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ABSTRAKT 
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Matematisk problemlösning med barn i 6 årsåldern. 
Vilka olika strategier använder barn för att lösa problem med öppna frågor och frågor med 
givet svar? 
 
Mathematical problem solving with 6 year old children. 
Which different strategies do children use to solve problems based on open ended questions 
and on questions with given answers? 

Antal sidor: 29 

I detta examensarbete var vårt syfte att synliggöra vilka matematiska strategier som 

framkommer vid praktisk problemlösning när det gäller barn i 6 årsåldern. Vi ville även 

undersöka hur barnen använder det de ritar som ett stöd för att lösa problemen. I 

undersökning observerades sammanlagt 10 barn i förskoleklasser från två olika enheter i 

Ljungby kommun. Det vi har genomfört är en fallstudie med en kvalitativ 

undersökningsmetod, då vi var intresserade av vilka strategier barnen använde vid 

problemlösningar, både med öppna frågor och frågor med givet svar. Arbetet visar att barnen 

använde sig av olika matematiska strategier som motsvarar vad litteraturen säger. De 

vanligaste strategierna var fingerräkning och huvudräkning. Det som skiljer mellan de två 

olika problemen var att i de öppna frågorna fick vi fler varierade svar. Det framkom också i 

undersökningen att barnen inte använde det de ritade som ett stöd för att lösa problemen.  
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1. Inledning 
Vi är två lärarstuderande som läser en distansutbildning till förskolelärare. Efter kursen 

Förskolebarns lärande i matematik och svenska väcktes vårt intresse för matematik i förskola 

och i förskoleklass och vi har nu blivit medvetna om hur stort begreppet matematik är. Detta 

har inneburit att vi upptäckt att matematik kan läras och användas i alla sammanhang och 

situationer med barn. Barn skall bli delaktiga i vårt samhälle och då måste de tillgodogöra sig 

vissa kunskaper som är relevanta i samhälle de lever i, vilket kräver kunskaper i matematik. 

Det vilar ett ansvar hos oss pedagoger att kunna vara lyhörda, uppmärksamma och väcka 

barns intresse för matematik. Alla barn har olika erfarenheter när det gäller matematiska 

begrepp och utifrån detta tänker barnen individuellt. Det är viktigt att barn möter olika 

spektrum av matematik och successivt hittar nya begrepp och då är pedagogens roll viktig för 

att sätta ord på detta. Allt detta är centralt för lärandet i förskolan (Doverborg & Pramling 

Samuelsson 2005). 

    Förskolan har en egen läroplan där ett av strävandemålen är att utveckla intresset för 

matematik (Skolverket 2006). Det vilar på förskolan att skapa en stimulerande miljö, samtala 

om matematiska begrepp och väcka ett intresse och få barn att upptäcka att matematik finns 

runt omkring dem (Doverborg & Pramling Samuelsson 2005). I läroplanerna för förskola och 

skola betonas det kompetenta och medforskande barnet som ständigt är delaktig i sin egen 

livslånga läroprocess (Skolverket 2006). Där är begrepp som utforska och kommunicera i 

samspel med sin omgivning centrala. Det är betydelsefullt att vi pedagoger lägger 

undervisningen på en lagom utmanande nivå, som barnet klarar av, så att det inspirerar och 

sporrar till nya utmaningar i sitt livslånga lärande (Doverborg & Pramling Samuelsson2005).  

    Vi vill utgå från dessa tankar i vårt arbete och vi vill ta reda på hur barn löser matematiska 

problem både när det gäller problem med öppna frågor och frågor där det finns ett givet svar. 

Ahlberg (1995) belyser vikten av att kunna få rita i samband med problemlösning, vi kommer 

därför att undersöka hur barn uttrycker sig när de ritar till problemlösningsuppgifter.  
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2. Syfte  
Syftet med det här arbetet är att undersöka vilka matematiska strategier som barn i 6 årsåldern 

använder vid praktisk problemlösning och om de använder det de ritar som ett stöd för att lösa 

problemen.  

 

2.1 Frågeställningar  

- Vilka olika strategier använder barnen för att lösa problem, med öppna frågor och 

frågor med givet svar?  

- Hur skiljer de olika strategierna barnen använder vid problemlösning med öppen fråga 

och fråga med givet svar? 

- På vilket sätt använder sig barnen av att rita som stöd vid problemlösning? 

 

 

3. Teoretisk bakgrund 
I den teoretiska bakgrunden presenterar vi matematik ur ett historiskt perspektiv. Det följs upp 

av barns möte med matematik både i förskola och förskoleklass. Efter detta redovisar vi 

språkets betydelse, olika räknesätt, problemlösning som arbetssätt och vikten av att rita som 

stöd vid problemlösning.  

 

3.1 Vad är matematik? 

Matematik är en del av människans aktivitet och kultur och i naturen runt omkring oss finner 

man både symmetri och mönster (Gottberg & Rundgren 2006). Ur ett historiskt perspektiv 

påminner människans matematiska historia till stora delar om barns utveckling. På stenåldern 

använde människan sina fingrar för att visa exempelvis på hur många djur man hade fångat. 

Efterhand utvecklades detta till att dra streck för varje sak man räknade (Doverborg & 

Pramling Samuelsson 2005).  I Tjeckien har man funnit ett 30 000 år gammalt vargben där 55 

streck var ristade i grupper om fem, vilket är det första beviset på att människan räknat med 

hjälp av tecken (Kilborn 2002). Långt senare kom man på att utveckla siffersymboler för att 

underlätta räknandet (Doverborg & Pramling Samuelsson 2005). I de gamla högkulturerna 

som de i Indien, Egypten och Centralamerika fanns en högt utvecklad matematik. Detta 

hängde ihop med utvecklingen av ingenjörs- och byggnadskonsten men även av ett intresse av 

astronomi och ett utforskande av matematiken för just dens egen skull (Heiberg Solem & Lie 

Reikerås 2006). När det gäller talsystem och räkning är de nära sammanbundna till 
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människans kropp i många kulturer. Vårt tio-baserade system hör ihop med att vi har tio 

fingrar. Men det finns även kulturer vars talsystem är baserat på tjugo, då ingår även tårnas 

antal, som exempelvis Mayakulturen i Mellanamerika (Kronqvist & Malmer 1993). 

    Matematik har idag utvecklats till en problemlösande aktivitet som hela tiden är i 

utveckling där olika matematiska begrepp och metoder används både i vardags- och yrkesliv 

(Skolverket 2003). Eftersom matematik i vårt moderna samhälle finns runt omkring oss hela 

tiden, är betydelsen av att upptäcka vägarna in i matematiken viktigare än någonsin 

(Ljungblad 2003). Samtidigt är det en demokratisk rättighet att kunna förstå och delta i de 

olika beslutsprocesser som exempelvis statens och kommunens ekonomi. Kunskaper i 

matematik behövs också för att kunna lösa vardagliga problem men även för att kunna 

granska information som i media och reklam. Som medborgare i ett samhälle krävs det att 

kunna värdera och kritiskt granska information från bland annat journalister och politiker. 

Detta innebär att matematik är ett viktigt ämne när det gäller utbildning (Skolverket 2003). 

     

3.2 Barns möte med matematik  

Ahlberg (2000) menar att barn möter matematik under hela sin uppväxttid och de får en 

förståelse genom samspel med föremål och människor i sin omvärld. De utvecklar matematisk 

förståelse om begreppen storlek, form, mängd och massa. Barn upptäcker likheter och 

skillnader mellan olika föremål. Vid vardagliga situationer möter barn olika räknesätt som 

exempelvis ökning, minskning och delning. Genom dessa tidiga kunskaper får de en djupare 

matematisk förståelse av kvantiteter och detta leder till att barnen lär sig de fyra räknesätten 

och förstår talens innebörd. Barn har tidigt många olika tankar om vad matematik är och vad 

den kan användas till men den mest dominerade uppfattningen är att skola och räkning hör 

ihop. Barns förståelse av matematiska begrepp utvecklas genom samtal om egna upplevelser 

(Ahlberg 2000). Matematik är en intellektuell aktivitet som kräver träning i förmågan att 

tänka men även i att reflektera (Gottberg & Rundgren 2006). Pedagogens ansvar måste vara 

att stödja barnen i att uppfatta, se och förstå matematikens språk. Under olika 

vardagsaktiviteter ger barnen spontant uttryck för räkneord för exakt antal och även 

uppskattad mängd. Målet med matematik i förskola och förskoleklass är att det upplevs 

lustfyllt av barnen. Detta bidrar till att barnen får en medveten och positiv upplevelse av 

matematik och där grundläggs begreppen för tal, mätning, form samt tid och rum (Doverborg 

& Pramling Samuelsson 2005). ”Barn använder och möter matematik under en dag utan att 

tänka på att det är matematik” (Ahlberg 2000, s 77). Dahl & Rundgren (2005) menar att 

matematikens kärna är att kunna tänka logiskt, kritiskt, fantasifullt och även att kunna lösa 
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problem. Därför är det är viktigt att vi vuxna lyfter fram matematiken i de vardagliga 

situationerna så att den blir synlig för alla barn. För att barn skall uppleva matematiken som 

meningsfull och lustfylld skall de kunna se sambandet mellan vardagsmatematik och skolans 

matematik (Ahlberg 2000).   

 

3.2.1 Förskoleklassens matematik 

Barns kunskaper i matematik är knutna till de egna erfarenheterna i vardagen, men de har 

många gånger svårt att förklara hur de har gått tillväga när de har löst ett problem. Det beror 

på att kunskapen är intuitiv och relaterad till de handlingar som barnen genomför i sitt 

vardagliga liv. Det är en stor skillnad mellan hur barnen räknar och den formella 

matematikens skriftliga symboler, abstrakta tänkande och räkneprocedurer. Detta medför att 

det finns ett stort avstånd mellan skolans matematik och barnens (Ahlberg 1995). 

    Förskoleklassen har hamnat mitt emellan två olika verksamheter, förskolan och skolan 

(Gottberg & Rundgren 2006).  Ahlberg (2000) menar att arbetet i förskoleklassen borde 

kunna leda till en helt ny praktisk tillämpning. Det får inte bli en förberedande matematik 

inför skolstart i förskoleklassen utan det måste fortsätta som den är i förskolan, där man utgår 

utifrån barnens värld – barnens perspektiv (Ljungblad 2003). En alltför stor inriktning på att 

arbeta med matematik i räkneböcker kan föra med sig att barnen uppfattar att matematik bara 

handlar om att lösa uppgifter i böcker (Ahlberg 1995). Det handlar om att låta barnen få 

uppleva matematik konkret i vardagliga situationer. I vardagen finns alla räknesätten – det 

gäller bara att synliggöra dem (Dahl & Rundgren 2005). Ahlberg (1995) menar att eftersom 

undervisning i matematik många gånger handlar om att ge det rätta svaret, kan det innebära 

att de barn som inte klarar av att svara rätt eller behöver längre tid att tänka kan mista tilltron 

till den egna förmågan. Detta visar på att det egna emotionella förhållningssättet till 

matematik påverkar barnet både när det gäller hur de lär sig och hur de kan använda sina 

kunskaper (Ahlberg 1995). Att barnen utvecklar en positiv självbild där de upplever sig själva 

som problemlösare, och får positiv feedback ligger till grund inför det livslånga lärandet 

(Ljungblad 2003). Det handlar mycket om att pedagogen ställer de rätta frågorna som är 

relevanta när det gäller problemens innehåll annars är risken stor att barnen tappar lusten att 

försöka lösa problemet (Ahlberg 1995). 

     

3.3 Språkets betydelse 

Ahlberg (1995) belyser språkets betydelse när det gäller matematikinlärning och menar att de 

flesta matematikdidaktiker och forskare har samma tankar.  ”Matematik betraktas som ett 
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språk och som ett medel för kommunikation mellan människor” (Ahlberg 1995, s 46).  Enligt 

Hwang & Nilsson (2004) menar Jean Piaget och Lev Vygotskij, som båda utgår från det 

kognitiva perspektivet, att barn aktivt skapar kunskap om sin omvärld. Men det som skiljer är 

att Vygotskij framhåller att barn också ingår i ett socialt och kulturellt sammanhang. Han 

menar att den kulturella situation som barnet befinner sig i påverkar barnets utveckling. Piaget 

menar däremot att alla barn oavsett vilken kultur de härstammar ifrån går igenom samma 

stadier i sin utveckling ungefär samtidigt. 

    Hwang & Nilsson (2004) menar vidare att Vygotskij ansåg barnets utveckling som en följd 

av det sociala samspel barnet har med föräldrar, syskon och lärare. Han betonar språkets 

betydelse för den intellektuella utvecklingen. För att kunna hantera och lösa problem och 

tolka sin omvärld måste människan utveckla psykologiska verktyg och det mest primära är 

språket. Genom språket får barnet en möjlighet att frigöra sig från en aktuell händelse och 

rikta uppmärksamheten framåt i tiden. Språket bidrar till att barnet kan delta i ett socialt 

samspel, både i samtal med andra eller som inre dialoger, ”förmågan att resonera med sig 

själv utvecklar tänkandet” (Hwang & Nilsson 2004, s 49). Den kognitiva utvecklingen 

påverkas av både språket och kulturen. Det är en utveckling som sker inifrån–och-ut och 

utifrån-och-in. Detta bidrog sig till att Vygotskij fick ett intresse för hur barn kan utveckla sitt 

tänkande och sin problemlösningsförmåga. Det handlar om att bli medveten om hur barn 

tänker när de ställs inför problem – metakognition (Hwang & Nilsson 2004). 

    Vygotskij betonar vikten av lärarens förhållningssätt till barnets utveckling. Eftersom 

vuxna redan har abstrakt tänkande, erfarenheter och strategier inför problemlösning kan det 

vara till stor hjälp för barnet. Det ligger på lärarens ansvar att ställa krav och utmaningar på en 

nivå som barnet klarar av. Detta kallade han proximal utveckling, att ligga steget före men 

ändå ta hänsyn till den punkt barnet befinner sig just nu. Det grundläggande är att klara av 

något tillsammans med en mer erfaren person, vilket är viktiga förutsättningar både när det 

gäller den sociala- och kulturella utvecklingen.  Enligt Vygotskijs syn på barnets språk är 

både tankar och prat främst socialt knutna, vilket successivt blir redskap för tänkandet. Han 

menar att tanke och handling är sammanlänkande (Hwang & Nilsson 2004). ”Språket är inte 

ett resultat av begreppsutvecklingen utan är en del av själva begreppet. Språk och tanke 

utvecklas i en ständig pågående dialektik där tal, skriftspråk och bildspråk är olika 

uttrycksmedel som har avgörande betydelse för barns utveckling och lärande” (Ahlberg 1995, 

s 47).  

    Ahlberg (1995) visar i sin forskning att det är ovanligt att barn löser problem tillsammans 

och samtalar med varandra vid problemlösningar. Hon menar att det är nödvändigt att 
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pedagogerna stödjer och visar intresse för att stärka barnens lärande. Pedagogerna däremot 

upplever att barnen har svårt att diskutera lösningar och samtalen utvecklas inte som de har 

tänkt. Barnen uttrycker sig oftast kortfattat och motiverar inte sina lösningar tillräckligt bra. 

Pedagogerna är även självkritiska när det gäller att kunna styra samtalen för att få barnen att 

argumentera och resonera kring problemlösningar.  Trots detta upplever pedagogerna att 

samtalen är både spännande och lärorika.  

      

3.4 Räkneordens betydelse 

Redan innan barn börjar skolan både vill och kan de räkna (Dahl & Rundgren 2005). De flesta 

förskolebarn klarar oftast att räkna från ett till tio eller längre. Det betyder inte att barnen kan 

svara på vilket tal som kommer efter exempelvis fyra utan att behöva börja räkna om från 

början. Men det är viktigt att barn redan i förskolan lär sig räkneramsan ordentligt. För att 

underlätta detta är det viktigt att göra pauser mellan varje tal, då tydliggörs det för barnen att 

räkneorden inte sitter ihop. Att klara räkneramsan är en av de delar som skapar en bra 

förståelse för tal. Ett grundläggande perspektiv när det gäller att utveckla taluppfattningen är 

att kunna uppskatta och jämföra mängder (Gottberg & Rundgren 2006).  

    Räkneorden kan delas in i följande kategorier: Räkneramsa, räkneord i räkneramsan, 

räkneorden som antal och räkneord som ordningstal (Doverborg & Pramling Samuelsson 

2005). 

 

3.5 Subtraktion och addition 

Skolmatematiken börjar oftast med addition, följt av subtraktion vilket har gjort det svårt för 

många barn att se sambandet mellan de två räknesätten. Eftersom många barn löser 

additionsuppgiften 5+3 genom att räkna ett och ett framåt för att få det rätta svaret, innebär 

detta att tankeformen inte kan utvecklas vidare. När barnen skall börja med subtraktion räknar 

de ofta ett och ett-steg bakåt, vilket upplevs svårt. Därför tycker många barn att subtraktion är 

extra svårt (Dahl & Rundgren 2005). ”Fokus ska ligga på vägen fram till svaret, inte på själva 

svaret” (Dahl & Rundgren 2005, s 88). Genom att lösa subtraktionen 5-3 genom att hålla upp 

fem fingrar och vika ner tre, kan barnet tydligt se att svaret är två. På så vis upplevs 

subtraktion konkret och många gånger enklare än addition. (Dahl & Rundgren 2005) 

    De flesta barn använder ofta fingrarna när de skall räkna. De har händerna på bordet eller i 

knäet med handflatorna och handryggarna upp. Att räkna med hjälp av fingrarna har stor 

betydelse när barnen lär sig de grundläggande talbegreppen (Ahlberg 1995). 
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    Problemens formuleringar påverkar på vilket sätt barnen räknar. Det kan vara 

huvudräkning, fingerräkning eller med hjälp av att skriva. Oftast kombineras ett eller flera av 

dessa sätt (Ahlberg 1995). 

 

3.5.1 Subtraktions- och additionsstrategier 

Heiberg Solem & Lie Reikerås (2006) menar att det finns olika strategier för både subtraktion 

och addition.  

 

Subtraktionsstrategier 

Uppgiftsexempel 5 – 3 = 

• Strategin att räkna allt och sedan från början igen: barnet räknar 1, 2, 3, 4, 5. 

Barnet utgår från denna mängd och räknar sedan bort 1, 2, 3. Och räknar sedan det 

som blir kvar. 

• Tillväxtstrategin: Barnet utgår från talet 3 och räknar sedan framåt: 4, 5. Detta blir då 

två steg fram. Svaret blir då 2. 

• Minskningsstrategin: barnet utgår från talet 5 och räknar baklänges: 4, 3, 2. Barnet 

kommer då fram till att svaret blir 2. 

 

Additionsstrategier 

Uppgiftsexempel: 3 + 5 = 

• Strategier att räkna allt och sedan från början igen: barnet räknar varje led för sig. 

Först 1, 2, 3 och sedan det andra ledet: 1, 2, 3, 4, 5. Därefter börjar barnet från början 

igen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

• Strategin att fortsätta räkna: Barnet fortsätter att räkna från talet 3: 4, 5, 6, 7, 8. 

• Minimumstrategin: barnet räknar vidare från det tal som är störst. I vårt exempel från 

fem: 6, 7, 8  

 

3.6 Problemlösning och problemhantering 

I dagens samhälle är det viktigt att ha en förmåga att kunna lösa problem, vilket har bidragit 

till att problemlösning har fått ett stort intresse inom forskning när det gäller undervisning och 

inlärning i matematik. Ett stort antal forskare och matematiker anser att matematik i grunden 

handlar om problemlösning. Problemlösning borde därför genomsyra undervisningen i 

matematik (Ahlberg 1995). Vad är problemlösning och vad innebär det att lösa problem? 
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Uppfattningarna om detta är delade. Matematiska problemlösningar behöver inte alltid 

bedömas i rätt eller fel. När ett barn svarar rätt slutar oftast pedagogen att fråga de andra 

barnen. För att inte fokusera vid det rätta svaret är det viktigt att alla barn får tala om hur de 

tänker. Om barn blir medvetna om att man kan tänka på olika sätt kan de så småningom ändra 

sitt förhållningssätt och inte alltid fokusera på att svara rätt så fort som möjligt. Det viktigaste 

blir att tänka ut ett svar och tydliggöra hur de skall gå tillväga för att lösa problemet. Det 

centrala är att ett samtal finns mellan barn och pedagog där barnen får möjlighet att förklara 

vilka strategier de använt sig av. För pedagogens del är det viktigt att analysera den egna 

undervisningen och att försöka ta barns perspektiv. Det kan handla om vilka frågor som ställs 

till barnen (Ahlberg 2000).  De viktiga frågorna som bör kopplas till problemlösning är. ”Hur 

vet du det?, Hur tänker du då?, Vad händer om…?, Kan det vara på något annat sätt?” (Dahl 

& Rundgren 2005, s 15). 

    Uppgifter där inte alla förutsättningar är givna kallas öppna frågor. Beroende på hur barn 

tolkar en sådan uppgift utifrån sin erfarenhet kommer lösningar av uppgiften att variera 

beroende på förutsättningarna (Dahl & Rundgren 2005). ”Det handlar om att utveckla barns 

tankar och då är det alltid kul och utmanande med så öppna frågor och öppna uppgifter som 

möjligt” (Dahl & Rundgren 2005, s 11). Att arbeta med öppna frågor är spännande och 

utvecklande för tanken och ger ett underlag för det matematiska tänkandet och ett resonerande 

(Ljungblad 2003). Barnen lär sig att arbeta matematiskt och får en tilltro till det egna 

tänkandet när de arbetar med öppna frågor (Dahl & Rundgren 2005). När vuxna ställs inför 

öppna frågor regerar de på att det inte finns siffror att räkna med. Medan barn som är vana vid 

att arbeta med öppna frågor genast sätter igång med att rita, skriva och räkna för att lösa 

problemet. Det som är av intresse är att ingen kommer att ge samma svar, det finns många 

rätta svar i jämförelse med vanliga uppgifter som bara har ett sätt att lösas på (Ljungblad 

2003). Barn som är osäkra och rädda för att misslyckas och att svara fel brukar får stärkt 

självkänsla genom att arbeta med öppna frågor. Det blir ett sätt att bryta fokuseringen på att 

det bara finns ett rätt svar. Barnen får möjlighet att använda sin fantasi och arbeta med flera 

alternativa lösningar med öppna frågor. När barnen ritar och berättar om olika problem 

framkommer en stor variation på lösningsförslag (Ahlberg 1995). Ahlberg (2000) skriver om 

en problemlösning där barn i 6-årsåldern skall uppskatta det numeriska innehållet i en öppen 

fråga om bullar: 
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Per och mamma har bakat bullar. De ska lägga bullarna i frysen.  
De stoppar därför ner bullarna i plastpåsar. Hur många bullar ska  

de lägga i varje påse?  

(Ahlberg 2000, s 34).  

 

Det som framkom var att barnen löste problemet på olika sätt. Ett barn hade bakat 15 stycken 

bullar och lagt 4 bullar i en påse och 11 bullar i den andra påsen. Många barn hade lagt 

samma antal bullar i påsarna och räknat ut vad det blir sammanlagt. Några andra barn hade 

fördelat bullarna i flera påsar utan att nämna hur många bullar som bakats. Det fanns även 

barn som la alla bullarna i en påse (Ahlberg 2000). 

    Problemlösning handlar om en relation mellan barnet och problemet eftersom varje barn 

har olika erfarenheter med sig. Innan skolstart har barnen med sig en matematisk kompetens 

där de redan har tillägnat sig en mängd skilda problemlösningsstrategier. De kan lösa 

matematiska problem men klarar inte räkna ut problem med skriftliga matematiska symboler. 

De problemlösningar som barn sysslar med utan att de är medvetna om att det är matematik är 

viktig för utvecklingen när det gäller förståelsen av tal och räkning (Ahlberg 2000).  

    Ett av målen när det gäller problemlösning är att barnen skall upptäcka att det är 

betydelsefullt att rita och kunna berätta hur de har tänkt. Detta bidrar till att de kan se 

problemet i olika perspektiv och i en diskussion med läraren eller med kamrater kan det 

förändra förståelsen för problemet. Genom att kontinuerligt vid problemlösning använda olika 

uttrycksformer kan barnen efterhand förstå att olika uttrycksformer kompletterar varandra 

(Ahlberg 1995). För att kunna ta barns perspektiv, är det viktigt att vi vuxna är medvetna om 

att de svar barnen ibland ger kan verka helt ologiska, men är oftast logiska för barnen. I 

arbetet med barn får man som pedagog alltid nya infallsvinklar när det gäller barn och 

matematik (Ljungblad 2003). Barn måste få möjlighet till att använda både sin fantasi och 

kreativitet för att göra egna tolkningar och lösningar (Ahlberg 2000). Ohlsson (2000) skriver 

att problemlösning kan utveckla den sociala kompetensen när de kommunicerar med 

kamrater, vilket också utvecklar språket. Andra positiva fördelar är att barnen utvecklar ett 

logiskt och kreativt tänkande, och i kommunikationen får de lära sig att argumentera för sitt 

sätt att tänka och lyssna till andras tankesätt. Detta hjälper barn att bli medvetna om 

matematiken i vardagen, och underlättar förståelsen av sambandet mellan de olika 

räknesätten. 
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3.6.1 Rita bilder och lösa problem 

Att låta barnen få rita bilder kan vara ett stöd vid problemlösning. När de ritar får de en visuell 

upplevelse av problemet och detta bidrar till en förståelse av det matematiska innehållet. När 

barn ritar utvecklar de bildens symbolfunktion och upptäcker då att bildens innehåll 

representerar mer än det som är avbildat. Detta vidgar det matematiska perspektivet. Dessa 

bilder kan uttrycka barnens behov, känslor och önskningar men även förståelsen av innehållet 

av problemen. Som ett redskap vid problemlösning handlar det om att barnen skall upptäcka 

bildens olika egenskaper och funktion (Ahlberg 1995).  

    Barnen använder olika metoder för att lösa matematiska problem som huvud- eller 

fingerräkning. Enligt Ahlberg (1995) använder barn tre typer av tecken när de ritar vid 

problemlösningssituationen; ikoniska tecken som illustrerar problemen med bilder, de kan 

även använda index (ringar, streck, pilar) och talsymboler (siffror och uträkningar) vid 

beräkningar.  I Ahlbergs (1995) undersökning, på barn i lågstadiet, visade det sig att inget 

barn använde sig av bilden som ett redskap vid problemlösning. Men efter avslutad 

undervisningssekvens uppmärksammade mer än hälften av barnen ritandet som ett stöd för att 

lösa problemen. 

    För att kunna förstå barns tankesätt gäller det att inta barnens perspektiv. Som pedagog 

gäller det att kunna tolka och förstå vad barnen uttrycker. Utifrån detta kan man få en 

uppfattning om vad som bättre behöver synliggöras.  Det handlar främst om att kunna ställa 

de rätta frågorna, enskilt eller i en grupp.  I en gruppdiskussion får alla berätta hur de har tänkt 

kring sin problemlösning och då synliggörs de olika strategierna. Barnen upptäcker att man 

kan tänka och lösa problem på olika sätt och detta bidrar till att barnen får ett vidare 

perspektiv för att lösa problemlösning (Gottberg m fl 2006).  Som pedagog är det viktigt att 

vara medveten om att barn tar intryck av varandra. Detta kan komma till uttryck i att bilderna 

ofta får samma karaktär.  
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4. Metod 
Vi kommer här att redovisa vilket tillvägagångssätt vi använt oss av samt urval, reliabilitet 

och validitet. 

 

4.1 Metodisk ansats 

Den metoden vi använde var enskilda observationer av barn i 6 årsåldern, på våra två olika 

enheter. Det vi ville undersöka var vilka matematiska strategier som barnen använde när de 

ritade till de två problemlösningarna med följdfrågor, eftersom barn behöver reflektera och 

diskutera för att utveckla sin förmåga att dra egna slutsatser (Ahlberg 2000). Vi valde att 

observera barnen och ställde följdfrågor till varje uppgift. Vi dokumenterade samtidigt som vi 

observerade de strategier och svar som då framkom. Det vi använde oss av var en fallstudie 

med en kvalitativ undersökningsmetod, då vi var intresserade av vilka strategier barnen 

använde vid problemlösning. Vi valde två problemlösningsuppgifter, en med öppen fråga där 

vi utgick från Ahlbergs (2000) exempel om bullar som vi ändrade till frallor (Se bilaga 2, 

punkt 1). Som en motsats till den öppna frågan skapade vi en subtraktionsuppgift med givet 

svar (Se bilaga 2, punkt 2), för att kunna jämföra om det var någon skillnad på de strategier 

barnen använde för att lösa uppgifterna. Ahlberg (1995) belyser vikten av att barnen får rita 

som ett stöd vid problemlösning, hon menar att det ger barnen en visuell upplevelse av 

problemet som underlättar insikten av det matematiska innehållet. Utifrån Ahlbergs tankar 

fick barnen tillgång till både papper och pennor, både vanliga blyertspennor och färgpennor, 

vid problemlösningarna. 

    Då vi var kända för barnen var de positivt inställda till att ställa upp på observationerna och 

de efterkommande följdfrågorna. Ahlberg menar att problemlösning i mindre grupper är att 

föredra, för att tydliggöra olika sätt att tänka, men skriver samtidigt att barn påverkar varandra 

vid bildframställningen (1995). Eftersom vi ville observera varje enskilt barns strategier och 

bildframställning, där de inte påverkades av kamrater, valde vi att observera barnen en och en. 

Anledningen till att vi har använt oss av kvalitativa intervjuer är att följdfrågorna till barnen 

ger utrymme för dem att svara med egna ord (Patel & Davidson 2003). Inför observationerna 

genomförde vi varsin provintervju och provobservation, vilket Nilsson tog upp i sin 

föreläsning som ett metodiskt redskap för att testa frågorna och för att ge en träning i att 

intervjua (Nilsson 2007.03.16).   
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4.2 Urval 

Inför vår undersökning behövde vi föräldrarnas tillåtelse (Se bilaga 1), för att barnen skulle 

kunna delta i arbetet. Föräldraintyget utformades i enlighet med de forskningsetiska principer 

som Vetenskapsrådet (2005) satt upp. Vårt urval utgick från de medgivanden vi fick från 

föräldrarna. Några barn fick föräldraintyget medskickat hem och några intyg lämnades 

personligen till föräldrarna. Samtliga föräldrar gav sitt medgivande.  Vi valde de barn som var 

tillgängliga på fritidshemmen just vid de tillfällena då vi hade möjlighet att genomföra våra 

observationer. De barn som vi slumpmässigt valde ut att delta i undersökningen var 

sammanlagt tio barn i 6 årsåldern från våra två enheter belägna i två mindre landsortsskolor i 

Ljungby kommun.  

 

4.3 Genomförande och bearbetning 

Observationerna och följdfrågorna genomfördes i lokaler som var bekanta för barnen. Detta 

har gjorts sporadiskt med barnen en och en, vid för oss lämpliga tillfällen, då vi måste ta 

hänsyn till vårt eget arbete på våra respektive avdelningar. Vi genomförde undersökningen på 

fritidshemmen, efter förskoleklasstid i rum med bord och stolar där vi kunde sitta utan att bli 

störda. Detta gjorde vi med fem barn var, från våra två enheter. Vi frågade de barn vi 

slumpmässigt valt ut om de kunde tänka sig att vara med i vårt arbete gällande matematik och 

svara på några frågor. Alla barnen var positivt inställda.  

    Vid introduktionen av problemlösningarna hade barnen tillgång till en blyertspenna, sudd 

och färgpennor under arbetet. De fick även ett tomt vitt A4-papper för varje 

problemlösningsuppgift. Båda problemen presenterades som en kort berättelse. Den första 

uppgiften var en problemlösning med en öppen fråga d.v.s. en uppgift utan givet svar. Den 

handlade om Kalle som bakar frallor med sin mormor. Frågan var hur många frallor han 

lägger i varje påse. Vi nämnde varken antal frallor eller påsar (Se bilaga 2, punkt 1).  Den 

andra uppgiften var en problemlösning med ett givet svar. ”Uppgiften handlade om morfar 

som sätter potatis. När morfar går på fika har han hunnit med att sätta ner sju potatisar. När 

han kommer tillbaka från fikat märker han att en hare har ätit upp fyra potatisar. Frågan 

barnen skall svar på är hur många potatisar morfar har kvar.” (Se bilaga 2, punkt 2). Detta var 

en subtraktionsuppgift, där barnen var tvungna att räkna ut rätt antal. Vid genomförandet satt 

vi enskilt med ett barn och talade om för barnet att det skulle få göra några 

matematikuppgifter. Vi bad barnet att använda materialet för att rita hur de tänker kring de två 

uppgifterna. Efter varje uppgift ställde vi de följdfrågor som Dahl & Rundgren (2005) menar 

är viktiga vid problemlösning (Se bilaga 2, punkt 1 och 2). Barnet fick då berätta för oss vad 
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det hade ritat och hur det hade tänkt kring sitt svar. Detta dokumenterade observatören 

samtidigt med penna och papper. När barnet ritade var vi tysta för att inte distrahera barnet 

och det fick sitta med uppgifterna så länge det ville, ingen tidsbegränsning.  

 

4.4 Reliabilitet och validitet 

För att uppnå en hög reliabilitet gjorde vi en varsin provobservation med följdfrågor. Vi gick 

sedan igenom dessa tillsammans för att kontrollera att de var genomförbara och om vi fick 

fram vårt syfte. Båda problemlösningarna och följdfrågorna var samma för oss båda. Det som 

kan vara en bristande reliabilitet är att vi inte känner varandras barn. De barn som man inte 

själv har observerat blir då anonyma för den andra.  Man saknar helhetsbilden på barnen. 

Samtidigt kan det vara positivt då man inte har någon förutfattad mening om barnen, vilket 

kan bidra till en öppnare tolkning av resultatet.  Vi anser att validiteten är hög eftersom barnen 

har fått göra två stycken problemlösningsuppgifter där deras strategier kommer fram bl.a. i 

deras ritande och hur de beskriver sina strategier i följdfrågorna. Vi stärker validiteten genom 

att koppla till vad litteraturen säger om olika lösningsstrategier.  

 

 

5. Resultat  
Vi kommer här att redovisa resultaten från de observationer och intervjuer som vi har 

genomfört på tio barn i 6 årsåldern. Det vi ville observera var vilka olika strategier barnen 

använde för att lösa problem med öppna frågor och frågor med givet svar. En av de strategier 

som vi också har undersökt är om barnen ritade som ett stöd för att lösa problemen. Det vi har 

använt oss av är de lösningsstrategier som finns i den teoretiska bakgrunden.  

 

5.1 Problemlösning med öppen fråga 

Initierad aktivitet där barnen skall rita och lösa problemet (Se bilaga 2, punkt 1): 

 

5.1.1 Strategier 

Första frågan presenterades som en kort berättelse (Se bilaga 2, punkt 1) och för att lösa 

problemet fanns det inget givet svar utan barnen fick tänka fritt. De flesta svarade ett antal 

bullar direkt. Oftast fick vi observatörer påminna om att de även skulle rita till, vilket de 

också gjorde. Två barn frågade om de bara skulle hitta på ett antal bullar.  
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    Det som framkom var att de flesta barnen inte använde någon matematisk uträkning, då de 

löste problemet med att lägga alla bullarna i en påse. De barn som fördelade bullarna i flera 

påsar använde huvudräkning och fingerräkning när de adderade antalet bullar. Ytterligare ett 

barn svarade 14 bullar i påsen men använde både subtraktion och addition för att få plats med 

alla bullarna i påsarna när det ritade. Barnet använde strategin att fortsätta räkna när det 

adderade och kombinerade huvudräkning och fingerräkning när det subtraherade.  

    Vi ville även se om de använde det de ritade som stöd för att lösa uppgiften. Det som 

framkom, när barnen ritade, var att barnen använde olika typer av tecken, efter att de hade 

blivit påminda om att rita. Barnen använde sig av ikoniska tecken, det var sex barn som ritade 

bullpåsar. Ett barn ritade en bild som inte var ansluten till uppgiften. De använde sig också av 

index, här var det tre barn som ritade streck för varje bulle. Tre barn använde talsymboler, 

som att skriva siffror. Ett barn använde både ikoniska tecken och index. 

        Barnen löste problemlösningen på olika sätt. De flesta, sex barn, fördelade inte bullarna i 

olika påsar, utan lade alla bullarna i en påse: 
 

 Dom skulle lägga ner frallorna i en vanlig påse och då får man 

 i ungefär fem till sex stycken. Den här påsen är inte så stor, dom 

 har inte så stora påsar på ICA. I den här påsen är det sex stycken. 

     

Två barn lade olika antal bullar i påsarna. Det var tre barn som lade samma antal bullar i 

påsarna. Ett barn fördelade 100 bullar i två påsar med 50 i varje. Ett annat barn ritade fem 

påsar med fem bullar i varje påse och räknade slutligen ut att det blev 25 stycken sammanlagt. 

 

5.1.2 Exempel när det gäller öppen fråga 

För att synliggöra hur ett barn har löst problemet med öppen fråga, presenterar vi ett exempel 

från ett barn som vi kallar barn 1: 

När problemet presenterades svarade barnet omedelbart: 
- 14! 

- I varje påse?, frågar observatören. 

- Ja! 

Barnet ritar först en påse, och ritar sedan fyra bullar detaljerat och färglägger dem. Barnet ritar 

en ny påse med fyra bullar i, och färglägger även dessa. Efter detta räknar barnet bullarna i de 

två påsarna tyst, samtidigt som barnet pekar med pennan på varje bulle, kommer fram till att 

det blir åtta. Barnet sitter tyst och tittar på sina händer som ligger med handryggarna upp i 

knäet och ritar sedan sex bullar i sista påsen.  
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Observatören ställer följdfrågor:  

- Hur vet du det? 

-     För jag brukar lägga 14 bullar i påsarna, svarar barnet. 

- Hur tänkte du när du ritade? 

- Den påsen blev liten, så jag fick lägga fyra där, säger barnet samtidigt som det pekar på första påsen.  

Barnet pekar på den andra påsen och säger: 
- Den påsen blev också liten, så jag fick lägga i fyra. Och den blev stor, säger barnet samtidigt som det 

pekar på den tredje påsen. 

    -     Kan man göra på ett annat sätt? 

    -     Tejpa fast. Klippa hål och lägga alla bullarna i en påse. 

 

Barnet ville lägga 14 bullar i en påse men upptäckte att de inte fick plats i den påsen barnet 

hade ritat. För att få plats med 14 bullar fick barnet använda både addition och subtraktion. 

Ritandet kom till uttryck som ikoniska tecken. I följdfrågorna framkom varför barnet svarade 

14 bullar, de brukar lägga 14 bullar i en påse. På frågan om barnet kan göra på ett annat sätt 

visar svaret på att barnet hade för syfte att lägga alla bullarna i en påse när barnet svarade att 

man kan klippa upp och tejpa ihop. 

 

5.2 Problemlösning med givet svar 

Initierad aktivitet där barnen skall rita och lösa problemet med en subtraktion (Se bilaga 2, 

punkt 2): 

 

5.2.1 Strategier 

Då detta är en fråga med ett givet svar, ville vi uppmärksamma vilka strategier barnen 

använde för att lösa problemet. Vi ville även här se om barnen använde det de ritade som stöd 

för att lösa problemet, eftersom barnen vid denna uppgift behövde räkna ut ett bestämt antal 
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potatisar. Denna fråga presenterades också som en kort berättelse (Se bilaga 2, punkt 2). De 

flesta barnen tog sig tid och funderade en stund. Detta bidrog till att vi läste berättelsen 

ytterligare en gång och då poängterade vi antalet extra tydligt. De strategier som de flesta 

barnen använde för att lösa subtraktionen var fingerräkning och huvudräkning.  

    Sex barn svarade direkt, varav två barn inte gav ett korrekt svar. Ett utav dessa barn svarade 

direkt: ”1”. När barnet fick höra berättelsen ännu en gång svarade det rätt. Det andra barnet 

svarade: ”0”, och hittade på ett eget slut:  

 
Haren gillar mycket potatis. Han tappade … han råkade slänga 

ut alla potatisar och då råkade han äta upp alla. 

 

Fem barn använde fingerräkning för att räkna ut svaret. Ett barn räknade ut subtraktionen 

baklänges. Det barnet räknade högt: ”7, 6, 5, 4,” och svarade: ”3”. Tre barn använde 

huvudräkning, de tänkte eller räknade högt.  

 

5.2.2 Exempel när det gäller fråga med givet svar 

Här presenterar vi ett exempel på hur ett barn, som vi kallar barn 2, har löst problemet med ett 

givet svar som kräver en subtraktion. När problemet presenterades svarade barnet, 

omedelbart: 
- En potatis kvar. 

Observatören läser berättelsen en gång till för barnet för att tydliggöra den, eftersom svaret 

var fel. Barnet säger: 
- Det talet har jag inte räknat så mycket. 

Barnet tittar på sina fingrar och börjar sedan räkna med hjälp av dem. Barnet svarar: 
- 3. 

     -      Hur gör du?, frågar observatören. 

- Jag räknar 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, barnet visar samtidigt med sina fingrar. 

Och säger sedan: 
- 3. 

     -      Hur tänkte du?, frågar observatören. 

- Jag tog bort fyra från sju. 

Barnet ritade sedan en uträkning, talsymboler, på papperet. 
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Barn 2 svarade fel genom att säga ”1”. Observatören tydliggjorde berättelsen en gång till 

istället för att säga att barnet svarade fel. Barnet räknade baklänges med hjälp av fingrarna, 

minskningsstrategin och fingerräkning och svarade därefter rätt antal potatisar. Barnet skrev 

ned en matematisk uträkning där det använde talsymboler, vilket visar att ritandet inte var ett 

stöd för att lösa problemet.  

 

Här presenterar vi ytterligare ett exempel, som vi kallar barn 3. När problemet presenterades 

fick barn 3 problem med att lösa uppgiften och fick då stöd av observatören som höll upp sju 

av sina fingrar för att tydliggöra antalet potatisar. Då förstod barnet och använde sig av 

fingrarna.  Barnet höll upp sju av sina fingrar tänker högt: 
- Det var sju potatisar, haren åt upp fyra, barnet böjer samtidigt ner fyra fingrar. 

- Det blir tre! 

- Hur tänkte du då?, frågar observatören. 

- Så gör man, svarar barnet samtidigt som det visar med sina fingrar. 

När barnet på observatörens uppmaning ritade, använde det både talsymboler och ikoniska 

tecken, barnet ritade siffran tre följt av tre potatisar. 

 

 
 

Ritandet var inte ett stöd för att lösa problemet. Genom observatörens förtydligande med hjälp 

av att hålla upp sju fingrar bidrog detta till att barnet klarade av att lösa uppgiften. 
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6. Diskussion 

Vår undersökning hade som syftet att synliggöra vilka matematiska strategier barn i 6-

årsåldern använder vid praktisk problemlösning. Vi kommer här att föra en diskussion från 

metoden och kring de svar som framkommit från resultat och analys.  

 

6.1 Metoddiskussion 

Vi genomförde vår undersökning på våra två olika enheter, efter att först ha genomfört var sin 

provobservation. En del reliabilitetsbrister finns i vår undersökning, då vi var två olika 

pedagoger som observerade och ställde följdfrågor till barnen. Trots att vi hade samma 

problemlösningar och följdfrågor, genomfördes de på olika sätt beroende på situationen.  En 

nackdel med vår observationsmetod, var att hinna nedteckna det barnen svarade och gjorde, 

vilket kan ha gjort att vi omedvetet har missat små detaljer. I efterhand inser vi att vi hade fått 

med mer vid observationerna om vi hade använt oss utav en bandspelare. Vi hade då i 

efterhand fått möjlighet att spela upp bandet flera gånger för en djupare analys. Användandet 

av bandspelare hade också gett oss möjlighet att samtidigt göra anteckningar på hur barnen 

beter sig med rörelser och mimik, och eventuellt gjort andra tolkningar. Vi anser att trots vissa 

reliabilitetsbrister är validiteten god då vi har fått svar på det vi ville undersöka. 

    När man som vuxen ligger steget före, men samtidigt tar hänsyn till den punkt där barnet 

befinner sig, kallar Vygotskij för proximal utveckling (Hwang & Nilsson 2004). Detta menar 

vi var det som hände med det barnet, som hade problem att lösa frågan med givet svar. När 

barnet fick hjälp av observatören förstod barnet att det kunde använda fingrarna, och då var 

problemet lätt att lösa. Barnet hade då nått sin proximala nivå. Frågan är om observatören 

hjälpte till för mycket, genom att tydliggöra antalet med hjälp av fingrarna. Men genom det 

tillvägagångssättet förstod barnet genast hur det skulle lösa problemet. 

    I arbetet med vårt syfte och våra forskningsfrågor anser vi att vi har hitta bra och relevant 

litteratur som anknyter till vår undersökning. Vi kommer även att ha användning av 

litteraturen i vårt fortsatta arbete som pedagoger.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

6.2.1 Resultatdiskussion av öppen fråga 

Vår problemlösningsfråga med öppet svar var inspirerad av den problemlösning som Ahlberg 

(2000) skriver om, där det också handlar om antal bullar. Det som framkom i Ahlbergs 
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undersökning var att barnen löste problemet på olika sätt. Vilket vår undersökning också 

visade på. I Ahlbergs undersökning var det flest barn som lade samma antal bullar i påsarna. 

Medan det i vår undersökning var flest barn som lade alla frallorna i en påse. Detta var det 

endast något barn som hade gjort i Ahlbergs undersökning. Ahlberg (1995) har också skrivit 

om att barn påverkas av varandra, vilket inte våra barn i undersökningen gjorde eftersom de 

satt ensamma med observatören. Gottberg & Rundgren (2006) menar att när det gäller 

taluppfattning handlar det grundläggande perspektivet om att kunna upptäcka och jämföra 

mängder. Det framkom i vår undersökning att ett barn hade svårt med vad som är rimligt antal 

frallor i en påse, när barnet lade 50 frallor i påsarna. I en gruppdiskussion hade möjligtvis 

barnet blivit medvetet om att 50 frallor är en för stor mängd för att få plats i en påse. Men 

samtidigt handlar öppna frågor om att det finns många rätta svar. Ahlberg (2000) menar att 

problemlösning handlar om en relation mellan problemet och barnet, eftersom de har olika 

erfarenheter med sig. Det märks också i svaren där barn relaterar till sin egen verklighet, som 

till exempel ”dom har inte så stora påsar på ICA”. Men Ahlberg (1995) menar också att barn 

ibland kan ha svårt att förklara hur de har gått tillväga. Detta märktes också i vår 

undersökning. De flesta barnen hade svårt att förklara hur de hade kommit fram till sitt svar, 

trots att vi ställde följdfrågorna (Se bilaga 2, punkt 1). 

    Ahlberg (1995) belyser vikten av matematiska problemlösningar och menar att de inte 

alltid behöver bedömas i rätt eller fel. Vuxna reagerar ofta på att det inte finns några siffror att 

räkna med när det gäller öppna frågor (Ljungblad 2003), två barn i undersökningen reagerade 

också på detta med att fråga: ”Får man bara gissa?” 

    De strategier som barnen använde, för att lösa de olika problemlösningarna, framkom det 

att de flesta använde sig av finger- och huvudräkning, ibland en kombination av de båda, som 

att titta på fingrarna och räkna tyst. Detta menar Ahlberg (1995) är det sätt de flesta barn 

räknar på.  

     I vårt exempel när det gäller barn 1, som svarade 14 bullar i en påse och upptäckte sedan 

att de inte fick plats i den påsen barnet hade ritat. Barnet fick använda både addition och 

subtraktion för lösa problemet. Detta visar på att ritandet, ikoniska tecken, utmanade barnets 

matematiska tänkande. De strategier som framkom när barnet löste problemet var strategin att 

fortsätta räkna när det adderade och en kombination av huvudräkning och fingerräkning när 

det subtraherade.  
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6.2.2 Resultatdiskussion av fråga med givet svar 

Ahlberg (1995) skriver att de flesta barn använder fingerräkning när de skall räkna, att ta hjälp 

av fingrarna har stor betydelse för att lära sig de grundläggande talbegreppen. I vår 

undersökning tog de flesta barnen fingrarna till hjälp för att lösa subtraktionen. Ahlberg 

(1995) menar att lite beroende på problemets formulering använder barn huvudräkning, 

fingerräkning eller tar hjälp av att skriva (Ahlberg 1995). I vår undersökning framkom utöver 

de som använde fingrarna, att några barn även använde huvudräkning. 

    När barnen ritade började en del att rita direkt medan andra fick bli påminda av 

observatören. Barnens bilder visar på att fem barn använde sig av ikoniska tecken, två barn 

använde sig av talsymboler varav ett barn gjorde en matematisk uträkning: ”7-4=3”. Ett barn 

använde sig av index och ytterligare två barn använde både ikoniska tecken och talsymboler. 

Även denna gång var det inget barn som använde bilden som ett stöd för att lösa problemet. 

Alla barn gav ett svar innan de satte igång att rita 

    I vårt exempel med barn 2 använde barnet sig av minskningsstrategin och fingerräkning för 

att lösa problemet. Heiberg Solem & Lie Reikerås (2006) menar att det är en av de olika 

strategier barn använder för att lösa subtraktioner, vilket innebar att barnet utgick från talet 7 

och räknade baklänges: 6, 5, 4 och 3. Detta framkom tydligt med barn 2. Dahl & Rundgren 

(2005) menar att de flesta barn upplever subtraktioner som svåra eftersom de är vana vid 

addition och har svårt att se sambandet mellan de två räknesätten. Barnet ritade en matematisk 

uträkning, talsymboler, vilket visar att ritandet inte var ett stöd för att lösa problemet.  

    Barn 3 hade problem att lösa subtraktionen och fick då stöd av observatören. Detta bidrog 

till att barnet förstod hur det skulle gå till väga för att lösa problemet. Dahl & Rundgren 

(2005) skriver att barn har lättare att förstå subtraktion om de har fingrarna till hjälp. På så vis 

kan en subtraktion vara enklare än en addition. Detta framkom tydligt med barn 3, vilket 

också visar på barnets svar när det visar med fingrarna. Detta visar på att barnet förstod hur 

man går tillväga för att räkna ut en subtraktion. Det barnet ritade, talsymbol och ikoniska 

tecken, var inte ett stöd för att lösa problemet eftersom barnet redan hade svarat innan. 

 

6.2.3 Sammanfattande resultatdiskussion 

Inget av de barn vi observerade använde ritandet som ett stöd för att lösa uppgiften, vilket vi 

hade hoppats på. Ahlberg (1995) skriver att rita är en bra metod vid problemlösning. Vi tolkar 

detta som att barnen var ovana vid att arbeta med problemlösning och att då få rita som stöd. 

Det kan även bero på att det är en ovanlig situation för barnen att sitta själva med en pedagog. 

Vi menar att bildframställningen i samband med problemlösning bör användas kontinuerligt, 
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då får man sannolikt fram andra resultat, vilket även framkom i Ahlbergs (1995) 

undersökning.  Ahlberg menar vidare att ett av målen med problemlösning är att barnen skall 

upptäcka att det är betydelsefullt att rita och detta bidrar även till en förståelse av det 

matematiska innehållet. Ohlsson (2000) belyser också vikten för barn att kunna berätta hur de 

tänkt och att kunna argumentera för sitt sätt att tänka. 

    Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) menar att målet i både förskola och 

förskoleklass handlar om att matematik skall upplevas lustfyllt. Enligt vår tolkning är 

problemlösning ett sätt att arbeta lustfyllt för barnen där de får använda sin kreativitet, logiskt 

och kritiskt tänkande vilket Dahl & Rundgren (2005) menar är matematikens kärna. De 

strategier de flesta barnen använde vid problemlösning var finger- och huvudräkning, vilket 

stämmer med det Ahlberg skriver. Eftersom de flesta barnen lade alla frallorna i en påse, i den 

öppna frågan, använde barnen inte så många räknesätt. Vi blev medvetna om vår egen 

besvikelse då barnen inte lade upp någon speciell strategi när de löste den öppna frågan. Vi 

hade räknat med att barnen skulle använda sig av flera olika räknesätt, som exempelvis 

division, och att de skulle använda ritandet som ett stöd för att lösa uppgiften. Detta visar på 

våra egna förutfattade tankar. Ljungberg (2003) skriver att det som verkar obegripligt för oss 

vuxna många gånger är logiskt för barnen. Det handlar om att kunna ta barns perspektiv. 

Anledningen till att vi satte våra egna förväntningar lite högt kan bero på att vi hade höga krav 

på oss själva som observatörer. 

    Enligt Vygotskijs syn på barns språk är både tankar och prat främst socialt knutna, vilket 

sedan successivt blir redskap för tänkandet (Hwang & Nilsson 2004). I ett medvetet arbete 

med öppna frågor bidrar man till att utveckla språket, då barnen får berätta hur de har tänkt 

och i en grupp får de även lyssna till andra sätt att tänka, vilket utvecklar tanken. Vi menar att 

barn även då de arbetar en och en utvecklar språket och tanken i en dialog med en pedagog. 

Men att i en grupp får de fler intryck och blir uppmärksammade på nya sätt att lösa problem. I 

vår undersökning fick de endast argumentera för sina egna tankar, men vi menar att de även 

då fick möjlighet att sätta ord på sitt sätt att lösa problemet. Barnen i vår undersökning hade 

oftast svårt att förklara hur de hade tänkt, enligt vår tolkning handlar det om att kontinuerligt 

få arbeta med problemlösning. Ahlbergs (1995) undersökning visade också på att barn hade 

svårt att argumentera för sina tankar, även då de arbetade i grupper.  

    De barn som vi hade med i vår undersökning var främmande inför att arbeta med 

problemlösning. Detta menar vi, visar på att det inte förekommer i de två förskoleklasser där 

vi har gjort vår undersökning. Ljungblad (2003) menar att förskoleklassens matematik skall 

fortsätta utifrån förskolans sätt att arbeta, där man utgår utifrån barnens värld – barnens 
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perspektiv. Detta kan bero på att läroplanen inte är tillräckligt tydlig när det gäller 

problemlösning och att det hör ihop med matematik. Vi menar att läroplanen borde vara 

tydligare när det gäller att lyfta fram problemlösning som ett medvetet arbetssätt i matematik.      

    Det som framkom i vår undersökning när det gäller problem med öppna frågor och problem 

med givet svar är att vi fick fler lösningsstrategier med fler varierade svar när det gäller öppna 

frågor. Svaren visar också på att barnen fick använda sig av sin fantasi och kreativitet, när de 

fick tänka fritt. I problemet kom det även upp användandet av både addition och subtraktion. 

När det gäller frågor med givet svar, framkom det i vår analys att svaren var likvärdiga. Det 

var inte så stor variation då de endast använde ett räknesätt. Vid bildframställningen visade 

det sig att det inte var någon större skillnad mellan öppna frågor och frågor med givet svar.  

     

6.3 Sammanfattande diskussion 

Under arbetets gång har vi uppmärksammats på vikten av att arbeta med problemlösning, 

både med öppna frågor och frågor med givet svar. När det gäller problemlösning, menar vi att 

pedagogen kan arbeta fritt och välja problem som anknyter till barnens vardag. Detta kopplar 

vi till vad Doverborg & Pramling Samuelsson (2005) skriver, då barnen under sina vardagliga 

aktiviteter ger spontant uttryck för olika matematiska begrepp. Här ligger det på pedagogerna 

att också synliggöra begreppen för barnen.  

    Fördelen med öppna frågor kontra frågor med givet svar är att med öppna frågor handlar 

det om att utveckla barnens självkänsla, eftersom det inte handlar om rätt eller fel. Här kan 

barnen fritt lösa problem och använda sin fantasi och kreativitet, (Ohlsson & Ahlberg 2000). 

Frågor med givet svar, där det bara finns ett rätt svar, kan i en gruppdiskussion hjälpa de barn 

som inte klarar att lösa problemet och då utvecklar de både språket och tanken. 

     När det gäller öppna frågor kontra frågor med givet svar, ser vi ingen nackdel med öppna 

frågor eftersom det inte handlar om rätt eller fel. Barnens svar kan vara varierade och 

fantasifulla. Det handlar om ett kreativt tänkande, som även kan innehålla rent matematiska 

resonemang. Men det krävs en medvetenhet av pedagogen att låta alla barn komma till tals i 

en gruppdiskussion. En nackdel med frågor med givet svar är att det bara finns ett rätt svar. 

Variationen på lösningarna och strategierna blir då inte så många. 

    Förskoleklassen har hamnat mitt emellan två olika verksamheter, mellan förskola och skola 

(Gottberg & Rundgren 2006). Enligt vår erfarenhet är förskoleklassen oftast integrerad i 

skolan, vilket bidrar till att pedagogerna tar med sig skolans sätt att arbeta med matematik in i 

förskoleklassen. Risken med detta arbetssätt, som exempelvis att arbeta i räkneböcker, kan 

medföra att barnen uppfattar att matematik bara handlar om att lösa uppgifter i böcker 
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(Ahlberg 1995). Skolverket (2003) menar att i ett modernt massmedialt samhälle krävs att 

kunna värdera och kritiskt granska all den information som vi möter, vilket visar på hur viktig 

matematik är när det gäller utbildning. Vi menar då att problemlösning redan i förskola och 

förskoleklass är ett sätt att arbeta med matematik där man kan anknyta problem till barnens 

vardag. I en gruppdiskussion, vid problemlösning, där alla får argumentera för sin ståndpunkt 

och jämföra de olika alternativa lösningarna bidrar detta till att göra en koppling till 

vardagsmatematik och skolans matematik. Detta menar också Ahlberg (2000) är viktigt för att 

göra matematiken meningsfull för barnen. 

 

6.4 Konsekvens för undervisning 

Som blivande förskolelärare har vi genom vår undersökning blivit uppmärksammade på 

vikten av att arbeta med problemlösning som ett medvetet sätt att arbeta med matematik. 

Ahlberg (1995) menar att barnets emotionella förhållningssätt till matematik påverkar både 

hur det lär sig och hur de använder sin kunskap. Utifrån den kunskapen är problemlösning 

med öppna frågor ett bra sätt att lägga grunden redan i förskolan, då det inte handlar om rätt 

eller fel. Det viktiga är som Ljungblad (2003) skriver att barnen utvecklar en positiv självbild 

genom att se sig själva som problemlösare. I vår roll som blivande förskolelärare ligger det ett 

ansvar att skapa nya utmanande uppgifter (Dahl & Rundgren 2006), vilket anknyter till 

Vygotskijs tankar att försöka ligga steget före för att nå den proximala utvecklingen (Hwang 

& Nilsson 2004).  Dahl & Rundgren (2005) menar att redan innan barnen börjar skolan, både 

vill och kan de räkna. Vi menar att det handlar om att ta tillvara barnens lust att lära sig 

matematik, och då är problemlösningar ett bra arbetssätt och borde användas mer i både 

förskola och förskoleklass. 

 

6.5 Förslag till vidare forskning 

På de två enheter där vi arbetar upplever vi att skolan har hög status, vilket visar sig i att 

förskoleklassen oftast är inriktad på skolans arbetssätt. Vi menar som Ahlberg (2000) att 

arbetet i förskoleklassen borde leda till en egen praktiskt tillämpning. Det handlar om att utgå 

från barnens perspektiv, som Ljungblad (2003) skriver. Eftersom grunden till matematiken 

läggs i förskolan, är det viktigt att pedagogerna är medvetna om sitt eget förhållningssätt till 

matematik och att synliggöra den för barnen. Som ett förslag till vidare forskning är att 

undersöka om det finns några skillnader på pedagogernas sätt att arbeta med matematik i 

förskola och förskoleklass.  
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Bilaga 1 

 

 

 
Datum 2007.05.24 

 
 

Till föräldrar med barn i förskoleklassen   
 

Vi är två lärarstuderande, som heter Liselott Grahm (arbetar på Angelstadsenheten) och 
Sinikka Liljekvist (arbetar på Lidhultsenheten). Vi läser en distansutbildning till förskollärare 
på Växjö Universitet. Vi börjar nu närma oss slutet på vår utbildning och inför vårt 
examensarbete i matematikdidaktik skulle vi vilja göra en undersökning bland barnen om hur 
de tänker kring matematik. Vi har inte ännu har bestämt vilka barn vi skall observera och 
intervjua men vi vill gärna veta om ni tillåter att ert barn deltar i undersökningen. Sammanlagt 
kommer 10 stycken barn i 6-årsåldern att ingå i undersökningen, 5 stycken från varje enhet.  
 
Barnen får andra namn och alla som är med kommer att vara anonyma vid analysen av 
materialet. Materialet vid undersökningen kommer endast att granskas av våra handledare och 
examinator på Växjö Universitet. Det är inte det enskilda barnet som är i fokus i 
undersökningen utan det vi vill studera är barnens matematiska tankeprocess.  
 
Vi vore tacksamma om ni tillåter ert barn att vara med anonymt i undersökningen där vi följer 
de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har satt upp. 
 
Om det är något ni vill fråga så kontakta oss gärna. 
Svar önskas snarast, dock senast 1 juni 2007. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Liselott Grahm   Sinikka Liljekvist  
tfn 0372-212 12                                        tfn 035-19 18 47 
 
Handledare: Björn Citrohn, e-post: bjorn.citrohn@vxu.se och  
Emilie Hagblom, e-post: emilie.hagblom@vxu.se  
tfn 0470-70 81 75 
 
 
 
Barnets namn:________________________________________ 
 
 
Jag tillåter att mitt barn får delta i undersökningen:___________ 
 
Jag tillåter inte att mitt barn får delta i undersökningen:________ 
 
Underskrift av målsman:________________________________  
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Bilaga 2  
 
 

Observationer och intervjuer: 
 
 
Initierad aktivitet där barnen skall teckna hur de tänker: 
 
1. Fråga med öppet svar: 
  
Kalle är hos mormor och hjälper henne att baka frallor. Frallorna skall frysas in. Kalle hjälper 
till att stopp ner frallorna i fryspåsar. Hur många frallor lägger han i varje påse? 
 
Barnet får berätta hur det tänker kring sin teckning. 
 
Följdfrågor:  
 
Hur vet du det? 
 
Hur tänkte du då? 
 
Kan det vara på något annat sätt? 
 
 
2. Fråga med givet svar med en subtraktion  
 
Morfar skall sätta potatis i sitt grönsaksland. Han har sju potatisar kvar då mormor ropar att 
det är dags för fika. När han kommer tillbaka efter fikan har en hare ätit upp fyra potatisar. 
Hur många är kvar? 
 
Barnet får berätta hur det tänker kring sin teckning. 
 
Följdfrågor: 
 
Hur vet du det? 
 
Hur tänkte du då? 
 
Kan det vara på något annat sätt? 
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Bilaga 3 
 
 

1. De lösningsstrategier barnen använde för att lösa problem med öppen fråga: 

Huvudräkning (tänker ut svaret i huvudet): två barn 

Fingerräkning: ett barn 

Strategin att fortsätta räkna: ett barn 

Addition: tre barn 

Addition med strategin fortsätta räkna: 1 barn 

Subtraktion: ett barn 

Ikoniska tecken (illustrerar problem med bilder): åtta barn 

Index (ringar, streck eller pilar): tre barn 

Talsymboler (siffror och uträkningar): tre barn 

 

Olika antal bullar i påsarna: två barn  

Samma antal bullar i påsarna: tre barn 

Alla bullarna i en påse: sex barn 

 

2. De lösningsstrategier barnen använde för att lösa problem med givet svar med en 

subtraktion: 

Strategi  

Fingerräkning (räkna på fingrarna): fem barn 

Huvudräkning (tänker ut svaret i huvudet): fyra barn 

Minskningsstrategin (räkna baklänges): 1 barn 

Ikoniska tecken (illustrerar problemen med bilder): fem barn 

Index (ringar, streck eller pilar): 1 barn 

Talsymboler (siffror): 3 barn 
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