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BAKGRUND: Matematik är ett viktigt ämne och har en central roll i vår vardag. Barn möter tidigt 

räknesättet division i problemlösningssituationer och intressant är att se hur de resonerar när de ställs 

inför en problemlösningsaktivitet. Vi blev nyfikna på om det går att urskilja variation mellan barns 

sätt att lösa problem genom att tilldela dem några divisionsproblem och i grupp låta dem samtala och 

diskutera sig fram till olika lösningar för att studera en eventuell variation.  
 

SYFTE: Syftet med studien är att urskilja variation i barnens olika sätt att lösa några matematiska 

problem. Frågeställningarna är: Vilka olika lösningssätt beskriver barnen? Går det att urskilja om 

barnen reflekterar kring sina erfarenheter och kamraters lösningar? Samt går det att urskilja ett ökat 

lärande när barn diskuterar sina olika lösningar?  
 

METOD: I undersökningen har vi använt oss av en kvalitativ metod där vi har observerat och inter-

vjuat barn både enskilt och i grupper om tre, när de arbetat med tre olika matematiska problemlös-

ningsuppgifter innehållande räknesättet division. Det totala antalet barn som medverkat i studien är 

sex barn från två olika förskoleklasser. Vi har utifrån variationsteorin utformat beskrivningskategori-

er under vilka vi valt att presentera likhet och skillnad mellan barnens munliga uttryck samt deras 

teckningar.       
 
RESULTAT: Resultatet redovisas i olika beskrivningskategorier utifrån barnens bilder och 

samtal. I beskrivningskategorierna skiljer det sig mellan barnens sätt att lösa divisionspro-

blem. Resultatet visar att barnen har använt sig av olika räkneprinciper såsom ett till ett - 

principen samt använt sig av olika räknesätt såsom addition, subtraktion, multiplikation och 

division. Barnen använder sig även av olika sätt att illustrera sin teckning. En del barn avbil-

dar föremålet medan andra använder sig av symboler, såsom streck eller siffror i sin avbild-

ning. Resultatet visar även att samtal kan användas som ett medel för att påvisa lärande.  
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1 Inledning 
 

I oktober 2009 offentliggjorde Skolverket
1
 resultatet i de nationella proven i matematik, som 

genomfördes i årskurs tre våren 2009. Det visade sig att hela 27 % av eleverna hade kun-

skapsbrister när det gäller de fyra räknesätten, de nådde därmed inte upp till kravnivån. För 

13 år sedan tillhörde Sverige toppnationerna. Frågan är om den svenska undervisningen i 

matematik försämrats eller har man i andra länder lyckats förbättra sin pedagogik så markant 

att detta nu gett resultat? Svaret fanns inte i nyhetsflödet. Utbildningsministen Jan Björklund 

utlovade stora satsningar för att det skall bli förändringar inom matematiken för att svenskt 

näringsliv annars på sikt riskerar att tappa i konkurrenskraft. Den svenska matematikunder-

visningen är alltså ett mycket debatterat ämne just nu. Många svenska forskare har åsikter i 

ämnet – och lösningar. Skolverket har också uttalade mål men var brister det? I detta exa-

mensarbete kommer vi att peka på några forskares huvudsakliga slutsatser. Vi kommer att 

beskriva hur vi tillämpat delar av dessa på en undersökning, som vi gjort bland elever i för-

skoleklass. Det vi kommer att belysa, är aspekter som kan underlätta matematikundervis-

ningen. 

Dagligen möter vi matematik i vardagen både medvetet och omedvetet. Det kan vara allt 

från geometri, lägesord, statistik, mönster, strukturering, räkneregler, rumsuppfattning, etc. 

Matematik handlar inte bara om rätt och fel, utan det finns även matematiska problem som 

innehåller flera lösningar och infallsvinklar. Vi har från omgivningen fått tagit del av både 

barn och vuxnas erfarenheter kring den matematikundervisning de mött under sin skolgång. 

Det framkommer att många har negativa erfarenheter kring matematikämnet. De upplever 

att den matematikundervisning de mött fokuserar på ett rätt eller fel svar och har inte varit 

intresserad av olika sätt att tänka. För många har det varit ett abstrakt och svårt ämne, efter-

som man saknar förståelse för alla de matematiska uträkningar man stött på i matematikbo-

ken. Under utbildningen har vi kommit i kontakt med Ann Ahlbergs forskning kring pro-

blemlösning men vad är egentligen problem och problemlösning? Nationalencyklopedin 

(2007) definierar begreppet problem som en svårighet som kräver ansträngning för att lösa. 

Enligt Ahlberg (1995) uppfattar inte alla människor samma uppgift som ett problem. En 

uppgift kan uppfattas som ett problem för ett barn medan ett annat barn ser inte uppgiften 

som ett problem. Författaren definierar problemlösning som en uppgift som ska lösas utan 

förutbestämt tillvägagångssätt. 

 

Syftet med Ahlbergs (1994) studie var att undersöka sexåringarnas problemlösningsförmåga 

när det gäller tal och räkning. Under studiens gång genomfördes observationer och intervju-

er med sammanlagt 50 sexåringar då de fick lösa olika matematiska problem. Barnen tillde-

lades räknesagor nära anknutna till deras egna erfarenheter. De fick tala och rita sina lös-

ningar till räknesagorna och genom detta tillvägagångssätt uppmärksammades barnen på att 

problemen i sagorna kunde lösas på olika sätt. Det vi finner intressant utifrån Ahlbergs stu-

die är att hon utgår från barnets perspektiv, hur de erfar och tolkar de olika problemen i räk-

nesagorna. Hennes tillvägagångssätt, i vilket barnen först får rita och beräkna för att sen be-

rätta för varandra om sina olika lösningar, är något som vi tagit till oss. Vi har valt att lägga 

vårt examensarbete i relation till Ahlbergs studie om räknesagor. Ahlberg (1994) har utifrån 

sin undersökning kommit fram till att genom problemlösning erfar barnen räknesätten i vari-

erad grad. När det gäller räknesättet division är eleverna inriktade på att ”dela lika”. Detta 

leder till att lösningarna på problemen blir mer avancerade eftersom de strävar efter att dela 

rättvist.  Det är i få problem som eleverna väljer att dela olika och i de fall som de gör det 

har de ändå ”rättvisetänket” med sig.  

                                                 
1
 http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/17745  (nedladdad 09-10-21) 

http://www.skolverket.se/sb/d/2573/a/17745
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Det vi finner intressant är att problemlösning inte alltid leder fram till ett rätt svar utan att 

man kan komma fram till olika svar. Eftersom ett problem kan lösas på olika sätt kan man 

på ett naturligt sätt få igång ett samtal där man synliggör olika sätt att tänka. Genom att bar-

nen får prata med varandra och på så sätt ta till sig varandras lösningar kan detta hjälpa bar-

net att utveckla sin matematiska förståelse. I samtalet måste barnen göra sig förstådda och 

kunna sätta ord på sina tankar, för att kunna förmedla hur de tänker till sina kamrater. Vi 

upplever att när barnen samtalar kring ett problem kan läraren genom att lyssna och bekräfta 

barnens lösningar få stora pedagogiska vinster. Utifrån erfarenheter vi har från den verk-

samhetsförlagda utbildningen (VFU) går det att arbeta med matematisk problemlösning på 

olika sätt. Barnen har fått möta problemlösningsuppgifter enskilt men även i grupp. En del 

lärare arbetar med problemlösning genom att synliggöra den matematik som barnen stöter 

på i sin vardag, medan andra medvetet skapar problemlösningssituationer. Ett vardagligt 

problem kan vara då läraren delar frukt med barnen eller medvetet skapar problem genom t 

ex en räknesaga. Syftet med en räknesaga kan vara att läraren vill fokusera barnets upp-

märksamhet mot exempelvis räknesättet division. Under vår högskoleförlagda utbildning 

(HFU) har vi insett hur betydelsefullt det är för barn att diskutera, reflektera, förklara och 

samtala om varandras olika sätt att uppfatta sin omvärld. Det är i samspel med andra männi-

skor som lärandet sker och kommunikationen har stor betydelse. Ett sätt att få in kommuni-

kationen i matematikundervisningen är att använda sig av problemlösning vilket vi i denna 

studie valt att inrikta oss på och specifikt ämnesområde division och delning. Uppsatsens 

titel är tagen ifrån en av våra respondenter och framkom när barnen fick samtala om sina 

olika sätt att lösa ett delningsproblem.  

 

2 Syfte 
 

I vardagen möter barn delning både i hemmet och i förskolan i naturliga sammanhang såsom 

vid matsituationer, i leken med syskon eller andra barn etc. Barn blir tidigt vana vid att dela 

men hur resonerar de om detta då de ställs inför en problemlösningssekvens? I denna studie 

har vi valt att studera sex sexåringars olika sätt att lösa tre ”problem” där delning ingår. Syf-

tet med studien är att urskilja variation i barnens olika sätt att lösa de matematiska proble-

men.  

 

2.1 Frågeställningar 
 

 Vilka olika lösningssätt beskriver barnen? 

 Går det att urskilja om barnen reflekterar kring sina erfarenheter och kamraters lös-

ningar? 

 Går det att urskilja ett ökat lärande när barn diskuterar sina olika lösningar?  
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3 Bakgrund  
 
I Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet, Lpo 94 (Ut-

bildningsdepartementet, 1994) står det att, det är skolans ansvar att se till så att de kunskaper 

eleverna utvecklar är användbara i samhället, samt även för fortsatta studier. Emanuelsson 

(2006) skriver att matematiken är en viktig kunskap för att kunna klara sig i vardagen och 

utbilda sig, men matematiska kunskaper behövs också i ett demokratiskt samhälle för att 

kunna delta i beslut. I kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) är syftet med kunskaper 

inom ämnet att de ska vara användbara, för att kunna fatta beslut i vardagslivet. Det poäng-

teras även att barnen ska utveckla en förmåga till att kommunicera och resonera med mate-

matikens språk samt uttrycksformer. Detta till grund för att kunna förstå och lösa problem. 

Emanuelsson skriver att ordet matematik är ett känsloladdat ord för många vuxna. En del 

vuxna har negativa erfarenheter av skolämnet matematik. Författaren har även mött de som 

är positiva till matematik och detta är främst de barn som går i förskolan eller som precis har 

börjat skolan. 

 

3.1 Matematik  
 

Skolverket (2003) skriver att barns nyfikenhet och lust till matematiken avtar ju äldre barnen 

blir. Det är endast få av de äldre barnen som är fascinerade av att lösa matematiska problem. 

De barn som inte är intresserade förstår inte meningen av att använda matematiken i varda-

gen. Även Lindquist (2003) menar att det är alltför många elever som misslyckas och tappar 

lusten helt i onödan. Författaren anser att matematik inte är ett lätt ämne att undervisa i och 

det finns inget annat ämne i skolan som visar ett resultat där så många elever misslyckas i 

sitt lärande. Författaren ställer sig frågande till vad som händer med barnens minskade entu-

siasm inom matematikämnet under skolåren. Yngre barn har en drivkraft till att vilja lära sig 

och lusten till lärandet är så naturlig men varför försvinner denna lust? Enligt henne är en av 

de viktigaste faktorerna att ha tilltro till sin egen förmåga. De som litar på sin förmåga för-

söker lösa problem själva och hitta nya utmanande matematiska problem. Dessutom skriver 

hon att det är vanligt att barn som arbetar med matematikuppgifter gör det oreflekterat och 

kopierar istället metoder som läraren har beskrivit för dem. Matematiken blir då meningslös 

och tråkig och de förstår inte varför de gör som de gör, när de löser enskilda uppgifter. En 

annan viktig faktor som påverkar lusten att lära är att ha förståelse för hur och vad man lär 

sig. Den abstrakta matematiken kan vara svår att förstå och därför måste lärarna låta barnen 

få arbeta med autentiska situationer, som knyter matematiken till vardagen utanför skolan. 

Vidare skriver hon att detta arbetssätt är vanligare i de tidigare skolåren men övergången till 

det mer formaliserade lärandet med bara tal och text kommer ändå för tidigt in. Barn som 

tycker matematik är roligt och är intresserade av att lära sig har mött variation i undervis-

ningen. Det som har varit betydelsefullt är att barnen har fått samtala om olika sätt att lösa 

matematiska problem med både elever och lärare.  

 

Wistedt och Johansson (1991) poängterar att matematiska kunskaper blir allt viktigare i var-

dagslivet men att det även i utbildningar krävs bra matematiska förmågor.  I och med detta 

har skolans kursplaner i matematik under de senaste åren utvecklats och det har även satsats 

allt mer på ämnet matematik. I årskurs tre i skolan finns det numera även mål som eleverna 

lägst ska ha uppnått. Dessa uppnåendemål ska ligga i linje med läroplanen Lpo 94 (Utbild-

ningsdepartementet, 1994) samt de mål som finns i kursplanerna skriver Skolverket (2009). 

De kunskaper som eleverna ska ha förvärvat inom matematikämnet är att:  
 

 kunna uttrycka sig muntligt, skriftligt och i handling på ett begripligt sätt med hjälp av vardagligt 

språk, grundläggande matematiska begrepp och symboler, tabeller och bilder, samt  
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 kunna undersöka elevnära matematiska problem, pröva och välja lösningsmetoder och räknesätt samt 

uppskatta och reflektera över lösningar och deras rimlighet. (Sid. 6) 

Det är skolans och skolhuvudmannens ansvar att se till att eleverna uppnår dessa målen i år 

tre. Viktigt att poängtera är att detta är de lägsta målen som eleven ska uppnå men det finns 

en förväntning på att eleven har kommit längre i sin kunskapsutveckling i matematik. (Skol-

verket 2009)  

 

För att barnen enligt Wistedt och Johansson (1991) ska kunna utveckla en förståelse för den 

matematik som de möter i skolans verksamhet används konkreta situationer och problem-

lösning som medel i undervisningen. Genom detta arbetssätt får matematiken en koppling 

till de situationer som barnen möter i sitt vardagsliv. På detta vis är det inte abstrakta mate-

matikkunskaper som barnen utvecklar i skolan utan kunskaper som blir användbara utanför 

skolans sammanhang. Författarna skriver vidare att problemlösning utvecklar barns kunnan-

de inom en rad olika områden. Problemlösning utvecklar inte bara barns matematiska kun-

nande utan hjälper även barnen i deras språkutveckling, utvecklar deras samhällskunskaper 

och allmänbildning. Problemlösning innehåller många olika delar, därför är det viktigt att 

läraren är noga med att belysa det matematiska innehållet, så att det inte kommer i skymun-

dan för barnen. Det finns också en risk att problemlösning blir mekaniskt för barnen om de 

inte får tänka fritt utan istället tvingas använda sig av olika lösningsstrategier. Även Skol-

verket (2003) anser att en stor del av skolans matematik består av mekaniskt räknande. Det 

mekaniska räknandet kan ha både negativ och positiv inverkan på barnen. Det är positivt när 

barnen ser att deras uträkning är rätt jämfört med facit, medan det kan bli negativt då barnen 

tappar förståelse för räknandet. Barns motivation kan även minska när undervisningen blir 

enformig och de kan då gå miste om den glädje och lust som de tidigare känt för ämnet. Det 

är när barn lyckas som de blir motiverade. Ahlberg (1995) anser däremot att det finns en risk 

att barnet tappar sin lust att lära om problemlösningen är kopplad till ett rätt svar. Om barn 

inte klarar att komma fram till det rätta svaret kan deras självförtroende påverkas. Detta kan 

i sin tur leda till att barn redan i tidig ålder utvecklar en känsla av ångest för ämnet matema-

tik.  

 

3.2 Skolans formella matematik 
 

Ahlberg (1995) skriver att barns sätt att räkna och den formella matematiken som används i 

skolans undervisning skiljer sig från varandra. De matematiska kunskaper som elever an-

vänder sig av för att lösa vardagliga problem bygger på erfarenhetsbaserade situationer, me-

dan skolans formella matematik är mer abstrakt. Den formella matematiken består av ett 

symbolspråk och utgår oftast inte ifrån barnens erfarenhetsvärld. Författaren skriver vidare 

att läraren ska ta tillvara på den matematik som barnet tidigare tillägnat sig. Enligt Ahlberg 

(1992) finns det en risk att barns problemlösningsförmåga blir en situationsbunden kunskap 

genom att den i skolans verksamhet blir alltför formell. Istället för att barnen försöker tänka 

ut en egen lösning och fördjupa sig i problemet följer de istället en förelagd strategi. Dessut-

om leder det till att barnet inte får förståelse för lösningen skriver författaren. Solem och 

Reikerås (2004) menar att skolans matematik måste uppfattas som meningsfull för barnen. 

De menar att barn är kloka, ställer frågor, har ett logiskt tänkande och författarna ställer sig 

därför frågande till om lärarna inte ser sambandet, mellan barns logiska tänkande och mate-

matiken.  

 

Johnsen Høines (2000) anser att syftet med den formella matematiken är att barn ska kunna 

använda sig av den. Meningen är att de ska reflektera över den formella matematiken samt 

även kunna använda den vid argumentation och i samtal med andra människor. För att till-

ägna sig den formella matematiken, måste barn även tillåtas att tänka på sitt sätt samt även 
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få använda sitt eget språk. Betydelsefullt är att se till så att språket som barnen utvecklar inte 

begränsas, utan att barnen kan använda sig av det för att uttrycka sina tankar och idéer. Då 

barnen ska lära sig nya begrepp måste dessa kopplas till sådant som barnen redan har kun-

skaper och erfarenheter av.  Genom att utgå ifrån den begreppsvärld som barnen befinner sig 

i undviker läraren att barnen enbart utvecklar skolkunskaper. Wistedt (1991) poängterar hur 

betydelsefullt det är att skolans undervisning utgår från de erfarenheter barnen har med sig. 

Den nya kunskap som barnen tillägnar sig måste kopplas till redan känd kunskap, för att bli 

meningsfull. Författaren kopplar detta påstående till Piaget och skriver att: 
 

Med stöd i bl. a Piagets forskning om den kognitiva utvecklingen kan vi hävda,  

att all inlärning, som inte har sin grund i redan vunna kunskaper är dömd att bli  

ytlig och meningslös. (s. 24) 

 

Vidare skriver författaren att om barn får utveckla sina matematiska kunskaper genom an-

vändning, kan de lättare se nyttan av dem och kunskaperna blir då inte så abstrakta. En risk 

som läraren måste vara uppmärksam på när undervisningen utgår ifrån vardagliga situatio-

ner, är att alla barn inte ser matematiken i situationen om inte läraren synliggör den. Ulin 

(1991) benämner skolundervisning som utgår ifrån barnens vardagssituationer som etnoma-

tematik. Enligt författaren ska skolans undervisning inte bara satsa på att utgå ifrån etnoma-

tematik utan istället finna en jämvikt mellan etnomatematiken och den formella matemati-

ken. Det viktigaste inom matematiken är att befria sig ifrån de mekaniska strategier och reg-

ler som styr undervisningen och istället ge utrymme för barnens egna tankar och synliggöra 

dessa genom att låta barnen förklara dem genom olika former av redovisningar.  

 

3.3 Barns matematiska utveckling 
 

Wynn (1996) skriver att vuxna människor utan att räkna kan uppfatta ett antal föremål i en 

viss mängd. Det är mellan tre till sex föremål som en människa klarar av att uppfatta utan att 

använda sig av någon form av räknestrategi. Denna förmåga utvecklas tidigt och barn under 

ett år klarar av att urskilja två eller tre föremål ur en viss mängd. Precis som Wynn skriver 

Kilborn (1997) att barn tidigt kan uppfatta skillnaden mellan ett och två föremål utan att 

räkna. Utvecklingen av talramsan (ett, två, tre osv.) sker även tidigt i barnets liv men de har 

ännu inte utvecklat en förståelse för att talen är kopplade till antal. De rabblar talramsan utan 

djupare förståelse. Sterner och Johansson (2006) skriver att barn vid sex månaders ålder har 

utvecklat en känsla av att lägga till eller att ta bort från en viss mängd. De kan även tidigt 

urskilja vilken av två högar som har mer föremål än den andra. Kilborn (1997) poängterar 

även att barn tidigt använder sig av symboler och räkneord utan förståelse för antal eller 

ordningstal. De vet att de bor på Strandgatan 9 utan att veta numrets betydelse. Sterner och 

Johansson menar att det är i samspel med andra människor som barnen lär sig räkna och 

skapa en förståelse till talens innebörd. Tidigt kommer barnen i kontakt med de olika räkne-

sätten i vardagliga situationer. Det kan vara allt från att barnet upptäcker att det är bättre att 

önska sig tre godisbitar i stället för en, till att förstå innebörden av ett specifikt tal i en me-

ning t ex ”det är bara tre sidor kvar att läsa i boken”. När den vuxne kommunicerar med bar-

nen och får dem till att reflektera över likheter och skillnader kan barnet upptäcka samban-

det mellan saker och tal. Vid dukning kan detta uppmärksammas genom att den vuxne be-

nämner varje tallrik som sätts fram med ett tal.  

 

Det är inte förrän i 3-4årsåldern som barnen kan använda sig av talramsan vid uppräkning 

och denna förmåga utvecklas för vissa barn inte före skolstarten. Det är viktigt att lärare 

känner till räknandets grunder som bygger på Gelman och Gallistels fem principer om hur 

barn tillägnar sig olika räkneförmågor. Principerna är abstraktionsprincipen, ett till ett – 

principen, principen om godtycklig ordning, principen om räkneordens ordning och antals-
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principen. Enligt abstraktionsprincipen vet barnet vilken mängd som ska räknas. Ett till ett - 

principen innebär att ett barn klarar av att bilda par genom att ta ett föremål från en mängd 

och ett annat föremål från en annan mängd.  Dessa två principer är nödvändiga för att kunna 

fastställa mängden genom t ex. parbildning. Kan man inte räkneordens betydelse kan man 

kontrollera mängden genom att para ihop föremål, vilket människor gjorde under stenåldern. 

När fåraherden släppte ut sina getter tog han en sten för varje get för att kunna kontrollera att 

ingen kommit bort när han skulle ta in dem igen. Principen om godtycklig ordning beskriver 

att barnet kan börja räkna var som helst i en viss mängd och har en förståelse för att föremå-

let räknas bara en gång. Det som är viktigt är att barnet vet vilka föremål som är räknade och 

inte blandar ihop med de föremål som inte är räknade. Denna förmåga har barnen tillägnat 

sig innan de börjar skolan. Enligt principen om räkneordens ordning räknar barnet ett före-

mål samtidigt som barnet parar ihop föremålet med ett räkneord i den bestämda ordning som 

räkneramsan lyder dvs. barnet kan räkneordens ordning. Antalsprincipen innebär att barnet 

klarar av att tala om antalet (Kilborn, 1997).   

 

3.4 Att lösa problem 
 

I förskolan ska arbetet med problemlösande aktiviteter vara kopplade till barnens erfaren-

hetsvärld, så att barnet får en förståelse för räknandets funktion. Dessutom formas barns 

inställning till den kommande matematikundervisningen i skolan (Ahlberg, 1994). Lester 

(1988) menar att problemlösningsförmågan tar lång tid att utveckla eftersom den är beroen-

de av olika faktorer såsom kunskapande och användning, kontroll, uppfattningar av mate-

matik, affekter och sociokulturella sammanhang. 

 

1. Kunskapande och användning: under denna kategori handlar det om vilka kunskaper 

inom matematik som finns och förmågan att kunna använda dem. Med kunskapande 

menar Lester både de informella- och formella kunskaperna. 

  

2. Kontroll: innebär förmågan att kunna planera, utvärdera samt styra sitt eget tänkande 

för att kunna hantera matematiska situationer. De som har kontroll blir mer fram-

gångsrika i problemlösning än de som har bristande kontroll.  

 

3. Uppfattningar av matematik: De tidigare kunskaperna och uppfattningarna som finns 

styr sättet att lösa ett matematiskt problem. 

 

4. Affekter: Enligt Lester finns det känslor och attityder som påverkar prestationerna 

inom matematik. Med känslor menas att en individ kan t ex uppleva negativa känslor 

vid en specifik matematikuppgift där framstegen har varit små trots ihärdiga försök 

till att lösa problemet. Medan en attityd är när individen t ex inte tycker om matema-

tik eller en viss del av matematiken och detta påverkar prestationerna inom det speci-

fika området. Detta i sin tur påverkar motivationen, intresset och självförtroendet 

samt personens handlingar och tänkande i matematikämnet.  

 

5. Sociokulturella sammanhang: Det som också påverkar en individs framgång inom 

matematiken är det sociala och kulturella förhållandena. Människan påverkar och 

påverkas av andra personer. 
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För att barn ska bli framgångsrika problemlösare måste de få lösa många olika problemlös-

ningsuppgifter och det är viktigt att vara medveten om att denna förmåga utvecklas under en 

lång tid. Enligt Lester (1988) är det viktigt att läraren med ord och handling får barnen att 

förstå hur betydelsefull problemlösning är inom matematikämnet.  

 

3.5 Barns matematiska utveckling kring räknesättet division 
 

Neuman (1989) tar upp barns sätt att erfara hur de kan dela upp saker mellan sig. Tidigt då 

barn börjar dela saker delar de enligt författaren ”utan helhet”. Med detta menas att de inte 

förstår att det som ska delas ska delas upp i lika stora delar och att allt ska delas ut. Ska bar-

nen dela upp ett antal kulor i en viss mängd mellan två barn så tar varje barn var sin näve av 

kulorna och resten läggs bort. I denna delning saknar barnen taluppfattning, de har delat upp 

kulorna utan att ha räknat hur många kulor det finns totalt. När barn fått en förståelse till hur 

man ”delar lika” räknar de först hur många kulor det finns totalt för att sedan dela upp i lika 

stora delar. De har nu gått ifrån att ”dela utan helhet” till att ”dela rättvist”.  Nästa steg i bar-

nens utveckling är att få en förståelse för att tal kan delas upp i olika delar, t ex talet 9 kan 

delas upp 5+4, 8+1, 7+2 osv. och inte bara i lika stora delar. Vissa helheter går inte alltid att 

dela lika.  

 

I yngre barns utveckling av räknesättet division använder de sig av sammanparning vid en 

delningssituation skriver Solem och Reikerås (2004). Med detta menas att barnet använder 

sig av metoden en till mig, en till dig när de ska dela en mängd och inte kan räkna. Kilborn 

(1997) benämnde ovan denna metod som ett till ett - principen. I sådana här situationer 

handlar det oftast om att dela något rättvist, som är mycket vanligt i vardagssituationer. Det 

finns yngre barn som behärskar att använda sig av en variant av pekräkning där barnet räk-

nar två åt gången (2,4,6…), men oftast är det inte förrän i åttaårsåldern barnet klarar det.  

 

Solem och Reikerås (2004) tar upp att i en problemslösningsuppgift kan de fyra räknesätten 

addition, subtraktion, multiplikation och division vara tätt knutna till varandra. Till exempel 

är addition det reversibla räknesättet till subtraktion och på samma sätt är division det rever-

sibla räknesättet till multiplikation, skriver Malmer (1990). När barnen inte ser dessa räkne-

sätt som skilda från varandra utan som en helhet, kallar författaren detta för monografiska 

metoden. Om barnen använder sig av denna metod så arbetar de med alla fyra räknesätten 

samtidigt. När barnen utgår från ett helhetstänkande, d v s de delar upp helheten i delar, be-

nämns detta av författarna som en analytisk metod. Malmer ställer sig frågande till varför 

inte denna metod används naturligt i matematikundervisningen. Författaren skriver vidare att 

räknesättet division upplevs som det svåraste av de fyra räknesätten och det införs också sist 

av de fyra räknesätten i skolan. Det räknesätt som först införs är addition och därefter sub-

traktion som följs av multiplikation och division. Detta sätt att införa räknesätten kallas för 

ett syntetiskt arbetssätt. Egentligen är begreppet division det som barnen möts tidigt av i 

naturliga sammanhang, innan de börjar skolan såsom dela frukt. Vidare nämner författaren 

att det finns olika tankegångar såsom likadelning och innehållsberäkning inom division. 

Likadelning innebär att något delas upp i lika stora delar. Medan innehållsberäkning är när 

samma antal delar upprepas och läggs samman till en helhet.  

  

3. Betydelsen av tankeredskap vid problemlösning 
 

Tala, lyssna, räkna och rita bilder är enligt Ahlberg (1994) olika handlingar som barn kan 

använda sig av för att lösa matematiska problem. Variationer av dessa handlingar gör att 

barnen får lättare att reflektera över problemet utifrån olika perspektiv och bidrar till utökad 

förståelse. Solem och Reikerås (2004) och Johnsen Høines (2000) menar att teckningar är ett 
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bra tankeredskap för barn att uttrycka sig genom. Teckning är ett hjälpmedel för barn att 

komma över till andra matematiska uttryckssätt såsom att kunna berätta, skriva samt göra 

uträkningar. Genom att använda sig av tankeredskapet teckning blir problemlösningen kon-

kretiserad och blir då ett stöd då barn förklarar hur de tänkt. Doverborg (1987) talar om fem 

olika nivåer i barns teckningsillustrationer. Barn som befinner sig på den första nivån ritar 

av föremålet genom att ställa det på pappret. I nästa nivå ställer barnet inte längre föremålet 

på pappret utan klarar nu av att avbilda föremålet utan att symbolisera. I den tredje nivån 

använder sig barn av streck och vet nu att varje streck symboliserar varje föremål och i den 

fjärde nivån byts dessa streck ut mot talsymboler. När barnet nått den femte nivån används 

enbart en siffra för att illustrera antalet. Genom dessa olika nivåer kan en hierarkisk ordning 

urskiljas i vilken barnens medvetenhet om antal synliggörs. I barnens teckningar är de det 

som barnet förmedlar som är det centrala och inte hur teckningen ser ut rent estetiskt poäng-

terar Johnsen Høines (2000).  

 

Solem och Reikerås (2004) skriver att barn behöver använda sig av olika tankeredskap för 

att kunna utveckla sin matematiska kompetens. Barn använder sitt språk för att berätta hur 

de har tänkt och ibland behöver de använda sig av konkreta föremål för att förklara hur de 

tänker. Ett tankeredskap som yngre barn använder sig av är pekräkning. Detta innebär inte 

bara att använda sitt pekfinger vid räkning utan när vi blir äldre använder vi oss av blicken 

för att räkna. Barn har olika strategier och fingrarna är ett bra tankeredskap att använda sig 

av. Johnsen Høines (2000) skriver att fingerräkning är till hjälp då barnen vill visa för andra 

hur de tänker och är även till hjälp i barnets eget räknande. Utöver att låta barnen använda 

fingrarna till hjälp i sin räkning kan läraren även ge dem tillgång till konkret material som då 

fungerar som tankeredskap för barnen. Författaren poängterar att barnet måste uppleva tan-

keredskapen som en hjälp i deras tänkande kring det problem som ska lösas så att de ser att 

materialet har en samhörighet till problemet.  

 

3.7 Samtalet och språkets betydelse för problemlösning  
 

Johnsen Høines (2000) skriver att huvudsyftet med matematik är att barnen ska uppleva den 

som användbar. För att få barnen att uppleva denna känsla är det betydelsefullt att läraren 

använder sig av ett medvetet språkbruk i sin undervisning och är noga med att ta tillvara på 

barnens egna språk. Ahlberg (1995) benämner matematik som ett kommunikativt ämne och 

anser att samtal och diskussioner borde vara en självklar del för att utveckla kunskaper inom 

matematik. 

 
Kommunikation är en process för att utveckla befintliga kunskaper, 

inte för att överföra kunskaper (Ahlberg, 1995 s.54). 
 

Ahlberg (1995) menar vidare att när barn får förklara hur de tänker till andra barn kan en 

kommunikation uppstå som bidrar till att barnet reflekterar över sina egna tankegångar. So-

lem och Reikerås (2004) skriver att barn måste förstå varandras språkuttryck för att det ska 

bli en kommunikation. De nämner även att många barn upplever en bristande kommunika-

tion mellan dem och läraren och det uppstår missförstånd när det gäller det matematiska 

språket. Författarna poängterar hur viktigt det är att tillmötesgå barnens språkuttryck och 

inte enbart följa det som står i läroboken. Barnet har matematisk kompetens som lärarna 

måste ta tillvara på och vidareutveckla. Malmer (1990) menar att matematik är det samma 

som att lära sig ett nytt språk, vilket alla vet tar tid. Författaren poängterar att språket har en 

stor betydelse för barnets matematiska lärande och barnet behöver utveckla nya begrepp. För 

att hjälpa barnen att erövra det matematiska språket gäller det att ”tala matematik”. Enligt 

författaren är det viktigt att läraren väljer ut de ord som är mest relevanta för barn att lära 

sig. För att ge alla elever möjlighet till att komma till tals vid problemlösning rekommende-
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rar Ahlberg (1995) att läraren delar upp eleverna i smågrupper. Vidare betonar hon vikten av 

att samtala om barns olika lösningar. Detta för att lyfta fram att det finns olika lösningar och 

att det finns olika sätt att tänka. Genom att barnen får ta del av varandras lösningar får bar-

nen möjlighet till att reflektera över problemets innehåll och sitt eget sätt att lära. 

 

3.8 Lärarens roll och arbetssätt vid problemlösning 
 

Doverborg (2006) poängterar att även om barn lever i en miljö full av matematik så måste 

lärarna synliggöra matematiken för dem. Det handlar om medvetna lärare som utmanar och 

får barnen att uppfatta och reflektera över denna värld som är full av matematik. Författaren 

skriver vidare att lärarna måste arbeta mer medvetet med att utmana barns tankar kring ma-

tematik. Enligt Ahlberg (1994) är det lärarens uppdrag att uppmärksamma och synliggöra 

matematiken i vardagliga så väl som i organiserade inlärningssituationer för barnen. Även 

Doverborg och Pramling (1995) menar att det inte alltid räcker med att använda problem 

som finns i vardagen utan läraren måste ibland även själv utforma problemlösningsuppgif-

ter. Detta för att utveckla barnets matematiska förståelse och tänkande. Vidare skriver Ahl-

berg att när barnen får arbeta i mindre grupper när de ska lösa ett matematiskt problem ska-

pas det tillfälle till att samtala och reflektera över problemets innehåll. Enligt Ahlberg kan 

ett barn utöka sin matematiska kompetens genom att ha tagit del av kamraternas olika pro-

blemlösningsmetoder. Problemlösning i grupp kan även leda till att barnet utvecklar en posi-

tiv syn till sin egen förmåga och förebygga matematikångest.  

 

Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (1999) finns det två betydelsefulla faktorer för 

att ett barn ska utveckla sitt lärande och dessa är variation och likhet. Genom att presentera 

olika lösningar på ett och samma problem för barnen ges de möjlighet att se problemet ut-

ifrån olika perspektiv. Författarna skriver vidare att de situationer som läraren skapar är av-

görande för att göra variation och likheter synliga för barnen. Ahlberg (1994) skriver att 

barn successivt tar till sig det matematiska språket genom att de uppmuntras att lösa uppgif-

ter på sitt eget sätt. När de löser problem ska de få frihet att utgå från sina tolkningar av pro-

blemet och även få använda uttrycksmedel såsom rita, räkna och tala. Genom gemensamma 

samtal kring barnens lösningar kan läraren uppmärksamma specifika delar av problemet och 

detta kan leda till att barnet utvecklar en förståelse för dessa delar. Om läraren låter barnen 

samtala om sina skilda sätt att lösa en uppgift kan läraren uppmärksamma dem på olika lös-

ningsförslag. Detta kan bidra till att de blir medvetna om sitt eget sätt att tänka och även att 

det finns andra lösningar som kanske är bättre. Genom ett arbetssätt i vilket barn får möjlig-

het till att presentera olika sätt att lösa problem för varandra och kommunicera om sina lös-

ningssätt utvecklas deras metakognitiva förmåga anser Doverborg och Pramling Samuels-

son. De får då möjlighet att tänka men även reflektera kring innehållet och de blir även mer 

medvetna om hur de själva tänker. Ahlberg (1995) skriver att det är viktigt att läraren hjälper 

eleven genom att ställa väsentliga frågor kopplade till problemet. Det är även viktigt att se 

upp så att inte samtalet leder till att barnet inte tar egna initiativ. Även Doverborg och Pram-

ling (1995) belyser att det är meningsfullt att barn tillåts att få se problem utifrån sitt eget 

sätt. När det gäller lärarens roll i barns lösningsprocess anser författarna att läraren enbart 

ska ge så pass mycket hjälp så att barnet på egen hand kan fortsätta sökandet efter proble-

mets olika lösningar.  

 

Det finns tre begrepp som ligger till grund för Pramlings utvecklingspedagogik (1983). Des-

sa begrepp är göra, veta och förstå. Författaren beskriver att barn börjar se sitt lärande ge-

nom att lära sig att göra något. Nästa steg i barnens sätt att se på sitt lärande är att lära sig att 

veta något och i det slutgiltiga steget ser barnens sitt lärande som att de måste förstå något 

för att lära sig. Skolverket (2003) skriver att dessa tre steg kan barnet utveckla en känsla av 
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glädje och lust inför att lära matematik. Det är även genom dessa tre steg barnen utvecklar 

sin metakognitiva förmåga, med detta menas att barnet blir medvetet om sitt och andras lä-

rande. Att arbeta utifrån en metakognitiv teori inom problemlösning innebär enligt Skolver-

ket (2003) att använda sig av reflektion och gemensamma samtal i undervisningen. 

 

Malmer (1990) skriver att fokus vid problemlösning oftare ligger på det slutgiltiga svaret än 

själva processen som leder fram till svaret. Eftersom läraren är mer inriktad på rätt eller fel 

svar så leder det till att barnet inte ser meningen med att förstå utan det handlar mer om att 

lära sig regler, kopiera och komma ihåg. Vidare skriver författaren att detta hämmar det lo-

giska tänkandet samt barnets fantasi och kreativitet. Hon delar upp problemlösning i tre oli-

ka lösningsnivåer. Den första lösningsnivån kallas ”göra – pröva” där barnet får lösa pro-

blemet praktiskt genom att upptäcka, undersöka och erfara utan räknesätt eller matematiska 

symboler. Nästa nivå är ”tänka – tala” där barnet nu ska beskriva med egna ord hur de tän-

ker. Enligt författaren är detta en svårighet för barnen eftersom de inte är vana vid att få be-

rätta och får då svårigheter med att uttrycka sig och argumentera för sin lösning. En annan 

orsak till att barnet kan ha svårt att uttrycka sig kan vara att barnet har ett begränsat ordför-

råd. När barnet behärskar att berätta och formulera sig muntligt kan de övergå till skriftlig 

formell redovisning som är den sista nivån ”förstå – formulera”. En nackdel med att för 

tidigt övergå till denna nivå kan vara att om barnet ännu inte funnit något sammanhang och 

förståelse, då tvingas de att istället memorera matematiska regler vilket kan leda till att bar-

net tappar tillit till sin egen förmåga.  
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4 Teoretisk ram 
 

I vår studie har vi valt variationsteorin som utgångspunkt för vårt teoretiska ramverk. Vi 

fokuserar på barnens erfarenheter och skilda sätt kring lärandets objekt, som i vår studie är 

division. Vi har även valt att presentera ansatsen fenomenografi, som är grunden till varia-

tionsteorin.  

 

4.1 Fenomenografi och variationsteorin 
 

Fenomenografi är en ansats som används för att studera hur individer lär sig och uppfattar 

olika fenomen (Entwistle och Marton, 1993). Det är människors tankar kring deras relation 

till omvärlden som ligger till grund för den fenomenografiska teorin. Viktigt att poängtera 

att det inte finns några rätt eller fel när det handlar om individers uppfattningar, utan man 

urskiljer ”något” på olika sätt. Det finns olika tolkningar om hur någonting egentligen är 

men det finns bara ett antal olika sätt att uppfatta något på. Inom fenomenografiska studier 

är det variationen i människornas sätt att erfara som är centralt. Det är hur och vad som er-

fars och är i fokus. En central aspekt inom lärande är att urskilja och beskriva den variation 

som finns hos individer då de erfar olika fenomen. Syftet med den fenomenografiska ansat-

sen är att karakterisera den variation som uppkommer (Marton och Booth 1997).  

 

Carlsson (2002:04) skriver i sin forskningsrapport att variationsteorin är en teori som har sin 

grund i den fenomenografisk forskningstraditionen. Lärande kan i variationsteorin förstås 

utifrån tre grundbegrepp vilka är, variation, samtidighet och urskiljning. Med dessa tre 

grundbegrepp är syftet att förklara hur lärande sker och vad lärandet syftar till. Författaren 

skriver att för att urskiljning ska kunna ske har objektet antingen en explicit eller implicit 

variation. Med detta menas att antingen framträder objektet  tydligt eller otydligt. Marton 

och Booth (2000) beskriver detta som att se ett rådjur på en äng i dagsljus till skillnad från 

skymning. I dagsljus framträder rådjuret tydligt medan i skymning blir det svårare att urskil-

ja det. I en intervjusituation kan objektet ses på samma sätt som rådjuret, antingen är det 

tydligt framlagt för den som intervjuas eller så måste den intervjuade själv urskilja objektet 

från helheten. Utöver dessa tre grundbegrepp används även begreppet skillnad för att lärande 

ska ske. Lärare som använder sig av variation i sitt arbetssätt utgår ifrån olika metoder och 

använder sig av ett varierat innehåll. Marton (2005) skriver att något måste varieras samti-

digt som något annat måste hållas invariant för att det ska gå att erfara. 

 
Om ett barn alltid ser två grisar, tre katter, fyra kor och aldrig tvärtom skulle hon inte  

kunna särskilja ”grishet” från ”tvåhet”, ”katthet” från ”trehet” och ”kohet” från ”fyrhet”.  

Men om hon jämför två grisar med tre grisar och fyra grisar kan såväl ”månghet” som 

 sekventiell position med lätthet särskiljas från det irrelevanta förhållandet att det är  

antalet grisar som räknas. (s. 110) 

 

Invariants är viktigt eftersom allt inte kan variera eftersom den lärande då inte kan urskilja 

det som ska läras. När det gäller att lära ut ”problemlösningsmetoder” skriver  Marton 

(2005) att det bör finnas en mångfald av olika problemlösningsmetoder till ett och samma 

problem. I detta fall är det problemlösningsmetoden som ska vara varieras medan problem-

lösningstypen ska vara invariant. Annars kommer barnen enbart uppfatta den metod som de 

använder som den enda och inte som  en av många. 

  

Inom den fenomenografiska forskningsansatsen kan forskning utgå från andra ordningens 

perspektiv enligt Marton och Booth (2000). Utifrån detta perspektiv är det andra människors 

uppfattningar som undersöks. Det som studeras är hur människor erfar eller förstår ett problem. 

Det handlar om att sätta sig in den andres perspektiv och reflektera över hur den erfar feno-
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menet eller situationen. Marton, Runesson och Tsui (2004) skriver att människor kan se på 

samma sak men ändå urskiljer de olika aspekter och därmed ser de samma sak fast på olika 

sätt.  

 

Är lärarens avsikt att lära barnen ett nytt begrepp måste detta begrepp varieras medan allt 

annat måste hållas konstant. Exempelvis begreppet tung är betydelselöst för människor som 

inte har upplevt begreppet i relation till andra vikter. För att kunna lära sig något måste di-

mensioner av variation synliggöras för den lärande. Är syftet att barnen ska lära sig att lösa 

problem på olika sätt, måste barnen möta olika lösningsstrategier.  (Marton, Runesson och 

Tsui, 2004) Pramling Samulesson och Asplund Carlsson (2003) skriver att variationsteorins 

ändamål är att ge barn de redskap de behöver för att kunna urskilja. Enligt författarna ger 

variation barn förutsättningar att kunna urskilja och den låter även barn erfara att det finns 

olika sätt att tänka kring ett innehåll.  

 
4.2 Lärandets objekt 
 

Marton, Runesson och Tsui (2004) använder sig av begreppet lärandeobjektet. Enligt förfat-

tarna finns det en generell- och en specifik aspekt då det handlar om förmågan att lära sig 

någonting.  

 

 
…// the object of learning is a capability, and any capability has a general  

and a specific aspect. The general aspect has to do with the nature of the  

capability, such as remembering, discerning, interpreting, grasping or viewing,  

that is, the acts of learning carried out. The specific aspect has to do with the  

thing or subject on which these acts are carried out, such as formulas,  

engineering problems, simultaneous equations. (s.4) 

 

 

Den generella aspekten handlar om det naturliga lärandet, såsom att minnas och tolka. Den 

specifika aspekten handlar om de förmågor som behövs för att lära sig lärandeobjektet. Mar-

ton, Runesson och Tsui (2004) delar in lärandets objekt i tre perspektiv, det intentionella -, 

det iscensatta – och det erfarna lärandeobjektet.
2
 Det intentionella lärandeobjektet är lärarens 

intention på vad som ska läras ut, det handlar om vad läraren förmedlar i ord och handling. 

Det iscensatta lärandeobjektet är vad som var möjligt att erfara ur forskarens perspektiv. 

Slutligen kommer det erfarna lärandeobjektet som tas från elevernas perspektiv och innefat-

tar vad resultatet av lärandet blev. Barnen utvecklar olika förståelse kring samma lärandeob-

jekt detta eftersom de fokuserar på olika kritiska aspekter av det som läraren avser att lära ut. 

Detta sammantaget ger lärandeobjektet som även kan relateras till The space of learning
3
 

alltså ”rum för lärande”. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2
 Marton, Runesson och Tsui (2004) använder de engelska begreppen: “the intended object”, “the enacted 

object” och “the lived object för lärandet. 
3
 Fångar endast det som är möjligt att lära sig i den aktuella lärandesituationen. 
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5 Metod 
 

I detta avsnitt redovisas de verktyg som använts under datainsamlingen. Vi kommer att pre-

sentera urvalsgrupp och de etiska krav som tagits hänsyn till. Vidare kommer genomföran-

det av huvudstudie och pilotstudie redovisas samt hur materialet har bearbetats och analyse-

rats i denna kvalitativa undersökning.   

 

Enligt Kihlström (2006a) finns det vissa steg i den fenomenografiska ansatsen att följa. För-

sta steget är att välja ut det fenomen/objekt som man vill studera utifrån människors erfaren-

heter. För att nå människors uppfattningar måste man välja hur man ska gå till väga. Datain-

samling är det andra steget och den vanligaste metoden är intervju. Denna intervju är bra att 

använda sig av vid barnintervjuer eftersom barnen tillåts tala fritt,  då det inte finns några 

förutbestämda frågor. Det tredje steget är att man gör en kvalitativ analys där den fenome-

nografiska intervjun bearbetas. Det som man här vill beskriva är fenomenets egenskaper, 

man tar fram de kvalitativa olikheterna som framkommer i individernas sätt att tänka kring 

sin värld. Syftet är att hitta mönster i individernas utsagor och det är viktigt att vara nog-

grann när dataproduktionen bearbetas. I det fjärde steget delas svaren in i hierarkiskt olika 

kategorier och blir då resultatet i den fenomenografiska studien.  

 
I denna undersökning har barn i förskoleklass observerats i grupper, när de har löst tre matema-

tiska problem. Det är problemlösningsprocessen och samtalet som har varit i fokus och inte om 

barnens slutgiltiga svar var rätt eller fel. Vi vill utifrån observationerna och intervjuerna urskil-

ja variation i barnens sätt att lösa matematiska problem. 
 

5.1 Datainsamlingsmetod 
 

Under detta avsnitt presenteras valet av problemlösningsuppgift, pilotstudien samt huvud-

studien.  

 

5.1.1 Val av problemlösningsuppgift 
 

Efter att ha tagit del av Ahlbergs (1994) räknesagor valde vi att utforma en egen räknesaga 

att använda oss av i studien. Syftet med räknesagan (bilaga 1) var att få barn att rita och tala 

matematik genom en uppgift som är relaterad till barnens erfarenhetsvärld. Genom barnens 

teckningar och samtal ska de förhoppningsvis bli uppmärksamma på sitt eget sätt att tänka 

kring ett matematiskt problem. Vi vill också med hjälp av räknesagan synliggöra olika sätt 

att lösa problem på. Räknesagan utformades i presentationsprogrammet Power Point
4
 så att 

barnen skulle bli nyfikna och intresserade. Dahl och Rundgren (2004) skriver att genom 

öppna uppgifter utmanas barnens matematiska tänkande genom att de får resonera kring 

olika sätt att se på det matematiska problemet. Därför valde vi att utforma vår räknesaga 

som en öppen uppgift för att få barnen till att argumentera för sina lösningar. Vidare skriver 

författarna att grupparbete kräver att barnen måste kunna beskriva tydligt hur de tänker för 

varandra. Eftersom vårt syfte är att studera barns diskussioner och reflektioner kring var-

andras lösningar var det självklart att använda oss av barns arbete i grupp. 

Räknesagan består av tre olika problem med olika matematisk svårighetsgrad och vi har 

därför valt att dela in räknesagans problem i tre delar. Det finns ett numeriskt innehåll i 

samtliga problem som skapar tillfälle till att beskriva, rita, räkna och dela. I räknesagan mö-

ter barnen problem inom talområdet 1-10. Gemensamt för de tre problemen är att de även 

knyter an till barnens erfarenhetsvärld samt att det finns olika sätt att lösa problemet. Med 

                                                 
4
 Microsoft Office 2007  
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detta menar vi att barnen ska få möjlighet till att använda sig av sin kreativitet och fantasi. 

Räknesagan är uppbyggd med korta meningar med tydligt och relevant aritmetiskt innehåll. 

Barnen får i samtliga problem ta hjälp av varandra under problemlösningsprocessen. I ge-

nomförandet av problemlösningarna har vi utgått från Malmers (1990) lösningsnivåer ”göra 

– pröva” och ”tänka – tala” som vi nämnde ovan i bakgrundsdelen. Räknesagan handlar 

om en förskolklass som ska åka på utflykt till djurparken. Det första uppgiften barnen stöter 

på är att dela upp de åtta barnen som ska åka på utflykt i tre bilar. När barnen har löst detta 

problem fortsätter räknesagan med att fröknarna bjuder på pizza. Uppgiften i problem två 

blir att dela upp fyra pizzor på åtta barn och två fröknar. I denna uppgift möter barnen både 

räknesätten division och addition. Sagan slutar med att fröknarna ska bjuda de åtta barnen på 

klubbar men upptäcker att de bara har med sig sju klubbor. Uppgiften blir då att komma på 

en lösning till hur fröken kan lösa detta problem.  

 

5.1.2 Pilotstudie och huvudstudie 
 

För att öka studiens validitet, kan enligt Kihlström (2006c) provintervjuer genomföras på en 

liknande grupp. Detta för att upptäcka eventuella problem som kan korrigeras till den slut-

giltiga studien. Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att det är bra att 

prova frågorna innan man påbörjar den slutgiltiga intervjuserien för att på så sätt ta reda på 

hur barnen uppfattar frågorna.  När vi hade utformat våra intervjufrågor och det första pro-

blemet i räknesagan (bilaga 3) genomförde vi en pilotstudie med 12 barn i samma ålder som 

de som skulle ingå i huvudstudien. Under pilotstudien fann vi att de förutbestämda frågorna 

var för svåra för barnen och vi fick inte igång något ”givande samtal”. Dessutom kände vi 

att vi inte kunde använda oss av så många förutbestämda frågor och valde istället att genom-

föra en intervju med enbart några frågor t ex kan du förklara hur du löst problemet? Detta 

för att få igång ett samtal med barnen under intervjun. Det vi upplevde med räknesagan var 

att den behövde utvecklas med fler problemuppgifter för att få mer material till studien. Do-

verborg och Pramling Samuelsson (2000) skriver att intervjuer i grupp är positivt, då syftet 

är att barnen ska kunna ta del av varandras sätt att tänka och reflektera. Författarna påpekar 

att läraren måste vara observant på att alla barn i gruppen kommer till tals. En kvalitativ in-

tervju, enligt Kihlström (2006b) genomförs som ett samtal men det som skiljer sig från ett 

vardagligt samtal är att den kvalitativa intervjun har ett bestämt fokus. Den som intervjuar 

måste även undvika att ställa ledande frågor och styra intervjun. Det vi var noga med var att 

hålla oss till ämnet.  

 

Vid genomförandet valde vi inte att närvara båda två utan genomförde undersökningen var 

för sig. Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) är det en fördel om det har 

byggts upp en förtroendefull relation mellan barnet och den som intervjuar/observerar. Har 

det inte byggts upp en relation som bygger på förtroende kan det leda till att barnet blir mer 

återhållsamt med att dela med sig av sina tankar och reflektioner. Vi valde att inte närvara 

både två för att även undvika en maktrelation med två vuxna och tre barn. Under datainsam-

lingen delade vi därför upp oss och genomförde enskilt intervjuer och observationer på re-

spektive skola och vi transkriberade även vårt material var och en för sig.  Beträffande stu-

diens övriga avsnitt så har vi samarbetat och tillsammans utformat vår uppsats. 

 

Under datainsamlingstillfället valde vi att observera då de arbetade enskilt med problemet. 

Rubinstein Reich och Wesén (1986) skriver att observationer används för att iaktta något 

utifrån ett specifikt syfte. Författarna nämner vidare att det finns olika tekniker för att under-

lätta insamlandet av data vid observationer, såsom bandinspelning och anteckningar mm. 

Betydelsefullt är även att få en helhetsbild av det som observeras, för att lättare kunna analy-

sera situationen. Vi förde anteckningar under observationerna och syftet med observationen 

var att se om barnen tog hjälp av varandra, dvs. kommunicerade med varandra. Dessutom 
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om de påverkades av kamraternas lösningar. De observationer som genomförts i vår studie 

kan kopplas till den strukturerade observation som Kihlstöms (2007) skriver om. Enligt för-

fattaren är det som ska observeras bestämt i förväg i en strukturerad observation och den kan 

utföras antingen genom löpande protokoll eller genom användning av ett färdigt observa-

tionsschema. Vi valde att använda oss av löpande protokoll (Rubinstein Reich och Wesén). 

 

Intervju och observation har genomförts under samma dag och därmed varit beroende av 

varandra. Observationerna har även varit till hjälp under intervjuerna då vi lättare har förstått 

barnens resonemang genom att vi har följt deras handlingar och agerande i problemlös-

ningsprocessen.  

 

5.2 Urval 
 

I vår studie har datainsamlingen utförts på två F-9 skolor och det är barn i förskoleklass som 

deltagit. En av oss var i en förskoleklass med elva barn och den andra var i en förskoleklass 

med tretton barn. Först talade vi med respektive klasslärare och valde ut tre barn ur varje 

klass att intervjua i en mindre grupp, men alla barn i klasserna fick lösa problemen enskilt 

och berätta om sina lösningar. Intervjugrupperna har satts ihop i samråd med förskoleklas-

sens lärare. Trost (2005) poängterar att det är bättre med få intervjuer med hög kvalitet än 

med för många då materialet kan bli ohanterligt. Utifrån detta valde vi att använda sex barn i 

huvudstudien och istället utöka efter hand om det skulle behövas.  

 

5.3 Genomförande och etiska överväganden 
 

Först började vi med att utforma en räknesaga som presenterades för vår handledare som 

godkände den. Därefter formulerades intervjufrågor och handledaren föreslog att utföra 

provintervjuer för att se så att vi fick det datamaterial som behövdes utifrån syftet. Sedan 

utformades missivbrevet (bilaga 2) som enligt Vetenskapsrådet (2002) är nödvändigt att 

använda sig av då barnen som ska ingå i studien är under 15år. För att få genomföra studien 

måste ett medgivande från barnens vårdnadshavare ges. I brevet informerades det om syftet 

med studien samt vilka metoder som skulle användas. Det framgick även vad materialet 

skulle användas till och att barnen är anonyma i studien. När föräldrarna gett sitt medgivan-

de påbörjades provintervjuerna. 

 
5.3.1 Pilotstudiens genomförande 
 

Provintervjuerna genomfördes med totalt 12 barn uppdelade i fyra grupper. Intervjuerna 

genomfördes i ett avskilt och ostört rum som barnen var bekanta med. Vid genomförandet 

använde vi oss av bandupptagning för att öka tillförlitligheten. Doverborg och Pramling Sa-

mulesson (2002)  tar upp att det för analysen är viktigt att man bandar hela intervjun. De 

poängterar även att barn lättare kan koncentrera sig på en lugn plats eftersom det underlättar 

för dem att fokusera på uppgiften. I rummet hade vi på bordet lagt fram ritpapper och pennor 

och även en diktafon för att kunna spela in intervjun. En bärbar dator hade även placerats 

framför barnen på bordet för att kunna visa barnen räknesagan. Det tillvägagångssätt som 

använts under genomförandet har varit likvärdigt för alla grupper. Innan intervjun startades 

valde vi att småprata med barnen för att lätta upp stämningen så att de skulle känna sig tryg-

ga i situationen. De informerades om att de när som helst fick avbryta och de fick även god-

känna att intervjun spelades in. Vid genomförandet av provintervjuerna fick barnen endast 

lösa första problemet i räknesagan (bilaga 1) på datorn. Sedan tilldelades de pennor och 

papper som de kunde använda sig av i problemlösningsprocessen för att rita sin lösning. 
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Barnen uppmanades att ta hjälp av varandra för att lösa problemet. Avslutningsvis intervjua-

des barnen kring hur de tänkte när de löste problemet. Barnen som var med i pilotstudien 

deltog inte i huvudstudien. 

 

5.3.2 Huvudstudiens genomförande 
 

Eftersom räknesagan innehåller tre problem valde vi att låta barnen lösa ett problem åt 

gången. Inför första problemlösningstillfället redogjorde vi tydligt hur barnen skulle gå till-

väga, dvs. först se sagan tillsammans och sedan få rita sin lösning enskilt men gärna ta hjälp 

av kamraterna. Detta arbetssätt behövde vi inte förklara vid de andra två tillfällena utan då 

förstod barnen vad som skulle ske efter att de sett räknesagan. Vi var noga med att se så att 

alla barn förstått uppgiften vid varje visningstillfälle och erbjöd dem varje gång att se sagan 

flera gånger. Barnen fick i helklass lösa varje problemuppgift enskilt, genom att rita med 

hjälp av pennor, kritor och papper. De satt tillsammans vid borden i samma rum och fick 

själva tolka problemen, men fick gärna ta hjälp av varandra. När barnen som skulle delta i 

intervjun hade ritat klart sin lösning fick de följa med till ett annat rum. De andra barnen 

som inte deltog i intervjun som spelades in, fick även berätta om sina lösningar för sina 

kamrater men dessa spelades inte in. Vid redovisningstillfället i den mindre gruppen uppma-

nades barnen att presentera sina lösningar för varandra. Vi ställde frågor enskilt till barnen 

såsom ”kan du berätta hur du löste problemet?” och frågor till gruppen ”på vilka andra sätt 

kunde man löst problemet?”  

 

Vi ville att barnen skulle använda sitt eget språk men samtidigt koppla det till det matema-

tiska språket. Under redovisningen i de mindre grupperna ställde vi frågor (se bilaga 2) till 

barnen för att synliggöra barnens tankar för varandra, vi fokuserade även på barnens skilda 

sätt att lösa problemet. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) menar att intervjuaren 

ska vara aktiv med att ställa följdfrågor som leder till att barnet blir uppmärksam och börjar 

fundera över kamratens svar.  

 

5.4 Analys/bearbetning 
 

I en variationsteoretisk ansats är det människors variationer av kvalitativt olika sätt att erfara 

skilda fenomen som ska avslöjas, dvs. det är människors olika uppfattningar, beskrivningar 

och hur de tänker kring samma fenomen som vi vill får fram. Dessa skillnader av variationer 

som framkommer ringas in och placeras i olika beskrivningskategorier som beskriver hur 

fenomenet uppfattas. Sammansättningen av dessa beskrivningskategorier bildar ett utfalls-

rum och detta blir resultatet. I en variationsteoretisk ansats påbörjas redan under datainsam-

lingen en första analys. Denna analys är preliminär och blir sedan mer detaljerad och nya 

perspektiv kommer fram. Forskaren/läranden har ett ansvar att begränsa sig till det som ska 

undersökas, det vill säga att det ska finnas ett tydligt forskningsmål som är i fokus. Under 

datainsamlingen ska forskaren/läranden kunna urskilja det fenomen som undersöks och se 

det med andras ögon. Det är individernas olika sätt att erfara fenomenet som ska belysas och 

forskaren/läranden ska finna mening och struktur (Marton och Booth, 2000). 

 

När vi genomfört våra intervjuer och samlat in material såsom ljudupptagningar, observa-

tionsanteckningar och barnens teckningar, transkriberades intervjuerna och barnen som 

medverkat i studien tilldelades fingerade namn. Därefter började vi bearbeta vårt material 

och utgick då från våra transkriberade intervjuer och barnens teckningar. Eftersom vi valde 

att genomföra intervjuerna var och en för sig började vi vår bearbetning med att presentera 

de bilder barnen ritat och vårt transkriberade material för varandra. Enligt Alexandersson 

(1994) ska man i analysen få ett helhetsintryck utifrån all den data som samlats in, samt även 
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finna olika mönster i respondenternas uttryck, för att på så sätt kunna placera dem i olika 

beskrivningskategorier. Det som urskiljs är variation av barnens sätt att lösa divisionspro-

blemen, samt om ett ökat lärande kan urskiljas när barn diskuterar sina olika lösningar och 

reflekterar över sina kamraters lösningar. 

 

Under vår analys har fokus varit på att finna likheter och skillnader mellan barnens teck-

ningar och deras sätt att tolka de tre olika problemen. Marton och Booth (2000) skriver att i 

analysarbete som innefattar olika lösningar på problem, kan utgångspunkten i arbetet vara 

att studera ett problem åt gången. Fokus riktas på de deltagande barnens samtal och diskus-

sion kring problemet. Därefter särskiljs lika och olika sätt att lösa problemet på som fram-

kommit under analysarbetets gång. Detta fortskrider tills man fått en klarhet och en röd tråd 

i materialet. Genom analysens resultat går det då att identifiera olika sätt att lösa problemet 

på och även se variationer i barnens olika sätt att uttrycka sig och detta i en hierarkisk ord-

ning. Vid utformandet av analyskategorier hade vi Martons och Booths (2000) tre kriterier 

som ett stöd. Det första kriteriet är att det ska finnas en tydlig relation till fenomenet som 

undersöks. Det andra kriteriet är att det ska finnas en logisk relation mellan beskrivningska-

tegorierna som oftast är av en hierarkisk struktur. Det tredje kriteriet är att använda sig av så 

få beskrivningskategorier som möjligt eftersom det inte får bli omöjligt att ringa in den kri-

tiska variationen. För att kunna urskilja variation i barnens lösningssätt var det första kriteri-

et att leta efter likheter och skillnader i barnens uttryck och bilder. Det andra kriteriet var att 

dela in barnens lösningar i beskrivningskategorier. Det tredje kriteriet var att få fram en hie-

rarkisk struktur i barnens teckningar.  

 

Enligt Kihlström (2006c) måste resultatet vara trovärdigt och tillförlitligt, alltså ha en god 

reliabilitet. Detta kan uppnås genom att använda sig av bandupptagning eller videoinspel-

ning vid intervju och observation, detta för att ingen information ska gå förlorad. Författaren 

tar även upp att studiens validitet kan ökas om intervjuerna genomförs av två personer istäl-

let för en. Detta eftersom en av observatörerna kan anteckna kroppsspråk och dyl. medan 

den andre kan fokusera på att intervjua. Författaren poängterar dock att vissa människor kan 

känna sig besvärade av att två personer närvarar vid intervjun, och det är då bättre att endast 

en person genomför intervjun. 
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6 Resultat 

 

Redovisningen av resultatet baseras på barnens bilder och de samtal som förts under grupp-

intervjuerna. De observationer som genomförts under tiden barnen löste problemet enskilt 

kommer även att redovisas. Det är barnens matematiska uttryck i ord och bild som vi valt att 

fokusera på under analysen. I resultatet urskiljs den variation och barnens sätt att lösa divi-

sionsproblem samt om det sker ett ökat lärande, när barn diskuterar sina olika lösningar och 

reflekterar över sina kamraters lösningar. Vi har försökt att presentera det insamlade datama-

terialet i beskrivningskategorier utifrån en hierarkisk ordning och genom de kriterier som vi 

nämnde i analys och bearbetningsavsnittet. I problemet med ”bilarna” har vi utgått ifrån att 

dela upp barnens teckningsillustrationer utifrån om de har illustrerat genom att avbilda fö-

remålet, använt sig av streck för att symbolisera. Samt om de använder sig av talsymboler 

samtidigt som de avbildar föremålet eller om de enbart använder sig av talsymboler. Bar-

nens sätt att rita sitt lösningsförslag redovisas i en hierarkisk ordning. Barnen I problem två 

med ”pizzorna” har vi istället valt att dela upp barnens lösningar i beskrivningskategorierna, 

utifrån hur barnen har uppfattat informationen i uppgiften. I det tredje problemet med ”klub-

borna” utgår vi inte ifrån någon hierarkisk ordning utan urskiljer variation i barnens sätt att 

lösa uppgiften. Samtalet som ett medel för att påvisa variation och lärande är ett avsnitt som 

avslutningsvis presenteras i de tre beskrivningskategorierna.  

 

6.1 Problem 1 - Bilarna 
 

I detta problem är barnens uppgift att dela upp åtta barn i tre bilar (se bilaga 3). 

 

6.1.1 Variation i barnens sätt att rita sitt lösningsförslag 
 

I barnens samtal och bilder framkommer det olika sätt att dela upp barnen i bilarna, det som 

urskiljs är några olika sätt att räkna med hjälp av de olika räknesätten. I bilderna framkom-

mer att barnen använder sig av olika typer av tecken och figurer. 

 

Barnen avbildar föremålet  

 

Under denna kategori har barnen urskiljt informationen i uppgiften. I teckningen har de valt 

att avbilda de olika föremålen som förekommer i sagan, i detta fall barn och bilar. Genom 

den muntliga presentationen av teckningen framkommer att barnen använt sig av olika räk-

nesätt. 

 

 
Figur 1.1 Maja: Först tänkte jag att man kunde åka tre i varje bil men då blev det två stycken  

barn över så då bestämde jag att dom skulle åka två i en bil, fyra i en och två i en. För två plus  

fyra är ju sex och sedan om man plussar med två så blir det åtta och då får alla barnen plats. 
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I Majas presentation av sin lösning (se fig.1.1) framkommer det att hon laborerat mellan två 

olika lösningssätt och använt sig av räknesätten division och addition. Detta genom att hon 

först delade upp barnen lika, tre och tre i bilarna för att sedan urskilja att antalet då inte 

stämde och därmed ändra sin lösning. Pontus har i figuren nedan använt sig av samma sätt 

att illustrera sin lösning som Maja.  
 

 

 

 

Figur 1.2 Pontus: Två barn åker i en bil och två barn åker också i en bil men  

sen åker fyra barn i en bil. 

 

När Pontus muntligt förklarar hur han delar in barnen i de trebilarna använder han sig av 

räknesättet division. Ytterligare en teckning i vilket barnet använder sig av att avbilda före-

mål kan vi se nedan (se fig.1.2). Det som skiljer sig i denna teckning är att barnet har valt att 

dela upp barnen i två bilar.  
 

 

 

Figur 1.3 Filip: Jag måste inte ha tre bilar, se ett, två, tre, fyra dom får plats alla i en bil.  

Jag behöver bara ha två bilar så kan jag göra likadant i den andra bilen. 

 

I Filips presentation av sin lösning (se fig.1.2) framkommer det att han använder sig av alla 

fyraräknesätt. Han använder division när han delar upp barnen ”lika” i bilarna, addition när 

han räknar hur många som får plats i varje bil, subtraktion då han väljer att ta bort en bil i sin 

lösning och slutligen multiplikation när han väljer att göra likadant i den andra bilen som i 

den första, dvs. två gånger fyra blir åtta. 
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Barnen använder streck för att symbolisera föremålen 

 

Även i denna kategori har barnet tagit till sig all information i uppgiften. I teckningen har 

barnet valt att rita ett streck för varje barn samt avbildat bilarna. I denna bild kan man avläsa 

att barnet har kommit till en högre nivå i sin teckningsillustration än barnen ovan. 

 

 

Figur 1.3 Karl: En bil med fyra personer i och en till bil med två personer i  

och en bil till med två personer i så blir det åtta. 

 

Barnet ovan har använt sig av räknesätten division och addition när han muntligt förklarat 

sin lösning. Division har barnet använt sig av när han delat upp de åtta barnen i de tre bilar-

na. Addition används när han lägger ihop antalet barn i varje bil och kommer fram till att det 

totalt blir åtta barn. 

 

Barnen använder sig av både talsymboler och avbildar föremålen 

 

I denna kategori har barnet avbildat föremålen samt även använt talsymboler för att förtydli-

ga antalet barn i bilarna. Ovanför varje bil som barnet ritat finns en siffra på det antal barn 

som ska åka i bilen. Barnet har även förstått innehållet av det matematiska problemet. 

 

 
 

Figur 1.4 Sara: Jag tänkte att det skulle sitta tre barn i dom två bilarna och två barn 

 i den bilen. För tre plus tre blir sex och då har man två till så att det blir åtta stycken. 
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I denna bild (se fig.1.4) kan man avläsa att barnet är på god väg att närma sig en högre nivå i 

sin teckningsillustration, genom att barnet börjat använda talsymboler. Barnet har använt sig 

av räknesätten division och addition. Division använder barnet när hon placerar ut barnen i 

bilarna och addition när hon lägger ihop antalet barn, för att komma fram till det totala anta-

let barn som ska åka.  

 

Barnen använder sig enbart av talsymboler 

 

I denna sista kategori illustreras antalet i teckningen enbart genom siffror och barnet har 

även i denna uppgift tolkat och urskiljt all information i problemet. 

 

 
Figur 1.5 Lucas: Första bilen var det två personer, andra bilen var det  

tre personer och i den tredje bilen var det tre personer. 

 

Barnet ovan visar på ytterligare en nivå som kan utläsas i teckningsillustrationer genom att 

enbart använda talsymboler. Överst i hans teckning har han använt sig av siffrorna ett, två 

och tre istället för att avbilda bilarna. Antalet barn i varje bil har han även benämnt med en 

siffra. Lucas har förutom räknesättet division även använt sig av addition i sin muntliga för-

klaring. 

 

6.1.2 Samtalet som ett medel för att påvisa variation och lärande  
 

I detta sista avsnitt lyfter vi barnens reflektioner kring problemet. Förutom bildernas bety-

delse för lärandet har även samtal och diskussioner en viktig roll. Vi har genom intervjutill-

fällena urskiljt två skilda sätt där barn kan ha ökat sitt lärande i samspel med andra.  

  
Lucas: Kan vi tänka ut nått annat som vi inte tänkt på innan? 

 

Karl: Om det skulle vara två bilar så skulle det vara lätt…  

fyra i en och fyra i den andra. 

 

Lucas: Fast om det skulle varit fyra bilar och tio barn… fem… nej 

 

Karl: Tio bilar och tio barn… ett i varje bil 

 

Lucas visar i samtalet ovan, att han kommit på att man kan ta hjälp av sina vänner för att 

komma på fler lösningar. Ytterligare visade det sig, i exemplet nedan, att en annan grupps 

samtal bidrog till att ett av barnen reflekterade över en kamrats lösning, som inte var med 

under intervjun men som löste uppgiften enskilt i helklass.    
 

Observatör/intervjuare: Kan man åka på något annat sätt? 

 

Pontus: Alltså så som Linus gjorde. Tre människor åker i en bil och sen  

åker tre i en annan och så åker två i en annan.  
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Detta samtal bidrar till att barnet börjar reflektera över andras sätt att lösa problem. Barnet 

kan muntligt återberätta hur kamraten löste problemet. 

 

Sammanfattning av problem 1  

 

Barnen har uppfattat problemets innehåll och använder sig av olika räknesätt för att lösa 

uppgiften och det framkom även att några barn laborerade mellan olika lösningssätt. Det är 

inget barn som har svårigheter med att beskriva antalet föremål och vilka barn/bilar som 

redan är räknande. Ett av barnen parar ihop föremålen med räkneord samt har även förståel-

se för att det sist räknade föremålet som parats ihop med ett räkneord, utgör antalet föremål 

som är räknade. I teckningarna visar det sig att barnen delar lika/olika. Det är endast i en av 

teckningarna som ett av barnen väljer att använda sig av två bilar, medan det framkommer i 

samtal att fler barn reflekterar över denna lösning. Alla barn har räknat med hjälp av de fyra 

räknesätten för att komma fram till sin lösning och det finns olika nivåer mellan barnens 

teckningsillustrationer. Under samtal i grupp kring problemet med ”bilarna” utvidgades pro-

blemets innehåll när barnen fick möjlighet till att reflektera och fler lösningar framkom. 

 

6.2 Problem 2 – Pizzorna 
 

I detta problem ska barnen dela upp fyra pizzor på åtta barn och två fröknar (se bilaga 4).   

 

6.2.1 Variation i barnens sätt att ”dela” 
 

I barnens samtal och bilder kring problemet med pizzorna framkommer även här en varia-

tion i barnens lösningsförslag. Det som beskrivs är hur barnen har uppfattat det matematiska 

innehållet att dela mängden pizza mellan barnen och fröknarna på lite olika sätt. Nedan pre-

senteras olika kategorier. 

 

Barnen tolkar uppgiften som att ”äta” pizza  

 

I denna kategori har barnen tolkat problemets innehåll som att äta pizza och barnen talar om 

hur många som kan äta på varje pizza.  

 
Figur 2.1 Pontus: Jag tänkte såhär… fyra äter på den… och två äter på den…  

och två äter på den… och två äter på den. 
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Pontus har avbildat de fyra pizzorna (se fig.2.1) och valt att räkna ut hur många som kan äta 

på varje pizza. Detta genom att använda sig av räknesättet addition. Pontus har inte fokuse-

rat på att dela upp pizzorna i lika delar utan enbart sett till så att alla barn får äta pizza. Ytter-

ligare en teckning och förklaring som visar samma tillvägagångssätt är teckningen nedan 

(se.fig. 2.2) 

 

 

 
Figur 2.2 Lucas: På första pizzan åt tre på.. den andra pizzan åt tre på…  

den tredje pizzan åt tre på… den fjärde pizzan åt en på och då har alla fått. 

 

Lucas har precis som Pontus ovan valt, i sin munliga förklaring, att inte dela upp pizzorna i 

delar utan bara sett till att alla fått äta av pizzorna. I presentationen använder han sig av räk-

nesättet addition. 

 

Barnen urskiljer inte all informationen i uppgiften 

 

Under denna kategori har barnen urskiljt vissa delar av informationen i problemlösnings-

uppgiften. De har endast delat en pizza och valt att inte ha med de tre övriga pizzorna i sitt 

lösningsförslag.  

 
 

Figur 2.3 Sara: Jag delade en pizza i åtta bitar och då får alla barnen varsin bit. 

 

Sara har inte urskiljt all information i uppgiften utan glömt att lägga till de två fröknarna. 

Hon väljer även att endast använda en pizza och detta framkommer i hennes muntliga för-

klaring där hon har använt sig av räknesättet division. Även Filip (se fig.2.4) har valt att an-

vända sig av endast en pizza i sin lösning men har till skillnad från Sara urskiljt att även två 

fröknar ska ha pizza. 
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Figur 2.4 Filip: En, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta till barnen och två  

till fröknarna. Dom andra pizzorna behövdes inte utan jag delade en pizza  

i tio delar och då blev alla mätta. 

 

Barnen har uppfattat all information i uppgiften 

 

Denna sista kategori visar att barnen har urskiljt informationen i uppgiften. De har delat upp 

hela mängden pizza och har även uppmärksammat att lägga till de två fröknarna.  

 

 

 

Figur 2.5 Karl: jag kom nu på nått annat, tre äter på den och tre äter,  

och två äter på den och två äter på den 

 

Karl har avbildat de fyra pizzorna och har i teckningen delat upp pizzorna i olika delar. I 

hans förklaring berättar han om hur många som kan äta på varje pizza.  

 

 
 

Figur 2.6 Maja: Om barnen ska få två bitar var så delar man en pizza i åtta bitar och  

sedan två pizzor i fyra bitar då blir det sexton bitar och barnen får två bitar var. Den  

sista pizzan delar jag i fyra bitar så att fröknarna också får två bitar var.  
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Även Maja (se fig.2.6) har med all information i sitt lösningsförslag och använder sig av 

räknesättet division i sin muntliga förklaring. Hon strävar efter att alla barn ska få två bitar 

var och delar därför en pizza i åtta bitar och två pizzor i fyra bitar. För att även de två frök-

narna ska få två bitar var delar hon den sista pizzan i två delar.  

 

6.2.2 Samtalet som ett medel för att påvisa variation och lärande  
 

Under denna sista kategori presenteras samtal och diskussioner som bidrar till reflektion. 

Några av barnen använde sig mer av ett matematiskt språk i sin redovisning och det bidrog 

till att andra barn i gruppen hade svårigheter med att förstå resonemanget. Exempelvis då 

Sara redovisade sin lösning: 

 
Sara: Om barnen ska få två bitar var så delar man en pizza i åtta bitar och sedan  

två pizzor i fyra bitar. Då blir det 16 bitar och barnen får två bitar var. Den sista  

pizzan delar jag i fyra bitar så att fröknarna också får två bitar var. 

 

Observatören/intervjuaren: Filip, förstår du hur Sara menar? 

 

Filip: Ja, det blir en pizza för fröknarna att dela på. 

 

Detta resonemang visar att Filip till en viss del har hängt med i Saras lösningsförslag. Det 

som försvårade situationen ytterligare för de andra barnen var att Sara inte tog sin teckning 

till hjälp för att förklara. Det som observerades var att många av barnen använde sin teck-

ning som ett stöd i sin redovisning. Barnen pekade på sin teckning samtidigt som de munt-

ligt förklarade hur de gått tillväga. Det som framkommer är att Sara i sin muntliga förklaring 

använder sig av samma problemlösningsstrategi som Maja i fig.2.6. 

 

Sammanfattning av problem 2 

 

I detta problem har de flesta barn förstått det matematiska innehållet och använder här även 

räknesättet division i sina uträkningar. I enstaka fall har vissa barn inte urskiljt all informa-

tion i problemet och missat att lägga till två fröknar, samt även att använda hela mängden 

pizza. Vissa barn har uppfattat att de ska lägga till två fröknar och har då även använt räkne-

sättet addition. Även detta problem visar att barnen har kontroll över antal föremål som är 

räknade.  

 

6.3 Problem 3 - Klubborna 
 

I denna uppgift ska fröknarna bjuda barnen på klubbor men har bara sju klubbor till åtta 

barn. Barnen får i uppgift att komma på hur fröken ska lösa detta (se bilaga 5). 

 

6.3.1 Variation i barnens sätt att ”dela” 
 

Det framkommer två olika uppfattningar i barnens samtal och bilder om hur problemet kan 

lösas. Antingen väljer barnen att ”lägga till” eller att ”dela”. Nedan presenteras två olika 

beskrivningskategorier utan hierarkisk ordning.  

 

Barnet uppfattar uppgiften som att ”lägga till” 

 

Det är endast ett av barnen som valt att lösa problemet genom att lägga till en klubba och 

denna lösning redovisas under denna kategori. 
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Figur 3.1 Karl: det är en som suger på den stora med lakritssmak ..och så är det en som suger 

på den med polkasmak..och en på lakritssmak och en på polkasmak..och lakrits.. (blir tyst) 

 

Intervjuare/observatör:  hur många klubbor har du ritat? 

 

Karl: en..två..tre..fyra..fem..sex..sju.. (pekar samtidigt på klubborna) 

 

Intervjuare/observatör : om det nu var åtta barn hur vill du göra då? Hur vill du lösa det?  

 

Karl: köpa en till 

 

Karl använder sig av pekräkning i sin muntliga presentation samt parar ihop ett föremål från 

en mängd med ett annat föremål från en annan mängd, dvs. ett barn paras ihop med en klub-

ba. Den räkneprincip Karl använder sig av är ett till ett - principen. Karl tar inte med barnen 

i sin muntliga förklaring utan det är när intervjuaren nämner de åtta barnen som han kommer 

med sin lösning att köpa en till. Genom att intervjuaren nämner de åtta barnen öppnas en 

dimension av variation som i Karls lösning först var stängd. 

 

Barnen uppfattar uppgiften som att ”dela” 
 

Flertalet av barnen har valt att lösa uppgiften genom att dela en av klubborna mellan två 

barn. Eftersom barnens lösningar var så lika så har vi valt att presentera två teckningar under 

denna kategori 

 
 

 

 

Figur 3.2 Lucas: två äter på en… nej… två äter på två, två äter på två,  
två äter på två och två delar på en.  
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I lösningen (se fig.3.2) har barnet urskiljt informationen i uppgiften och använt sig av räkne-

sätten multiplikation och division. Han har kontroll över de räknade föremålen och blandar 

inte ihop med de som inte är räknade. Det som observerades var att han inte använde sig av 

fingrarna för att pekräkna. En teckning som visar en liknande lösning, där barnet har använt 

sig av räknesättet division presenteras är Saras (se fig. 3.3) 

 

 
 

 

Figur 3.3 Sara: Jag delade en klubba i två bitar så att dom fick dela på den sista. 

          

               Maja: Så tänkte jag också. 

 

               Filip: Jag med men jag delade min i 4 bitar 

 

Ytterligare en teckning med en liknande lösning är Pontus (se fig. 3.4) 

  

 

 

 
 

 

Figur 3.4 Pontus: Alltså två fick äta på en..och en fick äta en med jordgubb..och en  

fick äta med polka..och en fick äta med jordgubb..och en fick äta med choklad.. 

och en fick äta med citron ..och en fick äta med lakrits. 

 

I Saras och Pontus muntliga lösningar framkommer det att de använt sig av räknesättet divi-

sion då de väjer att låta två av barnen dela på en av klubborna. Även i samtalet framkommer 

det att  Maja och Filip valt använda sig av division i denna uppgift. 
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6.3.2 Samtalet som ett medel för att påvisa variation och lärande  
 

Slutligen presenteras nedan ett avsnitt med några av barnens samtal och diskussioner som 

bidrog till reflektion. Under samtalet gång framkom det att alla barn ansåg att det var orätt-

vist om någon blev utan en klubba. De har därmed kommit fram till lösningen att två barn 

får dela på en klubba och tycker att detta sätt är mer ”rättvist”. Lucas, Karl och Pontus reso-

nerar så här: 

 

 
Observatören / intervjuaren: Finns det något mer sätt? 

 

Lucas: nej 

 

Karl: Ja, att en inte får nått. 

 

Pontus: Men då blir den skitaledsen. 

 

Karl: Då kommer det så mycket tårar så att det blir en hel sjö.  

 

Lucas: En äter på en, en äter på en, en äter på en, en äter på en, en äter på en, en äter på en och 

två äter på en. För att man ska dela med sig. 

 

 

En annan lösning som Maja, Sara och Filip diskuterade var: 

 
 

Observatören / intervjuaren: Kan man göra på något annat sätt? 

 

Maja: Ja, man kan köpa en till klubba 

 

Sara: Man kan ha en klubba ihop och slicka på den båda två, så behöver man inte dela den.  

 

Filip: Va äckligt! 

 

Sara: Det var faktiskt inte smittotider då. 

 

Sammanfattning av problem 3 

 
I problemet strävar alla barn efter att dela så rättvist som möjligt och de har olika förslag. 

När barnen förklarar hur de tänkt använder de i denna uppgift pekräkning som hjälp och en 

del barn använder sig även av olika räkneprinciper såsom ett till ett principen och principen 

om godtycklig ordning. Ett barn använder sig av ytterligare en variant av pekräkning när 

barnet räknar två åt gången i sin redovisning. Förutom räknesättet division använder sig bar-

nen i detta problem av addition då de väljer att lägga till en klubba så att samtliga barn får 

varsin.  

 

6.4 Kort sammanfattning av resultatet 
 

Barnen har i det stora hela uppfattat uppgifterna och endast i enstaka fall inte urskiljt delar 

av uppgiften. Under tiden barnen ritade sina egna lösningar observerade vi att vissa barn 

kom igång direkt med att rita, medan andra barn satt tysta och började inte rita förrän de 

tagit del av en kamrats lösning. En del barn samtalade om sina lösningsförslag med varandra 

och då observerades att det fanns några barn som inte deltog i samtalet men ändå lyssnade. 

Under observationerna framkom även att barnen har kunnat planera sitt tillvägagångssätt 

och även haft kontroll över sin lösning. I de olika problemen har barnen använt sig av olika 
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räkneprinciper, olika räknesätt och olika tankeredskap. Samtalen och diskussionerna mellan 

barnen har varit mer eller mindre utförliga i de olika grupperna. Några barn delade  med sig 

av sina lösningar och var även öppna för andras lösningar medan vissa barn nöjde sig med 

att endast presentera sin lösning. Det som kan urskiljas är att vissa barn har olika problem-

lösningsmetoder i de olika problemen. Flertalet av barnen använder samma problemlös-

ningsmetod i alla uppgifterna. Ett fåtal av barnen väljer att använda sig av olika räknestrate-

gier i uppgifterna samt använder sig av olika illustreringssätt.  
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7 Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet och metoden i förhållande till den litteratur och teoretiska 

ram som tagits upp i bakgrunden samt i relation till våra egna synpunkter.  

 

7.1 Metoddiskussion 
 

Vi anser att metoden att utforma en räknesaga i PowerPoint och genomföra observationer 

och gruppintervjuer var ett bra val för vår studie. Även valet att genomföra en pilotstudie 

anser vi stärkte studiens validitet, vilket även Kihlström (2006c) ser som betydelsefullt. Me-

toderna gav oss svar på syftet som var att urskilja variation i barnens olika sätt att lösa ma-

tematiska problem samt se om ett ökat lärande gick att urskilja när barn diskuterar sina olika 

lösningar. Genom att använda oss av presentationsprogrammet PowerPoint fick vi barnen 

engagerade och positiva till räknesagan. I inledningen nämnde vi att under vår utbildning 

har kommunikation och reflektion belysts som viktigt i barns lärande. Detta var en anled-

ning till att vi ville genomföra gruppintervjuer för att på så vis se om reflektion och diskus-

sion i problemlösning ökar barns lärande. Vi anser att den kvalitativa intervjun var en givan-

de metod för att få igång samtal och diskussion, vilket Kihlström (2006b) belyste som en 

fördel med denna metod. Dessutom bidrog gruppintervjuerna till att barnen reflekterade och 

tog till sig varandras lösningar. Vid datainsamlingen användes ljudupptagning samt löpande 

protokoll för att öka studiens reliabilitet och tillförlitlighet. Vi håller med Rubinstein Reich 

och Wesén (1986) att dessa tekniker underlättar insamlingen av data. Genom att använda oss 

av ljudupptagning kunde vi lyssna igenom vad barnen sagt efter genomförandet och därmed 

gick ingen information förlorad. Ljudupptagningen möjliggjorde dessutom för oss att obser-

vera barnen under redovisningstillfället vilket styrker validiteten i studien.  Observationerna 

i klassrummet anser vi inte upplevdes som ett störande moment i barnen lösningsprocess. 

Detta eftersom vi höll oss i bakgrunden och lät barnen på egen hand ta sig an uppgifterna. I 

efterhand inser vi att vi hade fått med mer vid observationerna om vi hade använt oss av 

videokamera vid problemlösningssituationerna. Hade vi videofilmat barnen hade vi fått mer 

detaljerad information till vår analys såsom, kroppsspråk och gester. Men vi anser att trots 

dessa faktorer som kan ha påverkat reliabiliteten är ändå validiteten god eftersom vi med 

studien kunnat urskilja variation i barnens olika sätt att lösa de matematiska problemen.  

 

Valet vi gjorde att inte närvara både två vid genomförandet kan enligt vår mening ha gynnat 

datainsamlingen. Vi kände att inget barn var återhållsamt, vilket enligt Doverborg och Pram-

ling Samuelsson (2000) barn kan bli om de inte har en förtroendefull relation till den som 

intervjuar/observerar. Genom att i studiens genomförande ha använt oss av sex barn känner vi att 

materialet har varit hanterbart. Vi håller med Trost (2005) som nämner att för mycket material kan 

bli ohanterligt och även försämra kvalitén. Materialet som samlades in möjliggjorde för oss att 

jämföra barnens bilder med varandra och därmed i vårt resultat placera in dem i olika be-

skrivningskategorier. I vissa beskrivningskategorierna valde vi att dela upp datamaterialet i 

en hierarkisk ordning där vi fann ett tydligt mönster i barnens utsagor.. Medan i andra be-

skrivningskategorier valde vi att presentera barnens uppfattningar utan hierarkisk ordning 

eftersom vi inte fann ett tydligt mönster utan enbart kvalitativa olikheter. Vi håller med 

Kihlström (2006a) att detta är ett bra tillvägagångssätt att använda sig av när dataproduktio-

nen bearbetas. Avslutningsvis anser vi att den litteratur som använts i bakgrunds avsnittet på ett bra 

sätt kan knytas till resultatet och de didaktiska konsekvenserna för vårt kommande arbete som lärare. 
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7.2 Resultatdiskussion 
 

Syftet med studien var att urskilja variation i barnens olika sätt att lösa några divisionspro-

blem. Marton och Booth (2000) samt även Doverborg och Pramling Samuelsson (1999)  

skriver att en viktig faktor i barns lärande inom problemlösning är att de får möta variation 

av olika lösningssätt.  Genom att barnen har fått rita bilder och även fått samtala i smågrup-

per, har de kunnat koppla det matematiska uppgiften till sitt eget språk samt till sitt eget sätt 

att tänka. Eftersom de har fått redovisa sina lösningar i grupp har det skapats möjlighet för 

barnen att se en variation av olika sätt att lösa problemen på. I variationsteorin som vi valt 

att lägga till grund för vårt arbete är ändamålet att ge barn redskap för att lära. Redskapet 

teckning som barnen fick använda sig av i denna studie anser vi har möjliggjort för dem att 

urskilja variation i varandras lösningsförslag. Resultatet visade att några av barnen laborera-

de mellan olika lösningssätt medan vissa barn snabbt kom fram till ett svar och använde sig 

av ett välbekant räknesätt. Barnen använde sig av olika typer av tecken i sina bilder som kan 

kopplas till Doverborgs (1987) fem olika nivåer i barns teckningsillustrationer. De nivåer vi 

har kunnat utläsa i vårt resultat är att en del barn avbildar föremålet, medan andra använder 

sig av streck för att symbolisera föremålen eller använder sig av både talsymboler och av-

bildning. Slutligen har vi även kunnat urskilja att enstaka barn använder sig enbart av tal-

symboler. Dessa nivåer har vi i vårt resultat av ”bilarna” valt att presentera utifrån en hierar-

kisk ordning.  

 

En frågeställning vi hade var om vi kunde urskilja ett ökat lärande när barn fick möjlighet 

till att samtala och diskutera om sina olika lösningar. Ytterligare en frågeställning var om det 

går att urskilja om barnen reflekterar kring sina kamraters lösningar. Resultatet visar att 

samtalet i många fall hjälpte barnen till att komma fram till fler lösningar och även hjälpte 

barnen att ta del av varandras lösningar. Barnen använde sig av sitt egna språk och i vissa 

fall använde de sig av det matematiska språket. Detta eftersom de tilläts att se problemet 

utifrån sina egna erfarenheter som Doverborg och Pramling (1995) anser är meningsfullt. 

Precis som Lindqvist (2003) anser vi att det är av stor betydelse för barns lärande att de tror 

på sin egen förmåga. När vi genomförde gruppintervjuerna med barnen, märkte vi att barnen 

successivt började ta för sig mer och mer och detta kan bero på att de blev mer trygga i pro-

blemlösningssituationerna. Detta kan ha berott på att barnen förstod att det inte bara fanns 

ett rätt svar utan många olika lösningar, vilket enligt Malmer (1990) inte är så vanligt. Fler-

talet av barnen använde sig av sin teckning som ett stöd i redovisningen och detta kan ha 

hjälpt barnen att uttrycka sin lösning muntligt samt att det kan ha underlättat förståelsen för 

de andra barnen. Teckningen bidrog till att barnen i sin lösningspresentation även kunde 

använda sig av pekräkning. Det fanns även barn som inte använde sig av fingrarna i sin re-

dovisning och detta kan enligt Solem och Reikerås (2004) bero på att vissa barn använder 

sig av blicken för att räkna. Vi tolkar att vissa barn i denna studien kan ha använt sig av det-

ta tankeredskap under sin presentation.  

 

Ytterligare en frågeställning som vår studie grundar sig på är att ta reda på vilka olika lös-

ningssätt barnen beskriver i sina lösningsförslag. Resultatet av studien antyder att barnen 

fann det naturligt att använda sig av räknesättet division i flertalet av problemen men även 

andra räknesätt. Detta stämmer överens med Malmers (1990) syn på att barn tidigt möter 

räknesättet division i naturliga sammanhang och därmed upplevs inte räknesättet som ona-

turligt för barnen att använda sig av. Enligt Malmer är division det svåraste av de fyra räkne-

sätten och det som införs sist i den formella matematikundervisningen. Detta ställer vi oss 

precis som Malmer frågande  till. Varför införs inte detta räknesätt tidigare eftersom det är 

ett naturligt räknesätt för barnen? Det visar sig att barnen i sina lösningar använt sig av alla 

de fyra räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division trots att det var divi-
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sion vi inriktat uppgifterna på. Detta kan bero på att barnen inte ser räknesätten som skilda 

från varandra utan som en helhet och arbetar då efter den metod som Malmer (1990) kallar 

för den monografiska metoden. Enligt författaren är division det reversibla räknesättet till 

multiplikation som även stämmer överens med vår undersökning. Men det som även har 

visat sig i vår studie är att barnen använder addition för att lösa en divisionsuppgift. Författa-

ren nämner vidare att det finns två tankegångar inom division som är likadelning och inne-

hållsberäkning. I flertalet av problemlösningarna använde sig barnen av likadelning, de strä-

vade efter att dela upp mängden i lika stora delar. Barnen strävade även efter att dela lika i 

Ahlbergs (1994) studie. Det var endast i problemet med ”klubborna” som det framkom en 

viss strävan mot likadelning, genom lösningen att lägga till en klubba så att varje barn får en 

lika stor del. Anledningen till detta kan vara att barnen i undersökningen strävar efter att det 

ska vara rättvist.  

 

I resultatet framkom det att barnen har haft kontroll över sin lösning och  kunnat planera sitt 

tillvägagångssätt. Det visar även att de använder sig av både informella och formella kun-

skaper, dvs. att de relaterar till tidigare erfarenheter samt även till de kunskaper de tagit till 

sig genom skolans formella undervisning. Dessa tidigare kunskaper kan även ha varit sty-

rande i barnets lösningsprocess. Enligt vår uppfattning hade flertalet av barnen en positiv 

attityd till uppgifterna och de visade intresse, engagemang och motivation när de tog sig an 

räknesagans olika problem. Detta kan bero på att barnen har fått möta problemen utifrån de 

utvecklingspedagogiska begreppen göra, veta och förstå (Pramling, 1983). Dessa tre kon-

kreta handlingar kan ha bidragit till att problemen inte blivit alltför abstrakta för barnen. I 

vårt resultat framkommer det att en del barn har påverkats av andra barns lösningar och även 

tvärtom.  Enligt Lester (1988) finns det olika faktorer som kan påverka problemlösnings-

förmågan och dessa är: kunskapande och användning, kontroll, uppfattningar av matematik, 

affekter och sociokulturella sammanhang. Dessa faktorer menar Lester tar tid att utveckla 

men vi kan i vårt resultat utläsa att barnen som deltagit i studien är på god väg i sin utveck-

ling av problemlösningsförmågan. För att barnen ska fortsätta att utveckla denna förmåga 

krävs det att de får möjlighet till att lösa många problem samt en stor variation av olika pro-

blem där det är processen som är i fokus. För att utveckla det logiska tänkandet och en för-

ståelse krävs det enligt Malmer (1990) att uppgifterna som barnen får möta inte enbart är 

inriktade på ett rätt eller fel svar. I resultatet av vår undersökning visade det sig att vissa 

barn inte var öppna för olika lösningar vilket kan bero på att barnen är styrda av att det en-

dast ska finnas ett rätt svar. Genom att barnen först fick sitta enskilt och rita sin lösning fick 

de praktiskt möjlighet till att undersöka problemet för att sedan genom gemensamt samtal få 

beskriva sin lösning muntligt. Dessa två steg i lösningsprocessen kan kopplas till Malmers 

lösningsnivåer ”göra – pröva” och ”tänka – tala”.    

 

Under studiens gång har vi tagit del av Martons, Runessons och Tsuis (2004) tankar kring 

lärande objektet som vi har funnit mycket intressanta. Vårt resultat anser vi tydligt kan 

kopplas till deras tre olika perspektiv på lärandeobjektet som är det intentionella -, det iscen-

satta – och det erfarna lärandeobjektet. Det intentionella lärandeobjektet som vi hade i vår 

studie var att se olika sätt att lösa ett divisonsproblem men också att utveckla barns kunnan-

de kring räknesättet division. Därför formulerade vi problemen inriktade på ”delning” i både 

text och bild. I räknesagan stod det att  ”rita på pappret du har fått hur de 8 barnen kan delas 

upp i de 3 bilarna”. Det iscensatta lärandeobjektet blev däremot att barnen mestadels använ-

de sig av räknesättet addition för att lösa uppgifterna fast att möjligheten att använda räkne-

sättet division fanns.  Det erfarna lärandeobjektet skilde mellan barnen och det vi kan se är 

att barnen har fokuserat på olika delar på problemet. I problemet ”pizzorna” kan vi utifrån 

resultatet utläsa att barnen tolkat problemet på två skilda sätt och har därmed tillägnat sig 

olika kunskaper.   
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Vi menar, precis som Kilborn (1997), att det är betydelsefullt för barns matematiska utveck-

ling att lärare känner till räknandets grunder. Detta för att kunna möta alla barn utifrån den 

matematiska utvecklingsnivå de befinner sig på. Det vi har uppmärksammat i resultatet är att 

många av barnen använder sig av ett till ett  - principen då de möter en delningssituation 

såsom problemet ”klubborna”. Solem och Reikerås (2004) benämner detta tillvägagångssätt 

som sammanparning och att detta är den första delningsmetod som barn använder sig av. 

Samtliga barn i undersökningen har haft kontroll på antal föremål i uppgiften samt även vil-

ka som redan är räknade. Ett barn skilde sig från de övriga barnen genom att para ihop fö-

remål med räkneord. Barnet använde sig enbart av siffror och genom att para ihop det sist 

räknade föremålet med ett räkneord utgjorde det antal föremål.  

 

7.3 Didaktiska konsekvenser  
 

Vi har utifrån studien fått nya insikter om viktiga faktorer som kan underlätta matematikun-

dervisningen och dessa kommer vi i detta avsnitt att belysa.  

 

 I undervisningen måste det ges utrymme för samtal och reflektion. Den ska också 

knyta an till autentiska situationer som är kopplade till barns erfarenheter och vardag. 

Detta eftersom det i kursplanen för matematik (Skolverket, 2000) står att barn ska 

utveckla sin förmåga till att kommunicera och resonera med matematikens språk, för 

att kunna klara sig i vardagen.  

 

 Vi anser att undervisningen ska använda sig av ett konkret arbetssätt, i vilket barnen 

först får göra, sedan veta och slutligen förstå. Detta för att det kan bidra till att barnet 

känner glädje och lust inför matematikämnet, vilket även Skolverket (2003) tar upp.  

Solem och Reikerås (2004) poängterar att skolans matematik måste kopplas till barns 

logiska tänkande.  En enformig matematikundervisning kan leda till att barn tappar 

lust och glädje inför ämnet. Sådan undervisning kan även leda till mekaniskt räknan-

de istället för logiskt tänkande. Enligt vår mening måste det ges utrymme för varia-

tion i undervisning, där barnen tillägnar sig de formella kunskaperna genom olika 

konkreta arbetssätt. Detta kan i sin tur leda till att barnen utvecklar en djupare förstå-

else för sina uträkningar.  
 

 I arbetssättet med problemlösning är det viktigt att tänka på att barn får möta uppgif-

ter med öppna svar där det finns många olika lösningar. Detta för att undvika att barn 

utvecklar ångest inför det matematiska ämnet. Enligt Ahlberg (1995) finns det en 

risk att barnet tappar tilltro till sin egen förmåga och  att självförtroendet påverkas 

negativt om barnet möter för många motgångar.   

 

 För att läraren ska kunna möta alla barn utifrån den matematiska utvecklingsnivå de 

befinner sig på måste läraren känna till räknandets grunder. Detta för att stimulera 

barnens matematiska lärande samt även underlätta utformandet av  uppgifter som 

passar barnens behov och förutsättningar. Detta är även något som poängteras av 

Kilborn (1997) 

 Barn måste tidigt få möta många problemlösningsuppgifter för att de ska bli fram-

gångsrika problemlösare. Lärarens inställning och engagemang till problemlösning 

är avgörande för att få barnen till att förstå hur viktigt det är med problemlösning. 

Det är framförallt lärarens ord och handling som bidrar till barnets syn på matema-

tikämnet menar Lester (1988). Författaren poängterar även att problemlösningsför-

mågan tar lång tid att utveckla. 
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 Vi anser att barn ska tillägna sig kunskaper om de fyra olika räknesätten på ett natur-

ligt sätt. Detta bör göras genom att tillämpa den monografiska metoden i undervis-

ningen, vilket även Malmer (1990) poängterar. Detta eftersom barnen arbetar med de 

fyra räknesätten samtidigt i denna metod och ser dem som en helhet. 
 

 Barn måste få möjlighet att reflektera över matematiska problem utifrån olika per-

spektiv. Genom att barn får använda sig av tankeredskap, såsom bild eller att rita får 

de hjälp med att uttrycka sina tankar muntligt. Detta bidrar till en utökad förståelse 

samt en utökad matematiska kompetens (jmf. Ahlberg, 1994). 
 

 Ett arbetsätt innehållande redovisningar av olika sätt att lösa ett matematiska pro-

blem, där samtal och diskussion är i fokus, kan leda till att barn reflekterar över sina 

egna tankegångar. Vi anser precis som Ahlberg (1995) att samtal och diskussioner 

ska vara en självklar del i matematikundervisningen, för att kunna utveckla de befint-

liga kunskaperna. Barns problemlösningsförmåga gynnas i sampel med andra männi-

skor där möjlighet ges till att påverka men även påverkas av andra. Detta belyser 

även Lester (1988) som betydelsefulla för problemlösningsförmågan.   
 

 I en problemlösningsaktivitet är det själva problemlösningsprocessen som ska vara i 

fokus och inte det slutgiltiga svaret. Självklart är det viktigt för barns självförtroende 

att komma fram till ett rätt svar, men läraren måste se till så att inte lösningsproces-

sen kommer i skymundan. Det finns vissa nivåer i en lösningsprocess som kan fun-

gera som ett bra stöd när läraren planerar problemlösningsaktiviteter. Dessa är att 

barnet först måste få lösa problemet praktiskt, för att därefter få beskriva sin lösning 

muntligt. När barnet slutligen behärskar den muntliga formuleringen av sin lösning 

är barnet redo för att övergå till en skriftlig formell redovisning. Det är  Malmers 

(1990) tre olika lösningsnivåer som har inspirerat oss.  
 

7.4 Kort sammanfattning 
 

Inledningsvis ställde vi oss frågande till varför elever idag har sådana märkbara kunskaps-

brister inom matematikämnet. Efter att ha tagit del av olika forskares åsikter och syn på ma-

tematikundervisningen ser vi att det är i pedagogiken som problemet ligger. Barnen saknar 

förståelse, motivation och de upplever inte ämnet som lustfyllt och användbart. Som vi ser 

det ligger inte det största problemet i förskoleklass utan barnen möter här en variation i ma-

tematikämnet i meningsfulla sammanhang. Det är i barnens fortsatta skolgång som matema-

tiken blir alltmer abstrakt och regelstyrd. Det som vi anser skulle kunna förbättra barns ma-

tematikkunskaper är att det redan i förskoleklass ges möjlighet att utveckla det matematiska 

språket, tänkandet och lärandet. Barn lär i samspel med andra och det är här som vi kan ge 

barnen verktygen till reflektion och få dem till att sätta ord på sina tankar. När det gäller de 

bristande kunskaperna om de fyra räknesätten så anser vi att läraren måste arbeta med dem 

som en helhet och inte var för sig. Vi anser att problemlösning är ett ypperlig arbetsmetod 

att använda sig av eftersom det erbjuder många olika infallsvinklar och lösningar. Barnen får 

fritt laborera, använda tankeredskap, samtala i grupp, reflektera, arbeta enskilt och allt detta i 

ett lustfyllt och meningsfullt sammanhang.   

 

7.5 Fortsatt forskning 
 

Förslag på fortsatt forskning skulle kunna vara att följa två förskoleklasser upp till årskurs 

tre. En förskoleklass där det medvetet arbetas mycket med problemlösning, innehållande de 

fyra räknesätten och en förskoleklass med mer traditionell matematikundervisning, där bar-
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nen arbetar mycket utifrån en matematikbok. Detta för att slutligen kunna jämföra klassernas 

resultat i de nationella proven i årskurs tre.  

 

Tack 
 

Vi vill framföra ett stort tack till alla som stöttat och hjälpt oss, utan er hade inte studien 

varit genomförbar.  
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Bilaga 1 
Hej! 

 
Vi är två studenter som läser sista terminen på lärarprogrammet med inriktning mot de yngre 

åldrarna på Högskolan i Borås. Under höstterminen kommer vi att göra vår praktik i den 

förskoleklass som Ert barn går i. 

 

Under denna termin ska vi skriva vårt examensarbete och vi har då valt att fokusera på barn 

och matematik. Det vi vill studera är barns samtal med varandra då de gemensamt i en grupp 

löser ett matematiskt problem. Det vi med resultatets hjälp vill få fram är hur vi i vårt kom-

mande arbete kan arbeta med matematik i barngruppen. 

 

För att vi ska kunna genomföra vår undersökning så behöver vi observera och intervjua barn 

då de tillsammans löser matematiska problem. Därför ber vi Er att fylla i talongen nedan om 

ni samtycker till att vi observerar och intervjuar Ert barn. Vi vill även informera Er om att de 

resultat som vi får fram endast kommer att användas i vår undersökning och att vi inte 

kommer att ha med skolans eller Ert barns namn. 

 

Vid frågor kontakta oss: 

 
Martina Anter: 0708-124879 

Josefine Heimroth: 0702-882002 

 
Med vänliga hälsningar 

Martina och Josefine 

 

Lämna talongen till Ert barns lärare snarast eller senast fredagen den 9 oktober  

 

 

 

                

                 Ja, vi samtycker till att ni får intervjua och observera vårt barn. 

 

 

                 

                 Nej, vi samtycker inte. 

 

Barnets namn:_______________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:_________________________________________ 
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Bilaga 2 
 

 

Intervjufrågor   
 

 Förklara för varandra hur ni har löst problemet? Hur löste du problemet?  

 

 Om ni tittar på varandras teckningar, kan ni se någon skillnad? 

 

 Vilka fler lösningar kan ni tillsammans komma på? / kan ni tänka ut nått mer sätt? 
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Bilaga 3 
 

   Räknesagan, Problem 1 ”Bilarna” 
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Bilaga 4 
 

   Räknesagan, Problem 2 ”Pizzorna” 
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 Bilaga 5 
 

   Räknesagan, Problem 3 ”Klubborna” 
 



   

1 

 


