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ABSTRAKT 
 

 

Camilla Eriksson & Tina Skalleberg  

 

Problemlösning i form av räknesagor 

 

 

Problem solving in form of picture stories 

Antal sidor: 25 

Abstrakt 

Syftet med arbetet är att undersöka hur barn funderar ut lösningar på matematiska problem som 

de stöter på när de arbetar med räknesagor. Fokus har legat på vilka strategier eleverna använder 

sig av när de löser räknesagor och vilken betydelse kommunikationen har för hur eleverna 

utvecklar sina strategier. Den första kontakten med matematik kan vara avgörande för det 

fortsatta intresset. Läraren har därför en stor uppgift att fylla genom att introducera matematiken 

på ett intressant och lustfyllt sätt. Det är därför angeläget att det finns en balans mellan teori och 

praktik. Barn behöver uppleva matematiken genom flera olika tillvägagångssätt för att förstå 

den, därav vårt val av ämne.  

Den metod vi valde i denna fallstudie var observationer enskilt och i grupp när barn gjorde 

räknesagor, för att finna svar på vårt syfte. Även intervjufrågor ställdes i samband med de 

enskilda räknesagorna. 

Resultatet visade att barnen använder sig av olika lösningsstrategier. De vanligaste strategierna i de enskilda 

arbetena var att de ritade bilder medan de föredrog att använda siffror i grupparbetena. Flera av barnen hade god 

användning av sina bilder när de löste sina räknesagor. Detta kunde vi se genom att de hela tiden behövde gå 

tillbaka till föregående bild, när de skulle rita nästa. Resultatet i vår undersökning av räknesagor visade även att 

barnen inte var vana att kommunicera med varandra. Detta visade sig genom att det oftast var ett barn som tog 

initiativet och utförde räknesagan själv utan att fråga de andra.   
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1 Inledning 
 

Vi är två lärarstudenter som i vår utbildning med inriktning mot förskola och förskoleklass 

vid Växjö universitetet, fick upp ögonen för hur man kan arbeta med alternativa inlärningssätt 

i matematiken. Matematik är ett ämne som väcker känslor, alla har erfarenhet av och en 

relation till matematik. Skolverkets rapport Lusten att lära - med fokus på matematik visar att 

barn redan i ung ålder bör ha en positiv bild av matematik, eftersom detta bidrar till ett 

grundläggande intresse för matematiken som därmed kan utvecklas och bibehållas. Redan 

första dagarna kring skolstarten formas den attityd till matematik som barnet får med sig. Det 

är därför viktigt att barnets första möte med matematiken blir positiv (Skolverket, 2003). För 

att få eleverna att uppleva matematik som något positivt och roligt har, enligt Skolverkets 

rapport (2003), ”lusten att lära” en nyckelroll.  

Vi upplever att barn behöver undersöka matematik på många olika sätt för att förstå den. Vår 

erfarenhet av problemlösning i matematikböckerna är att den är för svår för att barnen ska 

kunna lösa uppgifterna själva. Vi upplever att det inte blir en naturlig dialog kring 

matematiken på grund av detta. Därför kände vi att det behövs alternativ till böckerna, där 

barnen kan bli delaktiga och känna att de klarar problemlösningen på egen hand. Genom att 

koppla matematiken till något konkret och verklighetsnära för barnen, vill vi undersöka hur 

barnen löser problem genom att rita och använda bilder. Vi vill därför i vårt examensarbete 

undersöka hur problemlösning inom ramen för räknesagor skulle kunna vara en 

undervisningsmetod, för att underlätta förståelse av ett matematiskt innehåll. Att introducera 

matematiken för barnen, genom att låta dem stiga in i sagans och berättelsens värld, skulle 

kunna vara ett alternativt tillvägagångssätt. I läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet, anser man att det finns elever som av olika anledningar 

har svårigheter att nå målen och därför kan inte utbildningen utformas lika för alla 

(Utbildningsdepartementet, 1998). Vi upplever att det krävs flera variationer av 

undervisningsmetoder, för att alla ska få möjlighet att nå målen.  
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2 Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur några utvalda barn i åldern sex-sju år löser 

problemuppgifter i form av räknesagor.  

 

Detta mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

 Vilken roll kan ritandet av bilder få vid lösningen av räknesagor och vilka strategier 

använder sig barnen av? 

 Vilken betydelse har kommunikationen, elev- pedagog, elev- elev vid utförandet av 

räknesagor? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

6 

 

 

3 Teoretisk bakgrund 
 

I den teoretiska bakgrunden presenterar vi först vad matematik är. Det följs upp av 

sociokulturellt perspektiv på utveckling och lärande. Efter detta redovisar vi språkets 

betydelse, bildens betydelse, matematik för alla, problemlösning och till sist lust till 

matematik 

3.1 Vad är matematik? 

Matematik är en allomfattande och teoretisk vetenskap, för problemlösning och 

metodutveckling. Den är abstrakt, genom att den har frigjort sig från det konkreta ursprunget 

hos problemen, vilket är en förutsättning för att den ska kunna vara tillämpbar i en mängd 

olika situationer. Matematiken är inriktad på forskning och uppbyggande av de mest skilda 

slag, såväl för att lösa speciella problem, som för att utveckla metoder (Nationalencyklopedin, 

2009). Matematik har en femtusenårig historia och är idag en problemlösande verksamhet i 

ständig utveckling. Kunskap inom matematik ska bidra till kompetens, självförtroende och 

därmed ge verkliga möjligheter att påverka och delta i vårt samhälle. Det är viktigt att alla 

elever får möjlighet att skaffa sig matematikkunskaper, för att kunna lösa vardagsproblem, 

förstå och granska information (Skolverket, 2003).  

Enligt läroplanen för grundskolan, Lpo94 ska skolan sträva efter att varje elev lär sig använda 

sina kunskaper som ett redskap för att kunna formulera och lösa problem. Skolan har även ett 

ansvar för att, varje elev behärskar grundläggande matematiskt tänkande och att de kan 

använda sig av det i vardagslivet (Utbildningsdepartementet, 1998). Furness (1998) har 

genom egen forskning kommit fram till att barn som har en utbredd grund av matematiska 

begrepp, får en större förståelse för matematik. Barnets uppfattning och utveckling kan ses 

som en sammanfattning av erfarenheter och idéer från många håll. Det finns många olika 

vägar att få barn att nå fram till en matematisk förståelse. Att ge barn möjlighet att arbeta 

utifrån det konkreta, där de får fler möjliga utvägar att pendla mellan verklig handling till 

abstrakt tänkande är betydelsefullt. Utbildningen syftar till att utveckla elevernas intresse för 

matematik. Eleverna ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje som det ligger i att kunna 

förstå och lösa problem (Skolverket 2003). 

3.2 Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet är det centralt hur miljön och kulturen påverkar 

människans utveckling och inlärning. Grundtankarna kommer från ryske psykologen 

Vygotskij (1896-1934). Hans psykologiska forskning har fått en väsentlig betydelse för det 

sociokulturella perspektivet.  Vygotskij (1995) utvecklade den kulturhistoriska dialektiska 

teorin, vilket innebär en teori om hur människan med hjälp av språket tolkar och förstår sin 

omgivning. Den beskriver människans kulturella utveckling som en enhetlig 

medvetandeprocess, där tanke och känsla hör ihop. Hans tankar mynnade ut i samspelet 

mellan människor. Människor är sociala varelser som är beroende av varandra och det är 

genom språket vi skapar kontakt med varandra. Han menar vidare att det är människans 

förmåga till kommunikation och socialt samspel som är grunden för utveckling av både 

tänkande och språk. Detta stöds av Lpo94 som säger att det är viktigt att varje elev ska känna 

trygghet och lära sig visa respekt och ta hänsyn i samspel med andra, de ska även lära sig 

arbeta självständigt, men även tillsammans med andra (Utbildningsdepartementet, 1998). 
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Ahlberg (2001) anser att inom det sociokulturella perspektivet ses samspel mellan människor 

som avgörande för begreppsutvecklingen. Hur man lär och utnyttjar matematik inom 

sociokulturella aspekter, har intresserat forskningen, genom att synen på vad det innebär att 

”kunna matematik” har förändrats. Inom andra ämnen när elever ska lösa en uppgift får de 

friare förhållningssätt. Om en elev ska lösa en matematisk uppgift, försöker de lösa den 

genom att leta efter det tillvägagångssätt som de antar att läraren vill att de ska använda.   

I den institutionella miljö som skolan är, har elevens känslighet för och inriktning mot att 

växla mellan skilda meningsnivåer, stor inverkan på förmågan att lösa matematiska uppgifter. 

Att förstå och identifiera matematiska problem, blir inte enbart en fråga om att kunna räkna ut 

rätt svar, utan att se helheten. Enligt Lpo94 (1994) måste det läggas stor tyngdpunkt på att få 

eleverna att medverka aktivt för att nå målen. Undervisningen måste därmed ge eleverna 

större utrymme åt ett laborativt och undersökande arbetssätt. Enligt Ahlberg (2000) har 

pedagogens inställning och förhållningssätt stor betydelse för hur undervisningen genomförs. 

Hon beskriver hur olika lärare förbereder sina lektioner. Hon menar att det finns de lärare som 

aktivt för en diskussion kring ämnet med sina kollegor och fördjupar sig genom att läsa 

ämnesdidaktiska och pedagogiska artiklar och böcker. Andra tar för ”givet vad och hur barnen 

ska lära och problematiserar inte undervisningsmål och den egna undervisningen” (Nämnaren, 

2000; 10).  

Ett av de viktigaste målen för all matematikundervisning, är att utveckla elevernas lust och 

förmåga att lösa problem (Ljungberg 1999). Ljungberg (1999) menar vidare att motivationen 

är viktig och om den inte finns är det omöjligt att bygga vidare. Det rättar aldrig till sig av sig 

självt. Pedagogen måste lära sig att skilja barn med allmänna matematiksvårigheter, från barn 

med specifika svårigheter. De som har specifika matematiksvårigheter kräver 

specialpedagogiska insatser, med annat pedagogiskt upplägg. Det är en omöjlighet för en 

klasslärare att hinna med det, samtidigt som allt annat. Om läraren inte ber om hjälp är det 

ofta det som gör att man misslyckas med dessa elever, viljan och ambitionen från pedagogen 

brukar aldrig vara bristen, det är tiden som inte räcker till (Ljungberg 1999). Ljungberg anser 

också att vi idag har en ”rättvis skola, en skola där alla barn har rätt till lika av allt”. ”Det som 

behövs är en solidarisk skola, där var och en får efter sina behov, vilket är en stor skillnad” 

(Ljungberg, 1999; 33). Hon påpekar att en reflekterande lärare försöker ta reda på och förstå 

hur eleverna upplever undervisningen genom att ta elevens perspektiv. Vidare tas det även 

upp att lusten att lära ökar om pedagogen ger eleven respons på dennes lärande och att läraren 

uppmärksammar eleven. Hon tar även upp att pedagogen förmedlar lust att lära när hon/han 

visar tilltro till elevens förmåga att lära sig och att pedagogen kan visa användbarheten av 

kunskapen i verkligheten. Det är viktigt att pedagogen har rimliga krav på barnen så att de kan 

känna sig lyckliga och lyckas, även om de har svårigheter. Enligt Skolverket (2003) finns 

både mål att sträva mot, men också mål att uppnå i matematik. Ett av de mål som eleverna ska 

nå i årskurs tre är, ”att kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja 

lösningsmetoder och räknesätt samt uppskatta och reflektera över lösningar och deras 

rimlighet” (Skolverket, 2003; 13), vilket innebär att eleverna behöver varierade 

inlärningsmetoder.  

 

Att pedagogen är en nyckelperson påpekas också upp i rapporten Lusten att lära – med fokus 

på matematik (Skolverket, 2003). Där uppger eleverna samstämmigt, oavsett ålder, att läraren 

är den viktigaste personen för motivationen att lära. 
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 Eleverna pekar på flera viktiga faktorer och egenskaper som de önskar att deras lärare 

använder i sin undervisning bl.a. förmåga att inspirera, motivera, deras engagemang och att de 

kan förmedla att kunskap är glädje. Lärare som motiverar sina elever till att känna lust att lära 

knyter an till verkligheten, får med eleverna i intressanta diskussioner och visar kunskapens 

användbarhet. Rapporten pekar på att elever har olika behov och att en lärare som är effektiv 

”anpassar sin undervisning till de olika elevers behov, har tillgång till en bred repertoar av 

undervisningsmetoder och strategier som passar olika elevgrupper och presenterar 

informationen klart och på ett engagerat sätt” (Skolverket 2003; 36). För att lägga en god 

grund för barnens kommande matematiska kompetens, bör läraren se till att alla barn får 

möjlighet att möta matematiken i olika sammanhang. Därigenom inrikta sina krafter på att 

undervisningen ska ske genom att barnen får reflektera över sitt eget tänkande och omkring 

matematiska begrepp och problemlösningar (Nämnaren, 2000).  

3.2.1 Språkets betydelse för matematiken 

Säljö (2000) menar att, vi människor är unika genom att vi är de enda individer som kan 

kommunicera med varandra genom språket, vi kan dela erfarenheter, byta information och 

lära oss av varandra. Språket utvecklas som ett medel för att kunna utveckla och upprätthålla 

strävan mot att kunna kommunicera. När barnet lär sig ett språk, lär det sig att skapa kontakt 

med och ingripa i sin omgivning med hjälp av sina språkliga resurser. Vidare menar han att, 

språket blir ett medel för att kunna påverka och medverka i olika händelseförlopp. I ett 

socialkulturellt perspektiv, är språkanvändning och kommunikation enligt Säljö (2000) helt 

centralt och utgör länken mellan barnet och omgivningen. Det är genom att kommunicera, 

som barnet blir delaktig i hur människor i deras omgivning uppfattar och förklarar händelser. 

”Kunskap lever först i samspel mellan människor och blir sedan en del av den enskilde 

individen och hans eller hennes tänkande/handlande. Och sedan kommer den tillbaka i nya 

kommunikativa sammanhang och byggs in i artefakter, vilket är en annan av mina 

huvudteser” (Säljö, 2000, s 9). 

Barn som ritar, berättar och skriver räknehändelser, får stora möjligheter att koppla det egna 

språket till matematikens språk (Nämnaren, 2000). Säljö (2000) anser att kommunikation 

föregår tänkande och att lära sig ett språk, är att lära sig tänka inom ramen för en viss kultur 

och en viss social gemenskap. Han hävdar även språkets stora betydelse för all inlärning och 

menar att språket leder barnets utveckling framåt. Fors (2006) poängterar språkets och 

kommunikationens betydelse för att utveckla begrepp och viktiga förståelsestrukturer. Han 

menar vidare, att det är viktigt att göra barn medvetna om att det finns många olika metoder 

att resonera och lösa problem kring, men också att gruppen är viktig ur en social aspekt, för 

att skapa respekt för varandras tänkande.  

I skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003), anser man att en god 

språkbehärskning och matematisk förståelse är bevisat i praktiskt arbete och i forskning, ett 

väl utvecklat språk är en nödvändig förutsättning för allt annat lärande, även för matematiken. 

Med hjälp av språket utvecklas matematiska begrepp, barnen blir medvetna om vad de kan 

och om hur de lär sig (Skolverket 2003). Ju fler redskap vi använder oss utav, desto viktigare 

är det att barnen förstår matematiken och hur den fungerar, samt nyttan av matematiken, anser 

Säljö (2000). Språk, identitet och lärande är tre dimensioner i tillvaron som är 

sammanflätande och oskiljbara i vardagen (SOU, 1997; 108).  
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3.2.2 Bildens betydelse för matematiken 

Om vi ser tecknandet som ett språk, kan barnen lära sig att kommunicera genom det. Att prata 

genom pennan kan få barnen att utveckla sitt eget tänkande när de löser uppgifter med hjälp 

av teckning (Andersson & Hägg-Svensson 1995). Tillgången till ett matematiskt språk ger 

barnet möjligheter att engagera sig och känna att det är roligt och meningsfullt att lära sig 

matematik. Det är avgörande för om barnet kommer att uppfatta sig självt som någon som kan 

lösa problem och räkna eller inte (Doverborg & Pramling Samuelsson 1999).  

Barnets utveckling av språk och tecknande följer samma mönster, anser Andersson och Hägg-

Svensson (1995). Bilden som kommunikation har använts i historien genom bildstenar och 

hällristningar. Bilden berättar för oss om verkligheten och abstrakta händelser kan därmed 

konkretiseras. Vidare menar de att genom bildens hjälp, kan barnet uttrycka sig på flera olika 

sätt. Det kan vara en möjlighet att utveckla och upptäcka tankar, känslor och attityder, detta 

kan bidra till en personlighetsutveckling hos den som skapar bilden. Ahlberg (1995) anser att 

språk och tanke utvecklas ständigt, där tal skriftspråk och bildspråk är olika uttrycksmedel 

som har avgörande betydelse för barns utveckling och lärande. Patel & Davidson (2003) 

menar att man kan ”lagra” i form av bilder för att sedan återkalla dem ur minnet så många 

gånger som behövs för att försäkra sig om att man har uppfattat allt korrekt. 

Enligt läroplanen (Lpo94) ska eleverna få uppleva olika uttryck för kunskaper och att de ska 

få möjlighet att prova och utveckla olika uttrycksformer, där skapande och bild ingår. Genom 

att koppla matematiken till både ett konkret och ett abstrakt tillvägagångssätt kan barnen se 

matematiska problem ur olika synvinklar och kreativt försöka lösa dem (Andersson & Hägg-

Svensson, 1995).  Yngre elever lär sig genom att först göra, sedan veta och slutligen förstå 

vad de har lärt sig (Skolverket, 2003). Genom att sexåringarna får små enkla matematiska 

problem att lösa med hjälp av teckning, kan pedagogen lära dem att tecknandet är en hjälp vid 

förståelse av matematiska problem, även högre upp i ålder (Andersson & Hägg-Svensson, 

1995). De anser att yngre barn som inte kan uttrycka antal med siffersymboler kan på andra 

sätt utrycka antal. Det börjar med att barnen utrycker sig med sträck och sedan använder sig 

av olika sätt att rita för att visa antal. Slutligen klarar de att skriva siffersymbolen (Doverborg 

& Pramling 1999). 

I matematikundervisningen använder sig eleverna ofta av olika material till exempel 

räknestavar, men det är mer ovanligt att de ritar bilder, enligt Ahlberg (1995). Hon menar ”då 

eleverna vid problemlösning utifrån sina egna föreställningar gestaltar det matematiska 

innehållet i bild kan de lättare frigöra sig från det manipulativa materialet” (Ahlberg, 1995; 

50). Ahlberg (Nämnaren 2000) anser, för att barnen skall få tilltro till sin förmåga måste de få 

pröva sig fram och utveckla olika situationer utan krav på att deras problemlösning ska vara 

helt korrekt. ”Möjligheterna för att barnen ska få tilltro till sitt eget tänkande och utveckla sitt 

matematiska kunnande utökas när de möter en matematik som anknyter till deras egen 

erfarenhetsvärld, använder sitt eget språk på lektionerna och får tillfälle att utföra olika 

handlingar som att tala och rita” (Ahlberg, Nämnaren 2000; 35).  

3.3 Matematik för alla 

Det finns barn med matematiksvårigheter och för att hjälpa dessa barn är det viktigt att 

individanpassa undervisningen, anser Ljungblad (1999). Hon menar även att ett av de stora 

problemen idag, är bristande resurser. Enligt Ljungblad skulle en sorts whiteboardkort kunna 

underlätta, mattematiken för dessa barn. De får se en bild framför sig hela tiden och detta 

leder till en struktur som hjälper dem att utvecklas mer självständigt.  



 
 
 

10 

 

Även Malmer (1999) anser att det är viktigt att utgå ifrån elevens möjligheter och 

förutsättningar och därigenom låta barnet vidga sina erfarenheter. Läraren måste därför 

noggrant och metodiskt planera arbetet. De svagare barnen behöver ledas målmedvetet, till de 

uppgifter de har förutsättning att klara av. Om barnen inte får hjälp med detta, kan redan 

dåligt självförtroende, försvagas ännu mer, vilket kan leda till skador, som blir svåra att 

reparera (Malmer 1999). Vidare menar hon, att om eleverna ska kunna nå förståelse av 

abstrakta begrepp, krävs det för de allra flesta att de genom kreativt och aktivt arbete i 

konkreta sammanhang, får tillfälle att upptäcka matematiska samband och processer.  

Dessa samband bör sedan omvandlas till ett matematiskt symbolspråk. Det är viktigt för 

eleverna att de får komma i kontakt med sina tidigare erfarenheter, för att kunna stimulera 

dem till att väcka lust och nyfikenhet för fortsatt stimulans till matematiken (Malmer 1999).  

I grundskolan ska eleverna ges rika möjligheter till utforskande, nyfikenhet och lust att lära. 

Det ska utgöra grunden för all undervisningen (Utbildningsdepartementet, 1998). För att 

uppnå ett harmoniskt förhållande som hjälper all inlärning menar Malmer (1999), att elever 

och lärare måste mötas i tanke och språk. Undervisningens innehåll skall anpassas efter 

elevernas förutsättningar, med hänsyn till både psykiska och sociala samband. En ansträngd 

och alltför bestämd form av undervisning, kan innebära att allt för många elever anses ha 

matematiksvårigheter, men istället borde man se elevernas outnyttjade möjligheter (Malmer, 

1999). Elever som har haft möjlighet att arbeta med att utveckla en förmåga att reflektera och 

beskriva den matematiska lösningsprocessen, har utvecklat en förmåga att lösa problem själva 

och i dialog med läraren. Om en elev har matematiska svårigheter kan ansvaret inte läggas på 

den enskilda eleven, utan läraren måste se helheten och ta reda på orsaken. Finns det flera 

olika alternativ till inlärning, har elever med svårigheter en större chans att lyckas 

(Skolverket, 2003). Adler (2007) påvisar att, matematiska problem kan förklaras i flera former 

och de kan ha helt olika förklaringsformer.  

Den som visar sig ha svårigheter med matematiken, har ofta en blandning av olika problem 

som känslomässiga blockeringar och brister i motivation och lust, enligt Adler (2007). Om 

man lyckas vända negativa känslor till lust och glädje måste detta ske på ett tydligt, 

strukturerat och tålmodigt sätt.  Han menar vidare att elever har blivit sämre om man jämför 

med 60-talet. Både när det gäller huvudräkning och mekanisk räkning, men även 

problemlösning. ”Problemen är så allvarliga, både vad det gäller utveckling av grundläggande 

färdigheter och djupare förståelse, att man bör överväga att hitta former för att ge utrymme för 

färdighetsträning men även arbeta med förståelse och problemlösning” (Adler, 2007; 30). 

 Det kanske är så menar Adler (2007), att man bör återgå till färdighetsträning som ett eget 

ämne, och problemlösning till ett annat. Det som kan vara bra är att man på detta sett värnar 

om både huvudräkning och arbetet kring grundläggande matematik, men också kan hjälpa 

eleverna att utveckla sin förmåga att lösa problem och logiskt tänkande. Båda delarna är 

färdigheter som är viktiga för individens liv, inte bara matematiken (Adler, 2007). Barn med 

matematiksvårigheter, kan inte mötas genom att sänka nivån på uppgifterna och undervisa 

dem på lägre nivå. Det krävs att pedagogen tänker i nya banor. Dessa barn behöver känna sig 

trygga i de inlärningsformer de får (Ljungberg, 1999).  

Även Adler (2007) styrker detta, han menar att det är viktigt att eleverna lär sig se sina egna 

framgångar och vågar ge sig själv beröm. Detta kan ske genom att eleverna använder sig av 

en segerbok, där de skriver ner sina framsteg, vilket gör arbetet lustfyllt. Om eleven är van att 

misslyckas har de inga problem att se sina misslyckanden, men i segerboken har de möjlighet 

att se framsteg de gör. Eftersom framstegen inte är lika lätta att ta på, är det viktigt för 

självförtroendet att de dokumenteras (Adler 2007). ”Kunskap är ingen blomma som man 

plockar, utan ett berg man bestiger” (Ljungblad, 1999; 133). 
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3.4 Problemlösning  

Enligt Andersson & Hägg- Svensson (1995) är förutsättningarna för begreppsbildning större 

om barnen får arbeta med hand och öga samtidigt som de berättar vad de gör och ser. Ett av 

målen med att elever löser problem på matematiklektionerna, är att de ska få kunskaper som 

de kan använda för att lösa matematiska problem i vardagslivet. Genom undervisning i 

problemlösning kan de få möjligheter att samla på sig olika lösningsstrategier, som de kan 

använda i olika situationer (Nämnaren, 2000). Förutom detta kan eleven träna sina färdigheter 

och sitt symbolspråk, samt bygga upp sin begreppsförståelse inom olika matematiska 

områden (Skolverket, 2003).  

Heiberg Solem och Reikerås (2004) menar att det viktigt att barn lär sig flera olika sätt att 

pekräkna, för att de ska kunna välja det sätt som passar bäst för tillfället. Med pekräkning 

menar man inte att föremålen behöver beröras, utan det finns flera tillvägagångssätt att 

pekräkna. Det är en process som börjar med pekräkning genom beröring men sedan övergår i 

avståndsräkning och slutligen kunna räkna genom att endast flytta blicken. Ett annat 

tillvägagångssätt är att kunna ramsräkna. Enligt Doverborg & Pramling – Samuelsson (1999) 

är det ett måste att barn har utvecklat en stabil räkneramsa för att kunna få en god 

taluppfattning.  

 

 De delar upp räkneordens betydelse i kategorier: 

– Räkneramsan. Här saknar räknandet numerisk innebörd. Barnen räknar upp räkneord 

precis på samma sätt som de gör med orden i olika rim och ramsor. 

– Räkneorden i räkneramsan. Här ger barnen varje föremål ett räkneord, ett, två osv. 

– Räkneorden som antal (kardinaltal). Även här ger barnen varje föremål ett räkneord 

och här svarar uppräknandet på frågan ”Hur många?” För att man ska kunna säga att 

barnen har en antalsuppfattning måste de ha uppfattat att det sist sagda räkneordet talar 

om hur många föremål det är totalt. 

(Doverborg & Pramling - Samuelsson 1999, s 23-24) 

Eftersom barnen inte kan se svaret direkt på en problemuppgift blir de tvungna att fundera, 

och därmed utveckla ett kreativt tänkande (Nämnaren, 2000). Även Malmer & Adler menar 

att problemlösning hjälper eleverna att utveckla sin förmåga att tänka självständigt och 

kreativt. Det låter för många alltför matematiskt och svårt, men i själva verket ägnar vi oss åt 

problemlösning utan att fundera över att det handlar om matematik.  

Många av de vardagliga beslut vi gör, består av att vi gör överväganden och beräkningar av 

olika slag (Malmer & Adler, 1996). I kursplanen (2007) för matematik står det att 

problemlösning alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem kan lösas i 

direkt koppling till konkreta situationer utan att man behöver använda matematikens 

uttrycksformer. Andra problem behöver lyftas ut från sitt sammanhang och ges en matematisk 

tolkning för att lösas med hjälp av matematiska begrepp och metoder. Problem kan också vara 

relaterade till matematik som saknar direkt samband med den faktiska verkligheten. För att 

framgångsrikt kunna utöva matematik krävs en balans mellan kreativa, problemlösande 

aktiviteter och kunskaper om matematikens begrepp, metoder och uttrycksformer (Skolverket 

2007). Om barn får möta olika problem i en tidig ålder, motverkar detta att det blir en 

mekanisk procedur, utan det blir då ett naturligt steg att barnen uppmärksammar det 

matematiska innehållet (Nämnaren, 2000).  



 
 
 

12 

 

Ett av de viktigaste målen för all matematikundervisning är att utveckla elevernas lust och 

förmåga att lösa problem. Elevernas motivation till att arbeta med matematik kan öka när de 

utmanas att lösa matematikproblem. Problemlösning kan även utveckla tankar, idéer, 

självförtroende, analysförmåga, kreativitet och tålamod. Att lösa problem kan liknas vid en 

motor eller en drivkraft i lärandet (Adler, 2007). Detta styrks även av Skolverkets (2003), där 

de menar att en elev med god självtillit och självbild, gärna provar sig fram och ser nya 

möjligheter. 

Att barnen får illustrera räknehändelser är också viktigt i matematikundervisningen. Genom 

att rita egna bilder kan de upptäcka bildens symbolfunktion och därmed förstå att bilden kan 

föreställa något annat än det som är direkt avbildat (Andersson & Hägg-Svensson 1995). För 

att nå målen i matematik angående att formulera och lösa problem är det viktigt att hjälpa 

barnen att utveckla problemlösningsförmåga (Nämnaren 2000). Andra vinningar man kan 

göra genom att arbeta med problemlösningar, är att utveckla social kompetens som barnen får 

genom grupparbete, där får de även utvecklar sitt språk, genom kommunikation. Vidare 

menar de att i kommunikation och reflektion lär de sig att argumentera för sina lösningar, men 

de lär sig också att lyssna och tolka andras. De får också möjlighet att uppmärksamma 

matematiken i vardagen, men samtidigt utvecklas deras kreativa och logiska tänkande. Genom 

detta får de en förståelse och ser samband mellan de olika räknesätten. Taluppfattningen 

utvecklas genom att praktiskt använda aritmetiken. Det hjälper även barnen att förstå andra 

ämnen, om de aktivt får arbeta med problemlösning (Nämnaren 2000). För att problemlösning 

ska ha en bra effekt, bör problemlösningsuppgifterna vara rätt konstruerade och barnen bör få 

jobba parvis eller i mindre grupper, menar författarna i Nämnaren (2000). Detta styrks i 

rapporten från Skolverket (2003), där eleverna själva får ge exempel på när matematik är rolig 

och lärorik. Många av barnen svarar då att de tycker att arbeta med problemlösning i grupp, är 

en sådan lektion. Man lär av varandra och när eleverna själva får vara med och påverka 

uppgifterna, men även lektionerna, blir det roligare (Skolverket, 2003). ”Kom ihåg att barn är 

problemlösare av naturen. Lärarens arbete är att försöka utveckla denna naturliga förmåga så 

långt det går och lägga problemlösningstekniker till den repertoar som barn redan har till sin 

disposition” (Nämnaren, 2000; 186).  

 

Matematik är en naturlig del av barns vardag, den uttrycks och utvecklas genom att man 

pendlar mellan tanke och handling anser Heiberg Solem & Reikerås (2004). När aktiviteter 

analyseras ur ett matematiskt perspektiv, upptäcker man ämnesmatematiska teman och detta 

kräver att pedagogen har kompetens att känna igen och förstå barns sätt att uttrycka 

matematik. Doverborg och Pramling (1999) anser att för att få förståelse måste pedagogen 

hjälpa barnen att uppfatta och förstå matematikens språk och ge dem verktyg för att uppfatta 

matematiska aspekter i sin omvärld. Om man arbetar systematiskt och medvetet med barn och 

tar deras erfarenhet och reflektion som utgångspunkt, kan barns lärande i matematik utvecklas 

(Nämnaren 2000).  Alla barn skall få möta matematik i många olika sammanhang och 

involveras i aktiviteter, där läraren låter undervisningen ta sin utgångspunkt i barnens egna 

sätt att tänka om matematiska begrepp och problemlösning. Därigenom läggs en god grund 

till barnens matematiska kompetens (Nämnaren, 2000). 
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”Lärarna som lyfter fram matematiken i vardagen tar tillvara de rika 

möjligheter att träna matematiska begrepp och lösa problem som ryms 

inom det dagliga arbetet i förskolan och planerar och organiserar särskilda 

situationer där den matematik som omger barnen i det dagliga arbetet 

synliggörs. Lek, fantasi och skapande verksamhet spelar en stor roll för 

barnens lärande och används för att ge barnen tillfälle att möta 

matematiska begrepp i ett för dem naturligt problemlösande sammanhang. 

När läraren på detta sätt synliggör matematiken i organiserade situationer 

ges alla barn möjlighet att vara med och lära” 

                       (Nämnaren 2000, ; 18) 

 

Forskningen visar enligt Ahlberg (2001) att det är skillnad på den matematik som en elev 

förväntas lära sig i skolan och den kunskap som är användbar i vardagslivet. Den avgörande 

skillnaden mellan vardagsmatematik och den matematik skolans lär ut, är att människors 

handlingar i vardagslivet bidrar till att föra lösningsprocessen framåt. Målet är att kunna 

använda den matematik barnen lär i skolan i vardagslivet. Malmer & Adler (1996) menar att 

matematik låter svårt för många barn, men i själva verket handlar det om problemlösning.  

3.5 Lust till matematik 

Det som kännetecknar lust är, att veta att man förstår, lyckas och lär sig. Detta har elever 

svarat i Skolverkets rapport (2003). Några elever berättar att det är när både kropp och själ 

engageras, andra säger att det kan vara en aha-upplevelse de fått när de äntligen har begripit 

ett matematikproblem. ”En studie visar att elever som uppnår flow när de studerar klarar sig 

bättre i skolan oavsett vad eventuella psykologiska test säger om deras förutsättningar” 

(Skolverket, 2003; 8). Även Sterner (Nämnaren, 2000) menar att alla som fått uppleva den 

glädje som uppstår när barn plötsligt förstår det som inte varit självklart, vet vad detta betyder 

för barnets självförtroende. Det är något som alla barn ska få uppleva, att få känna denna 

glädje och lust när de utforskar matematikens spännande värld. Det är också viktigt att de får 

lämna skolan med god tillit till det egna tänkandet. Adler (2007) menar att majoriteten av de 

elever som uppvisar svårigheter med matematiken, får problem med lust och motivation för 

ämnet. Ska man lyckas vända de negativa känslorna till lust och glädje, är det viktigt att det 

sker på ett tydligt, strukturerat och tålmodigt sätt. Ett sätt att höja motivationen enligt Adler 

(2007), är att eleverna själva får skapa sina uppgifter. Hur tilltalande än matematikbokens 

design är, så finns det inget som ger sådan lust och motivation som när eleverna själva får 

vara med och konstruera och tillverka, sitt eget material. Ett sätt kan vara så enkelt som att 

eleverna får göra en sida på datorn med uppgifter, som de sedan får namnge och designa med 

egna bilder. En annan sak som han tycker är betydelsefullt, är att pedagogen sammanfattar 

lektionen tillsammans med eleverna. De sista fem minuterna läggs då på diskussion 

tillsammans med eleverna. Då får de möjlighet att även reflektera och analysera arbetet, denna 

aktiva handling menar han, leder till att ”kunskap och kunnande befästes” (Adler, 2007; 200).   

 

Hur pedagogen bemöter barnet ger skillnad på lust och olust. Hur känns det att ständigt bli 

tillrättavisad om att en siffra är felvänd eller slarvigt skriven, om man är sexåring eller har 

motoriska svårigheter? Är det prydligheten som är det viktigaste eller är det kvalitén på 

lösningen? Det som borde ligga i fokus borde vara resonemanget som ledde fram till svaret. 

Om barnet ges möjlighet att få förklara hur de kom fram till svaret ger en ökad 

begreppsuppfattning och tankeformer utvecklas (Nämnaren, 2000).  
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4 Metod 
Först går vi igenom hur vi gjort våra urval. Därefter redovisar vi val av 

datainsamlingsmetoder för att slutligen beskriva hur genomförandet gått till.  

4.1 Urval  

Eftersom vi arbetar i olika verksamheter och i olika delar av landet, bestämde vi oss för att 

göra undersökningen på var sitt håll. De barn vi valde ut var åtta barn, från två olika skolor. 

Gruppen var en blandning av pojkar och flickor. Undersökningen utfördes på en liten skola 

med ca 70 barn på landet utanför Göteborg och i en mångkulturell skola med ca 150 barn 

utanför Stockholm. Barnen valdes ut tillsammans med lärare som arbetar med barnen 

dagligen. I vår undersökning behövdes ytterligare två pedagoger som skulle presentera 

räknesagorna, en från varje enhet. Detta för att vi skulle få en tydligare bild av hur barn och 

pedagog kommunicerar. Vårt urval av pedagoger var av naturliga skäl, de som arbetade med 

barnen dagligen. De båda pedagogerna gav sitt medgivande.  

Urvalet av räknesagor gjorde vi tillsammans efter att ha läst boken Lyssna, rita, räkna av 

Andersson & Hägg-Svensson. Baserat från boken, där de påvisar att barn har lättare för 

subtraktion, valde vi problemlösningsuppgiften med blommorna (se bilaga 3) som första saga. 

Den metod man använder sig av då man arbetar med räknesagor är ett förstadium till vanlig 

matematik (Andersson & Hägg - Svensson 1995). Vidare skriver de att metoden föreslår ett 

sätt att fördjupa sig i matematik som leder till ett hanterande av siffror.   

4.2 Datainsamlingsmetoder 

För vår undersökning valde vi att göra observationer med tillhörande intervjuer.  

4.2.1 Observationer med tillhörande intervjuer 

Observationer är en användbar metod enligt Patel och Davidsson (2003), då man vill få fram 

information om beteenden som fysiska handlingar, samtal och relationer mellan barnen. Det 

vi tittade på i observationerna var framförallt hur barn resonerar kring räknesagan, men även 

hur de går tillväga när de löser uppgifterna och hur relationen mellan barnen var när de löste 

gruppuppgifter.  

I våra observationer var vi endast observatörer och deltog inte i kommunikationen med 

barnen. Vi ville observera vilka strategier barn använder sig av när de löser problem i form av 

räknesagor. Vi ville även undersöka vilken roll ritandet och bilden har då barnen löser 

problem. Sammanlagt åtta barn från våra två olika enheter observerades. Inledningsvis 

frågade vi de barn vi hade valt ut om de ville delta i vår undersökning och om de ville svara 

på några frågor. Alla de tillfrågade barnen var positiva till att delta.  

I våra observationer valde vi även att observera hur de utvalda pedagogerna kommunicerade 

med barnen, samt hur barnen kommunicerade med varandra. Anledningen var att få mer 

kunskap om hur barn och pedagog kommunicerar kring problemlösning i form av räknesagor. 

”Observationer används ofta för att komplettera information som har samlats in med andra 

tekniker” (Patel och Davidsson 2003; 88). Syftet var att observationerna skulle ge oss ett 

komplement till barnens bilder och ritande. Barn som ritar, berättar och skriver 

räknehändelser, får stora möjligheter att koppla det egna språket till matematikens språk 

(Nämnaren, 2000).  
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Vi valde att utföra intervjufrågor som metod för att få en tydligare bild av hur barnen 

upplevde räknesagorna. Vilket språk pedagogerna använder sig av när de introducerar 

uppgiften, var något som vi även observerade. Vi upplever att en del pedagoger planerar sin 

undervisning utifrån ett vuxenperspektiv utan att ta hänsyn till vad barnen har för erfarenheter 

och tankar kring ett visst ämne. Detta kan medföra att barn och pedagoger tar olika saker för 

givna, det som är självklart för pedagogen blir kanske helt obegripligt för barnet eftersom 

barnet har skapat sin egen bild, utifrån sina egna erfarenheter. För att verkligen nå barnen och 

hjälpa dem i deras lärande så är det en nödvändighet att som pedagog ha tillgång till barnens 

erfarenhetsvärld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000). I våra intervjufrågor med barnen 

har vi utgått från Patel & Davidsson (2003). ”Med kvalitativ inriktad forskning, menar man 

sådan forskning som använder sig av verbala analysmetoder” (Patel & Davidsson 2003, s 12).  

4.3 Genomförande 

Inför undersökningen behövdes föräldrarnas tillåtelse (se bilaga 1) för att genomföra 

observationer och intervjuer med barnen. Vi har följt Forskningsetiska principer (Johansson 

och Svedner 2006) genom att barnens målsmän först tillfrågades och informerades och genom 

att barnens identitet hålls anonyma. Även barnen informerades om räknesagornas syfte. Då 

barnen kände oss sedan tidigare var de positivt inställda till att göra räknesagorna och svara på 

frågor.  

4.3.1 Observationer med tillhörande intervjuer 

När vi utförde observationerna var vi noga med att vi inte skulle bli störda. Vi såg till att 

barnen hade gott om tid, så att de inte skulle känna någon stress. Detta gällde även då 

pedagogen ställde intervjufrågor efter utförandet av de enskilda räknesagorna. Vi valde att 

inte ställa frågor efter utförandet av gruppuppgifterna.  

 

Observationerna genomfördes när barnen gjorde sina räknesagor, både enskilt och i grupp. 

Det vi ville undersöka var vilka strategier barnen använde sig av och vilken roll bilden har vid 

problemlösning i form av räknesagor. Vi observerade hur pedagogen kommunicerade med 

barnen vid genomförandet av räknesagorna och dokumenterade detta med hjälp av 

anteckningar och i viss mån bandspelare. Vi var endast observatörer och deltog inte i 

kommunikationen med barnen. Det vi främst tittade på i våra observationer i grupparbetet, var 

hur barnen kommunicerade med varandra när de utförde uppgifterna. Enligt Johansson och 

Svedberg (2001) kan man dokumentera händelseförloppet genom att föra löpande 

anteckningar. Vid observationerna gav pedagogen barnen givna uppgifter i form av 

räknesagor och vi observerade hur deras arbete fortskred genom att titta på vilka strategier 

barnen använde sig av, samt vilken roll bilden har vid problemlösning i form av räknesagor.  
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Vid presentationen av problemlösningarna fick barnen varsitt vitt A4 papper. Pappret var vikt 

i tre delar och på så sätt blir problemlösningen en form av räknesaga. Innan barnen började 

hade de fått noggranna instruktioner, hur de skulle gå tillväga. Andersson och Hägg-Svensson 

(1995) menar att, genom att ha pappret vikt i tre delar blir det en förberedelse för senare 

matematiska uppställningar, men det är mycket viktigt att man förklarar noga för barnen hur 

de ska gå tillväga. Att de ska börja i den översta rutan, för att sedan fortsätta i nästa ruta och 

svaret kommer då alltid längst ner på sidan. De hade även tillgång till blyertspenna, sudd och 

kritor. Barn har lättare att förstå subtraktion än addition, enligt Andersson och Hägg-Svensson 

(1995). Därför började vi med subtraktionsuppgifter. Under genomförandet av räknesagorna 

deltog en pedagog som presenterade sagorna och kommunicerade med barnen och en 

observatör som inte deltog utan satt vid sidan om och förde anteckningar. Observatören satt 

tyst så att barnen inte tappade koncentrationen.  Det var viktigt att barnen fick rita i sin egen 

takt, utan att känna sig stressade.  

 

När barnen fick göra sina räknesagor, gjordes de i enskilda rum som barnen var väl bekanta 

med (bilaga 3), de var välplanerade med stolar och bord. Innan barnen skulle göra de 

räknesagor som skulle ingå i undersökningen, hade de fått provat på att göra ett par 

räknesagor innan, för att känna sig bekanta med arbetssättet. Eftersom räknesagorna hade en 

samlande punkt, nämligen familjen Persson, så berättade vi först en liten berättelse kring 

familjen och dess medlemmar. Vi förde anteckningar då barnen gjorde sina räknesagor, för att 

vi skulle kunna gå tillbaka och bearbeta resultatet.  
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5 Resultat och analys 
Här presenteras vårt resultat utifrån observationer med tillhörande intervjuer. Vi ville 

observera vilka strategier barnen använde sig av och vilken roll bilden har vid problemlösning 

i form av räknesagor. Vi redovisar även hur elev- elev, samt hur elev- pedagog kommunicerar 

med varandra. Även resultaten på ett antal frågor (bilaga 2) redovisas, som genomförts med 

sammanlagt åtta barn i åldrarna sex-sju år. För att belysa reliabiliteten i resultatet väljer vi att 

ta med några av svaren på frågorna.  

5.1 Vilken betydelse har kommunikationen  

Genom kommunikation med barnet kan pedagogen få reda på hur barn tänker kring 

matematiken.  

5.1.1 Kommunikation elev- pedagog  

Det framkom i vår undersökning att pedagogerna behöver vara extra tydliga i början när de 

introducerar räknesagorna, eftersom barnen inte förstår hur de ska utföra uppgiften. Detta 

visar sig genom att de hela tiden påpekar att de inte förstår.  

Pedagogen får påminna en del av barnen att de ska börja rita. Det som framkommer under 

räknesagorna är att barnen ofta vill få bekräftelse av pedagogen att de gör rätt, det visar sig 

genom att de frågar pedagogen om de kan rita som de gör? Några barn frågar pedagogen hur 

man ska rita. En del av barnen och då framförallt sjuåringarna undrar om de kan använda sig 

av siffror eller om de är tvungna att rita bilder. När pedagogen ställer frågor efter utförandet 

av räknesagorna för att ta reda på vad barnen tyckte om uppgiften, blev svaret endast positivt. 

Vid frågan om barnen upplevde det svårt att göra räknesagor svarar alla barn att de tyckte det 

var rolig och lätt. Vid gruppuppgifterna behöver inte pedagogen upprepa sagan, där tar ett av 

barnen i gruppen över och utför sagan själv. Resultatet visar att barnen bör få mer tid att 

samtala kring de olika problemen. Pedagogen bör vara med och reflektera tillsammans med 

barnen, för att hjälpa dem att utveckla deras matematiska språk.   

Språket och matematiken har ett stort samband, det är genom språket barnen delger varandra 

och pedagogen sina erfarenheter (Skolverket 2003). Det är genom kommunikation barn tolkar 

sin omgivning (Säljö, 2000). Följdfrågorna belyste språkets betydelse genom att barnen kunde 

delge sina tankar kring räknesagorna, till pedagogerna. ”För att man skall ha nytta av 

intervjun och så småningom kunna förstå barn bättre, behöver man analysera och tolka det 

barnen gett uttryck för” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2000; 47). Språket är viktigt 

genom att barnen behöver få diskutera och reflektera över vad de har gjort. Enligt Läroplanen 

(Lpo94) skall läraren allsidigt utvärdera varje elevs kunskapsutveckling. Där av är det viktigt 

att kommunicera med eleverna för att nå dem i deras förståelse för matematiken. Det vi kan 

utläsa utifrån resultatet är att barn behöver tydliga instruktioner för att kunna tillgodogöra sig 

problemlösning. Vi pedagoger behöver vara tydliga inför barnen för att de sedan ska kunna gå 

vidare i sin utveckling och nå målen. Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, 

förskoleklassen och fritidshemmet (LPo94) utrycker att eleverna ska ges förutsättningar för att 

utveckla sin förmåga att arbeta självständigt och lösa problem. Doverborg & Pramling 

Samuelsson (2000) anser att barn uttrycker sig på olika sätt utifrån de erfarenheter de har. 

Enligt Skolverkets rapport (2003) Lusten att lära - med fokus på matematik, ska utbildningen 

syfta på att utveckla elevens intresse för matematik och ge möjligheter att kommunicera med 

matematikens språk och uttrycksformer.  
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Enligt Skolverkets rapport Lusten att lära – med fokus på matematik (2003) bör matematiken 

lyftas fram och benämnas i den dagliga verksamheten, så att barnen lär sig att det är en 

naturlig del av livet och inte bara något man gör i ”matteboken”.  Genom att aktivt skapa 

situationer och upplevelser som barnen kan problematisera och reflektera över, får barnen 

erfarenheter av olika begrepp och sammanhang där matematik kan användas (Ahlberg 2001). 

Malmer (1999) anser att många barn har ett bristfälligt språk, anledningen anser hon är att 

vuxna inte talar tillräckligt med barnen. Hon menar att många elever uppfattar matematiken 

som ”ett främmande språk” som de känner väldigt liten gemenskap med (Malmer 1999). Om 

vi vuxna inte kommunicerar med varandra hur ska då barnen lära sig kommunicera?  

5.1.2 Barn kommunicerar med varandra 

Fyra stycken barn sex år gamla sitter vid bordet. Ett av barnen, en flicka (sex år), tar en av 

kritorna, utan att säga något till de andra (se bilaga 3.4). De andra tre barnen sätter sig helt 

tysta. Efter ett tag kryper en av pojkarna upp på bordet och lägger sig tvärs över bordet, han 

lägger huvudet i händerna och tittar på när flickan skriver siffrorna. De andra två sitter kvar på 

sina stolar och tittar när flickan skriver siffror, men de säger ingenting.  

Den andra pojken tittar ut genom fönstret. Flickan som skriver siffrorna försöker inte få med 

de andra utan fortsätter att skriva hela räknesagan själv. När hon anser att uppgiften är färdig, 

tittar flickan på bilden och lägger ner kritan och säger ”nu är det färdigt”. De andra sätter sig 

till rätta på sina stolar och väntar tyst. 

En flicka och en pojke (sju år) gör sin gruppuppgift tillsammans (se bilaga 3.4). De sitter vid 

ett bord på varsin stol bredvid varandra. Barnen diskuterar om vem som ska rita först. De 

kommer överens om att pojken skulle börja rita. Barnen lyssnar till instruktionen som ges, 

därefter börjar pojken rita utan att kommunicera med flickan. Flickan säger till pojken att han 

ska rita noggrant så man ser vad det är på bilden. Pojken tittar på flickan utan att säga något, 

sedan fortsätter han att rita. När han anser att han är färdig lägger han kritan på bordet och 

lägger armarna i kors över bröstet och säger att han var färdig och att det är flickans tur att 

rita. Flickan tar upp kritan och fortsätter att rita. Pojken pekar på bilden och skrattar, han säger 

att han tycker bilen ser ut som en groda. När de var färdiga tittar de på bilderna tillsammans 

och skrattar åt de bilder de ritat.   

”Genom rika möjligheter att samtala, läsa och skriva skall varje elev få utveckla sina 

möjligheter att kommunicera och därmed få tilltro till sin språkliga förmåga” (Lpo94, s7). 

Ahlberg (1995) menar att barn har svårt att argumentera för sina tankar, då de arbetar i 

grupper. Även detta kunde vi utläsa efter resultatet av räknesagorna. Det blev ett barn som 

dominerade och de andra följde efter. Barnen diskuterade inte med varandra och det var inget 

barn som sade emot barnet som dominerade gruppuppgiften. Enligt Vygotskijs syn på barns 

språk är både tankar och prat främst socialt knutna, vilket sedan successivt blir redskap för 

tänkandet (Vygotskij, 1995).  

Ahlberg (Nämnaren 2000) anser att alla barn bör få tillfälle att upptäcka att man kan lära av 

varandra och när barn får ta del av hur andra har löst olika uppgifter, så påverkas barnens 

inställning till matematik positivt. Enligt Vygotskijs teorier har språket och kommunikationen 

en stor betydelse. Genom att barnen får göra räknesagor enskilt och i grupp utvecklar de ett 

socialt samspel och kan delge varandra sina tidigare erfarenheter. Barnen lär sig genom detta 

förfarande att ta hänsyn till varandra (Andersson & Hägg-Svensson, 1995).  Barn utvecklas 

även då de jobbar enskilt, men i grupp får de flera intryck och får nya erfarenheter hur man 

kan lösa problem (Vygotskij, 1995). Enligt Ahlberg (1995) är tala ett viktigt verktyg vid 

problemlösning, liksom skriva och rita. 
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5.2 Strategin och bildens roll i utförandet av räknesagor 

Om vi ser tecknandet och bilden som ett språk, kan barnen lära sig att kommunicera genom 

den. Att prata genom pennan kan få barnen att utveckla sitt eget tänkande när de löser 

uppgifter med hjälp av bilden (Andersson & Hägg-Svensson 1995). Vilka strategier använder 

sig barn vid utförande av problemlösning i form av räknesagor? 

5.2.1 Barnen ritar bilder  

De strategier som användes under utförandet av räknesagorna var pekräkning, symboler som 

streck och ringar, tyst räkning som huvudräkning och bilder. 
  

Första sagan handlar om blommor (se bilaga 3.1). En pojke (6år), koncentrerar sig väldigt på 

att göra blommorna vackra. Han pratar inte utan sitter och funderar och säger sedan högt för 

sig själv ”undrar vilken färg dom har”, därefter väljer han färger noggrant. När han ska måla 

nästa bild vänder han pappret på tvären och vill sprida ut blommorna på pappret. När han ska 

sätta igång att rita andra bilden så säger han ”ja, jag kan göra en vas till blommorna” Därefter 

går han tillbaka till första bilden och gör en vas. På andra bilden skulle han rita två blommor 

som hade vissnat och en blomma som står upp. Sagan läses om sakta för att han ska komma 

ihåg, hur många blommor det var som har vissnat. Därefter tittar han på bilden som han hade 

ritat innan och säger, ”den ser piggast ut”. Därefter koncentrerar han sig på att måla av den 

blomma, som inte har vissnat. Han pekar och räknar de två blommorna som vissnat och säger, 

”de behöver ingen färg, för vissna blommor har ju ingen färg”.  

På den tredje bilden, ritar han den blomma som blev kvar i vasen, han tittar åter på föregående 

blomma som han har målat och målar den i samma färg. Pojken skriver siffrorna koncentrerat 

och tar tid på sig, efter en stund så säger han ”oj, det blev ett s istället”.  

Intervjufrågor:  

– Hur upplevde du att det var att göra räknesagor, frågar pedagogen? 

– Tänkte att jag skulle klara det, svarar pojken. 

– Hur menar du då? 

– Jag skulle bara klara sagan, svarar pojken. 

– Förstod du hur du skulle göra på en gång? 

– Nej, men när du berättade en gång till förstod jag lite, svarar pojken. 

– Hur tyckte du att det var att göra räknesagor? 

– Roligt. 

– På vilket sätt löste du räknesagan? 

– Jag ritade fina blommor, svarade pojken  

Resultatet genom följdfrågorna och observationen från räknesagan visar att pojken bara kunde 

gå vidare i sin räknesaga genom att gå tillbaka till den tidigare bilden. Detta visade sig genom 

att han pekade på föregående bild och jämförde sina blommor för att de skulle se likadana ut 

på nästa bild. Den strategi han använde sig av var att han pekade med fingret på blommorna 

han tidigare ritat och räknade högt för sig själv. Pojken satt länge vid varje bild och ritade 

noggrant. 

En flicka sex år ska göra samma räknesaga om blommorna (se bilaga 3.1). Pedagogen läser 

första stycket och flickan ska börja rita. Hon upprepar för sig själv ”mamma, vas” därefter 

börjar hon rita. Efter att ha ritat första blomman lägger hon ner pennan. Pedagogen upprepar 
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att det var tre stycken blommor varefter flickan börjar rita igen. Under tiden hon ritar, mumlar 

hon för sig själv ”så, så, så”. Vid nästa bild upprepar flickan igen det pedagogen har läst upp, 

hon frågar pedagogen ”hur gör man det, ska dom åka ner då”? Hon pekar på föregående bild. 

Pedagogen säger att hon får rita som hon vill. Hon börjar rita igen och säger ”så, så, så” under 

tiden. När hon har ritat en blomma tittar hon upp på pedagogen och frågar ”sa du att två hade 

vissnat”. Pedagogen bekräftar och säger att det var två stycken som hade vissnat. Flickan 

fortsätter att rita och när hon har ritat klart säger hon ”så, två är vissna nu”. Vid tredje bilden 

då flickan ska räkna ut hur många blommor det är kvar säger hon först högt ”två stycken är 

kvar”. Pedagogen frågar om mamma brukar spara de vissna blommorna i vasen. Flickan 

svarar då, ”nej, hon brukar plocka bort dom”. Därefter tittar hon på sin bild och säger ”det blir 

bara jord kvar”. Pedagogen ber henne titta på sin bild och frågar ”hur många blommor hade 

du från början”. Flickan svarar ”tre stycken”. Pedagogen frågar om hur många som hade 

vissnat. Då svarar flickan ”ja, just det, det blir bara en kvar” och frågar därefter om hon får 

skriva en etta. Pedagogen säger att detta går bra.  

 

Intervjufrågor: 

- Hur upplevde du att det var att göra räknesagor, frågar pedagogen? 

- Ja, jag vet att de bara är en blomma kvar och två vissna, då blir det ju ett, svarar 

flickan. 

- Förstod du hur du skulle rita? 

- Ja, men vasen var svår, svarar flickan. 

- Hur tyckte du att det var att göra räknesagor? 

- Det var ”göra” roligt, svarar flickan. 

- På vilket sätt löste du räknesagan? 

- Jag ritade vaser men det var svårt, svarar flickan. 

 

 

Resultatet visade att sagan behövde upprepas och förtydligas flera gånger för att flickan skulle 

förstå vad hon skulle rita. Pedagogen fick även ställa frågor till flickan under tiden de gjorde 

räknesagan, för att flickan skulle kunna gå vidare till nästa del av sagan. Den strategi som 

flickan använde sig av var att rita bilder, utom i svaret där hon skrev siffror. 
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En av pojkarna (sex år) lyssnar noga till instruktionen (se bilaga 3.1). Därefter börjar han 

sedan rita en vas med tre blommor i. Han ritar mycket noggrant och tar gott om tid på sig. När 

han fortsätter med nästa bild tar han sina fingrar och mäter med fingrarna hur stor vasen är, 

sedan börjar han rita nästa bild. När han ritat färdigt bild nummer två, mäter han de båda 

vaserna med fingrarna igen. Han återgår flera gånger till den föregående bilden han ritat. 

Innan han börjar på nästa bild, pekar och räknar han tyst för sig själv genom att nicka med 

huvudet. Han kom fram till rätt resultat genom sina bilder. 

En av flickorna (sju år), fnissar nästan hela tiden när hon ska utföra sin uppgift (se bilaga 3.2). 

Hon sitter och vrider sig på stolen och tappar pennan, när hon ska böja sig ner efter pennan 

ramlar hon av stolen. Efter en stund när hon väl samlat sig, börjar pedagogen läsa sagan.  När 

hon börjar med uppgiften som handlar om sockerkakor, ska hon skriva siffran tio. Där blir det 

problem att forma siffran ett och att få dem åt rätt, eftersom hon gör en liten flagga på ettan 

som hamnar åt fel håll. Hon tittar på ettan och säger ”hoppsan”, men gör ingenting åt den.  På 

nästa bild skriver hon en åtta utan problem. På sista bilden där resultatet blir två, hamnar 

siffran återigen åt fel håll. När siffrorna hamnar åt fel håll, tittar hon på dem och utbrister, ”oj 

då eller hoppsan”. Flickan pratar hela tiden med sig själv då hon utför uppgiften, men då inte 

om matematiken utan mer åt utförandet av siffrorna och om sagans innehåll. ”Jag tycker om 

sockerkaka, min storasyster och jag kan baka sockerkaka.”  

Intervjufrågor: 

- Hur upplevde du att det var att göra räknesagor, frågar pedagogen? 

- Jag tycker det är gott med sockerkaka, svarar flickan. 

- Förstod du hur du skulle räkna? 

- Ja, svarar flickan. 

- Hur tyckte du att det var att göra räknesagor? 

- Jag vill göra fler, det var kul, svarar flickan. 

- På vilket sätt löste du räknesagan? 

- Jag kan skriva siffror, men trean är svår den kommer fel, svarar flickan. 

 

Den strategi som flickan använde sig av är att skriva siffror. Hon brydde sig inte om att 

siffrorna kom åt fel håll. Flickan använde sig inte av bilden när hon utförde räknesagan, 

hennes strategi var endast siffersymboler. Resultatet visade att flickan inte använde sig av sin 

tidigare bild då hon utförde räknesagan. 

En pojke sex år ska göra sagan om sockerkakorna (se bilaga 3.2). Pedagogen läser första biten 

i berättelsen och pojken ska börja rita. ”Okej, vilken färg”? ”Okej, sockerkakor”, säger han 

högt. Därefter börjar han rita. Han ritar röda runda ringar med en mindre ring i mitten. Pojken 

är tyst under tiden han ritar. Han pekar på sin bild och räknar tyst för sig själv, ”en, två tre, 

fyra”. Därefter fortsätter han att rita, stannar upp och räknar igen ”åtta, nio, tio”. Han säger 

högt ”tio bullar, nej jag menar sockerkakor”. Pedagogen fortsätter läsa sagan och stannar vid 

nästa bild då det är ritpaus. ”Får jag måla åtta då”, frågar pojken pedagogen. Pedagogen 

nickar och pojken fortsätter rita. Återigen räknar han tyst för sig själv när han ritar. När han är 

klar tittar han upp på pedagogen och säger ”så”. Pedagogen fortsätter att läsa sagan och vid 

sista bilden då han ska rita säger han ”två stycken” och därefter frågar han ”vad ska jag rita 

då”. Pedagogen svarar att han får rita eller skriva, men pojken väljer att rita.  
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Intervjufrågor:  

– Hur upplevde du att det var att göra räknesagor, frågar pedagogen?  

– Det var roligt, svarar pojken.  

– Förstod du direkt hur du skulle göra? 

– Ja, men först visste jag inte vilken färg det var, svarar pojken. 

– Hur menar du då? 

– Jag visste inte vilken färg sockerkakan skulle vara, svarar pojken. 

– På vilket sätt löste du räknesagan? 

– Det är lättare att rita men det är roligt att skriva siffror också, svarar pojken.  

 

Resultatet visade att pojken använde sig av sina tidigare bilder för att rita rätt antal 

sockerkakor. Pojken räknade sina ringar för att rita rätt antal sockerkakor på nästa bild. Han 

behövde hela tiden upprepa högt för sig själv hur många sockerkakor han hade ritat på bilden 

innan. Strategin pojken använde sig av var både bilden och ramsräkning.  

En pojke (sju år) utför sagan (se bilaga 3.3) om Mattias som plockar stenar. Han frågar direkt om han behöver 

skriva siffror också, eller om det räcker med att bara ritar. Eftersom pedagogen presenterade uppgiften genom att 

säga att man kunde rita om man ville, blev svaret att det gick bra att bara rita. Pojkens lärare hade upplyste 

pedagogen om att han hade en del problem med att få siffrorna åt rätt håll. När pojken ritar den första bilden 

frågar han igen om det blev rätt, ”behöver man inte skriva siffror”. Han ritar fort sju ringar och tänker inte 

särskilt länge. När sedan ska rita tre stenar som var vassa och kantiga gör han likadana ringar som i föregående 

bild. När han ska göra sista bilden med svaret, räknar han noggrant sina tidigare ringar (stenar) och ritar det 

korrekta svaret, tio ringar.  Pojken använder sig aldrig av siffror och uttrycker att det var lätt och roligt att göra 

räknesagor. Pojken återkommer varje dag efteråt och undrar om han inte kan få gå iväg och göra räknesagor, 

istället för att räkna matematik i boken. 

 

Intervjufrågor: 

- Hur upplevde du att det var att göra räknesagor, frågar pedagogen? 

- Roligt, svarar pojken. 

- Förstod du på en gång hur man skulle göra? 

- Ja, svarar pojken. 

- På vilket sätt löste du räknesagan? 

- Ritade, svarar pojken. 

 

Pojken använde sig av bilden som strategi när han utförde räknesagan. Pedagogen 

kommunicerade med pojken under hela sagan, genom att bekräfta att han inte behövde 

använda sig av siffror. Ritandet och bilden var ett stöd för pojken genom hela sagan. 
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En pojke (sju år) sätter sig på stolen i rummet. Han pratade hela tiden och säger att han inte 

kan räkna. När pojken börjar rita sin första bild, med sju runda stenar (se bilaga 3.3), går 

kritan av och han tittar på kritan och bekräftar genom att säga att alla hans kritor alltid går av. 

Han tar kritan och bänder lite försiktigt på den, sedan knackar han med kritan mot bordet. 

Därefter ritar han färdigt de sju runda stenarna. Pojken småler hela tiden när han ritar. Han 

mumlar och nynnar för sig själv när han ritar. Vid nästa bild ritar han tre kantiga stenar. På sin 

sista bild ritar han sju runda- och tre kantiga stenar. När han anser att han är färdig lägger han 

kritan åt sidan och studerar sina bilder, fortfarande med ett leende på läpparna. Sedan säger 

han, ”Det här var kul”. Han kom fram till rätt resultat. 

Intervjufrågor: 

– Hur upplevde du att det var att göra räknesagor, frågar pedagogen? 

– Roligt, men jag kan inte räkna, svarar pojken. 

– Men du räknade nu, säger pedagogen 

– Nej, jag behövde ju inte de, svarar pojken. 

– Hur menar du då? 

– Du sa hur många stenar jag skulle rita och då gjorde jag det, svarar pojken. 

 

Resultatet visade att pojken inte var medveten om att problemlösning i form av räknesagor 

var matematik. Pojkens strategi var att använda sig av bilden och ritandet. Pedagogen 

behövde flera gånger bekräfta för pojken att han lika gärna fick rita, istället för att använda sig 

av siffror.  

Resultatet visade att barnen använde sig av olika strategier då de löste problem i form av 

räknesagor. De olika strategierna de använde sig av var huvudräkning, fingerräkning, siffror, 

symboler, ramsräkning och bilder. Det visade sig även att en del barn ville vika ut hela 

pappret och använda sig av hela pappret innan de fick klart för sig, att sagan skulle göras i tre 

delar. Det märktes att barnen och då särskilt sexåringarna, inte var vana vid denna form av 

problemlösning med hjälp av bilder och ritande. Sexåringarna koncentrerade sig på ritandet, 

genom att de satt länge med varje bild och ritade noggrant. Sjuåringarna hade bråttom då det 

ritade sina bilder, genom att de snabbt ville gå vidare till nästa stycke i sagan. En del av 

sjuåringarna använde sig av siffror eller ritade ringar i stället för den bild sagan gav uttryck 

för. Det visade sig bland sexåringarna att barnen inte först förstod att man kunde använda sig 

av siffror, utan att det blev ritandet som blev det viktiga. Resultatet visade även att flera av 

barnen och då framförallt sexåringarna behövde använda sig av sin tidigare bild då de skulle 

gå vidare i räknesagan. Resultatet visade att barnen inte var vana vid att använda bilder och 

ritande vid problemlösning.  

 

Målet i både förskola och skola handlar om att matematik skall upplevas lustfyllt (Skolverket, 

2003). Problemlösning ett sätt att arbeta lustfyllt för barnen där de får använda sin kreativitet, 

logiskt och kritiskt tänkande vilket Säljö (2000) menar är matematikens kärna. Elevens 

inställning till sig själv och till sina prestationer har stor betydelse för hur man löser uppgifter 

i skolan. Känslan av att lyckas lösa ett matematiskt problem leder till en lust att söka nya 

utmaningar och nya problem (Skolverket 2003). I räknesagorna använde barnen sig av bilden 

och ritandet, för att kunna lösa ett matematiskt problem. Detta får även stöd i Ahlbergs (1995) 

teori om att målen med problemlösning är att barnen skall upptäcka, att det är betydelsefullt 

att rita och det bidrar till en förståelse för matematiken. Vi utgår från att omgivningens 

förhållningssätt och bemötande i det kommunikativa och sociala sammanhang som 
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lärandesituationer utgör i hög grad påverkar hur individen uppfattar sig själv, lär sig om 

omvärlden och om kommunikation och samspel. Att inte förstå eller att ofta misslyckas 

formar individen i lika stor utsträckning som positiva erfarenheter gör (Säljö, 2000). Om 

villkoren för lärandet ska bli optimala och bidra till varje elevs enskilda utveckling, behöver 

utbildningen innehålla begripliga undervisningsmetoder och både skriftlig och muntlig 

kommunikation liksom fackbegrepp, ord, uttryck och formuleringar av utbildningsmässig 

karaktär. Det måste finnas en arena för dialog och socialt samspel (Skolverket, 2003). 
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6 Diskussion 
I det här avsnittet reflekterar vi över vår undersökning mot bakgrund av vårt syfte och våra 

frågeställningar. Vi kommer även att diskutera, tolka och värdera resultatet med den 

teoretiska bakgrunden som stöd. Därefter diskuterar vi den valda metoden och avslutningsvis 

tar vi kortfattat upp vilka konsekvenser resultatet får för vårt fortsatta pedagogiska arbete samt 

vilka slutsatser vi drar av vår studie.  

6.1 Resultatdiskussion 

Utgångspunkten för vår undersökning var att skriva om problemlösning i form av räknesagor. 

Matematiken är ett ämne som fångat vårt intresse både under vår utbildning och i vårt arbete. 

Vår erfarenhet från den förskoleklass och skolår 1 som vi arbetat i, sa oss att barn visar ett 

stort intresse för siffror och för att ramsräkna. Utbildningen gav oss underlag för att 

matematik för yngre barn är viktig och att den kan ge barn bättre förutsättningar i skolan. 

Läroplanen poängterar att barn ska utveckla en förmåga att använda matematik meningsfullt 

och de ska utveckla sin förmåga att använda grundläggande begrepp (Lpo94). Vi anser att den 

forskning och de nya metoder som framkommer inom matematik borde förmedlas till alla 

som arbetar på förskolor och skolor. Doverborg & Pramling Samuelsson (2000) uttrycker att 

framtidens pedagoger behöver mer kunskap i hur de kan skapa lärandesituationer där barn ges 

förutsättningar för, och utmaningar i sitt eget lärande. Vilka konsekvenser får det om eleverna 

saknar flexibilitet i valet av lösningsmetoder?  

Av intervjuerna kan vi konstatera att barnen tyckte att det var roligt att göra räknesagor. Flera 

av barnen frågade vid fler tillfällen om de inte kunde få göra räknesagor igen. Resultatet 

visade att barnen behöver alternativa inlärningssätt inom matematiken för att få en förståelse 

för att matematik används i olika sammanhang (Nämnaren 2000). Detta kunde vi utläsa genom 

intervjusvaren, då flera av barnen inte kunde förstå att räknesagor var matematik. Därför menar vi 

att matematiken behöver synliggöras, ett tillvägagångssätt är genom språket. Detta stöds av Säljös 

(2000) teorier som anser att det är genom språket vi utvecklas, och kommunikation är länken 

mellan barnet och omgivningen. Resultatet av observationerna och intervjuerna påvisade att det 

är viktigt att vi samtalar med barnen, om vad det är vi gör då vi använder oss av 

problemlösning. När eleverna förenar det officiella symbolspråket i skriftliga berättelser kan 

bildspråket bli ett översättningsled och fungera som en förbindelse mellan det vardagliga 

språket och det formella symbolspråket, menar Ahlberg (1995).  

Resultatet av observationer i form av räknesagorna visade sig vara till god hjälp för flera av 

barnen, genom att de fick sagan berättad och framförd i tre delar. Undersökningen av ritandet 

och bildens roll vid problemlösning visade att barnen inte var vana vid detta sätt att arbeta.  

Det gjorde oss samtidigt förvånade, eftersom barn gärna ritar bilder i många andra 

sammanhang. Detta tar stöd i Ahlbergs (1995) teorier som anser att det inte är vanligt att barn 

ritar bilder när de löser problem. Vi tolkar detta som att det var situationen i sig, som gjorde 

resultatet. Att gå undan i ett rum, enskilt med en pedagog och en observatör, blev annorlunda 

och barnen var noga med att de skulle göra ”rätt”. Sexåringarna är inte vana vid att lösa 

problem och sjuåringarna har förtryckta problem i boken. Det kanske hade sett annorlunda ut 

om de haft erfarenhet av att utföra problemlösning genom ritande. Ahlberg (2000) bekräftar 

detta när hon påstår att barnen har många olika lösningsförslag när de ritar och berättar om 

olika typer av problem som de stöter på. För att man ska kunna nå dit, tror vi att barnen 

behöver få möjlighet att möta problem där det finns olika lösningar. Resultatet visar att barnen 

bör få mer tid till att samtala kring olika problem, och att även vi pedagoger bör vara med och 

reflektera tillsammans med barnen. Vårt resultat visade att barnen hade lättare för att göra 

räknesagor med subtraktion (bilaga 3.1). Detta stöds av Andersson & Hägg-Svensson (1995) 
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teorier som menar att barn har lättare för subtraktion när de börjar göra sagor. Uppgiften som 

innehöll både addition och subtraktion (se bilaga 3.4) visade sig vara för svår för barnen.  

 

När barnen får alternativa metoder att lösa problem kunde vi i undersökningen se att de 

utvecklar sin kreativa förmåga. Genom att barnen fick göra räknesagorna flera gånger, tolkade 

vi att de blev positiva och stärkta i sitt tänkande kring matematiken. En del av barnen började 

rita direkt, medan andra behövde få förklarat för sig flera gånger, innan de kunde börja. Det är 

stor skillnad på barns sätt att lösa matematiska problem i vardagslivet och deras förmåga att 

lösa matematikuppgifterna i skolan (Ahlberg 1995). Hon anser vidare att förskolebarn har 

andra lösningsmetoder och använder sig ofta av användbara, personliga strategier och 

upplevelser, vilket skiljer sig från när barnen kommer till skolan, då möts det av ett tankesätt 

som är annorlunda från deras tidigare metod att räkna. Genom kommunikationen mellan barn 

och pedagog vid barnintervjuerna kunde vi se att sexåringarna hade lättare, att tänka fritt kring 

matematiken i olika situationer. Sjuåringarna hade svårare att tänka fritt, de ville gärna ha 

tydliga förklaringar, så risken för att det skulle bli fel minimerades.  

Resultatet visade att eleverna använde sig av olika strategier så som pekräkning, ramsräkning, 

siffror, ritande och bilden, då de arbetade enskild med räknesagorna. Andersson & Hägg- 

Svensson (1995) skriver att ett vanligt problem kan lösas på olika sätt och ändå bli rätt 

slutresultat och det viktiga är att se barnens uppfattning av talen och på vilket sätt barnen löser 

problemet. Vid grupparbetena såg vi att barnen använde siffror oftare än ritandet. Varför var 

det så?  Det vi undrade var om barn redan i den här åldern tycker att deras bilder inte duger 

inför andra och därför använder sig av siffror istället. Eller blir de stressade av varandra?  

 

Resultatet vi har kommit fram till genom räknesagor, intervjuer och observationer visar hur 

viktigt det är att möta varje elev, utefter deras förutsättningar. ”Elever med tillit till den egna 

förmågan och med en positiv bild av sig själva som lärande individer, söker också på olika 

vägar nya utmanande uppgifter att lösa på egen hand” Lusten att lära – med fokus på 

matematik (Skolverket 2003; 27). Barnen utryckte att det var roligt med räknesagor och 

efterfrågade fler. Detta styrks av Skolverkets (2003) undersökning, där barn besvarat frågor 

om lusten till matematik. Undersökningen påvisar, om barn förstår och lyckas lösa olika 

problem så påverkar detta lusten till matematik positivt och stärker samtidigt individens 

självförtroende. Vi kan utläsa i våra observationer att pedagogen har stor roll vid 

presentationen av uppgiften. Lika viktigt är det att pedagogen samtalar kring utförandet av 

uppgiften efteråt, för att få en tydlig bild av hur barn tänker och upplever räknesagan.  

 

Regeringen gör just nu en storsatsning på matematik. Andelen svenska elever som inte når 

den grundläggande kunskapsnivån har ökat enormt de senaste åren, samtidigt som andelen 

elever som presterar den avancerade kunskapsnivån minskat kraftfullt. Syftet med regeringens 

uppdrag är att lärarna ska få hjälp att ändra sin undervisning och göra den mer pedagogisk. 

Detta ska leda till att eleverna når måluppfyllelsen i matematik. I Kursplanen (2000) 
beskrivs vikten av att eleverna får använda sig av logiska argumenteringar så att de kan 
se följderna och dra allmänna slutsatser, samt verbalt och skriftligt förtydliga och ange 
sina skäl för sitt tänkande. Lpo94 (1998) säger att det är skolans skyldighet att se till så 
att alla elever behärskar de huvudsakliga matematiska tankeverksamheterna och kan 
använda dem i vardagen. Vilket vi helt och fullt håller med om, det är oerhört viktigt för 
alla elever var de än befinner sig i sin matematiska utveckling.  



 
 
 

27 

 

6.2 Metoddiskussion 

Undersökningen genomfördes med sammanlagt åtta barn fördelade på en förskoleklass och en 

skolår 1. Det hade varit intressant att veta hur man arbetar med problemlösning och ta del av 

pedagogernas förhållningssätt till problemlösning. Tycker de att problemlösning är viktigt? 

Får barnen möjlighet att diskutera tillsammans i grupper, även med en pedagog närvarande? 

De vi främst upptäckte var att eleverna fick en ökad lust och glädje till matematiken, genom 

räknesagorna. De fick verktyg och hjälpmedel att uttrycka matematiken.  

Reliabiliteten vid observationerna är i varierande grad tillförlitlig. Då vi använde oss mest av 

anteckningar var det svårt att få med detaljer kring kommunikationen mellan barn- pedagog, 

elev- elev. Reliabiliteten var god genom att vi sparade räknesagorna och kunde gå tillbaka och 

titta för att sedan se resultatet. Validiteten var god genom att vi gjorde flera räknesagor, och 

på så sätt fick vi fram hur barnen tänkte då de ritade sina bilder. Malmer (1999) menar att om 

vi ska kunna nå målen enligt Lpo94 måste vi förändra undervisningen och ge ökat utrymme 

för ett laborativt och undersökande arbetssätt. Patel och Davidsson (2003) menar att 

validiteten bör vara uppbyggd så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning om 

trovärdigheten. Genom att bilderna sparades var validiteten god, då kunde resultaten senare 

analyseras vidare. För att uppnå bästa reliabilitet introducerade vi hur man kan använda bilder 

och ritandet vid problemlösning. Tillförlitligheten var god genom att barnen först fick prova 

på att göra en saga, och därefter genomförde sagorna i sin egen takt. 

 

För att försöka uppnå god reliabilitet gjorde vi testfrågor. Vi provade om några barn kunde svara på frågorna, 

utan att de skulle gå att besvara med ett ja eller ett nej. Vi hade samma intervjufrågor till sexåringarna, som till 

sjuåringarna. Vi ansåg reliabiliteten var svår, då det var svårt att ställa rätt frågor till barnen, det blev en del 

följdfrågor för att få fram ett svar som vi kunde använda oss utav. En del av barnen svarade med utförliga svar 

och då behövdes där inga följdfrågor. Antalet intervjuer som genomfördes var för få, därför blev reliabiliteten 

ganska svag. Enligt Patel och Davidsson (2003) bör reliabiliteten ses mot bakgrund av situationen som råder 

under undersökningstillfället. De anser att om frågan lyckas fånga den unika situationen och detta yttrar sig i 

variation i svaren är detta viktigare än att alltid få samma svar. ”Mot denna bakgrund antas reliabilitetsbegreppet 

närma sig validitetsbegreppet i kvalitativa studier” (Patel och Davidsson 2003, s 103). Vi lyfte de 

frågeställningar och svar som tog fram vår frågeställning bäst för att öka validiteten i analysen och resultatet.  

 

6.3 Slutdiskussion  

Vi vill avslutningsvis poängtera att vi kommit fram till, att det är i mötet mellan teori och 

praktik, samt mellan pedagog och elev, som det kan skapas nya tankar. För att lusten och 
glädjen ska finnas kvar, måste barnet/eleven ha en god taluppfattning, språk- och 
begreppsförståelse för att komma vidare i sin problemlösning. De barn/elever som ännu 
inte har nått till denna punkt behöver ha hjälp av lärare och speciallärare för att 
utveckla en strategi som kan göra det lättare för dem att lösa ett matematiskt problem. 

Då det gäller vidare forskning vore det intressant att ta reda på hur man arbetar med 

problemlösning i förskoleklass. 
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Bilaga 1 
 

 

 

Hej!      2009-05-18 

 

Vi (Tina Skalleberg/Camilla Eriksson) läser Lärarutbildningen på distans vid Växjö 

universitet. Just nu arbetar vi med vår examensuppgift om barns matematiska utveckling och 

behöver i detta arbete observera och intervjua ett antal barn i klass F/1A.  

Viktigt att poängtera är att inga enskilda barns namn kommer att redovisas, utan det är det 

pedagogiska arbetet och innehållet som kommer att redovisas.  

Vi ber nu om er tillåtelse att få observera och intervjua ert barn under det här arbetet. Vi är 

mycket tacksamma om ni, genom att underteckna detta dokument, ger mig bättre möjlighet att 

lösa våra uppgifter. 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

Tina Skalleberg   Camilla Eriksson 

tfn 0709-561126  tfn 0709493518 

 

 

______ Ja, mitt barn får vara med i observationer och intervjuer. 

 

______Nej, mitt barn får inte vara med i observationer och intervjuer. 

 

_______________________________ 

Barnets namn 

_______________________________ 

Ort och datum 

 

Samtliga vårdnadshavares underskrift behövs. 

 

________________________________      _______________________________________ 

Vårdnadshavare        Vårdnadshavare  
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Bilaga 2 
 

 

Observationer och följdfrågor till räknesagorna 

 

Initierad aktivitet av problemlösning, där barnen skall rita och förklara genom tecknande 

kommunikation, hur de tänker. 

 

Frågor till barnen 

 

1. Hur upplevde du att det var att göra räknesagor? 

2. Förstod du på en gång hur du skulle göra? 

3. Hur tyckte du att det var att göra räknesagor? 

4. På vilket sätt löste du räknesagan? 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

31 

 

Bilaga 3 
 

Exempel på några av de räknesagor som användes: 

 

1. Mamma har satt tre fina rosor i en vas. 

    Nästa dag har två redan vissnat. 

    Hur många fina rosor har mamma kvar i vasen? 

 

 

2. Mamma bakar sockerkakor som hon ska ge bort till en försäljning.  

    Hon bakar tio sockerkakor.  

    När mamma skall gå och lämna kakorna tar hon med sig åtta stycken. 

    Hur många sockerkakor har mamma lämnat hemma? 

 

 

 3. När familjen var vid stranden och badade letade Mattias efter stenar att leka med.  

     Han hittade stenar i olika former. Först hittade han sju stenar som var runda. 

      Han letade lite till och då hittade han tre stycken som var vassa och kantiga. 

      Hur många stenar hade Mattias att leka med? 

 

 

4. Idag skall herr Persson köra ut potatissäckar.  

    Han startar bilen och kör till en bondgård som heter Vitgärd.  

    Där lastar han på två säckar potatis. 

    Glad i hågen kör herr Persson vidare.  

     Han sjunger och trallar i det vackra vädret. 

     Nu ser han Grågärds gård.  

     När han är framme där lastar han på sju potatissäckar 

     Det är dags att köra till affären och lämna potatissäckarna.  

     Vägen är ojämn och bilen skumpar rätt mycket.  

      Rätt vad det är trillar fyra av säckarna av flaket, men det ser inte herr Persson.  

      Hur många potatissäckar är det kvar när han kommer fram till affären? 

      (Andersson & Hägg-Svensson, 1995). 
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