" som barnen säger, - "att väva det var lätt". Foton finns med i texten som 
hjälp för läsaren att förstå de olika momenten.  
 
Jag har valt att vänta med att redovisa hur barnen räknat ut vävnotan. Det är det 
mest omfattande momentet ur matematisk logisk synvinkel och jag ville att barnen 
först skulle ha en egen erfarenhet av att väva i vävstol innan vi började att proble-
matisera uträknandet av antal varptrådar. Som tidigare nämnts gjorde vi en enklare 
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uträkning tillsammans innan vi började att varpa. Senare har barnen enskilt och i 
grupp räknat ut och fyllt i sin egen vävnota. 
 
5.11.1 Första dagen 
 

 
 
Första dagen, vi räknar ut vävnotan, hur många trådar och hur lång varp 
 
Fotografiet visar hur jag kommer till klassen första veckan i januari för att visa vad 
man kan väva på den nya vävstolen som redan står uppsatt i klassrummet. Barnen 
ser mycket förväntansfulla ut. De har sett väven och varpan sedan i måndags och 
nu kommer jag på torsdagen för det är textildag. Jag har tagit med mig en bordslö-
pare gjord av bomullstrasor och en väggbonad gjord av ullgarn. Båda kan barnen 
väva på den varp vi sätter upp, vilken är en blå mattvarp med vita kantränder. 
 
Det tar en liten stund att räkna ut hur lång varp vi behöver. Vi mäter löparen som är 
75 cm lång och vi räknar då med att varje barn kan väva så långt eller kortare. Det 
är 16 barn i gruppen så 16 x 75 cm vad är det? Vi räknar på miniräknaren. Sedan 
skall vi också räkna ut hur många varptrådar det behövs på bredden. Här blir det 
krångligt för vävskeden som trådarna dras igenom har ett ojämnt antal. På vävspråk 
anges alltid varptätheten i förhållanden till vävskeden som i detta fall är 35 rör på 
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10 cm, skrivs 35/10.8 Bredden på löparen är 40 cm vilket innebär att 35 tr/10 cm 
skall multipliceras med fyra eller läggas samman fyra gånger. Då barnen ännu inte 
börjat med multiplikation väljer vi att addera. Summan blir 140 trådar. Vi gick inte 
in djupare på detta den här första gången, utan tänkte oss att återkomma till detta 
när barnen väl gjort alla momenten praktiskt. Att helt hoppa över momentet ansåg 
vi vara fel då barnen inte fått en chans att reflektera varför de skulle varpa 140 trå-
dar.  
 
Alla barnen är med och varpar, de arbetar två och två, en snurrar försiktigt på varp-
ställningen medan den andra håller i varptrådarna. Vi varpar med dubbla trådar för 
att det skall gå lite fortare. En enkel tråd skär också lättare in i handen än en dubbel. 
Det är med stor koncentration de skrider till verket. Nu äntligen skall de börja att 
väva. När jag intervjuar dem flera månader senare har de ett tydligt minne av vad 
de gjorde denna första torsdag på terminen. Varpan plockades ner samma dag så de 
har inte kunnat se den och därför minnas. 
 
5.11.2 Vad minns barnen av varptillfället  
 
Om man kan tala om grundläggande principer i varpning så skulle det i så fall vara 
hur man enklast och säkrast får alla trådar lika långa och i rätt antal samt hur man 
får rätt tråd på rätt plats. I vårt fall har vi en vit bård i varje sida av den blå varpen. 
Lika långa trådar är möjligt att lösa på olika sätt. Om varpen inte är för lång kan 
man spänna trådarna runt två stolsryggar, som ställs en bit ifrån varandra. Det har 
ett av barnen varit med om. Det som gäller för längre varpar är att använda en varp-
ställning som i princip ser ut som moderna tiders torkvindor. Mellan varje stolpe är 
det 75 cm, omkretsen är således 4 x 75 cm.  
 
För att få varje tråd på rätt plats lägger man i slutet av varpen, i samband med att 
man vänder, ett s.k. skäl. Det läggs som en åtta över tre pinnar och förhindrar där-
med trådarna att röra sig sidledes. Detta innebär att den vita bården alltid kommer 
att vara där den är lagd i varpordningen. Skälet har ytterligare en funktion, vilken är 
att reda trådarna. Det skulle kunna bli ett "underbart trassel" av 140 trådar om de 
inte hölls på plats av denna uppfinning. Det underlättar också när man skall kon-
trollera hur många trådar som är varpade. För att det skall gå snabbare brukar man 

                                                 
8 Vävskeden, oftast kallad skeden, är till för att styra varptrådarna så att de löper bredvid varandra 
med det avstånd som önskas. Vävskeden ser ut som en inramad kam indelad med smala stålske-
nor. Mellanrummen kallas rör. Skeden placeras i slagbommen som hänger rakt framför den som 
väver och som användas för att slå till inslagen med, garn eller trasor så att det packas tätt sam-
man och bildar tyget. Se också bild på vävstol. 
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alltid varpa med minst två trådar. Det gjorde även vi. Barnen fick då fundera på hur 
många "dubbeltrådar" som det blev att räkna, 140 : 2, eller hälften så många. Ett 
begrepp som faktiskt en del barn fortfarande är lite osäkra på. 
 
Om vi börjar med den första grundläggande funktionen hos en varpa att vara ett 
hjälpmedel för att spänna upp lika långa trådar, så svarar barnen, när de tittar på 
fotona, att de spände upp trådarna. Alla minns inte det nya ordet men kan beskriva 
vad de gjorde. Få av dem har reflekterat över vilken användbar uppfinning varpan 
är. Det blir först tydligt när jag frågar dem vad de skulle gjort om de inte haft någon 
varpa och fått uppgiften att på något sätt spänna upp trådar som i vårt fall skulle 
vara 15 meter långa. När de uppmuntras att fundera är det tydligt att de först och 
främst har svårt att tänka sig hur långt 15 meter är, hur långt man skulle behöva 
springa om man istället skulle spänna trådarna från en punkt till en annan. Vi an-
vänder oss av uppskattning med hjälp av att tänka hur brett klassrummet är - "Hur 
många sängar, som är två meter långa, kan du få plats att ställa utefter den väg-
gen"? Det kan barnen uppskatta till ungefär fyra stycken och det stämmer ganska 
väl med rummets bredd. "Hur långt blir det då?" Diskussionen går vidare omkring 
hur de gjorde när de varpade och det kan alla berätta trots att det nu gått flera 
månader sedan vi gjorde detta moment. Det finns en bild på när vi knyter snören 
runt alla trådarna, när vi varpat färdigt, och barnen minns att vi gjorde detta för att 
varpflätan skulle hålla samman och inte trassla.  
 
Ip betyder intervjuperson, i detta fall flicka nr 7. I står får intervjuare vilket i samt-
liga fall är jag. 
 
I:  -Vad gör du där?  
Ip: -Knyter ihop så att det inte trasslar när man tar av varpen 
I:  -Precis, det kommer du ihåg, det var en liten speciell knut 
Ip: -Ja, man vek den och så tog man den så och drog den i öglan 
I:  -Varför har man en sådan här varpa tror du? 
Ip: -För att det blir lättare när man skall väva..sätta på den 
I:  -Ja precis, det är 15 m runt Hur många gånger skulle man behöva 

springa fram och tillbaka för att få ihop alla trådarna? 
Ip: -Lika många gånger 
I:  -140 gånger och här står man alldeles still, hur tror du att man kom på 

det 
Ip: - Det vet jag inte 
I:  - Det är troligtvis någon som tänker - det finns nog ett bättre sätt, så 

kommer uppfinningar till 
Ip:  -Ja då behöver man inte ens gå runt den 
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I:  -Det är smart tänkt, det är säkert så att den stod still först och sedan…. 
 
När jag frågar om skälet, minns inte barnen att det hette så men de minns att vi lade 
trådarna som i en åtta. Flera minns också funktionen, för att hålla reda på trådarna 
så att de inte trasslar sig. Barnen i denna klass har lång erfarenhet av att göra snod-
dar, band och nysta garn. De vet hur lätt det trasslar sig och hur lång tid det tar att 
reda ut. 
 
5.11.3 Vad har barnen förstått av förskedningen? 
 
Förskedning är ett viktigt moment då varpen förs genom vävskeden för första 
gången. Varptrådarna kommer parvis samt dubbelt och man får då hoppa över mot-
svarande antal rör i skeden. Att förstå varför är en grundläggande princip, som i 
vårt fall då det kommer fyra trådar på en gång varför man då skall hoppa över och 
ta i vart fjärde rör, mellanrum i skeden9. Detta är nödvändigt för att varpen skall 
dras på lika bred som den sedan skall vara för det man väver.  
 
Man använder sig av en s.k. skedkrok, för att dra igenom trådarna. Hälften av bar-
nen minns ordet sked och några minns också ordet skedkrok. Alla kommer ihåg att 
vi trädde i vart fjärde rör/mellanrum för att trådarna kom fyra och fyra, ett s.k. lang. 
Detta goda minne kommer sig nog av att alla fick pröva att göra och själva räknan-
det var mycket viktigt, vilket krävde barnens fulla koncentration. Man var också 
förvånansvärt skicklig att se i vilken ordning langen kom, i det att man såg skälet 
där trådarna korsade varandra. Tyvärr har jag inte vid detta tillfälle i intervjun kun-
nat visa barnen på var skälet nu sitter i vävstolen och följt upp detta då vi befinner 
oss i ett grupprum för att få lugn och koncentration i intervjusituationen. Där har vi 
bara fotografierna att förlita oss till.  
 
 
 
 

                                                 
9 Rör är det gamla uttrycket för mellanrum i skeden. Rör kommer från vassrör som delades och 
blev tunna spån som sattes in i träram. Skedtätheten anges alltid i antal rör i relation till 10 cm. 
En sked som har 30 rör på 10 cm skrivs 30/10. 
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Vår vävstol "Öxabäcks Lilla vävstol"  
 
5.11.4 Pådragning 
 
Själva pådragandet av varpflätan innehåller flera olika moment. När man drar på 
skall skälet lyftas med och även passera genom vävskeden. Det är ett moment som 
kräver koncentration av dem som utför det. Alla barnen har visat just god koncent-
ration i dessa uppgifter, det är imponerande att iaktta det stora ansvar de tog för att 
allt skulle bli rätt.  
 
Själva pådragningen, då varpen skall dras på runt varpbommen, ger exempel på 
enkel mekanik. Ett hjul, med handtag på, finns som en person drar runt. Det gäller 
att förstå åt vilket håll man skall dra. En person sitter på golvet och håller ett fast 
och stadigt tag i varpflätan så att den rullas på hårt. Vid slagbommen där skeden nu 
sitter står en person och kontrollerar att varpen inte trasslar sig. Ytterligare en per-
son för efter ett visst antal varv in ett lager med bomspröt som ger stadga åt de ef-
terföljande lagren/varven av varp. Samarbete barnen emellan är ett måste för att 
detta skall lyckas. Om man kan tala om en grundläggande princip för ett gott sam-

Vävstol med överbyggnad i 
form av en kontramarsch, 
Topp-lattorna sitter i upprätt-
stående position. Linor går ner 
till tvärgående lattor, vilka i 
sin tur är förbundna med tram-
por som sitter fast bak i väven 
och trycks ner med hjälp av 
foten av den som sitter på pal-
len och väver.  
 
De båda hjulen hör till bakre 
varpbom och främre tygbom. 
Varpen dras på på den bakre 
bommen och matas sedan fram 
allteftersom man väver. Det 
färdiga tyget rullas upp på tyg-
bommen. 
 
Skeden sitter fast i slagbom-
men som hänger strax framför 
den som väver. Används för 
att slå till inslaget så att det 
packar sig väl och ger ett sta-
digt tyg. Solven hänger strax 
bakom på sina käppar
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arbete så kan man säga att det konkretiseras i dessa olika moment som måste ske 
samtidigt och där alla gör sin del. 
 
När nu varpen är förd genom skeden, s.k. förskedning, kan själva pådragningen av 
varpen ske. Skeden sätts in i slagbommen och varpen fästes sedan vid varpbom-
men, den bakre sträckbommen där all varp skall lindas runt. Detta moment kallas 
även för att man bommar på, se nedan. Vid själva pådragningen sitter ett barn bak-
om vävstolen och håller hårt i varpflätan. Ett barn bommar på, snurrar på den bakre 
sträckbommen. Ett barn står framför väven och reder trådarna innan de passerar 
skeden. Ytterligare något barn stoppar in bomspröt mellan varven för att göra var-
pen hård och fast. 
 

 
 
Barnen drar på varpen på varpbommen. 
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Intervjupersonen, flicka nr 2, kommer inte på vad det heter men vet precis vad alla 
gör. En sitter där fram och håller ordning på trådarna och en lägger i bomspröt där 
bak och en håller i säger hon.  
 
I:  Hann du göra alla momenten? 
Ip: Ja vi gjorde allt, så var det en som veva på där också 
I: Varpbom, kallas den och den lilla här nere? 
Ip: Solvbom 
I:  Nja, här där det färdiga tyget går ner på….tygbom, men det är ju så många 

nya ord. Vad gör dom på den andra bilden? 
Ip:  Dom tar igenom varpen genom solven, det gör dom också med den lilla kro-

ken. Och här är de färdiga, fått igenom skeden och knutit fram 
 
Ett annat barn berättar om denna långa arbetsprocess på följande sätt. Vi pratar lite 
allmänt om de första bilderna, sedan frågar jag om varpningen. Intervjuperson är 
flicka nr 8, 
 
I:  Varför knöt vi runt varpen 
Ip: För när man tog av det från varpan så blev det ju annars en väldig röra. (Ip 

kommer ihåg att det heter skäl.) 
Ip: Man sticker igenom trådar igenom en sked (förskedningen). 
I:  Vad stack man igenom med 
Ip: Skedkrok 
I:  Vad gör dom här 
Ip: …… 
I:  du vet inte vad det heter men du vet vad dom gör 
Ip: ja 
I:  Det heter dra på varpen, satt du där nere någon gång 
Ip: jag var på alla platser 
I:  Kom du ihåg var den personen gjorde som stod här (lägger på spröt) 
Ip: nej, jag gjorde inte det 
I:  satt du och solvade 
Ip; ja, men det var pilligt 
I:  minns du hur man gjorde 
Ip: man tog först den första och sedan tog man den till höger och sedan tog man 

på den andra pinnen och tog den till den högra sidan och så höll man på så.  
I:  Men det är inte riktigt klart, vad är det som fattas 
Ip: Tramporna 
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Barnen solvar, varje varptråd förs genom ett solv 
 
5.11.5 Solvning och uppknytning av trampor 
 
I solven förs så varptrådarna in en och en. Till solven som sitter på solvkäppar 
knyts sedan tramporna. Den grundläggande principen här är att förstå hur skälet 
bildas när man trampar på de olika tramporna. Om man t ex vill ha tuskaft, den 
enklaste vävtypen där varannan tråd går ner och varannan upp, så trampar man om-
växlande på den ena och på den andra trampan. Om man råkar trampa fel och får 
upp samma skäl görs sig principen om att trådarna måste binda, sig direkt påmind, 
Det inslag man just lagt in går upp och även det föregående då det ligger i samma 
skäl.  
 
Till den väv som vi nu satt upp finns en mer avancerad form av uppbindning än 
enbart solvkäppar och trissor. Den kallas kontramarsch och bygger på principen om 
jämvikt. Inte bara förs en solvkäpp ner med hjälp av trampans nedtryckande utan 
samtidigt reagerar en annan käpp/latta som lyfter solvkäppen och ger därmed ett 
större och jämnare skäl. Denna konstruktion är en överbyggnad till väven och fun-
gerar via trissor och tvärgående lattor. Enkla grundläggande mekaniska principer 
som barnen kan observera hur de fungerar när de väver. 
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5.11.6 Reflektion 
 
Som man märker i föregående intervju är det lättare för intervjupersonen att minnas 
om hon gjort momentet själv även om än inte fackspråksuttycket finns inpräntat. 
Barnen genomförde dessa moment med liv och lust. Det fanns ingen som tyckte att 
det var tråkigt eller svårt. Det krävdes som sagt ett nära samarbete barnen emellan 
då två, tre och ibland upp till fyra personer skulle synkronisera sina insatser. Det 
som intervjupersonen också kom att berätta om här var det moment som kallas 
solvning. Då träds trådarna en och en genom solv som sitter uppradade på solvkäp-
par. Det gäller att ta dessa solv i rätt ordning annars blir det senare fel i tyget. Bar-
nen lyckades även med detta så när som på ett litet fel bland 140 möjliga. Det var 
140 trådar i lika många solv. Min erfarenhet av att ha haft vävkurser med vuxna i 
många år är att det sällan blir helt utan fel. Jag kan därför påstå att barnen klarat 
detta som nybörjare lika bra som vuxna. 
 
5.12 Barnen räknar själva ut vävnotan 
 
Vid uträknandet av en vävnota, där antal trådar och längd på varpen är i fokus an-
vänder barnen flera grundläggande matematiska principer. Tidigare nämndes deci-
malsystemet, positionssystemet, som blir synligt både i själva räknandet och i mä-
tandet av bredd och längd.  
 
Addition och multiplikation och dess inbördes relation tydliggörs och praktiseras. 
En viktig grundläggande princip i all matematik, att se helhet och sedan hur den 
bryts ner i delar finns med i momenten av att räkna ut hur mycket varje barn skall 
väva och hur mycket man då behöver sätta upp. 
 
För att veta hur många trådar som går åt så är den grundläggande principen att man 
vet vävskedens täthet, uttryckt i antal rör per 10 cm Det barnen vävde krävde en 
vävsked som hade 35 rör på 10 cm, vilket inte var så lätt att räkna med. Vi hade 
heller ingen glädje av att räkna om det till antal rör per cm då det inte blev ett heltal  
 
Man skall också veta hur bred väven skall vara i cm räknat. Här kan flera olika 
problem dyka upp. Det gäller för barnet att veta vad cm, dm respektive m är. Med 
andra ord bör de ha en grundläggande förståelse för decimalsystemet och dess upp-
byggnad. De måste också förstå hur man gör när man skedar, att man trär varptrå-
darna genom skeden. 
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Vi använde miniräknare när talen blev för stora för barnen att räkna ut i huvudet. 
Vi har inte gjort formella uppställningar på papper. Att se mönster i matematiken 
blev tydligt när vi försökte förstå hur 35 rör på 10 cm upprepas fyra gånger på en 
sträcka av 40 cm. Vi ritade och räknade. 
 
Det mer mekaniska räknandet varvades alltid med att barnen uppskattade, mätte 
och jämförde olika lösningar. En nära koppling till praktiken var nödvändig enär 
matematiken i många fall var över barnens kunskaper jämfört med läroböckernas 
nivå i år 2. 
 
För att veta hur lång varp man skulle varpa behövde man veta hur många barn som 
skulle väva och hur långt varje barn fick väva. Här var en grundläggande princip att 
man förstod hur och på vilket sätt man lade samman dessa mått. Att gå från delarna 
till helheten och tillbaka till delarna igen. Alla barnens individuella längder blev 
sammantaget hela varpen.  
 
Barnen fick tillsammans med mig enskilt och i grupp räkna ut hur mycket varp vi 
satt upp. Det som redovisas här är hur barnen en och en räknar ut vävnotan. I 
grupprummet där jag intervjuar finns endast ett måttband och foton på det barnen 
gjort. Det finns en fördel med detta då jag får en uppfattning om vad barnen minns 
och kan abstrahera från sin praktiska kunskap. 
 
När det gäller själva vävnotan redovisar jag dessa uträkningar i två omgångar. 
Uppdelningen är gjord utifrån de två grundläggande variablerna, bredd och längd 
hos varpen, m.a.o. antal trådar och hur långa. Att jag valt att redovisa detta avsnitt 
så utförligt hänger samman med att här syns kopplingen till matematisk-logisk pro-
blemlösning tydligast. Det är t.o.m. så att ett barn frågar om han skall sätta in väv-
notan under fliken för matematik i sin pärm. Jag vill gärna också visa mer av hur 
enskilda barn löser uppgiften. 
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VÄVNOTA 
 
 
VARP/TYP AV GARN 

 
Mattvarp 

 
INSLAG/VAD MAN VÄVER MED 

 
Trasor eller garn 

 
SKED/ HUR MÅNGA MELLANRUM 

 
35/10  

 
BREDD I CENTIMETER 

 
40 

 
ANTAL TRÅDAR 

 
35 x 4= 140 

 
ANTAL BARN 
 
HUR LÅNG VÄV PER BARN 
 
FRANSAR 
 

 
1610 
 
60 cm  
 
15 cm  
 

 
FÄRDIG VÄVLÄNGD: 
 

 
16 x 75 cm = 1200 cm eller 12 
meter 

 
5.12.1 Uträkning antal trådar 
 
Det jag är intresserad av är hur barnen uppfattat problemet att räkna antal trådar i 
en väv med utgångspunkt från antal mellanrum/rör i skeden och bredden på det 
som skall vävas, i detta fall 35/10 och 40 cm bredd. Det första problemet är då att 
räkna 4 x 35 trådar eller som addition 35 + 35+ 35+ 35. Tyvärr hade jag ingen extra 
sked som barnen hade kunnat se och räknat på. Vi har endast en bild av när två 
flickor sitter och förskedar. Barnen har tillsammans med mig, den första torsdagen 
på terminen, räknat ut vävnotan, det ligger således ett antal veckor, ibland månader 
tillbaka i tiden men under denna period har vi upprepat uträkningen och alla barn 
har fyllt i en egen vävnota. 
 
Endast ett barn minns att 35/10 betydde 35 trådar på 10 cm. Frågan är då hur 
många som i samtal med mig kan förstå vad det betyder och tillämpa sin kunskap. 

                                                 
10 Antal barn i undersökningen var 15. Det fanns ytterligare ett barn i klassen, som började i slutet 
av höstterminen, denna person ingick inte i undersökningen. 
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Vi har ett måttband framför oss med olika färger för varje 10 cm och jag visar, så 
konkret det nu går, att det ryms 35 trådar på 10 cm, jag har ibland ritat en skiss över 
en sked med 35 rör. I analysen har jag delat barnen i tre grupper. De som förstår 
utan någon direkt hjälp, de som är på god väg och som klarar det med lite hjälp av 
mig och slutligen de som behöver mer träning där jag bedömt att de har en längre 
väg att gå för att kunna förstå jämfört med mellangruppen. Klassen fördelar sig så 
att ett barn hamnar i gruppen som förstår direkt. I gruppen som är "på god väg" 
hamnar nio barn och i gruppen som behöver mer träning, fem barn.  
 
Förstår; det barn som förstår utan någon vägledning från mig har förstått vad 
35/10 betyder. Han räknar ut i huvudet vad 35 gånger fyra är. Detta barn har även i 
andra sammanhang visat att han behärskar matematik långt utöver vad som krävs 
för årskursen. Intervjuperson är pojke nr 3. 
 
I:  Vad skulle man ha den här vävnotan till 
Ip: För att veta hur mycket garn man skulle ha och så 
I.  Och så var det den där skeden som det var något speciellt med och då var det 

så att…om det står 35/10 då var det så att det var  
Ip:  35 sådana här  
I: ,  (avbryter ip) på 10 cm. Ja, perfekt. Hur bred skulle väven vara? (han skall 

peka ut det på måttbandet). 
Ip: 10,20…40 så långt 
 
Pojken räknar sedan snabbt ut vad 35 x 4 blir och svarar 140 trådar. Det finns ytter-
ligare ett barn som nästan klarar denna räkneoperation själv, men hon behöver lite 
hjälp från min sida för att komma på hur hon skall räkna, hon kategoriseras därför 
tillhörande nästa grupp. 
 
På god väg; de nio barn som hamnar i denna grupp har kunnat räkna ut antal trådar 
efter det att jag hjälpt dem något mer. Som exempel tar jag flicka nr 4 som vet vad 
sked är, pekar på bilden. Jag ritar i liten skala fyra 10 cm bitar; 
 
I:  Nu är det ju så att det på varje sådan här 10 cm är det ju 35 tr hur många trå-

dar är det sammanlagt då? 
Ip: …………. 
I:  Försöker du att räkna det i huvudet? Det är fortsatt tyst…… 
Ip: 140 
I:  Du räknade det i huvudet, fantastiskt, hur gjorde du då? 
Ip:  Jag tog bort femmorna först och så räknade jag.. 
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I:  Det här får du berätta ordentligt för mig, du tog bort femmorna först och se-
dan räknade du 

Ip: 30 + 30 och sedan räknade jag 60 +60  
I:  Hur mycket blir det 
Ip: 110 
I:  120 säger jag, men du tänkte rätt och sedan lade du ihop femmorna? 
Ip: Ja, det lärde jag mig när jag var fyra år, fast då fattade jag det inte 
I:  Men nu har du förstått varför. Du, du behövde ingen miniräknare, du kunde 

räkna ut det ändå, det var fantastiskt, 140 trådar 
 
Fördelen som vi ser det med de barn som räknar i huvudet är att de har en känsla 
för de tal de laborerar med. Även om de som i fallet ovan säger 110 istället för 120 
så vet de storleksordningen på talet. De barn som använt miniräknaren har ofta frå-
gat mig skall det vara gånger eller plus. Vilket innebär att de inte har kontroll över 
det de gör, det blir ett tal, vilket som helst, inte hur många trådar som det faktiskt 
sitter i den väv som de just vävt på. Deras svar innehåller då inte heller någon rim-
lig bedömning. Så här i efterhand var det olyckligt att skeden var 35/10 och inte 
30/10 vilket hade varit lättare att räkna på. I detta fall var det kvaliteten som fick 
avgöra, det hade blivit för glest mellan trådarna och ett sladdrigare tyg om vi an-
vänt en s.k. 30 rörs sked. 
 
Det annorlunda sättet att skriva en relation mellan två tal, som 35/10 innebär, har 
en del barn funderat kring. De använder den kunskap de redan har genom att t. ex. 
säga det är samma sätt som man skriver 1/2 och det är det ju faktiskt.  
 
Behöver mer träning; de fem barn som kategoriserats som i behov av mer träning 
har dock med lite mer hjälp från min sida lyckats att räkna ut antal trådar, det har 
tagit längre tid för några och för några är det tveksamt om de helt igenom förstår 
vad jag menar, det är dock matematik långt över deras vanliga uppgifter i mattebo-
ken. Det blir för en del barn mer av ett gissande. Vi börjar med att se efter hur bred 
väven skall vara, intervjuperson är pojke nr 5. 
 
Ip: 40 cm 
I:  Jag ber ip visa 40 cm på måttbandet och det gör han utan bekymmer. Om det 

då går 35 tr på 10 cm hur många……hur skall man kunna räkna det 
Ip: 10, 20, 30 40 
I:  Mmm det var 35 tr på 10 cm 
Ip: 15, 25, 35, 40 
I:  hur tänkte du då 
Ip:  …… 
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I:  Detta är jättesvårt det är inte många som klarat, om det är 35 tr där och 35 
tr….(pekar på måttbandet). 

Ip: 70 
I:  Nu har du kommit till mitten hur mycket är det kvar då? 
Ip: 70 
I:  Ja och hur mycket är det sammanlagt 
Ip: 114 
I.  Ja nästan,  det är 14 med en nolla efter 
Ip: 140 (och ip läser det också på vävnotan) 
 
Man skulle kunna säga att dessa barn med längre tid och mer handledning lyckas 
lösa uppgiften. Deras större osäkerhet vad gäller räknefärdigheter hindrar dem från 
att ta uppgiften för vad den är. De gissar sig fram och lämnar till mig att avgöra om 
det är rätt eller fel. Deras osäkerhet hindrar dem att lära, de tror sig inte om att kun-
na räkna ut detta förhållandevis svåra tal och tillämpar då strategin, "gissa talet", se 
ovan. Jag som lärare blir lätt fångad i att lotsa dem till rätt svar. När jag nu läser om 
intervjuerna slår mig tanken att jag skulle ha tagit dessa barn med mig till vävstolen 
för att handgripligen räknat hur många trådar det är på 10 cm och hur många det är 
sammanlagt på 40 cm. Det fanns inte utrymme för det just då, men kunde ha gjorts 
senare. Som sagts tidigare så kunde inte intervjuerna genomföras i klassrummet där 
väven stod, då det alltid var andra barn där och därför svårt att genomföra en sam-
lad intervju utan störande moment. 
 
5.12.2 Barnens allmänna kunskaper i matematik 
 
Gerd ombads att ge en sammanfattande beskrivning av respektive barns matematik-
förmåga sett ur ett skolperspektiv, det som barnet presterar i den ordinarie matema-
tikundervisningen. Vid en jämförelse, där jag bad Gerd använda samma kategorier 
som ovanstående stämde våra bedömningar överens vad gällde 13 av 15 barn. De 
två där våra bedömningar skilde sig åt hade jag vid ett tillfälle bedömt över och vid 
ett tillfälle under vad Gerd upplevde gällde i ordinarie fall. När vi sedan resonerade 
om dessa båda fann vi att vid det ena tillfället då jag "underestimerade" ett barns 
förmåga kanske det hade att göra med att i den ovana situation, som det ändå inne-
bar att räkna tal som inte "tillhör årskursen", hade just det barnet känt sig osäker, "- 
hon räknar helt rätt i räkneboken, men håller sig strikt till vad som gäller" berättade 
Gerd. 
 
När det gällde det andra fallet, där jag överestimerade barnets förmåga var eventu-
ellt orsaken att söka i det som Gerd beskrev som ett barn som lätt blir blockerad 
och har svårt att koncentrera sig på uppgifterna i boken. När vi nu satt ensamma i 
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ett rum och löste dessa uppgifter ihop var det säkert lättare att koncentrera sig och 
tydligen kände sig barnet inte blockerat vid detta tillfälle. 
 
5.12.3 Reflektion 
 
Om vi först jämför antalet barn som faller i olika kategorier så är den största kate-
gorin de som är "på god väg" nio barn. De klarar det relativt bra och behöver bara 
lite hjälp från mig. Dessa barn är också säkra räknare i den vanliga undervisningen. 
Att klara denna uppgiften helt självständigt gör bara ett barn som också i vanliga 
fall klarar mycket svåra uppgifter i matematik och problemlösning. Fem barn be-
höver mycket uppmuntran för att orka räkna dessa förhållandevis svåra tal.  
 
Jag hade hoppats att finna skillnader som låg i riktning mot att de barn som i vanli-
ga fall har svårt med matematiken skulle ha lättare för att lösa ett problem när det 
gällde något som var förankrat i deras egen verklighet. Det kan hända att det trots 
allt var för abstrakt, mycket troligen för "den eländiga skedens skull", att räkna ut 
antal trådar utifrån en uppgift om skedtäthet blev för komplicerat och de barn som i 
vanliga fall har svårt med att lösa matematiska problem, blev nu helt upptagna med 
att försöka förstå och räkna ut tal vida överstigande de uppgifter de tidigare mött i 
skolan. Man kan också vända på det och säga att dessa barn faktiskt klarade av att 
räkna dessa mycket svåra tal med lite hjälp av mig och efter en längre diskussion 
också till stor del förstå vad de gjort.  
 
5.12.4 Uträkning längd på varpen 
 
Barnen fick också räkna ut hur lång varp vi måste sätta upp för att den skulle räcka 
till alla. Vi utgick även här från vävnotan. Jag hade uppskattat en genomsnittlig 
längd av 60 cm till varje barn och till detta skulle också fogas fransar 15 cm, sam-
manlagt 75 cm, vilket skulle multipliceras med antal barn.  
 
Vi fortsätter intervjun med att jag frågar hur långt var och en skall väva? Det är få 
som minns det, man vet däremot hur långt man själv tänker väva, eller har vävt och 
vi utgår från det. Jag säger då att vi räknat på att man i genomsnitt skulle väva 75 
cm (60 + 15). Vi räknar tillsammans och barnen använder här miniräknaren för ut-
räkningen 16 barn multiplicerat med 75 cm. Det blir ett stort tal 1200 cm. Att om-
vandla detta till meter och cm är något få barn kan. Jag hjälper dem med det och 
upptäcker då att några barn har en bristande uppfattning om hur lång en meter är i 
verkligheten. Vi vet sedan tidigare att barnen i det dagliga livet inte använder sig av 
traditionella måttenheter i någon större utsträckning. Det som är mer vanligt är 
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”jämförande mätning”, exempelvis "jag är längre än du". Jag har dock inte frågat 
alla barn om detta. 
 
De flesta barn förstår att man skall multiplicera 75 cm med antal barn för att få den 
sammanlagda längden. Tyvärr är 75 ett tal vilket de inte kan utföra huvudräkning 
med. Det är återigen endast ett barn, samma som tidigare, som klarar denna uppgift 
utan någon direkt hjälp av mig.  
 
Det hade varit mycket enklare om vi uppskattat varje barns vävlängd till en meter. 
Efter att ha genomfört de flesta intervjuerna upptäcker jag detta och ger några av de 
barn jag intervjuat sist, i uppgift att räkna på om alla barn i klassen hade fått väva 1 
meter, de svarar då utan tvekan 16 meter. Gerd påminner mig om att barnen ännu 
inte lärt sig att addera tvåsiffriga tal. Det förklarar att en del barn har svårt att lösa 
dessa uppgifter. Utifrån den upplysningen blir resultatet mer positivt. Barnen klarar 
med lite handledning att räkna större tal. Ett exempel, pojke nr 1; 
 
I.  Om vi tänker så här istället, hur långt skall du väva har du tänkt på det 
Ip:  Nej 
I:  Vi sa att varje barn skulle få väva  
Ip:  60 m… men ändrar sig till cm 
I:  Fransar 15 cm kan du lägga det till 60 cm 
Ip:  visar på 75 cm 
I:  hur många barn var ni 
Ip: 16 
I:  då behöver man ta 75 hur många gånger då 
Ip:  16 
I: och det är svårt att räkna i huvudet 
Ip:  räknar på räknaren 75 x 16 och säger 1200 
I:  cm säger jag och visar på hur man förvandlar om detta till m 
 
5.12.5 Reflektion 
 
Barnen har under detta moment lättare kunnat se vilka tal som skulle multipliceras 
med varandra. Det är lättare att konkretisera hur mycket alla barn skall väva och 
hur mycket behöver man då varpa för att det skall räcka till alla. De är fortfarande 
egocentriska i den mening att de utgår från hur mycket de själva skall väva. Talet 
1200 cm är stort och få barn klarar att omvandla detta till meter och cm. Inte alla 
barn vet heller hur lång en meter är i verkligheten. 
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5.13 Barnens egen vävskiss 
 
Barnen har också planerat sitt vävande genom att göra en eller flera egna skisser 
över det som de tänkt väva. Barnen har gjort på olika sätt. En del har först ritat en 
skiss och sedan översatt den till längd i cm i relation till varje färgrand. Andra har 
direkt översatt till cm och ritat på rutpapper. Det blir tydligt hur addition och multi-
plikation hänger samman. Här finns möjlighet att arbeta med skaltransformationer i 
det att en rand lika med en ruta kan motsvara olika breda ränder i verkligheten. 
Som exempel kan nämnas att oftast har en ruta fått motsvara 5 cm men den kan i 
princip motsvara vad som helst och därmed kan bordslöparen bli olika lång utan att 
man ändrar i sitt mönster, i sin vävskiss. 
 
Som tidigare sagts, så är det när det gäller den gemensamma vävnotan, stora tal att 
räkna med. Det blir lättare när barnen visar mig hur deras egen vävskiss, på det de 
själva skall väva, ser ut. Där finns då också en direkt koppling till vad de vävt eller 
planerar att väva. Att göra en skiss, en modell över det man senare skall tillverka är 
ju något vi ofta tillämpar. Det har barnen gjort redan som sexåringar bl.a. då vi 
sydde kassar av deras egenfärgade tyger. Att klippa fel i ett sådant tyg är tråkigt, 
dels för att det inte går att köpa nytt, dels för att barnen lagt ner mycket arbete på 
det. Barnen har därför gjort en modell i papper av en kasse. De har då börjat med 
en mindre modell på ett A4-papper och sedan förstorat det till naturlig storlek. 
Denna arbetsmetod stimulerar barnens abstrakta tänkande, och blir en länk mellan 
praktik och teori, det som barnen sedan möter i mycket av skolarbetets abstrakta 
uppgifter som skall spegla en tänkt verklighet. Under höstterminen, gjorde barnen 
också flera uppgifter som innebar att först göra en skiss eller modell över den tänk-
ta produkten och sedan arbeta utifrån denna.  
 
Vävskisserna gjordes ofta i flera versioner, man ville pröva olika idéer om färger 
och ränder. Skisserna utfördes på rutat papper, en-cm-rutor, och oftast färglade 
barnen sin skiss. Utifrån dessa skisser färgade barnen in tyg till mattrasor, men 
Gerd tog även hem och färgade i maskin en del tyger då det gick åt mycket materi-
al. Löparna vävdes mestadels av mattrasor även om det fanns möjlighet att väva 
med garn.  
 
Vävskisserna är i oftast i skala 1:5 där en ruta motsvarar fem cm i verklighet. Att 
det blev just fem cm hänger samman med att Gerd råkade säga att man t. ex. kan 
låta en ruta motsvara fem cm. Detta hörde flera barn och det blev då snabbt nor-
men. Att det förhåller sig på detta sätt har vi flera exempel på. Vi försöker att sti-
mulera kreativitet och eget skapande men barnen tycker det är roligt och kanske 
också tryggt att härma vad antingen fröken eller kompisarna gör. Det är svårt att i 
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den situationen hindra barnen från att göra lika. Vi kan bara ge andra exempel eller 
uppmuntra de barn som väljer att göra något efter eget huvud. Det är också så att i 
ett nybörjarskede, vilket detta var då barnen aldrig gjort en vävskiss tidigare, är be-
hovet av att härma större. Barnen har ingen egen erfarenhet att luta sig mot för att 
våga göra på ett annat, på ett eget sätt. 
 
5.13.1 En modell av verkligheten 
 
Vid ett intervjutillfälle visar ett barn hur hon har gjort en skiss först och sedan fört 
över den till en skalenlig modell. Där har hon olika breda ränder, hon berättar för 
mig hur hon har olika färger och vilken bredd. De är antingen 5, 10 eller 15 cm 
breda. Detta kommer från att varje ruta kommit att symbolisera 5 cm. Intervjuper-
son är flicka nr 7. 
 
I:  Vilket gjorde du först av skissen eller skalenliga modellen? 
Ip: Skissen 
I:  Det blev väl väldigt bra överfört, för annars vet man ju inte hur långt det skall 

vara. Vet du hur lång den här blir sammanlagt 
Ip: Lång tystnad, …….det är lite svårt….. 
I:  Om jag förstått dig rätt så är varje ruta 5 cm skall du ta och räkna rutorna 
Ip: Tyst en lång stund, sedan kommer 10 
I:  Skall vi räkna ihop högt 
Ip: 1,2,3,4,………19 
I:  19 rutor hade du, skall du skriva det vid sidan om din modell. det är ju fem cm 

på varje ruta. (Ip vet inte hur man skriver cm utan har skrivit det med senti…. 
och är osäker på det). 

I:  Så det betyder att det är 19 ”femcentimetare”, så man skulle kunna räkna 5, 
10 och där hakar ip på och räknar från 5,10, ……85, 90, 95 

 Skriv 95 cm så så långt är det och då skulle man också kunna räkna gånger, 
vet du var gånger är på räknaren, det vet ip. Vilka tal är det du skall ta gång-
er varandra då? 

 
Fortsättningen går lättare, ip vet hur hon skall räkna gånger på miniräknaren och får 
fram talet 95 genom att multiplicera 5 med 19. När jag frågar henne hur långt hon 
tror att 95 cm är blir hon tveksam. När jag visar henne på måttbandet, att det hon 
planerat att väva blir nära dubbelt så långt som hon tänkt sig blir hon uppenbart 
förvånad.  
 
En annan av flickorna skall väva en väska, hon vill att den skall bli liksidig. Hon 
har också valt att göra varje rand fem cm. Från mina anteckningar läser jag.  
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2002 02 07. 
Gerd och jag tittar på när /…/ väver. Hon har just kommit till botten av kassen där 
skall en mörk rand vara och så ytterligare en likadan för att det skall stämma med 
andra sidan. Gerd berättar för mig efteråt att /…/ funderade länge på detta. Hon ri-
tade och vek skissen för att se om det stämde. Mycket problemlösning. 
 
Det är bara två barn som gjort sin skiss i naturlig storlek. Den blir otymplig att ha 
med vid väven. Det är lättare med en skiss i skala 1:5 som de flesta har. Ibland 
händer det att trasorna tar slut i just den färg man håller på med. Då får barnen fun-
dera på hur de skall göra. Vill de att löparen skall vara symmetrisk får de ändra på 
randningen.  
 
Jag vill också visa på vilka möjligheter det finns att gå vidare med en sådan här 
uppgift för de barn som kan lösa svårare matematiskt-logiska uppgifter. En situa-
tion uppstod då ett barn, pojke nr 3, inte visste hur lång löparen skulle bli som han 
just gjort en skiss över. Den var sammanlagt 23 rutor lång. Gerd frågar hur lång 
varje ruta är i verkligheten och pojken svarar en cm. Då blir det en kort löpare säger 
Gerd och jag faller in och frågar hur lång han vill ha den. 
 
I:  Hur lång vill du ha den? Vi tar fram och mäter med ett måttband. 
Ip: 70 cm  
I:  Då ska vi se, då skall alltså denna biten bli 70 cm i verkligheten. Hur lång är 

den nu? 
Ip: 23 cm 
I:  Om man tänker sig att man gör den dubbelt så stor som den är nu hur lång 

blir den då? 
Ip: 46 cm säger ip med lite betänketid. 
I:  Om man skulle ta den ytterligare en sådan längd till, var hamnar vi då, 46 

plus 23? Ip räknar snabbt ut det i huvudet, 69 säger han 
I:  Du var snabbare än jag. Var hamnar du på måttbandet om du tar 69 cm? Då 

har du kommit fram till i princip 70 cm, det mått som du ville ha. Vi går vida-
re och nu säger jag att när den är dubbelt så stor då blev den bara 46, men då 
la vi på en till där om denna nu är en cm hur stor skall den då vara i verklig-
heten? 

Ip:  En liten stunds betänketid och så säger han 3 cm 
I:  Ja just det nu får man ta det tre gånger, skriv nu 3 cm där så att du inte 

glömmer av det. 
 
Vi fortsätter samtalet med att göra ytterligare en skalförändring, från tre till fyra cm 
per ruta och det går också utan problem. 
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5.13.2 Reflektion  
 
Alla barn har klarat av att göra en skiss av det som de vill väva samt inte minst vik-
tigt, att följa den. Två har dessutom gjort den i naturlig storlek, men upptäckt att 
den var opraktiskt att hantera. Att 5 cm blev måttet för varje ruta kan tyckas lite 
tråkigt men resultatet är långt ifrån tråkigt. Somliga har ränder som är två eller tre 
rutor alltså 10 eller 15 cm varvat med smalare, men det är framförallt valet av fär-
ger och att barnen själva färgat in bomullstrasor som ger den stora variationen och 
färgglädjen.  
 
Att göra skaltransformationer har normalt inte ingått i de uppgifter jag givit barnen. 
Nu i efterhand kan man konstatera att det varit spännande att testa denna mer avan-
cerade uppgift på fler barn, vid intervjutillfället fanns det dock ingen tid för detta. 
 
5.14 Vad har varit svårt respektive lätt 
 
I slutet av intervjun ber jag barnen tala om vad som varit svårt respektive lätt under 
tiden vi hållit på med vävandet. Det är inte så mycket som framstår som svårt för 
dem, de har enkelt inte tänkt i de tankebanorna. Några av dem nämner att sätta upp 
varpen och att räkna ut antal trådar var svårt men i övrigt så tycker de inte att något 
varit speciellt svårt. Det som är intressant är att alla barn upplever själva vävandet 
som lätt, det som en utanförstående tror är att väva. Men att kunna väva är så 
mycket mer och jag känner en stor tillfredsställelse med att barnen förstått detta och 
fått vara med och göra alla momenten. Förarbetet ger en god inblick i hur en väv 
fungerar och då förstår man också bättre själva vävningens grundläggande princip, 
att det finns ett lager trådar som ligger horisontellt i väven och ett lager trådar som 
skyttlas in från sidan och att dessa två lager måste bindas samman. 
 
När barnen väl förstått denna princip har själva vävandet upplevts som så lustfyllt 
att man gärna dragit ut på tiden, låtit arbetet ta tid och som Gerd och jag ofta sett, 
att barnen vilat i arbetet. Vi vet sedan tidigare projekt att barnen många gånger 
uppskattar att de textila tekniker tar långt tid att genomföra, det finns till och med 
barn som spontant uttalar att de gillar att det går långsamt. Det innebär att barnen 
kunnat koncentrera sig på en och samma sak i flera timmar, ibland upp till en hel 
dag. Att ta rast mitt i en aktivitet har då inte varit populärt, det har därför varit en 
stor fördel att torsdagarna varit odelade.  
 
Vi gjorde en ordlista i slutet av vårterminen, den innehöll 39 nya ord som barnen 
lärt sig. De föreslog alla orden själva och så skrev en av flickorna ut ordlistan på 
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datorn. Från detta gjordes ett diagram där varje stapel representerade en vävterm 
och där frekvensen utgjordes av hur många barn som kommit ihåg just den termen. 
 

 
 
Själva vävandet är roligt och rofyllt 
 
5.15 Slutsatser och reflektioner – i korthet 
 
Följande punkter innehåller de slutsatser och reflektioner vi gjort utifrån de vikti-
gaste resultaten, sett ur ett grundläggande perspektiv på textil och matematik. 
 
• I intervjuer och observationer av barnen har vi kunnat konstatera att barnen har 

förstått den grundläggande principen i vävning, att binda trådar  
 
• Vävningen har givit barnen möjlighet att träna grunderna i addition och multi-

plikation och att se dess inbördes relation, även division har berörs om än kort-
fattat. Grundläggande matematiska begrepp som dubbelt så mycket och hälften 
av har ytterligare förstärkts. 

 
• Uträknandet av vävnotan har tränat barnen i hur decimalsystemet fungerar och 

detta gäller även för mätandet. 
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• Den största matematiska utmaningen för barnen var att förstå hur man skulle 
räkna ut antal trådar i varpen utifrån att skedens täthet var 35 rör på 10 cm. Det-
ta exemplifierar även begreppet proportionalitet, vilket vi dock inte specifikt be-
rört. 

 
• När vi räknat ut hur mycket varp vi behövde sätta upp har barnen tränat att gå 

från delarna till helheten och tillbaka till delarna. 
 

• Barnen fick ett tillfälle att praktisera begreppet omkrets när vi räknade ut hur 
många varv det krävs på varpan för att sätta upp femton meter. 

 
• Barnen har visat att de förstått den grundläggande principen för varför man läg-

ger ett skäl. 
 
• Barnen har praktiserat samarbetets grundläggande princip att alla "drar åt sam-

ma håll", vid uppsättning av varp som hela tiden gjorts med minst två personer. 
 
• Att göra en skalenlig modell övades vid skiss till färdig löpare. Barnen har här 

visat att de kan gå från en abstrakt bild till en konkret verklighet, de har då ock-
så visat att de förstår vad en skala är. 

 
• Barnen klarade uträknandet av vävnotan med varierande behov av hjälp, denna 

hjälp stod i överensstämmelse med barnens säkerhet i skolmatematik. Barn som 
är säkra på huvudräkning klarade lättare uppgifterna. 

 
• Barn som är svaga i matematik mindes i princip lika väl och utförde alla mo-

ment korrekt i det praktiska arbetet med väven, som barn som är säkra i mate-
matik. Detta betyder att alla barn har kunnat stärka sitt självförtroende genom att 
i praktiken visa att de kan. 

 
• På frågan vad som varit lätt respektive svårt svarar barnen att det var lätt att 

väva, det svåra var att sätta upp varpen. I och med detta visar de att de fått en 
god insikt i att själva vävandet är en förhållandevis repetitiv övning medan ut-
räkning och uppsättning av en väv kräver kunskaper i både textil och matematik.  

 
I de intervjuer som genomfördes visar alla barn en klar bild av hur uppsättningen 
av en väv gått till. De har alla provat på att göra de ovan beskrivna uppgifterna och 
de har på så sätt fått en förståelse för vad de olika  grundprinciper innebär i det att 
de minns vad de gjort. Tanken går till några av de forskningsresultat som Marton 
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och Booth (2000) redovisar vilka bekräftar ovanstående resultat. För att minnas un-
derlättar det om man sätter sig in i vad saken handlar om, att man söker förstå. Vik-
tigt är också då att se det man lär ur ett helhetsperspektiv och inte som delar löst 
hopfogade. 
 
Ett praktiskt genomfört moment där de grundläggande principerna är synliga, så-
som i de ovan beskrivna aktiviteter, gör tydligen att barnen minns även lång tid ef-
ter. Uppsättningen av väven skedde i januari månad, intervjuerna genomfördes i 
snitt två månader senare. 
 
5.16 Skolverkets diagnos år 2  
 
Som tidigare omtalats så har vi använt Skolverkets diagnostiska material i matema-
tik för skolår 2. Även den lokala kursplanen i matematik för F-9 såsom den formu-
lerats av lärarna i Svenljunga kommun har varit underlag för hur vi arbetat i projek-
tet, då mer i avsikt att kontrollera att våra aktiviteter rymmer de färdigheter som 
eleverna skall behärska.  
 
Skolverket skriver att avsikten med att göra ett nationellt provsystem var att ge lä-
raren ett stöd i att bedöma enskilda elevers kunskaper. Man har utgått från den hel-
hetssyn på kunskap som kännetecknar Läroplan för grundskolan. Med det menar 
man att uppgifterna skall ha både bredd och variation, de skall lösas individuellt 
men också i grupp samt i en del fall ge utrymme för mer än en lösning. Överhuvud-
taget får vi den uppfattningen när vi läser instruktionerna, att fokus i bedömningen 
inte skall vara på rätt svar utan mer på hur barnen löser uppgifterna, och vilka kva-
liteter svaren har. Detta kräver dock, som vi ser det, att man sitter med ett och ett 
barn eller i mindre grupper. Det har jag gjort vid några uppgifter, men det har av 
tidsskäl varit omöjligt att göra det vid alla11. Bedömningsskalan är i tre steg och 
följer i princip Skolverkets rekommendationer, "osäker", "på god väg" samt "sä-
ker". Jag har kallat motsvarande uttryck "behöver mer träning", "på god väg" samt 
"förstår". I föregående avsnitt som handlade om hur väl barnen förstått vävningens 
grundläggande principer, användes samma indelningsgrund. 
 
De uppgifter vi valt ut, vilka finns som bilaga, tillhör kunskapsområdena rumsupp-
fattning och logik/kreativitet, de flesta inom rumsuppfattning och då avseende av-
bildning och geometriska mönster samt mätning. Vi har sedan flera år funderat på 
hur vi kunde visa vad barnen lär av att delta i projektet, att hitta lämpliga uppgifter 

                                                 
11 Jag har ensamt genomfört alla intervjuer då Gerd har funnits tillhands i klassrummet för de 
andra barnen och handlett de olika textila aktiviteterna. 
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som på något sätt kunde mäta barnens kunskaper inom matematik och då med en 
anknytning till det textila vi gör inom projektet. Vi hade inte tid att själva konstrue-
ra ett test och det hade kanske också kunnat kritiserats för att gynna våra barn. När 
vi upptäckte att Skolverkets diagnostiska material hade många uppgifter som låg 
nära det vi avsåg att öva i textilprojektet, och att det var ett väl etablerat test som 
redan användes av skolan så bestämde vi oss för att använda detta om än det inte är 
gjort utifrån våra frågeställningar. 
 
Vi ville gärna ha en kontrollgrupp för att om möjligt se några skillnader mellan 
projektklassen och en klass som inte haft dessa textila aktiviteter. Vi frågade lära-
ren i den andra år 2 klassen. Hon frågade i sin tur föräldrarna, via ett brev som vi 
författat, där vi beskriv syftet med testerna, vårt textilprojekt och att uppgifterna 
skulle behandlas konfidentiellt12. Vi fick klartecken från föräldrar och lärare och 
genomförde delvis själva, delvis använde vi de diagnoser som läraren själv gjort 
med barnen. Vid ett tillfälle genomförde jag tillsammans med grupper om tre barn 
från kontrollklassen några av uppgifterna. Samtalen bandades. Detta gjordes också 
för projektklassen.  
 
I det följande kommer vi att presentera resultaten från diagnosen, uppgift för upp-
gift. Vi genomförde proceduren som ett för- och eftertest, i det att vi gav samma 
uppgifter till barnen i början på höstterminen och sedan i slutet av vårterminen. 
 
Vi vill innan vi presenterar resultaten påpeka att det är mycket små grupper vilket 
betyder att några få barns svar kan ge stora utslag och därmed ge upphov till orim-
ligt stora skillnader mellan grupperna. När det gäller grupper med litet antal indivi-
der bör man inte presentera resultaten i form av procent, relativa tal. De gånger det 
görs  är det för att läsaren lättare skall kunna jämföra grupperna men då redovisas 
också de absoluta talen. 
 
5.16.1 De olika uppgifterna 
 
Den första uppgiften handlade om att fortsätta på ett redan uppritat mönster, se bi-
laga 1. Mönstret var rapporterat, det återkom med samma mönsterslinga. Denna typ 
av mönster har barnen aldrig gjort i våra olika textilprojekt. Vi har försökt att arbeta 
med fritt broderi istället för mer traditionella korsstygnsmönster. I textiltrycket har 
barnen gjort ett eget mönster i form av ett motiv, som sedan kunnat rapporteras fritt 
över ett tyg, exempelvis en blomma. 
 

                                                 
12 Ett tillstånd från projektgruppens föräldrar hade redan inhämtats i början av läsåret. 
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Projektklassens barn lyckades till fyra femtedelar, (12 av 15) att fullgöra mönstren 
såsom var tänkt. I kontrollklassen var det hälften av barnen (6 av 12). När diagno-
sen sedan upprepades i slutet av våren hade alla projektklassens barn fyllt i mönst-
ret på därför avsett sätt och för kontrollgruppens barn gällde att 7 av 11 barn full-
följt mönstret korrekt. 
 
Efter att vi gjort den första diagnosen på hösten dök idén upp om att barnen kunde 
arbeta mer med traditionella mönster i form av korsstygn. De valde att sy sina 
namn alternativt initialer. Se avsnittet "Lägglappar till mönster". Denna aktivitet 
verkar sålunda haft betydelse för att ge barnen träning i att se ett mönster. Detta att 
själva ha gjort en modell först, vilket vi alltid uppmuntrar i början av ett nytt arbete 
för att då kunna se hur man bygger upp ett mönster, ger tydligen en god förståelse 
och en erfarenhet som senare går att tillämpa. Att se hur olika mönster bildas finns 
också som en viktig grundläggande färdighet inom matematiken.  
 
I nästa uppgift se bilaga 2, skulle barnen förstora en björn som var uppritad på ett 
rutnät. Av kontrollklassens barn kunde 7 av 12 barn förstå hur man skulle lösa upp-
giften jämfört med 14 av 15 barn i projektklassen. Uppgiften upprepades på våren 
och resultatet visade då att 9 av 11 barn i kontrollklassen förstått uppgiften och 15 
av 15 i projektklassen. 
 
Vad kan man nu säga om denna uppgift sett ur projektets synvinkel. Redan i för-
skoleklassen har vi arbetat med att förstora mönster. Dock har barnen inte gjort det 
via rutmönster, något som de inte klarade av i den åldern. De såg helt enkelt inte 
rutnätet som någon hjälp utan ritade fritt även på rutat papper. Däremot har dessa 
barn gjort lapptäcken både i förskoleklass och nu i år 2. Vid det första diagnostill-
fället hade vi inte börjat med de individuella lapptäckstavlorna, men det verkar som 
om vanan vid att lägga mönster med hjälp av kvadratiska lappar ändå tränat dem i 
att se hur ett mönster är uppbyggt.  
 
Kontrollklassen är tyvärr en liten grupp på endast 12 barn och när någon är borta 
blir det en än mindre grupp. Vid vårens diagnos ingick endast elva barn men av 
dessa hade nio klarat uppgiften. Det verkar som om en uppgiften av denna karaktär 
är möjlig att lära sig på olika sätt, testträningseffekt eller annan övning. Det som 
trots allt talar för att projektbarnen har kunnat tillämpa sina kunskaper från textil-
övningarna även här, är den relativt stora skillnaden som finns i början av höstter-
minen innan man eventuellt lär sig via själva testet. 
 
Den tredje uppgiften se bilaga 3, handlade om att se och jämföra och därefter måla 
dubbelt så mycket på några geometriska figurer. Det var främst en av deluppgifter-
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na som vållade problem för många barn. En figur bestående av två kvadrater och en 
triangel som hängde samman, hade endast triangel ifylld med färg. Uppmaningen 
löd att måla dubbelt så mycket på en likadan figur men som var ofylld. Många barn 
har då fyllt i både triangel och en hel kvadrat i den nya figuren vilket blir mer än 
dubbelt.  
 
Vid höstens tillfälle uppvisar 40 procent av projektbarnen, (6 av 15) en säker för-
ståelse för hur man löser denna uppgift senare på våren har denna andel ökat till 70 
procent (11 av 15). Motsvarande andelar av kontrollgruppens barn som behärskar 
denna uppgift är 25 procent, (3 av 12), på hösten och 50 procent, (5 av 10), på vå-
ren. Även här visas en skillnad som eventuellt beror på att projektbarnen haft nytta 
av att rent fysiskt manipulera med kvadrater och trianglar i formandet av sina 
mönster. Inte så mycket inför det första tillfället men däremot inför det andra som 
inföll efter det att alla barn sytt sina lapptäckstavlor. Som nämndes tidigare under 
avsnittet "Lägglappar till mönster" klippte barnen kvadrater och trianglar i papper 
vilka sedan laminerades och användes för att lägga olika mönster. Själva tillver-
kandet av dessa former har, om man skall se till resultatet på diagnosen, haft en po-
sitiv inverkan på barnens förståelse av dubbelt så mycket när det gäller geometriska 
former. 
 
Den fjärde uppgiften se bilaga 4, handlar om att göra två mosaikgolv färdiga, det är 
således två deluppgifter vilka redovisas separat. Jag tror inte att barnen själva asso-
cierar till golv, då teckningen inte visar det perspektivet. De skall klara av att lösa 
en mönsterrapportering som inte bara rör sig horisontellt utan också vertikalt. Det 
kräver att man ser hur mönstret är uppbyggt och inte förlorar sig i detaljer. När det 
gäller den fjärde och den femte uppgiften har jag suttit med grupper om tre barn 
och försökt att intervjua dem samtidigt som de löst uppgifterna. Jag ville veta hur 
de tänkte. Det var dock svårt för barnen att samtidigt som de skulle räkna ut hur 
mönstret var uppbyggt samtala med mig om sina tankar. Det var tyvärr också en 
stressande situation att sitta tre barn tillsamman där det gällde en så svår uppgift. 
Jag hade tyvärr inte tid att sitta med barnen en och en då det handlade om samman-
lagt 27 barn.  
 
Resultatet visar att projektbarnen och kontrollgruppsbarnen ligger mycket lika i 
denna uppgift. Inledningsvis under hösten har några fler av projektets barn förstått 
jämfört med kontrollgruppens, i procent räknat är det 66 (10 av 15), jämfört med 50 
procent (6 av 12), för deluppgift a. För deluppgift b är andelarna 40 procent för pro-
jektbarnen och 33 procent för kontrollgruppens barn.  
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När det gäller resultaten från vårterminen har skillnaderna försvunnit, kontroll-
gruppens barn har hunnit ifatt och således har fler barn här ökat sin förståelse för 
problemet jämfört med projektbarnen. Detta gäller båda uppgifterna och i delupp-
gift b har kontrollgruppen i procent räknat något större andel som klarat uppgiften. 
I ungefärliga tal har 80 procent av barnen förstått uppgiften. Det finns dock en viss 
osäkerhet i dessa resultat då grupperna är små. Det hade varit intressant att försöka 
spåra varifrån kontrollgruppens ökade förståelse för mönsterrapportering kommer, 
men det hanns inte med inom detta projekts ram. 
 
Den femte uppgiften, se bilaga 5, har en annan karaktär. Den är en mätuppgift en-
ligt Skolverkets definition, men av den mer kluriga sorten. Vi skulle vilja tillfoga 
"användandet av logik och kreativitet". Den går inte att lösa genom att mäta med 
linjal. I de anvisningar som finns ges tre kvalitetsmässigt skiljda exempel på hur 
barn brukar ge sig i kast med uppgiften. De stämmer till viss del med de svar jag 
fick av barnen när jag försökte att följa deras tankegångar. De olika sätten som 
Skolverket funnit är följande 
 
• Man mäter med ögonmått 
 
• Man använder en metod som gör det möjligt att jämföra men som inte kräver 

uppdelning i enheter 
 
• Man avskiljer en lämplig enhet för att mäta helheten med 
 
Bland de barn jag intervjuat är första sättet det vanligaste. Man försöker att se vilka 
två bitar som är lika stora genom att jämföra. Problemet är att de har olika former 
och därför inte går att enkelt jämföra med ögonmått. När det gäller det andra sättet 
är jag mer osäker, det framgår inte tydligt hur de tänkt, de försöker att finna strate-
gier, men faller tillbaka till ögonmåttsmetoden. En metod som barn är mycket duk-
tiga på. Vid många tillfällen har barnen förvånat oss när det gäller exaktheten i de 
uppskattningar de gör med hjälp av att jämföra olika storheter. Här krävs ju inte 
heller kunskaper om de formella måttenheterna. 
 
Under de diagnostillfällen som inföll i början av höstterminen var det endast ett 
barn som tillämpade det tredje sättet. Utan tvekan säger han - "jag kom på det, det 
är dom två, jag kom på det, det är fem i båda". Hur då frågar jag, och han visar i 
vilka två figurer som det ryms lika många rutor och vilka därför är lika stora. Innan 
vi vid intervjutillfället lämnade denna uppgiften fick alla barn, både kontroll- och 
projektgruppen, möjligheten att se lösningen och att själva tillämpa metod tre. Det-
ta gav en insikt som troligtvis starkt påverkat vårens resultatet av samma uppgift. 
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Där har alla projektgruppens barn förstått och löst uppgiften enligt metod tre och 9 
av 11 barn i kontrollgruppen. 
 
5.16.2 Sammanfattande reflektion 
 
Sammanfattningsvis skulle jag vilja påstå att barnen från projektklassen rent gene-
rellt uppvisar en större säkerhet. De är inte redovisade då det skulle bli för många 
alternativ att jämföra, speciellt när grupperna är olika stora. Intressant att notera är 
att skillnaderna är större på hösten än i slutet av läsåret. Kan det vara så att det bar-
nen lärt under året i förskolan finns kvar och kan tillämpas i dessa övningar. Det 
skulle i så fall förklara de initiala skillnader som finns mellan projektklass och kon-
trollklass, men det kan ju även ha andra orsaker som vi inte har möjlighet att kon-
trollera för.  
 
Hur skall vi förklara att inte projektgruppens barn behåller eller utökar sitt för-
språng? När det gäller de två första uppgifterna så har redan i princip alla projekt-
gruppens barns förstått hur man skall lösa dem och kan därför inte "bli bättre", det 
är då också uppgifter som passar bra in i projektets olika aktiviteter. Vi har arbetat 
mycket med att göra mönster och skalenliga modeller. 
 
Uppgift tre är annorlunda där fördubblas antalet som förstår lösningen. I uppgift 
fyra finns ingen bra förklaring till varför inte barnen lyckas lägga mosikgolven 
bättre, efter att ha arbetat med att lägga mönster med kvadrater vid flera tillfällen 
under hösten. I detta fallet gick det tydligen inte att översätta en erfarenhet från ett 
sammanhang till ett annat. Den sista uppgiften är som jag ser det en ren testträ-
ningseffekt. Den säger inget om vad barnen lärt i projektet.  
 
Dessa testuppgifter mäter på olika sätt den spatiala förmågan. I projektet har vi för-
visso gjort aktiviteter som tränar denna förmåga men aktiviteterna uppmuntrar 
framförallt användningen av den logisk-matematiska förmågan. Detta gäller t.ex. 
när begrepp som omkrets, mätenheter, de fyra räknesätten - då framförallt addition 
och multiplikation samt geometriska former används av barnen för att kunna till-
verka en textil produkt. Vi ser nu i efterhand att vi kanske inte bara skulle letat ef-
teruppgifter som "liknade det vi gjorde i projektet" på ett ytligt plan. Tyvärr finns 
det inget traditionellt matematikprov som barnen genomgår i år två med vilket vi 
kunde ha jämfört projektgruppens barn med kontrollgruppen vad gäller den mer 
renodlade logisk-matematiska förmågan. Mycket av det vi gör i projektet är också 
av en sådan art att det kan vara svårt att mäta med ett enkelt test eller kunskaps-
prov. 
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6. DISKUSSION 
 
Diskussionskapitlet tar sin utgångspunkt i det övergripande syfte och de frågeställ-
ningar vi haft i projektet. Frågeställningar som vuxit fram och utvecklats under 
många år. Den verksamhet som redovisats i denna rapport gäller läsåret 2001/02, 
då barnen gick i år 2. 
 
Det övergripande syftet med vår verksamhet har varit att utveckla barns lärande 
med hjälp av textila aktiviteter där praktiskt arbete vävs samman med teoretisk för-
ståelse Forskningsprojektets syfte har varit att studera om vi genom att kombinera 
textil och matematik kan stimulera barns kreativa och problemlösande förmåga. 
Utgångspunkt för analyserna är våra frågeställningar; vilka nu även blir den indel-
ningsgrund utifrån vilken vi diskuterar våra resultat, dessa sätts också i relation till 
annan forskning. 
 
• Hur kan vi, genom att arbeta med textila aktiviteter, där vi samtidigt stimulerar 

den matematisk-logiska problemlösningsförmågan, ge barnen en möjlighet att 
förstå de bakomliggande principer som matematiken och de textila aktiviteterna 
bygger på. 

 
• Hur behandlar vi det fria textila skapandet när vi nu också försöker rikta upp-

märksamheten mot olika grundläggande principer? 
 
• Hur är det möjligt att i ord beskriva en kreativ process som i många fall är osyn-

lig för ögat och inte heller alltid möjlig för barnen att verbalisera? 
 
6.1 Grundläggande principer i textil och matematik 
 
Vikten av att förstå vävningens grundläggande principer jämförs med vikten av att 
förstå de grundläggande principerna i matematik. Det finns ett mönster, ett logiskt 
upprepande som ligger till grund för att barn skall kunna gå vidare och utveckla sin 
kunskap. Om barn inte behärskar dessa grunder är de i ständigt behov av hjälp från 
antingen textil- eller matematiklärare.  
 
Några konkreta exempel; om man förstår vävningens mest grundläggande princip, 
att binda trådar, hjälper det barnen att se i vilket skäl man skall lägga in tråden. 
Inget av våra barn hade några större problem med detta. Om de gjorde fel kunde de 
förstå varför och därmed själva korrigera sitt fel. Detta kan förefalla trivialt. Min 
erfarenhet som vävlärare är dock en annan, det finns vuxna som har problem med 
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att se vilket skäl det är, då de inte har förstått principen med att trådarna skall bin-
da. De får pröva med "trial and error" metoden om de råkar glömma av trampord-
ningen. Om man sedan har fler än två trampor blir detta ett oöverstigligt problem. 
Personen hindras i sin utveckling av problem som inte primärt skall lösas med att 
lära ut rätt metod utan med grundläggande förståelse. 
 
Några av de grundläggande matematiska principer vi tillämpat i projektet är addi-
tion och multiplikation och deras inbördes relation samt något om begreppet pro-
portionalitet Här finns skillnader, mellan barnen, i uträknandet av vävnotan som 
bitvis krävde avancerade matematiska kunskaper ur en åttaårings synvinkel. Endast 
ett barn klarar att räkna ut alla delmoment utan hjälp, nio av femton barn klarar det 
med lite handledning och fem barn behöver mer hjälp, men klarar att räkna ut väv-
notan om de får mer tid och mer konkretisering. När Susanne Björkdahl Ordell 
stämde av denna indelning med läraren Gerd Eldholms vetskap om respektive 
barns allmänna matematikkunskaper, hade vi bedömt barnen lika i 13 fall av 15.  
 
Vi hade hoppats att denna annorlunda form av pedagogik skulle ha givit ett mer 
positivt utfall i bemärkelsen att barn som är osäkra i matte skulle ha lyckats bättre 
här än med de "reguljära" uppgifter som läroboken innehåller. Vi kan dock konsta-
tera att alla barn, även de som kan betecknas som osäkra har lyckats räkna tal som 
är långt över deras förväntade förmåga mätt med mattebokens nivå i år 2. Sett ur 
denna synvinkel är resultatet trots allt positivt. Även barn som är osäkra i matema-
tik kan räkna avancerade tal om de knyts till en konkret verksamhet där barnen kan 
tillämpa sina erfarenheter, de förstår vad de håller på att räkna ut, ett faktum som 
inte är självklart när de räknar i boken. Enligt Gerd Eldholm kan osäkra barn räkna 
en hel sida felaktigt, utan att upptäcka att de använt fel metod. Vad som hindrat de 
osäkra barnen att lyckas är till viss del deras sämre huvudräkningsförmåga. Tro-
ligtvis har de inte automatiserat vissa tal, t.ex. ”tio-kamrater”. De är osäkra på tio-
talsövergångar och blir därmed osäkra på att räkna med stora tal. Detta är något de 
kanske ännu inte mött i matteboken, addition med tvåsiffriga tal. 
 
Kihlborn (1997) pekar på betydelsen av att barnen måste automatisera vissa räkne-
operationer för att kunna bli säkra i matematik. Det är dock viktigt att barnen får 
utgå från den förförståelse av tal och av att räkna som de har med sig när de kom-
mer till skolan. Detta håller samtliga forskare med om som vi refererat till när det 
gäller grundläggande matematik, Johnsen Höines (1990), Kronqvist & Malmer 
(1993), Neuman (1997). Det förefaller också så att barn har svårare att lära sig ma-
tematiska symboler jämfört med skriftspråkets symboler vilket även det är en an-
ledning till att vänta med de formella symbolerna i matematik och istället utgå från 
barnens sätt att teckna tal.  
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Barnen som nu går i år 2, har redan hunnit att etablera ett grundläggande talbe-
grepp. Långt ifrån lika vanligt är det att de etablerat ett grundläggande mätbegrepp. 
Att kunna räkna med cm och meter är svårt för många. Det blir tydligt att man fort-
farande föredrar att mäta med ögonmått eller tillämpa jämförande måttangivelser. 
Exempelvis; - "Jag är längre än han". Det verkar som barn sällan har behov av att 
mäta saker på riktigt och får därför ingen träning i vardagen utan behöver öva i sko-
lan. Detta blev uppenbart när de gjorde skalenliga modeller av sina vävnader. Ut-
ifrån ett en-cm-rutpapper där varje ruta oftast kom att betyda 5 cm gjorde de en 
modell av sin löpare. Att räkna ut hur lång löparen blev i verkligheten var inte 
svårt, men hur lång den var i den verkliga verkligheten, det var något annat. När vi 
bad dem att på måttbandet peka ut hur långt, var det flera barn som sa, - "Oj är det 
så långt".  
 
Vårt sätt att arbeta bygger mycket på de idéer som Diedrichsen m.fl (1994) lutar sig 
mot när de analyserar skolans arbetssätt och innehåll. De anser att skolan felaktigt 
beskylls för att vara för teoretisk. Deras slutsats är istället att skolan är ateoretisk i 
betydelsen att den inte bygger på teorier utan på exempel. Exempel kategoriseras 
som empirisk kunskap, vilken är kunskap vi kan observera med våra sinnen. 
 
Enbart teori eller enbart empiri får inte barnen att förstå, det som krävs är en kom-
bination. När vi nu i detta senaste projekt har planerat verksamheten har vi försökt 
att uppmuntra barnen att tänka efter hur de gör och varför. Vi har lagt mer tid på 
förberedelser inför en aktivitet, i det att barnen gjort modeller och olika versioner 
av exempelvis sitt lapptäcke, eller sin löpare. Vi har tillsammans prövat olika lös-
ningar innan själva arbetet tagit vid. När det gäller vävningen är startsträckan lång, 
att sätta upp en varp tog fyra hela dagar, under tiden gjorde barnen modeller av sin 
löpare. I intervjuerna säger i princip alla barnen att sätta upp väven var det svåra, 
att väva var lätt. När barnen förstått de bakomliggande principerna hur en väv fun-
gerar, var det inga problem att utföra själva vävandet. Alla höll med om att man 
egentligen inte kunde väva om man inte förstod hur en väv fungerade, om man inte 
kunde sätta upp en väv.  
 
När vi frågar barnen vad de lärt av en aktivitet kommer oftast kommentarer som 
enligt Pramling Samuelsson forskning kategoriseras som "att kunna är att göra", 
den första nivån, denna kategori följs av "att lära sig är att veta något" . Svar som 
skulle kunna kategoriseras enligt denna definition kommer efter ett stunds samtal 
när de upptäcker att de lärt sig något de inte visste innan. Ibland blir det nästan ko-
miskt, som när vi t.ex. frågar barnen om de lärt sig något om vävning och de svarar, 
- "Jag vet inte". När vi ställer följdfrågan, -" Kunde du sätta upp en väv innan?", 
upptäcker barnen att de faktiskt lärt sig veta mycket om vävning. Den sista katego-
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rin, som enligt Pramling Samuelsson är på förståelsenivån, "uppfattar barnen att 
något ändrat innebörd, kan de relatera saker till varandra och kan de dra slutsatser", 
är något vi bara får fram om vi direkt leder in barnen på dessa tankegångar, det är 
inget som kommer spontant trots att de i praktiskt handling visar att de förstått. 
 
Ett intressant resultat av projektet, är att barnen i handling visar att de förstått 
många grundläggande principer, de kan t.ex. väva men även sätta upp en väv, lika 
bra som vuxna nybörjare. De kan sätta samman ett antal olika geometriska former 
till ett lapptäcke. De lyckas alla att få klar en produkt som uppfyller kraven på god 
kvalitet i fråga om tillverkning och med högt estetiskt värde som visar att de kunnat 
tillägna sig många grundläggande principer om än de inte är på samma generella 
nivå som matematiska grundprinciper. Är det så att den kunskap som är grundad i 
praktik snabbt omvandlats till vad som benämnes "tyst kunskap". Kunskap som är 
svår att redogöra för i ord, "man bara kan väva". Faran finns här att kunskap erhål-
len via praktiskt arbete förblir oreflekterad. Den blir då inte föremål för kritisk 
granskning - kanske är den metod barnet använder för att lösa problem felaktig el-
ler i vart fall oekonomisk, i bemärkelse omständlig och ineffektiv, och som skulle 
kunna utvecklas om den synliggjordes.  
 
Sambandet mellan teori och praktik i slöjdämnet är föremål för forskning i en nyut-
kommen avhandling av Marléne Johansson (2003). Hon menar att det är lätt att 
fastna i invanda språkbruk och hävda att slöjden i huvudsak är ett praktiskt ämne. 
Man begränsar därmed ämnet och ger även upphov till att felaktiga uppfattningar 
återskapas och upprätthålles. Slöjden är enligt Johansson ett kommunikativt och 
reflekterande ämne där barn och ungdomar möter en miljö med såväl abstrakta som 
konkreta utmaningar. 
 
Ahlberg har, via olika pedagogiska försök med matematikundervisning för yngre 
barn, utvecklat metoder som stärker barns problemlösande förmåga. Ett sådant för-
sök innebar att barn arbetade i grupper där de uppmuntrades att både diskutera med 
varandra och att åskådliggöra sina tankar i text och i bild. Resultatet gav vid handen 
att svagpresterande flickor var de som vann mest på detta arbetssätt, men alla barn, 
även de högpresterande, blev bättre i matematik. 
 
Vi har mycket gemensamt med detta försök då vi också låter barnen rita och skriva 
hur de löst tillverkningen av ett textilt alster, de får diskutera med Gerd i mindre 
grupper, men de gör inte något gemensamt arbete. Klassen består av 15 elever, vil-
ket är en förhållandevis liten grupp, och allt det textila arbetet görs öppet och syn-
ligt för alla. En utveckling av projektet skulle kunna vara att göra fler saker gemen-
samt i mindre grupper för att stimulera ett mer intensivt utbyte av tankar och idéer 
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mellan barnen. I projektet har det mest skett i form av spontana diskussioner barnen 
emellan eller i mer organiserade samtal med Gerd. 
 
Ett försök att mäta utfallet av vår ansträngningar gjordes med Skolverkets diagnos-
tiska material i matematik för år 2. Vi valde här ut uppgifter som i princip alla föll 
inom det spatiala området. Barnen visade i förtestet, gentemot kontrollgruppens 
barn, en större säkerhet att lösa dessa uppgifter, skillnaderna blev mindre, kontroll-
gruppens barn hann ifatt vid eftertestet, men då skall också påminnas om att pro-
jektgruppens barn på två av fem uppgifter hade nära nog full pott redan vid förtes-
tet och därför inte kunde förbättra sitt resultat. Det är svårt att dra några entydiga 
slutsatser från detta test. Det verkar som om projektgruppens barn i det att de är 
bättre initialt har med sig erfarenheter från tidigare projekt i förskoleklass. Den 
förmågan vi mäter är inom området rumsuppfattning/spatial förmåga, men projek-
tet tränar även den matematisk-logiska förmågan vilken vi inte har testat. I efter-
hand ser vi en svaghet i detta. Vi lutar oss därför mer mot vad vi faktiskt sett att 
barnen lärt i det de gjort, samt vad som framkommit i intervjuerna för att bedöma 
projektets eventuella framgång. 
  
6.2 Uppmuntrar vi det fria textila skapandet 
 
Frågeställningen formulerades utifrån att några undrade om vi hade övergett vår 
ursprungliga målsättning att uppmuntra barns kreativitet och fantasi genom mer fria 
textila tekniker, när vi nu också ville att barnen skulle uppmärksammas på olika 
grundläggande principer. Vi vill på detta svara att det beror helt på hur man gör det. 
Om man utgår från vad Paulsen skriver om att ett konstnärligt arbete kräver god 
kunskap om olika tekniker, så ser vi att vi istället möjliggör för barnen att mer fritt 
utnyttja dessa tekniker för sina ändamål. Att framgångsrikt kunna använda en tek-
nik är ju oftast sammankopplad med att man förstår de grundläggande principer 
som tekniken bygger på. Ett enda exempel utifrån vävningens grundläggande prin-
cip. Parallellt med att barnen vävde i vävstol, vävde de också nu åter i sina små 
vävramar. Denna gång kunde de väva fritt, en bildväv, vilket de inte kunnat tidigare 
utan mycket handledning, att de klarade detta berodde på att de nu visste att väv-
ningens grundläggande princip var att binda trådar. De kunde se när de skulle gå 
över respektive under en varptråd och därmed få en väv som bildade ett samman-
hängande "nät av trådar" och inte föll isär. 
 
Vi tycker att de estetiska kvaliteterna är goda, barnens alster har en given ram, en 
given teknik, men inom denna lever fantasin och kreativiteten. Vår erfarenhet är att 
barnen har lättare att vara kreativa om de får vissa ramar, vilka oftast är en teknik 
och ett material, men vad man vill göra är delvis fritt. När det gällde lapptäcket 
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kunde de välja olika geometriska former av vilka de kunde göra ett oändligt antal 
mönster. Storleken var denna gången given, något som prövades ut innan barnen 
startade. Orsaken var att vi på förhand visste att små former är svåra att sammanfo-
ga då allt man syr samman kräver sömsmån. Detta kan förefalla styrande men mot-
satsen att barnen väljer något som rent praktiskt inte går att sammanfoga tycker vi 
är ett sämre alternativ. Barnen är mycket stolta över det de gör, de lägger ner 
mycket arbete på sina alster och vi vuxna vill då ge dem försättningarna att lyckas, 
att kunna göra klart, inte något som halvfärdigt läggs i en låda hemma. Gerd Eld-
holm skriver i sin dagbok "Jag tycker att det är viktigt att man gör färdigt vad man 
håller på med innan man börjar på något nytt. Det visar barnen att det är viktiga och 
värdefulla saker vi håller på med ". Produkterna är personligt utformade i det att 
barnen styr över hela processen, från infärgning av garn eller tyg, över konstruktion 
av egna modeller/mönster till färdig produkt. 
 
6.3 Är det möjligt att i ord beskriva en kreativ process 
 
Om det går att i ord beskriva en kreativ process, är på ett sätt den svåraste fråge-
ställningen att besvara. Hur kan man beskriva något som oftast inte barnen kan ut-
trycka i ord och som inte heller är medvetet för barnen. Den kreativa processen är 
alltför sällan uppmärksammad i det dagliga arbetet. Barnen ser mer till vad de gör 
än till vad de tänker. Processen framträder dock indirekt på olika vis. Ett exempel 
är när barnen tycker att det var svårare att bestämma sig för ett visst mönster för 
lapptäcket än att sedan sy ihop lapparna, eller som de själva säger - ”Det svåraste 
var att bestämma sig när det väl var gjort var det lätt”. 
 
I själva förberedelsearbetet i form av att skapa olika modeller för den produkt man 
sedan skall tillverka ligger den huvudsakliga problemlösningsfasen. Denna fas övar 
barnen i att gå från det abstrakta till det konkreta och vice versa. I samtal med Gerd 
där hon ställer frågor om hur de tänker sig att lösa en uppgift, reflekterar barnen 
över de olika stegen och befäster därmed sin kunskap. 
 
Om den kreativa processen blir tydlig kan den förändras av barnen själva. Till viss 
del måste den då kunna beskrivas i ord. Detta är än så länge endast möjligt med de 
talade orden, men längre fram i skolan skulle också barnen kunna skriva ner sina 
tankar om detta. Vad som kan komma ut av ett sådant arbetssätt är svårt att sia om, 
men det väcker hopp om en mer kreativ elev och arbetsklimat. 
 
Estetiken som kunskapsform framträder här. Estetisk kunskap hjälper oss att upple-
va och analysera de känslor som väcks när man betraktar något med en estetisk va-
lör. Det är inte enbart ett registrerande. Paulsen menar att av tradition har försko-
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lans pedagoger inte velat lägga sig i och störa barns bildskapande, men detta har då 
också inneburit att barnen inte givits möjligheten att lära sig uttrycka känslor och se 
sin kreativa process. 
  
6.4 Textil för alla 
 
Under tidigare projekt har vi kunnat konstatera att pojkar såväl som flickor tycker 
om att arbeta med textil. Vi har således inte kunnat konstatera några skillnader mel-
lan könen i intresse. Alla barn har faktiskt spontant tyckt att textil är roligt och ing-
en har oss veterligt känt sig pressad att göra något mot sin vilja. Hur mycket man 
gjort, hur lång tid man velat lägga ner på sina respektive alster kan ha skiftat. Alla 
har dock lagt ner stor omsorg och engagerat sig i det textila arbetet. Detta har inne-
burit att pojkarna har utvidgat sitt kompetensområde, de har skaffat sig kunskaper 
och färdigheter inom ett traditionellt kvinnligt område.  
 
Jämställdhetsprojekt inom skolan har oftast velat uppmuntra flickor att ge sig in på 
traditionellt manliga domäner (Öhrn). Männens intresseområden har setts som nå-
got eftersträvansvärt för flickor. En flicka som är duktig på naturvetenskap och ma-
tematik har en ljus framtid för sig. En pojke som är duktig på traditionellt kvinnliga 
områden som språk och estetik är ett mer oskrivet kort. Pojkar ökar sitt kompetens-
område när de i ett textilprojekt får del av kunskaper inom ett traditionellt kvinnligt 
område, flickor får uppmuntran att visa sina starka sidor och får bekräftat att det de 
tycker om att göra också innebär ett uppövande av den matematisk-logiska förmå-
gan. Detta projekt visar på möjligheter att förändra och förnya verksamheten i sko-
lan. Att förena de s.k. teoretiska och praktiska ämnena så att båda ämnesområdena 
vinner på det och att man då också kan bryta de traditionella könsmönstren i både 
textilslöjd och matematik.  
 
6.5 Slutord 
 
Det övergripande syftet med vår verksamhet har varit att utveckla barns lärande 
med hjälp av textila aktiviteter där praktiskt arbete vävs samman med teoretisk för-
ståelse. Forskningsprojektets syfte har varit att studera om vi genom att kombinera 
textil och matematik kunnat stimulera barns kreativa och problemlösande förmåga.  
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I sammandrag kan vi säga att vi lyckats hitta aktiviteter som stimulerar både det 
praktiska arbetet och ger barnen en utmaning vad gäller den teoretiska förståelsen. 
Textil och matematik visades sig därmed vara en kombination som bar frukt. I ana-
lyserna av det som barnen gjort textilt tyder på att de utvecklar det goda handlaget, 
de bemästrar teknikerna, vilket är något som är uppenbart och för alla synligt. Om 
projektet utvecklat barnens teoretiska förståelse, deras problemlösande förmåga, 
skulle vi vilja ge följande svar. I de praktiska uppgifter barnen utfört ligger moment 
som är omöjliga att genomföra om man inte också använder tanken, här blir det 
tydligt hur sammanflätade dessa båda kunskapsområden är. Att göra ett lapptäcke 
av olika geometriska former utan att ha några begrepp eller att förstå bakomliggan-
de principer för textil respektive geometri, är som vi ser det omöjligt. I projektet 
möter barnen alla de olika kunskapsformerna, fakta, förtrogenhet, färdighet och 
förståelse. Kunskapsformer som lyfts fram i läroplaner för grundskolan. 
 
 



   

89 

Referenser 
 
Berge. B-M. (1993). Slöjd är väl liksom inget riktigt ämne. I antologin Visst är vi 

olika! Från arbetsgruppen Kvinnligt och Manligt i skolan. Utbildningsdeparte-
mentet. 

 
Björkdahl Ordell. S. (2000). Räkna med textil. I G. Kärrby red. Skolan möter för-

skolan och fritidshemmet. Lund: Studentlitteratur. 
 
Dahl, K. & Nordqvist, S. (1997). Matte med mening. Alfabeta Bokförlag AB. 
 
Diderichsen, A., Raböl-Hansen, V. & Thyssen, S. (1994). Sex år och på väg in i 

skolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Elkmeier, B. J. (2001). Traditional quilts for kids to make. Washington: Martingale 

& Co 
 
Fejde, K. (1998). Uppfattningar om grundläggande matematikundervisning i för-

skolan och skola. I B. Gran red. Matematik på elevens villkor. Lund: Studentlit-
teratur. 

 
Fröbel, F. (1994). Människans fostran. Red. J-E. Johansson. Lund: Studentlittera-

tur. 
Johansson, J.-E. (1994). Svensk förskolepedagogik under 1900-talet. Lund: Stu-

dentlitteratur. 
 
Johansson, M. (2003). Slöjdpraktik i skolan – hand, tanke, kommunikation och 

andra medierande redskap.Göteborg Studies in Educational Science 183. Acta 
Universitatis Gothoburgensis. 

 
Johnsen Höines, M. (1990). Matematik som språk - verksamhetsteoretiska perspek-

tiv. Stockholm: Utbildningsförlaget. 
 
Kihlborn, W. (1997) Didaktiskt ämnesteori i matematik. Del 1 Grundläggande 

aritmetik. Stockholm: Liber 
 
Kihlström, S. (1998). Förskollärare - Om yrkets pedagogiska innehåll. Lund: Stu-

dentlitteratur. 
 
Kronqvist, K-Å. & Malmer G. (1993). Räkna med barn. Solna: Ekelunds förlag. 



   

90 

 
Kärrby G. (1990). De äldre förskolebarnen - inlärning och utveckling. Stockholm: 

Utbildningsförlaget 
 
Marton, F. & Booth, S. (2000). Om lärande. Lund: Studentlitteratur 
 
Neuman, D. (1997). ”Så kommer matematiken in i barnens värld,” i Pedagogiska 

Magasinet (2) 8 - 12. 
 
Paulsen, B. (1996). Estetik i förskolan. Lund: Studentlitteratur. 
 
Pramling, I. (1988). Att lära barn lära. Göteborgs Studies in Educational Science 

70 Göteborg: Acta universitatis Gothoburgensis. 
 
Pramling Samuelsson, I. & Sheridan, S. (1999). Lärandets grogrund. Lund: Stu-

dentlitteratur. 
 
Skolverket. (1998). Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande SOU 1992:94 

Skola för bildning. 
 
Skolverket (1996) Diagnostiskt material i matematik för skolår 2. 
 
SOU 1997:21. Växa i lärande. Förslag till läroplan för barn och unga 6 - 16 år. 

Stockholm: Utbildningsdepartementet. 
 
SOU 1997:157. Att erövra omvärlden. Förslag till läroplan för förskolan. Slutbe-

tänkande av Barnomsorg och Skolakommittén. Stockholm: Utbildningsdeparte-
mentet. 

 
Utbildningsdepartementet.(1998). Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, för-

skoleklassen och fritidshemmet. Lpo 94. Stockholm: Fritzes.  
 
Waldén, L. (1994). Handen och anden. De textila studiecirklarnas hemligheter. 

Stockholm: Carlssons Bokförlag.  
 
Öhrn, E. (2002). Könsmönster i förändring? En kunskapsöversikt om unga i skolan. 

Skolverkets monografiserie. Stockholm: Liber 
 
Öman, B-L. (1991). Fröbels lekteori och lekgåvor. Lund: Studentlitteratur. 
 



   

91 

RÄKNA MED TEXTIL Bilaga 1 

 
 



   

92 

RÄKNA MED TEXTIL Bilaga 2 

 

 

 



   

93 

RÄKNA MED TEXTIL Bilaga 3 

 

 

 



   

94 

RÄKNA MED TEXTIL Bilaga 4 

 



   

95 

RÄKNA MED TEXTIL Bilaga 5 

 



   

96 

Rapporter från Institutionen för pedagogik 
 
1. Davidsson, B., Hägglund, S., & Kihlström, S. (1997/1999). Projektet ”Lära 

till lärare”. Projektbeskrivning.  
Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
Rapport nr 1, 1999. 

 
2. Davidsson, B., Eriksson, A., Strömberg, M., Dovemark, M., & Hägglund, S. 

(1999). Två blivande lärares reflektioner över mötet med lärarutbildningen. 
Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 2, 1999.  

 
3. Strömberg, M. (1999). ”Det finns gyllene dagar och stunder i lärarens arbete 

och det är dom som gör att man knogar på.” Åtta lärares upplevelse av till-
fredsställelse i arbetet.” Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 3, 1999.  
 
4. Eriksson, A., Davidsson, B., & Hägglund, S. (1999). Iaktta – handla – reflek-

tera. Blivande förskollärare om yrkeslärande före och efter verksamhetsför-
lagd utbildning. Projektet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
  Rapport nr 4, 1999. 
 
5. Davidsson, B., Dovemark, M., & Hägglund, S. (1999). Vem blir lärare och 

varför? Utgångspunkter för en studie med fokus på lärarstudenters sociokul-
turella bakgrund och dess betydelse för högskolestudier och yrkesval. Projek-
tet ”Lära till lärare”. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Rapport nr 5, 1999. 
 
6. Kärrby, G. (2000). Svensk förskola – Pedagogisk kvalitet med socialpolitiska 

rötter.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 6, 2000. 
 



   

97 

7. Szklarski, A. (2000). Konfliktupplevelsens väsen. En empirisk-fenomenologisk 
studie bland ungdomar i två länder. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 7, 2000. 
 
8. Davidsson, B. (2000). Samling – en symbol för integration mellan förskola 

och grundskola? 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 8, 2000. 
 
9. Oudhuis, M. (2000). Gunvors-projektet – En utvärdering av ett samarbets-

projekt mellan Gunnareds sjukhem, SAFs regionkontor och Volvo Lastvagnar. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 9, 2000. 
 
10. Riestola, P. (2000). Växtkraft Mål 4 – för långsiktig målmedvetenhet? 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 10, 2000. 
 
11. Strömberg, M. (2001). Från yrkesmotiv till yrkesmotivation. Blivande lärares 

yrkesvalsmotiv som grund för socialisation in i yrket. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 11, 2001. 
 
12. Eriksson, A. (2001). Yrkeslärande ur ett dagboksperspektiv. En studie av bli-

vande lärares dagboksskrivande och yrkeslärande under praktiken. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 12, 2001. 
 
13. Holm, A-S. (2001). Vem söker sig till lärarutbildningen och varför? – en stu-

die av blivande förskollärare och grundskollärare vid Högskolan i Borås. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 13, 2001. 
 
14. Holm, A-S. (2001). Blivande förskollärares och grundskollärares syn på den 

integrerade lärarutbildningen vid Högskolan i Borås. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 14, 2001. 
 



   

98 

15. Szklarski, A. (2002). Den kvalitativa metodens mångfald. Skilda ansatser - 
skilda tolkningsintentioner. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 15, 2002. 
 
16. Fransson, A. (2002). Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen - om 

utmaningar för högskolans pedagogik. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 16, 2002. 
 
17.  Andersson, E. (2002) Varför skriva yrkesdagbok!  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 17, 2002. 
 
1. Björkdahl-Ordell, S. (2003) Räkna med textil. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Rapport nr 1, 2003. 



   

99 

Projektrapporter från Institutionen för pedagogik 
 
1. Eriksson, A. (2003) Samhällsuppdraget, yrkesutövandet och vetenskapliggö-

randet. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Projektrapport nr 1, 2003. 
 
2. Davidsson, B., Holm, A-S., Reis, M., Kärrby, G., & Hägglund, S. (2003) Barn 

i integrerade skolverksamheter. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Projektrapport nr 2, 2003. 
 
3. Strömberg, M. (2003) Föreställningar om integration av pedagogiska tradi-

tioner inom en lärarutbildning. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Projektrapport nr 3, 2003. 
 



   

100 

Rapporter från Pedagogiskt centrum 
 
1. Lönn, A. (1999). Pedagogisk handledning vid högskola. En studie av pedago-

gisk handledning vid Sektionen för Väg- och Vattenbyggnad Chalmers Teknis-
ka Högskola.  

 Högskolan i Borås, Pedagogiskt centrum.  
Rapport nr 1, 1999. 
 

2. Lönn, A. (2000). Vad förväntas av/väntar handledare och studenter? En en-
kätstudie om handledares och studenters förväntningar på varandra inför ex-
amensarbetet, om deras förväntningar uppfyllts, samt deras beskrivningar av 
handledningens förlopp.  

 Högskolan i Borås, Pedagogiskt centrum.  
Rapport nr 2, 2000. 
 
Från och med 2001-01-01 övergår Pedagogiskt centrum till en egen enhet: 
Centrum för lärande och undervisning. 

 



   

101 

Skrifter från Institutionen för pedagogik 
 
1. Davidsson, B. (1999). ”Vi vill mer än vi ibland klarar.” Om samarbete mellan 

förskollärare, grundskollärare och fritidspedagoger.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 1, 1999. 
 
2. Eriksson, A., & Haverlind, A. (2000). ”Dä kommer luft inne mä”. En etnogra-

fisk studie av förskolebarns lärande inom naturvetenskap, miljö och teknik.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik.  
 Skrift nr 2, 2000. 
 
3. Jenslöv, T. (2000). Hur arbetar förskollärare med bråkiga barn?  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 3, 2000. 
 
4. Karlsson, H., & Wademyr, P. (2000). Lära för livet. Förskollärares uppfatt-

ningar om barns lärande.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 

Skrift nr 4, 2000. 
 

5. Holm, A-S. (2000). Hobergskolan. Beskrivning och utvärdering av ett skol-
projekt i Vårgårda kommun. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
Skrift nr 5, 2000. 
 

6. Davidsson, B., & Boglind, A. (2000). Att skriva yrkesdagbok. En möjlighet för 
den reflekterande pedagogen. 

 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 6, 2000. 
 
7. Davidsson, B. (2002) Föreställning om kön som idé, innehåll och arbetsfor-

mer i förskolans och skolans läroplaner 1980 – 1998. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 7, 2002. 
 
8. Lategan, S. (2002) Three Dimensions of Professional Development - A Quali-

tative Study of Professional Development among Distance Educators 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 8, 2002. 



   

102 

9. Lategan, S. (2002) Mentoring in Swedish Teacher Education. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 9, 2002. 
 
10. Lategan, S. (2002) Reflections on Activity. 
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 10, 2002. 
 
11. Flobrant. D. (2002) Skolelevers arbetsmiljö sett ur ett hälsoperspektiv.  
 Högskolan i Borås, Institutionen för pedagogik. 
 Skrift nr 11, 2002. 
 



   

103 

Skrifter om skolutveckling 
 
1. Dovemark, M., Sörensson, K., & Appelqvist, R. (1999). Den framtida lärar-

rollen – Flexibel organisation och arbetsformer. Ett arbetslagsutvecklingspro-
jekt.  

 Högskolan i Borås, Centrum för skolutveckling. 
 Skrift nr 1, 1999. 
 
2. Hermansson Adler, M., & Larsson, P. (1999). Piloter för lokal skolutveckling. 

Ett projekt till stöd för kompetensutveckling av skolans personal 
 Högskolan i Borås, Centrum för skolutveckling.  
 Skrift nr 2, 1999. 
 
3. Lönn, A. (1999). Uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring. Rapport om ett 

utvecklingsprojekt.  
 Högskolan i Borås, Centrum för skolutveckling. 
 Skrift nr 3, 1999. 
 
4. Brorman, A. (1999). Möjligheternas möte? Rapport om ett utvecklingsprojekt. 

En förändrad lärarroll – arbetslagets praktiska vardagsarbete med fokus på 
barns läs- och skrivutveckling och tematisk undervisning.  

 Högskolan i Borås, Centrum för skolutveckling. 
Skrift nr 4, 1999. 
 

 


