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Matematiska problem finns och uppstår naturligt i vardagen. Barn upptäcker inte dem själva 

utan vi måste göra dem synliga för att de ska lära sig förstå. Hur barn utvecklar matematiken 

beror på hur vi vuxna lyfter fram den vid olika rutinsituationer.  

  Syftet med examensarbetet är att undersöka barns strategier, då de utmanas att mäta längden 

på ett föremål. Vidare observerade vi hur barn delger ett annat barn sitt resultat och hur det 

mottagande barnet sedan tar emot och återskapar ett eget resultat utifrån det de blivit 

delgivna. 

  För att kunna besvara vår frågeställning observerade vi barn födda 2001, både enskilt och 

två och två. De iakttagelser vi gjorde var att barnen inte låstes i sina tankar, utan använde sig 

av olika hjälpmedel när de skulle mäta föremålets längd. Även deras kamrater hade olika 

tillvägagångssätt när de återskapade resultatet. 
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1. Inledning 

 
Dagligen hör vi hur personalen på förskolan kommunicerar matematik med barnen, men vi 

har även upptäckt att de glömmer utmana barnens matematiska tänkande. Vi tror att om 

vuxna visar intresse för hur barn lär, ger vi dem en möjlighet till att tänka och resonera kring 

olika problemlösningar, de möter i vardagliga situationer.  

  Barn har olika erfarenheter och vi tror därför att personalen måste synliggöra och lyfta fram 

mångfalden av olika tillvägagångssätt som barn använder när de ställs inför ett matematiskt 

problem. För att kunna utmana barn och skapa en mening med matematiken så behöver vi 

mer kunskap om hur barn tänker i de situationer som de ställs inför i ett matematiskt problem. 

  Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) måste barn få använda hela sin kropp 

när de upplever matematiken, det sker i leken och i samspelet med barn och vuxna i deras 

närhet. De menar vidare att matematiska problem, finns och uppstår naturligt i vardagen men 

vuxna måste synliggöra dem för att barn ska lära sig uppfatta och lösa dem. Hur barn sedan 

utvecklar matematiken beror på hur vi vuxna engagerar oss i olika situationer som uppstår 

under dagen, såsom måltider, av- och påklädning och framförallt i leken där barn möter 

många olika matematiska begrepp.  

  När vi vuxna på ett lekfullt sätt visar glädje och lust tillsammans med barnen, visar vi att vi 

finns där, hjälper och stöttar dem i de olika situationer som de ställs inför. Det är då 

matematiken blir en del av barns lärande och samtidigt skapar vi de rätta förutsättningarna för 

dem, som gör att de vågar gå vidare i sitt sätt att tänka kring matematiska problem. 

Doverborg och Pramling (1999) anser att vi vuxna måste se till att barn får en bra 

utgångspunkt för att kunna lösa ett matematiskt problem. Då ger vi dem känslan av att vara 

oberoende och deras självförtroende stärks på ett positivt sätt.  

  Anledningen till att vi valde att undersöka just mätning är att vi tror att de flesta barn 

tidigare kommit i kontakt med det i vardagen. Vi har med många års erfarenhet reflekterat 

över hur barn jämför och mäter föremål på eget initiativ. Barn hittar ofta informella lösningar 

på matematiska problem som de ställs inför.  Detta gjorde oss nyfikna på och intresserade av 

detta ämne men för att begränsa vår undersökning lät vi barnen mäta ett föremål på längden. 

Vi ville även få veta hur de delgav och refererade resultaten för varandra, för att få en bild av 

hur barn tolkar förklaringar och utför den efter sin egen förmåga och erfarenhet. 
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2. Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att undersöka vilka strategier och hjälpmedel barn 

använder, då de utmanas att mäta längden på ett föremål.  

Vidare kommer vi att undersöka hur barn delger andra barn sitt resultat och hur det 

mottagande barnet tar emot och använder informationen.   

 
2.1 Frågeställningar 

Med denna undersökning vill vi hitta svar på följande frågor: 

 

• Vad använder sig barn av för strategier och hjälpmedel när de mäter på längden? 

• Hur beskriver barn resultatet för ett annat barn och hur återskapar barnet, som fått 

beskrivningen, resultatet? 
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3. Teoretisk bakgrund   
 

Pedagogens uppgift är att lyfta fram matematiken så att alla barn i förskolan får möjlighet till 

att utmanas i sitt matematiska tänkande och lärande (Doverborg, 2006b). 

  I Läroplan för Förskolan står det att 

 ”Förskolan ska sträva efter att varje barn  

• utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, 

• utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och 

form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum 

• utvecklar sin förmåga att lyssna, berätta, reflektera och ge uttryck för sina 

uppfattningar,” (Skolverket, 2006, s. 9).  

  Det står vidare att  

”Arbetslaget skall 

• ta vara på barns vetgirighet, vilja och lust att lära samt stärka barns tillit till den egna 

förmågan, 

• stimulera barns nyfikenhet och begynnande förståelse för skriftspråk och matematik,” 

(Skolverket, 2006, s. 10). 
 

3.1 Mätning 

De gamla måttsystemen byggde på att man utnyttjade möjligheten att använda kroppsdelar, 

vilket återspeglas i deras namn såsom tum och fot. För att utveckla en förståelse för längd och 

mätning är det viktigt att ställa hypoteser om längd och mäta med olika enheter (Unenge, 

Sandahl & Wyndhamn, 1994).  

  I grund och botten handlar mätning om att jämföra. När man jämför olika saker med 

varandra så är det en utveckling i mätbegreppet (Forsbäck, 2006). Mätning handlar om att 

hitta de rätta måttenheterna och de rätta mätredskapen, men även att måttenheterna har 

samma innehåll. Mätning är även kopplat till vissa egenskaper som längd, volym och vikt. 

Pedagogens roll blir att se till att barnen får möjlighet att upptäcka och använda olika 

mätredskap, ge dem utmaningar där problemet för barnen blir att måttenheterna inte är 

gemensamma och ge dem en möjlighet att få uppleva behovet av gemensamma måttenheter 

(Heiberg Solem & Reikerås, 2006).  

  Barn har behov av att få jämföra och mäta enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2005). Ahlberg (2005) menar att pedagogens uppgift är att låta barn bekanta sig med mått 

som inte är standardiserade, för att de ska förstå begreppet mätning. Det är också viktigt att 
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mätetalen uppmärksammas på ett sådant sätt att barnen förstår sin omvärld. För att barn ska 

kunna utveckla förståelse för mätning måste de få möjlighet att se, känna, undersöka och 

jämföra olika föremål. Barn som får upptäcka enheter och mätning utifrån egna erfarenheter 

kan förstå matematikens användbarhet i vardagslivet.  

 

3.2 Kommunikation 

Barn som arbetar i smågrupper får flera olika lösningsförslag, de olika förslagen måste 

värderas. Barnet måste uttrycka och försvara sin egen uppfattning, men även lyssna och 

utvärdera de andras förslag. Slutligen måste barnen delta i beslutet om vilket förslag som de 

ska anta (Ahlberg, 1995).  

  Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) anser att om barn ska kunna försvara 

sina åsikter, ompröva egna uppfattningar och se värdet av andra barns idéer, måste 

pedagogen uppmuntra barnen till att samarbeta. Vidare menar de att om barn ska kunna lära 

sig samarbeta i förskolan, måste vi utveckla deras förmåga till att kunna detta utifrån de mål 

som finns i läroplanen för förskolan. En förutsättning för detta är en medveten pedagog som 

påverkar och ger dem möjlighet till att kunna samarbeta efter barnets egen förmåga. 

  De främsta redskapen för att ge barn de rätta förutsättningarna, där de ser sig själva som 

problemlösare, är språket och kommunikationen med andra barn och vuxna. Barn har olika 

erfarenheter av matematiska begrepp och det medför att de har en individuell förståelse för 

dessa ord och en utveckling i förståelsen är alltid något som sker enskilt hos varje individ.  

En stor betydelse för att barns tankar ska kunna synliggöras för dem själva och bli ett föremål 

för reflektion och utvidgad förståelse för den matematiska aspekten, är att dokumentera i ord 

och bild (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005).   

  Barn som får berätta för varandra hur de löste ett och samma problem, blir 

uppmärksammade på att det ena sättet inte behöver vara mer rätt än det andra och att man kan 

tänka och lösa problem på olika sätt (Doverborg & Pramling, 1999). Självförtroendet hos 

barn, har stor betydelse för hur de tänker ut och löser olika matematiska problem de ställs 

inför. Barn behöver få upptäcka att ett problem går att lösa på olika sätt (Björkman, 2002).   

Doverborg och Pramling Samuelsson (2005, s. 6) menar att för små barn i förskolan handlar 

det om ”att leva i och erfara matematik med hela kroppen”. Det är ingen självklarhet att barn 

får uppleva matematik, även om vardagen är fylld av möjligheter för pedagogen att skapa en 

matematisk förståelse. Barn behöver få uppleva matematiken med hjälp av en vägledare, som 

ger dem verktygen till att uppfatta den i sin omvärld. I olika aktiviteter ger barn ofta uttryck 

för räkneord, men de förstår inte alltid innebörden av dem. Därför är det viktigt att pedagogen 

hjälper barnen att se, uppfatta och förstå matematikens språk. 
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  Matematiska begrepp i barns erfarenhetsvärld utvecklar matematiken som språk och genom 

att skapa en mening i kommunikationen blir språket nyckeln till matematisk förståelse 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006). Alla barn är matematiska, vi måste inse att barn 

tänker olika och har inte samma erfarenheter, vilket medför att de inte kommer att uttrycka 

sina kunskaper på samma sätt (Heiberg Solem & Reikerås, 2006). ”För att barn ska utveckla 

sitt talspråk är det viktigt att föräldrar och andra personer i omgivningen talar med barnet och 

bemöter barnets uttryck, som uttryck för kommunikation” (Björklund & Elm, 2003, s. 140). 

  Förskolans uppdrag är att ”…främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt ta 

till vara och stärka barnets intresse för att lära och erövra nya erfarenheter, kunskaper och 

färdigheter”, vidare kan man läsa att ”verksamheten skall bidra till att barnen utvecklar en 

förståelse för sig själv och sin omvärld” (Skolverket, 2006, s. 8), Verksamheten skall även 

”…utgå från barnens erfarenhetsvärld, intressen motivation och drivkraft att söka kunskaper. 

Barn söker och erövrar kunskap genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men 

också genom att iaktta, samtala och reflektera” (Skolverket 2006: 6).  

 

3.3 Problemlösning  

Problemlösning är en process, där barnet först ser problemet som en helhet och sen agerar i 

situationen för att kunna lösa det (Öhberg, 2003) Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2004) behöver barn få göra en tolkning om hur lösningen genomfördes och vad det gav för 

resultat. Pedagogen uppgift blir att ställa barnet inför konkreta problem och inte tala om hur 

de ska tänka.  

  Barns spontana sätt att lösa ett problem ska uppmuntras och tas tillvara, men det måste 

också synliggöras för dem på ett konkret sätt. Pedagogens roll blir att planera aktiviteter som 

hjälper barnen att utveckla sina tankar, men pedagogen måste också vara insatt i när en 

aktivitet ska förändras. Den vuxne ska även ha kunskap i när de ska blanda sig i en 

problemlösningssituation för att den ska passa barnens värld (Doverborg & Pramling, 1999).   

  Olika begrepp inom matematiken måste lyftas fram och förtydligas för barnen, där 

pedagogen medvetet ordnar situationer så att barnen själva upptäcker matematiken och kan 

synliggöra den för sig själva (Claesdotter, 2002). Den vuxne måste även signalera till barnen 

att det är barnets egna tankar och idéer som skall komma fram och inte ett förväntat rätt svar 

(Pramling Samuelsson & Sheridan, 2006).  

  Barns matematiska problemlösningsförmåga utvecklas under en lång tid och det beror på 

hur ett problem presenteras, hur barnet upplever och förstår det presenterade problemet 

(Ahlberg, 1995). När vi skapar utmaningar och låter barnen reflektera över ett problem 

tillsammans, ser vi till mångfalden och barnets rätt att tänka efter sin egen förståelse. Tar vi 
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bort barnets eget sätt att tänka, och utgår från att det bara finns ett rätt svar, betyder det i en 

förlängning att alla barn inte vill eller kan vara med, när vi ska räkna och lösa problem 

(Björkman, 2002).   

  Barn i förskolan löser problem på många olika sätt, men även om de kan lösa problem så 

kan de inte formulera beräkningen med matematiska symboler. När barnen börjar i skolan är 

utgångspunkten i undervisningen oftast inte i barnens värld.  Både skolan och matematiken 

ställer krav på särskilda lösningsmetoder som ”innebär ett brott mot barnets eget sätt att 

tänka.” Barn behöver i större utsträckning få ägna sig åt problemlösande aktiviteter, för att 

den matematik de redan har tillägnat sig ska kunna tas tillvara och utvecklas (Ahlberg, 1995, 

s. 14)  

  Barn som uppmuntras till att pröva sig fram får en större spelplan av lösningsstrategier, 

deras självförtroende blir bättre och de känner att de har rätt att misslyckas (Malmer, 2000). 

Barns strategier ger en uppfattning om hur barn förstår sin omvärld, där barn utforskar sin 

omvärld i samspelet med andra barn och vuxna, som på olika sätt deltar. När barn ska lösa ett 

problem kan upprepningar vara ett sätt för barnet att hitta andra lösningar, det gör att barnet 

får mer tid att utforska ett problem. Barns strategier ger en uppfattning om hur barn tillägnar 

och förstår sin omvärld (Öhberg, 2003). 

  Barn använder sig av de fyra räknesätten när de löser problem utan att de är medvetna om 

det, allt beroende på vilka vardagsproblem de löser, vidare anser författarna att barn löser 

meningsfulla vardagsproblem utifrån sina egna strategier och samtidigt löser de problem med 

informella strategier (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005).  

  För att klara av vanliga, vardagliga situationer krävs kunskap i ämnet matematik, detta 

gäller allt från att ordna frukost och komma i rätt tid till skolan, till det som händer i skola 

och på fritiden. Alla använder sig av matematiken på olika sätt, oavsett ålder och yrke 

hamnar vi dagligen i olika situationer som fordrar matematiskt tänkande och kunskap. Det är 

av vikt att barn uppfattar att detta är riktig matematik och inte bara när man räknar i en 

mattebok. Det är barnens erfarenheter från vardagsmatematik som ska bli utgångspunkten för 

skolans matematikundervisning (Myndigheten för skolutveckling, 2007).  Det är viktigt att 

barnen får en rolig och meningsfull upplevelse då de kommer i kontakt med matematiken, 

detta är arbetslagets ansvar (Doverborg & Emanuelsson, 2006a). Materialet har stor betydelse 

och det är viktigt att se över och systematisera det för att skapa goda möjligheter för barnen 

(Sterner, 2006) 
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4. Metod 

 
4.1 Urval 

I vår undersökning ingick sammanlagt fjorton barn och för att begränsa arbetet valde vi att 

endast observera de barn som är födda under år 2001. Både pojkar och flickor ingick i våra 

observationer och valdes ut slumpmässigt. Barnen observerades vid två tillfällen, först enskilt 

och senare två och två. De ingick i den grupp av barn som vi dagligen möter i vår 

verksamhet, därför kände barnen oss väl. 

   

4.2 Datainsamlingsmetoder 

För att få svar på våra frågeställningar observerade vi barnen ”att observera är att iaktta, 

lägga märke till eller hålla utkik efter något”. Inom pedagogiken definieras observation som 

uppmärksam iakttagelse. Det innebär att vi ska vara tillräckligt vakna för att uppfatta vad som 

händer i en observation (Løkken & Søbstad, 1995, s. 36).   

  Observationerna genomfördes både på ett kvantitativt sätt och på ett kvalitativt sätt. En 

kvantitativ observation innebär att man observerar en individ i taget och inriktar sig på att 

beskriva beteendet just vid det tillfället, man bryr sig alltså inte om vad som sker innan eller 

efter i observationen. När observationen inriktar sig på enskilda detaljer eller delar kallas den 

för en kvalitativ observationsmetod, denna metod bygger på ett starkare samspel mellan 

människor. Skillnaden mellan dessa två observationsmetoder behöver inte vara så stor 

beroende på vilka perspektiv man har när man samlar in och tolkar informationen (Løkken & 

Søbstad, 1995).  

  De enskilda observationerna vi genomförde, kan ses som en fältanalys. Det innebär att 

pedagogen går in i en situation som aktiv deltagare och samspelar med barnen samtidigt som 

observationerna analyseras.  Det är ”…viktigt att man är klar över sin egen subjektivitet och 

försöker hitta ett medvetet förhållningssätt till denna”. En fältanalys delas upp i fält eller 

område, men i själva verket var  det helheten i observationerna som vi eftersträvade (Løkken 

& Søbstad, 1995, s. 53).   

  I de enskilda observationerna använde vi oss även av en bandspelare, för att kunna vara mer 

aktiva i samspelet med barnen. Det finns både för- och nackdelar med att använda 

bandspelare under observationer, ”…man får en detaljerad och obearbetad information...” 

men det kan också vara ”….svårt att  ta upp ljud med god kvalitet och att mycket information 

t ex kroppsspråk  inte kommer med” (Rubenstein Reich & Wesén,1986, s. 15).  

  I de båda observationsmetoderna genomfördes löpande protokoll som innebär enligt 

Rubenstein Reich och Wesén (1986, s 16) att det som händer under en viss tid beskrivs med 
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egna ord men tiden på observationen varierar. ”Det väsentligaste med löpande protokoll är att 

så detaljerat som möjligt försöka beskriva vad som händer” vidare står det att ”man bör 

försöka berätta vad som händer utan att värdera och istället göra tolkningar i efterhand”. 

Löpande protokoll är viktigt för få fram fler detaljer under observationen som till exempel 

barnens kroppsspråk. Enligt Johansson och Svedner (2006) är det viktigt att observationerna 

blir meningsfulla och rimliga att analysera.  Arbetets frågeställning styr vad som ska 

registreras och de löpande protokollen ska vara detaljerade och noga fria från egna 

värderingar och tyckande om vad som händer under observationen.  

  Litteraturen i vår teoretiska bakgrund är inriktat mot matematik i förskolan, pedagogiken i 

förskolan och barns lärande, det ingår även litteratur om hur barn på ett tidigt stadium lär sig 

samspela med andra barn för att utveckla sitt eget lärande. 

 
4.3 Reliabilitet och Validitet 

Hög reliabilitet får man, enligt Johansson och Svedner (2006), genom att samla in allt 

material på samma sätt. Enligt Wallén (1996) betyder det att mätinstrumentet är pålitligt.  

Olika observatörer agerar olika i samma situation, vilket medför sänkt reliabilitet. Enligt 

Wallén (1996) ökar reliabiliteten ju fler undersökningar som utförs. Om mätningen ger 

samma värde vid upprepning medför det ökad reliabilitet. (Løkken och Søbstad, 1995; 

Johansson och Svedner 2006) Strukturerade observationer höjer reliabiliteten, det vill säga 

materialet samlas in på samma sätt. Om observationer spelas in ökar det reliabiliteten i och 

med att samtalet kan avlyssnas flera gånger vid behov, för att få bekräftat att observatören 

uppfattat situationen korrekt. (Patel och Davidsson, 2003; Johansson och Svedner 2006) 

  Validitet innebär enligt Johansson och Svedner (2006) att ge en sann bild av det som ska 

undersökas och att resultaten ska täcka hela det område som man avsåg att undersöka. Enligt 

Wallén (1996) betyder det att mäta det som avses att mäta. Validiteten påverkas av hur 

resultatet kan kopplas till forskning. Det är även av betydelse för validiteten om 

observatörerna har tillräcklig förförståelse för situationen. (Patel och Davidsson, 2003) 

Olika begrepp kan uppfattas olika av olika personer. (Johansson och Svedner, 2006) 

 

4.3.1 Kvalitet 

Då barnen uppfattade uppgiften lika ökar reliabiliteten, trots att de använde olika metoder för 

att få fram ett resultat. Vi anser utifrån detta att instruktionerna är tydliga. Då vi var två olika 

observatörer kan det innebära att reliabiliteten sjunker. Observatören gör en bedömning av 

situationen, vilket kan medföra fel och olikheter mellan olika observatörer. Strukturerade 

observationer höjer reliabiliteten, därför valdes denna metod i arbetet. Reliabiliteten ökar om 
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samtalen spelas in, då kan de avlyssnas igen om det behövs. För att få ökad reliabilitet valde 

vi att spela in samtalen.  

Med hjälp av vår datainsamling kan validiteten anses öka. De tolkningar som gjorts av 

observatörerna är kopplade till bakgrundsmaterialet, vilket ökar validiteten. 

Begreppsvaliditeten kan i detta fall påverka validiteten på ett negativt sätt, då observatörerna 

är vuxna och har en bestämd åsikt om vad olika mätbegrepp betyder. De observerade är barn 

och kan därmed använda olika begrepp i olika situationer, som tolkas på ett annat sätt av oss 

vuxen. 

 

4.4 Tillförlitlighet 

Observationerna genomfördes av två olika pedagoger på var sin förskola. Hur 

inledningsfrågan ställdes hade stor betydelse för hur barnen tolkade uppgiften de ställdes 

inför. Det medförde att barnens följdfrågor blev olika och påverkade resultatet på ett eller 

annat sätt. En del av barnen ställde inga frågor alls, utan genomförde uppgiften efter sin egen 

tolkning, medan några av barnen ifrågasatte allt som de gjorde, kanske för att få en 

bekräftelse på att de var på rätt väg när de skulle mäta brädan.  

 

4.5 Genomförande 

Enligt Vetenskapsrådet ska forskning som handlar om människor vara frivillig, därmed måste 

involverade människor informeras och ges möjlighet att välja om de vill delta i 

undersökningen eller inte (Codex – regler och riktlinjer för forskning, 2006). Innan vi kunde 

börja med vår undersökning, informerade vi barnens föräldrar om att vi skulle genomföra ett 

examensarbete och behövde ha deras medgivande till att få observera barnen enskilt och två 

och två (bilaga 1). 

  Undersökningen delades upp i två delar, där barnen fört observerades enskilt. Totalt ingick 

åtta barn undersökningen där observationerna delades upp mellan pedagogerna.. Alla barn 

som var med i undersökningen fick frågan om de ville hjälpa till med något, vilket gav dem 

tillfälle att kunna säga nej, eftersom det var frivilligt att delta i undersökningen. Varje 

observationstillfälle tog cirka trettio minuter och endast de barn som observerades och den 

som observerade var närvarande. Vid ett tillfälle fanns det ett annat barn i närheten och det 

medförde att det barn som observerades hade svårt att koncentrera sig på sin uppgift, men tog 

tillfället i akt och frågade hur det närvarande barnet hade gått tillväga när han mätte brädan. 

Det observerade barnet fick ett svar och byggde vidare på det, men avslutade på ett 

annorlunda sätt.  
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  Ute på förskolans gård hade en bräda placerats och barnen fick förklarat för sig vad de 

skulle göra med utgångspunkt från frågan: Hur kan du mäta hur lång den här brädan är? 

Pedagogen hade inte förberett några hjälpmedel, barnen fick hitta egna vägar för att lösa 

uppgiften men de hade möjlighet att gå in för att hitta material som de kunde använda sig av 

för att mäta brädans längd. Barnens olika följdfrågor kunde vi pedagoger inte förbereda oss 

för, vilket medförde att liknande situationer kunde ge olika information. 

  I den andra undersökningen observerades tolv barn, då var vi inomhus. Sex av barnen från 

den första undersökningen fick berätta hur han eller hon hade gått tillväga för att mäta en 

bräda och vad resultatet blev. Barnen hade olika tillvägagångssätt när de skulle förklara hur 

de gjorde när de mätte brädans längd. En del barn visade med olika kroppsdelar samtidigt 

som de berättade medan andra barn i undersökningen endast berättade hur de hade gått 

tillväga och vad resultatet blev.  

  Barnen i den här undersökningen fick återskapa, av valfritt material, hur de hade uppfattat 

det som de fått berättat för sig. En av de pojkar som observerades, valde först att avstå från 

att vara med. Han blev först intresserad, men efter en stund blev han osäker och lite 

fundersam på uppgiften, kanske var vi inte tydliga i vårt sätt att framföra det för honom. 

Denna pojke fick vid ett senare tillfälle möjlighet att delta igen och då genomförde han 

uppgiften utan att det gick att uppfatta varken osäkerhet eller ovilja till att vilja delta.  

 12



 

5. Resultat 
.  
Barnen i våra två undersökningar var alla i åldern 5-6 år (barn födda 2001) och sammanlagt 

var det fjorton barn som observerades. En del av barnen ingick i båda undersökningarna och 

observerades först enskilt och senare två och två.  

  Den första uppgiften barnen ställdes inför var att lösa ett matematiskt problem, som innebar 

att mäta längden på en bräda. Sex av dessa barn fick även vid ett annat tillfälle berätta för ett 

annat barn hur de gick tillväga när de mätte brädan och vad de kom fram till för resultat. Det 

mottagande barnet fick i sin tur återskapa ett resultat utifrån den beskrivning de fått berättat 

för sig, med hjälp av valfritt material som fanns på förskolan.  

  I samtalen är pedagogens kommentarer märkta med P och barnens med B. Då det är två 

barn med i observationen är de märkta med B1 för det kommunicerande barnet och B2 för 

det mottagande barnet.  

  Vi utgick från våra frågeställningar: 

• Vad använder sig barn av för strategier och hjälpmedel när de mäter på längden? 

• Hur beskriver barn resultatet för ett annat barn och hur återskapar barnet, som fått 

beskrivningen, resultatet? 

 

5.1 Vad använder sig barn av för strategier och hjälpmedel när de mäter på längden? 

Frågan som vi ställde till barnen var: Hur kan du mäta hur lång den här brädan är?  

En del av barnen var först tveksamma och ställde en del frågor bland annat varför de skulle 

mäta brädan och vad vi använde bandspelaren till.  

  I undersökningen kunde vi konstatera att alla barn hade olika lösningar och använde sig av 

olika hjälpmedel för att kunna mäta brädans längd. Fem barn använde sig av sin kropp för att 

kunna mäta brädans längd, varav ett barn även tog till ett måttband för att komma fram till ett 

resultat. Två av barnen nyttjade naturmaterial till exempel stenar och pinnar. Det återstående 

barnet tillverkade ett eget måttband av papper, tejp och lim, eftersom det måttbandet som 

fanns på förskolan var för kort och inte räckte till hela brädans längd. Två av barnen påpekar 

även hur deras pappa går tillväga när han mäter olika saker hemma.  

Vad barnen använder sig av för hjälpmedel och vad de kommer fram till för resultat har vi 

sammanställt och redovisat nedan. 
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Barn 1 (pojke 5 år) 
Står tyst och verkar fundera på frågan han fått. Går sedan och hämtar pinnar som var ungefär 

lika långa som han sedan lägger efter varandra på brädan. När han lagt pinnar på hela brädans 

längd säger han:  

- B: Den är nästan 5 pinnar lång. 

 

Barn 2 (flicka 5 år) 
Hon börjar direkt mäta brädan med hjälp av sina fingrar. Hon använder sig av tummen och 

pekfingret och mäter hela brädans längd genom att flytta handen över hela brädan. 

- B: 28 fingermått var den. Så här gör pappa när han mäter. 

 

Barn 3 (flicka 5 år) 
Hon ställer sig på brädan och mäter den genom att stega hela dess längd. 

- B: Den är 7 fötter alltså mina. 

 

Barn 4 (flicka5 år) 
Hon går till en hög med stenar och hämtar ungefär lika stora stenar som hon lägger efter 

varandra på brädan. 

- B: Den är 25 stenar lång. 

 

Barn 5 (pojke 5 år) 
Han ber först om ett måttband, börjar mäta brädan men det räcker inte till på längden, så han 

bestämmer sig för att tillverka ett eget måttband av papper, tejp och lim. Han klipper och 

klistrar remsor, till slut tejpar han ihop skarvarna. 

- P: Varför gör du så?   

- B: Det håller bättre då.  

Han fortsätter med att göra måttbandet färdigt och ber sen pedagogen om hjälp för att kunna 

skriva dit siffror, han räknar och pekar, pedagogen skriver dit siffrorna efter varandra. När det 

är klart går han ut på gården och mäter brädan igen och får den till 153 [inte cm. ped. anm.].  

 
Barn 6 (flicka 6 år) 
Flickan tittar först på brädan men sen lägger hon sig på den. Hon uppfattar inte att brädan är 

längre än hon själv, pedagogen säger till henne: 

- P: Det blir en bit över på båda sidor 

- B: Du kan dra ett streck där nere och ett där uppe. 
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- P: Ja, men hur ska du kunna mäta de två små bitarna på varje sida?  

Inga kommentar från flickan, hon funderar och säger sen  

- B: Vi har en såg, vi kan såga av dem. 

- P: Ja det kan vi men vad händer om vi sågar av brädan? 

- B: Då blir den lika lång som jag är 

- P: Hur lång är du då? 

- B: Så här lång, flickan ställer sig upp för att visa hur lång hon är. 

 

Barn 7 (flicka 5 år) 
Hon vill först inte delta men efter en stund följer hon med och jag förklarar vad hon ska göra, 

är tveksam men går fram till brädan efter en stund och börjar stega på brädan, först med långa 

kliv, då får hon 4 stycken men ångrar sig och börjar om från början och går nu med fötterna 

efter varandra  

- P: Hur lång är brädan? 

- B: Det blir åtta fötter. 

Hon vill efter detta fortsätta att mäta, hon mäter träden på gården, hon kliver till sist upp i ett 

träd och börjar mäta grenarna. 

 
Barn 8 (pojke5 år) 
Han är först lite tveksam men säger efter ett tag 

- B: En tumstock, men den är trasig. Han funderar en stund sen säger han: 

- B: Min pappa använder tumstock när han ska mäta hemma.  

- P: Hur gör han då? 

- B: Han mäter allt, visar med händerna hur långa saker pappan mäter. Frågar sedan en 

kompis: 

- B: Hur gjorde du när du mätte brädan? 

- B: Jag gjorde ett eget måttband, vill du låna det, svarar kompisen. 

- B: Jag vet inte. Frågar efter en stunds tystnad: 

- B: Har vi något måttband? 

- P: Ja, det har vi i skåpet.  

Vi går bort till skåpet och hämtar måttbandet, går ut på gården igen och han börjar mäta 

brädan, måttbandet räcker inte till på längden utan han sätter fingertopparna efter varandra på 

den biten av brädan som är kvar.  

- P: Hur lång är brädan? 
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- B: Ett måttband och åtta fingrar, men vi kan såga av brädan, så att måttbandet räcker 

till hela brädan.   

       

5.2 Hur beskriver barn resultatet för ett annat barn och hur återskapar barnet, som 

fått beskrivningen, resultatet? 

Sex av de barn som utmanats i att mäta en brädas längd, får vid ett annat tillfälle delge ett 

annat barn sitt resultat. Detta barn får i sin tur återskapa, i valfritt material, det som de har 

delgivits av kamraten.  

  De barn som berättade hur de gick tillväga för att kunna mäta brädan har olika 

tillvägagångssätt för att förklara för det andra barnet hur de gjorde. Ett av barnen visar med 

sina fingrar samtidigt som hon berättar. Flickan poängterar även att det är pappan som lärt 

henne hur man går tillväga och vad måttet heter. Två av barnen visar hur de gått tillväga 

genom att stega med fötterna efter varandra och berättar sedan hur många fötter det gick på 

en bräda. Två av barnen berättar bara kort hur de gått tillväga medan ett av barnen först 

berättar och sedan avslutar med att visa hur lång brädan var genom att först peka på ett ställe 

och sen gå en bit och samtidigt förklara att brädans längd var härifrån och dit.  

  De barn som får resultatet berättat för sig använder sig av olika material och 

tillvägagångssätt för att komma fram till ett eget resultat. Tre barn väljer att rita streck på ett 

papper. Två av barnen väljer kaplastavar, se bilaga 4, ett av dessa barn lägger dem på längden 

efter varandra medan det andra barnet bygger på höjden. Pojken som bygger på höjden 

använder sig av annat material såsom lego och engångsnäsdukar, när kaplastavarna inte 

räcker till. Ett av barnen använder sig enbart av lego och bygger fötter, hon får även med tår 

och naglar på sina lego-fötter. Hon bygger först på längden men övergår senare med att 

bygga fötterna bredvid varandra, se Bilaga 7. Hon är medveten om att hon har bytt taktik och 

påpekar detta under tiden hon bygger men väljer att fortsätta eftersom hon inte vill börja om 

från början. En del av de barn som berättade om hur de hade gått tillväga visade tydligt hur 

lång brädan var men de barn som återskapade resultatet var mer fokuserade på antalet än på 

enheten   

  Barnens olika tillvägagångssätt för att dels delge, men också återskapa resultat har vi 

sammanställt och redovisat nedan. 

 

Barn 1 (pojke 5 år), resultatet berättas för en flicka (5 år)  
- B1: Jag använde pinnar som jag la på brädan för att mäta hur lång den var. Jag fick 

lägga 5 pinnar innan den var slut. 
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Den här flickan väljer att rita för att visa hur hon uppfattat resultatet. Hon ritar ett streck på 

papperet, bredvid de strecken ritar hon sedan 5 små streck. 

- B2: Jag tror den var så här lång, fast hans pinnar var nog längre (bilaga 2). 

 

 
Barn 2 (flicka 5 år), resultatet berättas för en pojke (5 år) 

- B1: Jag använde mina fingrar att mäta för så brukar min pappa göra. De heter 

fingermått och den var 28 sådana här fingermått lång. Hon håller upp sin tumme och 

sitt pekfinger, för att visa hur hon gjort. 

Pojken väljer att rita. Han ritar ett streck över hela papperet och ritar sedan streck tvärs över 

det långa strecket. 

- B2: Plankan var längre för jag får bara rum med 23 fingermått, men mitt fingermått är 

mindre som en myras så plankan måste vara längre än det här pappret. Ja det måste 

den vara, så här kort planka finns ju inte (bilaga 3). 

 
Barn 3 (flicka 5 år), resultatet berättas för en flicka (5 år) 

- B1: Jag hade 7 av mina fötter, men hade det varit dina fötter så hade den nog varit 8 

fötter lång för du har ju mindre fötter. Jag gick så här på plankan och det blev 7 fötter.  

Hon visar genom att sätta fötterna framför sig på golvet. Den här flickan väljer att lägga ut 7 

kaplastavar efter varandra på golvet. Ställer sig upp och tittar på raden av stavar, lägger sedan 

dit ytterligare en kaplastav. Flickan som mätt brädan tittar på raden av stavar på golvet. 

- B1: Så där kort var inte plankan.. 

Flickan som blivit delgiven resultatet ställer sin fot bredvid en kaplastav. 

- B2: Nä det förstår jag nu. Foten är längre än kaplastavarna, men nu är det ju 8 stavar 

så den var så här lång (bilaga 4). 

 

Barn 4 (flicka 5 år), resultatet berättas för en pojke (5 år)  
- B1: Jag la stenar över hela plankan efter varandra. Jag fick plats med 25 stycken. 

Flickan väljer att rita. Han ritar ett streck på papperet och ritar sedan ringar längs med hela 

strecket. 

- B2: Jag fick bara rum med 21 så plankan var längre än den här eller så var stenarna 

mindre (bilaga 5). 
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Barn 5 (pojke5 år), resultatet berättades för en pojke (6 år)  
- B1: Jag gjorde ett eget måttband av papper och det blev 153 [inte cm. ped. anm]. Han 

går bort till ett bord och säger:  

- B1: Härifrån, sedan går han en bit från bordet och säger:  

- B1: Och hit, så lång var brädan. 

Pojken väljer att använda kaplastavar, bygger på höjden, räknar varje våning som en, 

fortsätter med nästa våning, två och så vidare. När han kommer till 59 börjar han att bygga ett 

torn bredvid det andra och fortsätter att räkna med hjälp av pedagogen. När han kommer till 

109 så tar kaplastavarna slut och han tittar sig runt omkring och får syn på en burk med 

pappersnäsdukar som han använder sig av, fortsätter räkna och lägger dem i en hög på torn 

två tills han kommer till 139, då de tar slut. Han blir nu lite fundersam men tittar sig omkring 

i rummet och får syn på duploklossar, som han hämtar några i taget och bygger dem på 

höjden på torn ett tills han kommer till 153 (bilaga 6).  

 
Barn 7 (flicka 5 år), resultatet berättades för en flicka (6 år) 

- B1: Jag gick på brädan, hon visade det andra barnet hur hon hade stegat på brädan, 

genom att gå med fötterna efter varandra på golvet. 

- B1: Det blev åtta fötter 

Denna flicka väljer att bygga med lego och hon bygger åtta fötter med både tår och nagellack. 

De tre första bygger hon på längden men efter en stund ser hon att det inte ser likadant ut 

- B2: Fötterna ska ju byggas efter varandra, nu blev det lite fel.  

- P: Hur ska du nu göra? 

Hon funderar en stund. 

- B2: Jag fortsätter, det tar så lång tid om jag ska börja om. Hon bygger vidare, men nu 

blir fötterna på tvären i stället. Hon bygger färdigt sina åtta fötter (bilaga 7). 
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6. Analys 
 

Problemlösning är en process, där barnet först ser helheten och sen agerar i situationen för att 

kunna lösa problemet (Öhberg, 2003). Alla använder sig av matematiken på olika sätt, 

oavsett ålder och yrke hamnar vi dagligen i olika situationer som fordrar matematiskt 

tänkande och kunskap (Myndigheten för skolutveckling, 2007). De iakttagelser vi gjorde 

under observationerna, visar att barnen inte låstes i sina tankar av att inte ha några 

hjälpmedel, utan hittade egna sätt för att kunna mäta brädans längd. Barnens sätt att använda 

sig av olika hjälpmedel gör att de inte fastnar i tänkandet av att de behöver använda ett 

mätredskap för att kunna mäta olika föremål. Ahlberg (2005) menar att barn behöver få 

upptäcka enheter och mätning utifrån egna erfarenheter för att kunna förstå matematikens 

användbarhet i vardagslivet. 

  I förskolans läroplan (Skolverket, 2006, s.6), står det ”barn söker och erövrar kunskap 

genom lek, socialt samspel, utforskande och skapande men också genom att iaktta, samtala 
och reflektera” vidare står det att ”verksamheten skall utgå från barnens erfarenhetsvärld, 

intressen, motivation och drivkraft att söka kunskaper”. 
  Doverborg och Pramling (1999) menar att barns spontana sätt att lösa ett problem ska 

uppmuntras och tas tillvara. Där läraren synliggör barnens sätt att lösa ett och samma 

problem så att de själva blir medvetna om att det ena sättet inte behöver vara mer rätt än det 

andra. Vi anser att författarna har rätt i när de menar att förutsättningen för att barn ska känna 

tilltro till sin egen förmåga är på vilket sätt vi introducerar olika uppgifter för dem, men också 

hur lång tid de behöver för att lösa en uppgift. 

  En del av de barn som ställdes inför uppgiften att mäta en bräda på längden fick berätta för 

ett annat barn om hur han eller hon gått tillväga. Doverborg och Pramling (1999) menar att 

om barn får berätta om hur de tänkt och gått tillväga för att lösa ett matematiskt problem, blir 

deras olika strategier synliga. Detta kan få barnen att vidga sina möjligheter samtidigt som 

det stärker dem och de ser andra möjligheter på problemet. Barn som får dessa möjligheter 

vågar kanske pröva på andra tillvägagångssätt när de nästa gång ska lösa ett matematiskt 

problem. Detta håller vi fullständigt med författarna om och vi ser genom vår undersökning 

att vår åsikt om detta stämmer. 

  Vi kunde även se i vår undersökning att barnen hade flera olika strategier när de skulle lösa 

uppgiften vi gav dem. Strategierna var också olika när deras kamrater skulle återskapa 

resultatet av mätningen som de fått berättat för sig. Alla barn är matematiska och när vi måste 

inse att barn tänker olika och inte har samma erfarenheter medför det att de inte kommer att 

uttrycka sina kunskaper på samma sätt (Heiberg Solem & Reikerås, 2006). 
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  Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) menar att om barn ska kunna erövra 

matematikens värld måste pedagogen hjälpa barnen att se, uppfatta och förstå matematikens 

språk. Vi håller till viss del med författarna i detta, men menar även på att barn har stor nytta 

av varandra, för att komma framåt i sitt matematiska tänkande. Enligt Williams, Sheridan och 

Pramling Samuelsson (2000) så är förutsättningen att det finns en medveten pedagog som 

påverkar och ger barnen en möjlighet till att kunna samarbeta efter sin egen förmåga. Detta 

kunde vi konstatera i barnens sätt att berätta och hur det mottagande barnet tog initiativet till 

att genomföra det han eller hon hade delgivits av sin kamrat. Pramling Samuelsson och 

Sheridan (2006) menar vidare att den vuxne måste signalera till barnen att det är barnets egna 

tankar och idéer som skall komma fram och inte ett förväntat rätt svar. Många barn i vår 

undersökning reagerade misstänksamt mot oss och trodde att vi var ute efter ett speciellt svar, 

detta tyder på att det är av stor betydelse att vi får barnens förståelse för att deras tankar är 

viktiga. Vi kunde även konstatera att när uppgiften var genomförd, var de stolta över sitt 

resultat och en del av barnen ville fortsätta att mäta olika föremål i omgivningen.   

  De främsta redskapen för att ge barn de rätta förutsättningarna, där de ser sig själva som 

problemlösare, är språket och kommunikationen. För att kunna synliggöra barnens tankar har 

dokumentationen stor betydelse och det blir även ett material för reflektion och utvidgad 

förståelse för matematik (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2005). I vår undersökning 

kunde vi se hur barnen reflekterade över sitt eget lärande, speciellt när deras kamrater visade 

hur de uppfattade brädans längd. Vi upptäckte då hur barnen som hade mätt brädan reagerade 

över hur resultaten blev och att de inte stämde överens med deras eget. Enligt Björkman 

(2002) behöver barn få upptäcka att problem går att lösa på olika sätt. Vi anser att när ett 

matematiskt problem ska lösas, enskilt eller tillsammans med andra barn, finns det inte några 

rätt eller fel utan bara olika sätt att se på ett och samma problem.  

 

6.1 Vad använder sig barn av för strategier och hjälpmedel när de mäter på längden? 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson handlar förskolans matematik om ”att leva i och 

uppleva matematik med hela kroppen” (2005, s. 6). Hälften av de åtta barn som ingick i vår 

undersökning använde sig enbart av sin kropp för att kunna mäta brädans längd. Detta var en 

naturlig strategi för dem, att använda sig av, när de skulle genomföra uppgiften som vi gav 

dem.  

  Två av barnen använde sig av naturmaterial som fanns i deras närhet medan de två andra 

barnen i undersökningen valde måttband som mätredskap. En av dem tillverkade ett eget 

måttband medan det andra barnet använde sig av måttbandet som fanns på förskolan men tog 

även till sina fingrar för att kunna mäta hela brädans längd. Vi anser att barnen visar en 
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uppfinningsrikedom och spontanitet när de löser uppgiften. De använder sig av föremål som 

finns i deras omgivning som pinnar och stenar men även av föremål som de har erfarenhet av. 

Vi anser att strategin där barnet tillverkar ett eget måttband också visar på en stor 

medvetenhet om vad det innebär att mäta. Doverborg och Pramling Samuelsson (2005) barn 

löser meningsfulla vardagsproblem utifrån sina egna strategier och samtidigt löser de 

problem med informella strategier. 

 

6:2 Hur beskriver barn resultatet för ett annat barn och hur återskapar barnet, som 

fått beskrivningen, resultatet? 

Alla barn berättar med inlevelse och visar även med gester hur de gått tillväga för att mäta 

brädan. De visar stort intresse av hur deras kamrater uppfattat och återskapar det de har 

berättat för dem. Doverborg och Pramling (1999) menar att barn som får berätta för varandra 

hur de löste ett och samma problem, blir uppmärksammade på att det ena sättet inte behöver 

vara mer rätt än det andra och att man kan tänka och lösa problem på olika sätt. 

  Tre av barnen valde att visa hur de uppfattat brädans längd genom att rita på ett papper, de 

andra tre barnen valde att använda sig av olika byggmaterial som lego och kaplastavar. Alla 

barn som återskapade ett eget resultat utifrån det de hade fått berättat för sig, koncentrerade 

sig mest på antalet och inte så mycket på brädans längd. Ett av barnet använde sig av 

kaplastavar och la dem efter varandra på längden. Hon upptäckte att kaplastaven inte var lika 

lång som en fot men koncentrerade sig ändå på antalet när hon skulle slutföra uppgiften. 

Barnet fick även bekräftat för sig att foten var längre än kaplastaven, eftersom det barn som 

hade berättat för henne om sitt resultat, ställde sin fot bredvid en kaplastav (se under 7 

diskussion, s. 22).  

  Något som förvånade oss var när ett av barnen byggde på höjden istället för på längden (se 

bilaga 6), det var oväntat, men en intressant strategi.. Enligt Heidberg Solem och Reikerås 

(2006) är alla barn matematiska, vi måste inse att de inte kommer att uttrycka sina kunskaper 

på samma sätt.   
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Diskussion 

 
Med hjälp av de observationer vi genomförde med barn födda 2001, kunde vi få svar på vår 

frågeställning. Våra tankar kring hur barn hittar enkla lösningar på de problem de ställs inför, 

fick vi bekräftat i barnens olika sätt att lösa uppgiften, men också genom den litteraturen som 

vi studerat. Barn har också olika erfarenheter när de kommer till förskolan och för att ge alla 

barn samma förutsättningar att möta matematiken är det viktigt att vi pedagoger är medvetna 

och ser möjligheter i vardagen.  

  Alla barn som vi observerade, löste uppgiften med just den glädje, nyfikenhet och lust som 

vi är vana att se i förskolan. Uppgiften som de fick av oss löste de med stor entusiasm och för 

att kunna mäta brädans längd använde de sig av olika hjälpmedel. För att kunna ge barnen 

näring för det livslånga lärandet måste vi sträva efter mer problemlösande aktiviteter i 

förskolan, där vi vuxna jobbar mer aktivt och ger dem utmaningar efter deras egen förmåga 

och efter vad de har för förutsättning. Spontana situationer uppstår ofta under en dag, där 

barn kan få ge uttryck för sina matematiska tankar, det är då dokumentationen blir en viktig 

del i arbetet, där barnets eget lärande synliggörs. 

  Barn är många gånger inte vana vid utmaningar som gör att de får möjligheten till att lösa 

ett matematiskt problem. Vilket medför en osäkerhet hos barnen, som gör att de blir 

misstänksamma mot den vuxne och väljer att avstå. Vi vuxna får inte känna och visa 

osäkerhet inför barnen, det ger en negativ utstrålning. Barnen tolkar vårt sätt att möta dem  

som något farligt, något de ska akta sig för. En allmän pedagogisk kompetens innebär att vi 

bör ha en gedigen kunskap om hur barn lär och utvecklas utifrån moderna teorier om barns 

lärande.  

  Barn som uppmuntras till att lösa uppgifter, enskilt och i grupp, stärker sitt självförtroende 

och vågar pröva andra vägar, de upptäcker också att det finns olika lösningar på ett och 

samma problem. När de upptäcker att deras lösning har ett värde vågar de ta ställning och 

argumentera för sin egen lösning, även tillsammans med andra barn. Barn som känner sig 

trygga och kan göra sig förstådda har större möjligheter att lära sig se olika möjligheter i de 

problemlösningar de ställs inför. 

  I en av observationerna sa en flicka så här: - Så här gör pappa när han mäter. Barn vill hela 

tiden lära sig nya saker, vi vuxna utgör den främsta källan för barnen att finna kunskap. Det 

finns ett gammalt ordspråk som säger ”barn gör inte som du säger, barn gör som du gör”.   

  Barn måste alltid få chansen att utgå från sig själva för att förstå, men de behöver också få 

möjligheten att förstå värdet av det de säger och tycker, vid dessa tillfällen stärks deras 

självförtroende. Barn lär av varandra och har många språk för att utveckla sin förmåga att 
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använda matematiken. De behöver också få chansen att lära sig kommunicera med varandra i 

ett tidigt stadium där vi vuxna finns med som ett stöd och uppmuntrar dem till att hitta egna 

lösningar. Många gånger är vi pedagoger snabba med att avbryta barnen och tala om vad som 

är rätt och fel, enligt oss vuxna. I dessa situationer bör vi tänka på att aldrig rätta någon, utan 

försöka uppmuntra deras idéer. 

  Det mest intressanta i vår undersökning var när barnen återberättade hur de gått tillväga för 

att mäta brädan för sina kamrater och hur dessa återskapade resultatet. Vi fascinerades mest 

av hur de flesta barnen i vår undersökning begränsades i sitt sätt att tanka om antalet (ex 7 

fötter) och inte använde sig av den angivna enheten (se under 6.2 analys s.20). De barn som 

skulle referera till ett resultat, hade svårt att föreställa sig hur brädan såg ut, även om det barn 

som presenterade sitt resultat, visade hur lång brädan var på ett eller annat sätt. Det hade varit 

intressant att följa upp detta ytterligare och låta dem tillsammans få jämföra resultaten med 

hjälp av den bräda som var utgångspunkten i vår undersökning. I grund och botten handlar 

mätning om att jämföra. När man jämför olika saker med varandra så är det en utveckling i 

mätbegreppet (Forsbäck, 2006). Mätning handlar om att hitta de rätta måttenheterna och de 

rätta mätredskapen, men även att måttenheterna har samma innehåll. Mätning är även kopplat 

till vissa egenskaper som längd, volym och vikt. Pedagogens roll blir att se till att barnen får 

möjlighet att upptäcka och använda olika mätredskap, ge dem utmaningar där problemet för 

barnen blir att måttenheterna inte är gemensamma och ge dem en möjlighet att få uppleva 

behovet av gemensamma måttenheter (Heidberg Solem & Reikerås, 2006).  

  Observationsmetoden som vi använde oss av i vår undersökning anser vi var bra, för att 

kunna få fram de resultat vi förväntade oss av barns olika strategier. Om vi tillsammans i 

personalgruppen reflekterar över barns lärande har vi också större möjligheter till att hjälpa 

dem komma vidare i sin eget sätt att tänka. Det ger oss också större möjligheter att förändra 

vårt förhållningssätt och utveckla förskolans mål, där barnen får en större plats och vi vågar 

ge dem utmaningar. Vår undersökning kunde ha utvecklats om barnen hade fått jämföra sina 

resultat och det kunde ha gett dem en aha-upplevelse, där kunskap övergår till lärande. 

  För barnens bästa skulle ett samarbete med skolan vara till stor hjälp för varje enskild 

individ. Där vi tillsammans skapar de förutsättningar som behövs. När vi ställer frågor till 

barn så är de kanske inte alltid genomtänkta, efteråt kan vi fundera på om frågan kunde ha 

ställts på ett annat sätt, hade vi då kunnat utveckla frågan mer och fått ett annat svar? Något 

som ligger till stor vikt att tänka på är att ibland måste frågorna få bli spontana, för att kunna 

utveckla ett svar och få barnen att fundera på det matematiska problemet de ställs inför.  
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8. Slutsats 

 

Observationerna som genomförts har varit lyckade och samtliga barn har kommit fram till ett 

resultat. Flera olika hjälpmedel har använts, vissa barn har använt kroppen andra har använt 

vad naturen och omgivningen har att erbjuda till exempel stenar, pinnar och klossar. Något 

barn hänvisade även till hur mätning skedde hemma hos barnet. 

  Barnet som skulle delge sitt resultat förklarade hur lång brädan var med hjälp av det 

hjälpmedel som använts. Barnet som skulle ta emot informationen koncentrerade sig i 

allmänhet på siffran, inte så mycket på enheten. De hade även svårt att inse att sju av mina 

fötter kanske inte är lika långt som sju av dina.  

  Barn uppfattar frågor olika och de behöver även få olika lång tid för att tänka färdigt, risken 

är annars stor att det finns någon annan som svarar i deras ställe. Som pedagog bör vi tänka 

på att inte ställa ledande frågor. Det är viktigt att tänka på att barn lär sig på olika sätt och det 

som passar för det ena barnet passar inte för ett annat barn.  

  Att barn har olika strategier när de löser ett matematiskt problem, fick vi bekräftade i 

barnens olika sätt att lösa den uppgift som de ställdes inför. 
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Bilaga 1, 1(1) 

Blankett till föräldrar 

 
Föräldrar 

Jag heter xxxx xxxxxxxxxxx och studerar på distans till lärare i de yngre åldrarna 

(förskollärare), på Växjö Universitet. 

Under våren ska jag tillsammans med en annan tjej skriva ett examensarbete där vi kommer 

att observera och intervjua barn som är födda 2001, på två förskolor i Högsby kommun. 

Examensarbetet utgår från barns strategier i ämnet matematik. 

Därför behöver jag er tillåtelse för att få observera och intervjua ditt/ert barn. 

 

Vill Ni fråga något, kontakta mig på telefonnummer xxxx/xxxxx eller xxxx/xxxxx. Jag finns 

även tillgånglig på förskolan xxxxxxxxxxx onsdag och torsdag eftermiddag. 

 

 

Härmed ger jag min tillåtelse för mitt barn att delta i observationer och intervjuer till 

examensarbetet. Vad använder sig barn av för strategier vid ett matematiskt problem. 

 

Barnets namn_________________________________________________________ 

 

Förälders underskrift__________________________________________________
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Fem pinnar
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Fingermått 
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Kaplastavar 
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Stenar

 



Bilaga 6, 1(1) 

Bygga på höjden 
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Åtta fötter 
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