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Sammanfattning: Syftet med det här examensarbetet är att undersöka hur barn i 

femårsåldern tänker när de löser problem med öppna svar. För att kunna ta reda på detta har 

barnen fått lösa fem olika problem. Sju barn har medverkat i studien. Frågorna är ställda i 

form av en intervju med två barn åt gången. Det som kommit fram i studien är att barnen 

tänker olika utifrån sina erfarenheter och att de gärna tittar på sin kamrat när de löser 

uppgifter. De har också haft svårt att förklara hur de har tänkt. En viktig slutsats är att det är 

viktigt att fråga barn hur de tänker för att förstå hur de menar. Likaså att barn lättare löser 

problem när de får ha konkret material att arbeta med.  
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1 INLEDNING 
Jag har valt att skriva om problemlösning och hur barn löser problem, då jag tycker att 

matematik är ett viktigt ämne som bör tas upp mer redan i förskolan. Just problemlösning är 

enligt Magne (2002) en inkörsport till matematikens struktur. Problemlösning kan vara så 

olika från individ till individ och det som ses som ett problem för ett barn kan vara ren 

rutinuppgift för ett annat. Något som är ett problem idag behöver inte vara det imorgon 

(Wallby, 2000). Jag vill veta hur barn tänker så därför har jag gjort en studie med barn då de 

får lösa fem olika problem med öppna lösningar som jag skrivit med inspiration från Ahlberg 

(1992, 1994, 1995). Det är inte fokus på vad de svarar utan hur de tänker när de svarar. I dessa 

problem finns inga rätt och fel utan barnen har fått tänka ut själva hur de ska lösa problemen. 

Syftet med arbetet är således att se hur barn tänker när de löser olika problem med ej givna 

svar. 

 

1.1 Bakgrund 

I läroplanen för förskolan står det som mål att barnen ska utveckla sin förståelse för 

matematik. Det står också att barns förmåga till symboliskt tänkande och förmåga att lösa 

problem ska stimuleras genom lek och det lustfyllda lärandets olika former. I läroplanen står 

också att barns behov av att få reflektera över och dela sina tankar om livsfrågor med andra 

ska stödjas. Barn ska ges möjligheter att bilda egna uppfattningar och göra egna val utifrån 

sina förutsättningar. De ska utveckla sin förmåga att kommunicera med andra och att uttrycka 

sina tankar. (Lpfö 98) 

 

1.2 Litteraturgenomgång 

Barns inträde i matematikens värld börjar inte i och med den formella undervisningen i skolan 

utan den börjar mycket tidigare än så. Den byggs upp genom barns samspel med föremål och 

människor i vardagslivet. Redan väldigt små barn upplever matematik i omvärlden genom de 

fysiska och språkliga aktiviteter de utför när de stöter på problem i vardagslivet. Under 

uppväxttiden utvecklas deras matematiska förståelse då de både kommer i kontakt med tal och 

räkning genom sin omvärld. I förskolan lär barnen sig genom den fria leken, medan de i 

skolan ska lära sig genom formellt lärande och undervisning. Det är heller inte meningen att 

förskolebarnen ska ha undervisning i samma form som skolan, men då undervisning betyder 

att påverka andra människor i syftet att lära sig något nytt så kan undervisning i förskolan 

vara att förskolläraren tillsammans med barnen problematiserar omvärlden genom att fånga 

deras tankar och idéer. De kan skapa inlärningssituationer där barnen får möjlighet att 

upptäcka och göra nya erfarenheter.(Ahlberg, 1994). 

 

Matematiskt lärande betyder: 

- Att upptäcka tankeprinciper, det som oftast kallas att förstå 

- Att använda dessa tankeprinciper för att lära sig lösa problem och att öva 

matematik 

(Magne, 2002:9)  

Både Paul Vaderlind och Richard Bøgvad som är matematiker anser att det viktiga inom 

matematiken är att kunna tänka. Bøgvad säger att matematik är en intellektuell verksamhet 

där man får träna förmågan att tänka, reflektera och göra antaganden. (Gottberg och 

Rundgren, 2006) 



 2 

 

Doverborg och Pramling (1995) har sagt att barn tänker olika beroende på tidigare 

erfarenheter och upplevelser, men det räcker inte bara med erfarenheter utan barnens egna 

aktiva engagemang betyder mycket om de ska lära sig något nytt. Likaså miljön betyder 

mycket. Om barnen inte vistas i en miljö där det erbjuds tankemässiga utmaningar så är det 

risk att barnen stannar i sin utveckling. De säger också att det är skillnad på hur barn och 

vuxna tänker. Vi vuxna kan inte säga åt barnen hur de ska tänka men vi kan ställa dem inför 

utmanande problem där de från sina tidigare erfarenheter och upptäckter kan finna nya och 

mer avancerade lösningar för att utveckla deras tankeverksamhet. Malmer (1992) i sin tur 

menar att barn tänker förbluffande logiskt, men att vi vuxna ofta inte tar oss tid att sätta oss in 

i hur de tänker och därmed förstår vi inte varför vi får de svar vi får från dem. Genom att fråga 

barnen hur de tänkt så kan svaren bli logiska även för oss. Dahl och Rundgren (2004) påstår 

att det är minst lika viktigt att kunna tänka logiskt i matematik som det är att kunna räkna. Ett 

av Elisabet Doverborgs bästa tips är att vi ska samtala med och ställa frågor till barnen. Vi 

behöver ta reda på hur barnet tänker när de löser en uppgift. Det är viktigt att ställa följdfrågor 

utefter de svar vi fått. Det är enligt henne lätt att tolka barnet fel och att missa att de tänkt så 

mycket mer än vad barnet visat (Gottberg och Rundgren 2006). 

 

Att som barn muntligt få berätta saker berikar deras ordförråd och utvecklar deras 

tankestrukturer. När barnen börjar formulera sina tankar i ord så blir de också medvetna om 

hur de tänker. De reflekterar och ser sammanhang och drar egna slutsatser av sitt tänkande. 

Det leder också till att barnen får mer kunskap och gör att de lär sig mer. (Kronqvist och 

Malmer, 1993)  

 

 

1.2.1 Vad är problemlösning 
Enligt Magne (2002) så är det inte helt självklart vad problemlösning är, men i viss mening 

ska det betyda att kunna resonera logiskt med hjälp av språkets tankekraft. Enligt honom så 

hör nämligen språket och problemlösningen ihop då språkets logiska användning har stor 

betydelse i matematiken.  Även Ahlberg (1992) säger att uppfattningarna om vad 

problemlösning är skiftar, men hon säger också att det oftast menas sådana uppgifter där det 

inte är uppenbart för barnet hur de ska gå tillväga för att lösa uppgiften.  Detta är också Ulin 

(1996) inne på då han säger att en problemlösningssituation uppstår först då man inte har en 

aning om hur man ska lösa en uppgift som man precis har fått.  

Barn i förskolan kan ofta lösa problem men de har ännu inte lärt sig räkneoperationen med 

skriftliga matematiska symboler, därför är det skillnad mellan att lösa matematiska problem i 

vardagslivet och att lösa de skrivna matematiska uppgifter som finns i skolan (Wallby, 2000). 

Enligt Magne (2002) så måste barn börja matematikinlärningen med vardagsproblem utifrån 

sin egen verklighetsuppfattning. Malmer (1990) säger att problemlösning kan anses som svårt 

då språket har en viktig funktion i problemen. Barn kan ha svårt för att tolka innehållet i 

texten och missar därför information som är nödvändig för lösningen.  

 

Problemlösning är viktigt då man utvecklar tankar, får nya idéer, analyserar, planerar och 

upptäcker samband. Att lösa problem ger också ökad kreativitet och tålamod. Man förfinar sitt 

logiska tänkande och förbereder sig för att klara situationer i livet. Att lösa problem stärker 

också individens självförtroende. (Ahlström, 1996) 

 

Tankeprocesser i problemlösning enligt Lester. 

1. Förstå/ formulera frågan i problemet/situationen. 

2. Förstå villkoren och variablerna i problemet. 
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3. Välja/finna data som behövs för att lösa problemet. 

4. Formulera delproblem och välja lämpliga lösningsstrategier. 

5. Använda lösningsstrategi korrekt och nå delmål. 

6. Ge svar i termer av de data som ges i problemet. 

7. Värdera rimligheten i svaret. 

8. Göra lämpliga generaliseringar. 

(Ahlström, 1996:89) 

 

 

1.2.2 Öppna problem 
För att utveckla barns tankar så tycker Dahl och Rundgren att det alltid är kul och utmanande 

med så öppna frågor som möjligt. Med öppna frågor menas sådana där svaret beror på hur 

man varierar förutsättningarna. Öppna frågor lär barnen att tänka matematiskt och få dem att 

tro på sitt eget tänkande. Då det finns många olika svar på öppna frågor så lär sig barn att 

argumentera för sina lösningar, de kan först försöka lösa dem själva och sedan diskutera med 

varandra i grupp, då ser man tydligare att det finns fler sätt att tänka på än sitt eget. Att arbeta 

i grupp gör att barnen måste berätta utförligt hur de tänker, det gör att barnen får känna sig 

engagerade medan de får tänka självständigt och de får känna att deras arbete är viktigt (Dahl 

och Rundgren, 2004). Ljungblad (2001) säger att när barn löser problem ihop så är det mer 

utvecklande ifall barnen har många olika tankegångar om hur ett problem ska lösas. Man får 

öva upp förmågan att lyssna på andra och öva sig att sätta sig in i någon annans tankar. 

Ahlberg (1995) påstår att det är mycket svårare för barn att lösa problem med öppna utsagor.  

 

I Ahlbergs (1994) studie får barnen tänka ut sin egen lösning. Därefter lyssna på när deras 

kamrater berättar om hur de har löst problemet och sedan redogöra för sin egen lösning. Detta 

ställer stora krav på barnen då de ska komma ihåg och stå fast vid sina egna tankar samtidigt 

som de lyssnar på de andra barnens. Men enligt Ahlberg så klarar barnen detta förvånansvärt 

bra.  

 

1.2.3 Rita bilder samt använda material vid problemlösning 
Ahlberg (1994) vill att barnen ska förknippa det matematiska språket med sitt eget. Därför får 

de tala, lyssna, rita bilder och räkna när de löser problem. Avsikten med att göra på det här 

sättet är att barnen får olika perspektiv på sina problem. När barnen får olika perspektiv på 

problemen så ökar förståelsen. Enligt Ingrid Olsson i Wallby (2000)  har barn ofta nytta av 

ritandet då det blir ett stöd i deras tänkande. Ahlberg (1994) säger att det är bra för barnen att 

rita vid problemlösning eftersom det utvecklar deras förståelse för symbolspråket när de 

skapar egna symboler. Kronqvist och Malmer (1993) menar att rita bilder är ett sätt för barn 

att uttrycka sina tankar och upplevelser. I Ahlbergs (1994) studie så kommer hon fram till att 

barnen inte använder sig utav det de har ritat som hjälpmedel till en början då de inte är vana 

att lösa problem på det sättet. De använder sig utav sina fingrar eller med hjälp av andra 

föremål när de löser problemen. Barnen gör så som de är vana att göra tills de upptäcker att 

bilden kan vara en hjälp vid problemlösningen. Det är enligt Ahlberg också vanligt att barnen 

skriver siffror på sina bilder när de löser problemen. 

 

Tillgång till material har visat sig ha en positiv inverkan på problemlösningsförmågan enligt 

Ahlberg (1992) Flera författare säger också att det är bra för barn att få använda sig av 

material som hjälpmedel i matematik. Magne (2002) är en av dem.  
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1.2.4 Tidigare studier 
Ahlberg (1994) har i sin rapport använt sig utav ett problem som handlar om bullbakning. 

Denna har jag valt att använda mig av i min studie också. Därför tänker jag berätta lite om vad 

hon kommit fram till i sin studie. Problemet låter såhär:  

 

”Per och mamma har bakat bullar. De ska lägga bullarna i frysen. De stoppar 

därför ner bullarna i plastpåsar. Hur många bullar ska de lägga i varje påse?” 

(Ahlberg, 1994:161) 

 

Några få av barnen lägger bullarna i samma påse. Det är vanligt med ett jämt antal bullar. 

Ganska många av barnen delar upp bullarna i olika påsar med samma antal bullar i alla påsar. 

Det finns också de som lägger olika antal bullar i de olika påsarna. Även barnens beräkningar 

är olika beroende på hur många påsar och bullar det är. Ett exempel på barn som delar lika är 

ett av barnen som har tolv bullar. Barnet lägger sex bullar var i två påsar. Av barnen som 

delar olika antal bullar i påsarna finns stor variation i lösningsförslagen. Ett av barnen tyckte 

att de skulle delas tre i en påse och sex i en, tillsammans skulle det bli nio bullar. Det finns en 

mängd olika sätt som barnen löser uppgiften på. Några barn uppskattar ett numeriskt svar utan 

att göra beräkningar, andra barn uppskattar ett numeriskt tal och gör dessutom beräkningar. 

De barn som både uppskattar ett tal och gör beräkningar uppskattar oftast mindre tal och 

jämna 10-tal. Några få barn gör mycket komplicerade uträkningar med hjälp av sina bilder. 

Några barn ritar påsarna först men de flesta ritar bullarna innan de ritar påsar (Ahlberg, 1994). 

 

Ett annat av Ahlbergs (1994) problem handlar om att sälja sex stycken blommor och barnen 

ska uppskatta vad de ska ta betalt för varje blomma. Det finns enligt henne två sätt att lösa 

problemet. Endera uppskattar de bara ett tal eller så uppskattar de men gör även uträkningar. 

De flesta av 6-åringarna i studien uppskattar bara ett pris utan att utföra beräkningar. Några 

utgår från sina egna erfarenheter och t.ex. säger att de ska kosta 100 kr eftersom det var vad 

det kostade när mamma köpte blommor sist. Men vanligast var att de uppskattade vad en 

blomma ska kosta, vilket oftast blev ett jämt 10-tal. För det mesta blev det samma pris för alla 

blommor men några barn väljer att sätta olika pris på blommorna utifrån blommans storlek 

och utseende. När barnen både uppskattar och gör beräkningar är det vanligast att blommorna 

kostar en krona styck och att det allt som allt blir sex kronor. Det förekom också större tal och 

då tog de oftast hjälp av sin bild när de räknade.  

 

I Ahlbergs (1994) studie visar det sig att barn har stor erfarenhet av att dela lika. De delar 

mycket i vardagssituationer både hemma och i förskolan. Utifrån barnens erfarenhetsvärld så 

verkar dela vara detsamma som att fördela rättvist. I ett av hennes problem som handlar om 

att dela ett udda antal stenar mellan två barn så är det ytterst få av barnen som fördelar 

stenarna ojämnt. De löser problemet genom att de får ha alla stenarna tillsammans eller att de 

slänger bort stenarna eller att de får ett jämt antal var och ger bort en sten. Ett barn sa också 

att de skulle krossa den sista stenen så det blir två halvor för att de skulle få lika många. 

 

1.3 Frågeställningar och syfte 

Eftersom syftet med min undersökning är att förstå hur barn tänker när de löser problem med 

öppna svar så följer här mina frågeställningar: 

 

1) Hur förstår de barn jag frågat dessa problem? 

2) Hur tänker dessa barn när de löser problemen? 
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2 METOD 
I detta metodavsnitt har jag beskrivit hur jag gått tillväga när jag utfört min undersökning. Här 

har jag också skrivit vilka problem jag använt mig av och varför.  

 

2.1 Urval problem 

Det första jag gjorde var att skriva ner fem olika problem med öppna lösningar som jag vill 

testa på barn. Då jag vill att barnen ska kunna relatera till problemen så har jag valt att ha två 

barn som huvudpersoner i alla fem problemen. Jag har utgått ifrån Ahlbergs rapporter samt 

avhandling när jag valt ut problem. Ahlberg (1994) låter barnen lösa olika slags problem. I de 

första problemen ska barnen inte använda matematik medan i de resterande så kan de använda 

matematik och beräkna ett svar. Jag har därför valt att göra lika som Ahlberg när jag skrivit 

frågorna. Problem ett och två är lite längre historier utan aritmetiskt innehåll medan problem 

tre till fem är lite kortare där antalsuppfattning och beskattning har en stor roll. Problem tre är 

tagen rakt av från Ahlberg (1994). Det är bara namnen som är bytta för att passa in med de 

andra problemen. De andra är skrivna av mig men med inspiration från Ahlberg. Problem 

nummer fem innehåller division. 

 

Problem 1  

Vilgot och Vilja är på stranden. De har åkt bil jättelångt för att ta sig dit. Det är 

varmt ute och Vilgot vill springa i och bada på en gång. Vilja är däremot hungrig 

så hon vill börja fika på alla bullarna och saften som pappa och mamma packat 

ner. Mamma, pappa och Vilja sitter och tittar på när Vilgot springer i för att bada. 

Han plaskar och stänker vatten omkring sig. Plötsligt hör de ett skrik nerifrån 

vattnet. Vilgot kommer uppspringandes haltande med tårar nerför kinderna. Aj, min 

fot, snyftade han. Vad tror ni har hänt? 

 

Problem 2 

Vilja är på förskolan en dag. Det är soligt ute och alla barnen ska klä på sig och gå 

ut. Men först måste de städa. Alla klossar ska i lådan och både bilar och dockor har 

sina bestämda platser där de ska ligga. Barnen skyndar sig att plocka ihop så att 

det är alldeles rent på golvet innan de går ut. När de är ute börjar Vilja och de 

andra barnen leka kurragömma och de leker så bra att de nästan glömmer bort att 

det snart är lunch. Fröknarna ropar att det är dags att gå in och alla barn följer 

med in och klär av sig jackorna. När de kommer in i lekhallen så ser de att alla 

leksaker ligger på golvet. Meh.. Vad konstigt vem har gjort det här? Säger barnen. 

 

Problem 3 

Vilgot och mamma har bakat bullar. De ska lägga bullarna i frysen. De stoppar 

därför ner bullarna i plastpåsar. Hur många bullar ska de lägga i varje påse? 

 

Problem 4 

Vilja och pappa ska sälja blombuketter som de plockat för att ha råd med en ny 

cykel till Vilja. Hur mycket ska de ta betalt för varje blombukett? 

 

Problem 5 

Mamma och pappa har varit på affären och handlat godis till sig själva och till 

Vilgot och lillasyster Vilja. Det blev tio godisar. Hur tycker du att de ska dela? 

 



 6 

2.2 Urval barn 

Undersökningen är gjord på en förskola där både barn och vuxna är bekanta för mig då det 

underlättar när man ska intervjua barnen för att få veta hur de tänker.  Om ett barn inte känner 

sig trygg i intervjuarens närvaro kan det leda till minskad validitet. Jag valde att testa 

problemen på femåringar då de är de äldsta barnen på förskolan. Problemen kan vara svåra för 

de yngre barnen. Ahlbergs studie är gjord i 6-årsverksamhet och eftersom det bara är fem 

månader kvar tills dessa barn börjar i förskoleklass så tyckte jag att det skulle vara intressant 

att se hur de här barnen tänker nu. Eftersom tillåtelse från föräldrar behövs så är det utefter 

detta urval av barn är gjorda. Ytterligare en faktor är vilka barn som har varit närvarande vid 

de tillfällen då jag kommit dit. Sju barn har medverkat i studien och barnen är också 

tillfrågade om de vill medverka, då ett examensarbete ska bygga på respekt för de människor 

som deltar (Johansson och Svedner, 1998). Det var inget av barnen som inte ville delta.  

 

 

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Metoderna som är använda för att samla in data är observationer samt intervjuer. Som 

observationsmetod har jag valt att använda mig av deltagande observation samt löpande 

protokoll. Deltagande observation betyder att man går in i verksamheten som deltagare och 

studerar den inifrån.  Med Löpande protokoll menas att man kontinuerligt observerar och 

skriver ner med egna ord vad som sker (Johansson och Svedner, 1998). Efteråt har jag skrivit 

ner vad jag tyckt att jag missat under intervjun för att få ett så riktigt resultat som möjligt. 

 

2.4 Procedur 

Jag valde att prata med barnen två och två då jag ville få dem att diskutera och förstå att det 

går att tänka på olika sätt och lyssna på den andres tankar. Varför jag valde två och inte fler är 

för att det inte ska bli för stökigt och för att det ska gå lättare för mig att observera barnen då 

de löser sina uppgifter. Ifall det är fler barn så är det lätt hänt att man missar värdefull 

information. Ytterligare en anledning är att de inte ska påverkas för mycket av varandra. 

Innan starten var jag medveten om att barnen kanske skulle titta på varandra hur den andre 

löste uppgiften och göra likadant men jag tyckte att det var viktigt för barnen att kunna se att 

det kan finnas andra tankegångar än deras egna också, därför fick de vara två och två. Dock är 

det ett udda antal barn som är intervjuade och därför är ett barn ensamt vid intervjun. Detta 

beror på att när jag skulle göra problemen med två av barnen så kom den enes föräldrar och 

skulle hämta barnet och jag valde att fortsätta med det andra barnet ensamt. De hade då hunnit 

lösa ett av problemen tillsammans.  

 

Vid intervjuer är det viktigt att välja en lugn plats där barnen kan koncentrera sig utan att bli 

störda av andra barn eller vuxna som kommer in, vilket gör att barnen tappar koncentrationen 

(Doverborg och Pramling, 1995). Därför gick vi in i ett rum där vi kunde vara ensamma utan 

att bli störd av någon annan.  

 

För att lösa problemen fick de ett varsitt papper så de kunde rita sina lösningar. Det är enligt 

Ahlberg (1994) bra då de behöver skapa egna symboler för att utveckla sin förståelse för det 

matematiska symbolspråket. För att barnen ska få tid till att tänka så är ritpapperet också bra. 

Då hinner de båda barnen tänka och genom att inte få berätta högt förrän båda är färdiga med 

tänkandet och ritandet så minskar risken att de härmar varandra. Vid problem nummer fem så 

valde jag att låta barnen få material för att kunna lösa problemet. Ahlberg (1992) tycker att 
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användandet av material kan göra att barn löser ett problem bättre. Barnen fick tio russin var 

som de fick fördela för att lösa frågan.  

 

Alla fem problemen blev lösta vid samma tillfälle, då det inte verkade vara något bekymmer 

för barnen. Min första tanke var att låta dem göra två vid ett tillfälle och de tre resterande vid 

ett annat men för barnen gick det bra att göra alla fem på samma gång så vi gjorde det. Jag 

förklarade för barnen att om de blev trötta går det bra att fortsätta en annan gång men det var 

det inget av barnen som blev. Ahlberg (1994) har skrivit i sin rapport att det är viktigt att 

barnen får lösa endast ett problem i taget, då hon inte vill påskynda lösningsprocessen. Det 

viktiga är inte att komma på ett rätt svar så fort som möjligt för då får barnen en felaktig 

föreställning om vad matematiskt kunnande är och bryr sig mer om svaret än förståelsen. 

Detta hade jag i åtanke då jag förklarade för barnen att vi kunde sluta när de inte orkade 

längre. Doverborg och Pramling (1991) påpekar att det är viktigt att låta barnen få tänka 

färdigt när man intervjuar dem. Därför fick barnen ta den tid de behövde vid alla frågorna. 

 

 

2.5 Analysmetoder 

Jag har valt att analysera svaren jag fått problem för problem. Därför har jag efter varje 

resultatdel en analys. I diskussionen så diskuterar jag analysen. 

 

 

3 RESULTAT 
Resultatdelen är uppdelad efter de fem problemen. Jag har analyserat ett problem i taget. Jag 

har valt att inte namnsätta barnen utan barnen heter Barn 1 och kommer att förkortas B1 etc. 

Jag vill heller inte avslöja ifall barnet är en tjej eller kille därför benämns barnet som den/det i 

vissa fall. Konversationerna är uppdelade utifrån vilka som pratat med vilka.  

 

3.1 Problem 1 

Vilgot och Vilja är på stranden. De har åkt bil jättelångt för att ta sig dit. Det är varmt ute 

och Vilgot vill springa i och bada på en gång. Vilja är däremot hungrig så hon vill börja fika 

på alla bullarna och saften som pappa och mamma packat ner. Mamma, pappa och Vilja 

sitter och tittar på när Vilgot springer i för att bada. Han plaskar och stänker vatten omkring 

sig. Plötsligt hör de ett skrik nerifrån vattnet. Vilgot kommer uppspringandes haltande med 

tårar nerför kinderna. Aj, min fot.. snyftade han.  

Vad tror ni har hänt? 

 

B1 har väldigt svårt för att komma på något att rita. B2 sätter igång direkt med ritandet och 

det gör att B1 börjar skruva på sig lite grann.  

 

B1: - Jag vet inte vad jag ska rita, jag vet inte vad som bet han. 

B1: - Jag tror i alla fall att det är nått som biter honom eller så är det en krabba som 

nyper honom. 

B2: - I sjön var det en haj som bitar honom. 

Elin: - Varför tror du att det var en haj? 

B2: - För att han sa AJ. 

B1: - Jag tror att det var en krabba för att det inte var så långt bort.  
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B3 var snabb med att säga vad den trodde att det var. Jag fick då påminna om att de skulle rita 

först. Detta ledde till att både B3 och B4 ritade samma sak.  

 

B3: - En krabba. 

Elin: - Rita först sen kan ni få säga. 

(både B3 och B4 ritar en krabba) 

Elin: - B3 varför tror du att det var en krabba?  

B3: - För att det var något i vattnet och han kom upp och sa aj. 

Elin: - B4 vad har du ritat då? 

B4: - Jag har ritat samma som B3. 

 

Efter detta kommer B4s föräldrar men jag fortsätter med bara B3 ändå eftersom jag ändå är 

där och har börjat.  

 

Vid nästa tillfälle jag kommer så tar jag B4 igen eftersom jag redan börjat med det barnet. Ett 

till barn får följa, men eftersom B4 redan gjort fråga ett så får det barnet lyssna när B5 gör 

uppgift 1. 

 

B5: - En krabba. 

Elin: - Varför tror du det?  

B5: - Vet inte. 

 

Här tittar B7 på B6 medan den ritar. B7 får inte ner något på pappret och jag säger att barnet 

inte behöver rita om det inte vill, men att det kan tänka ut en lösning istället. B7 verkar inte ha 

kommit på någon lösning när jag frågar.  

 

B6: - En krabba. 

B7: - Det tror jag med.  

Elin: - Varför tror ni att det är en krabba? 

B6: - Vet inte. 

B7: - För de nyps. 

 

 
Bild 1. B6 har ritat en krabba 

 

Analys 

I de flesta exemplen så är det ett av barnen som tittar på den andre när de löser uppgiften och 

gör samma sak som kompisen. Detta sker inte hela tiden men är ett återkommande inslag. 

Alla barn tror att ett djur i vattnet gjort illa Vilgot. De flesta barnen har sagt att en krabba 

kommer och nyper Vilgot förutom B2 som tror att det är en haj. Barnen tänker logiskt när de 

förutsätter att något djur i vattnet nyper eller biter honom. B1 säger att den inte vet ”vad som 

bet han” vilket gör att barnet förutsätter att Vilgot blir bitet av något i vattnet. B1 säger sedan 

att den tror att det är en krabba för att det inte var så långt bort. Det visar att barnet har en bra 

rumsuppfattning där barnet kopplar att barnet är nära stranden och att krabbor kan krypa nära 

stranden.  

3.2 Problem 2 

Vilja är på förskolan en dag. Det är soligt ute och alla barnen ska klä på sig och gå ut. Men 

först måste de städa. Alla klossar ska i lådan och både bilar och dockor har sina bestämda 

platser där de ska ligga. Barnen skyndar sig att plocka ihop så att det är alldeles rent på 
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golvet innan de går ut. När de är ute börjar Vilja och de andra barnen leka kurragömma och 

de leker så bra att de nästan glömmer bort att det snart är lunch. Fröknarna ropar att det är 

dags att gå in och alla barn följer med in och klär av sig jackorna. När de kommer in i 

lekhallen så ser de att alla leksaker ligger på golvet. Meh.. Vad konstigt vem har gjort det 

här? Säger barnen. 

Vad tror du har hänt?  

 

 B1 vill inte rita något här heller men berättar gärna vad som har hänt 

 

B2: - Det kommer någon som spridit ut alltihopa. 

B1: - Dom kanske glömde bort att städa bort allt…. Eller så kom en tjuv och stökade 

till allt. 

B2: - Ja det tror jag också. 

Elin: - Varför tror ni att det kom en tjuv då?  

B2: - För att inga barn var där. 

 

 

B3: - Nån smög sig in för de kanske glömde låsa och tog en låda och välte ut. 

 

B5 tyckte att det var svårt och satt väldigt länge och funderade vad det var.  

Till slut ritade det barnet lika som B4 men när jag frågade vad B5 kom fram till så ville B5 

inte berätta.  

 

B5: - B4 får berätta först. 

B4: - Att det var en flicka som har kommit in och stökat till. 

Elin: - Jaha, är det en flicka som går på förskolan?  

B4: - Ja. 

 

B6 börjar rita medan B7 tittar på B6s teckning och ritar exakt samma sak. Jag frågar då först 

B7 vad B7 tror har hänt. ”Jag kommer inte ihåg” blir svaret. 

Då frågar jag B6 vad tror du har hänt?  

 

B6: - Att de har ramlat ner. De kanske lagt dem på kanten så att de ramlat ner. 

B7: - Det tror jag med. 

 

Analys 

Här blev svaren lite mer varierande, trots att frågan är helt öppen så blev alla svaren logiska 

och verklighetstrogna. Både B5 och B7 tyckte att frågan var svår och kunde inte tänka ut 

något scenario som kunde ha hänt. Enligt Ahlberg (1995) är frågor med öppna utsagor mycket 

svårare för barn att lösa. Flera av barnen tror att någon har kommit och stökat till. Två av 

barnen tror att de har ställt lådorna för långt ut på kanten så att de har ramlat ner. 

 

3.3 Problem 3 

Vilgot och mamma har bakat bullar. De ska lägga bullarna i frysen. De stoppar därför ner 

bullarna i plastpåsar. Hur många bullar ska de lägga i varje påse? 

 

B1 tänker först väldigt länge och har svårt för att få fram ett svar. B2 börjar rita genast och B1 

skruvar väldigt på sig. B1 ritar en 8 på sitt papper. B2 har ritat en utförlig bild 
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B1: - Åtta. Jag tror att det är åtta i 

varje påse. 

Elin: - Hur många påsar är det då? 

B1: - Vet inte, men jag tror i alla 

fall att det är åtta i varje. 

B2: - Jag har ritat burkar istället för 

påsar. 

Elin: - Jaha, ja det går lika bra, hur 

många burkar är det då?  

B2: - Tre burkar (räknar ett, två tre 

på pappret)  

Elin: - Jaha, hur många bullar är det 

då? 

(B2 börjar räkna hur många bullar 

B2 ritat i varje burk) 

B2: - Elva bullar i burk ett, fyra 

bullar i burk två, tio i burk tre. 
Bild 2. B2 har ritat upp bullarna 

 

 

Elin: - Hur många ska de lägga i varje påse? 

B3 visar på pappret hur många bullar det är utan att säga ett antal.  

Elin: - Varför tror du det?  

B3: - Det är bäst. Oj! Jag har bara gjort en påse, måste jag göra fler? 

Elin: - Nej det bestämmer du själv. 

B3: -Okej då hämta nästa papper 

 

B5 börjar med att rita en 4 på pappret. Sedan ritar också B4 en 4 

 

B4: - Fyra. 

B5: - Fyra. 

Elin: - Jaha är det fyra i varje påse? 

B4: - Ja. 

Elin: - Hur många påsar är det? 

B4: - Åtta. 

 

B6 ritar 10 på sitt papper. B7 gör likadant. Båda tror att det är tio men kan inte motivera sitt 

svar.  

B6: - Tio. 

B7: - Tio.  

Elin: - Varför tror ni det? 

B7: - Vet inte. 

B6: - Vet inte. 

 

Analys 

Detta exempel är taget från Ahlberg (1994) där hon använt sig av denna fråga i en 6-års 

grupp. Problemet kan ge barn tillfälle att samtala om helhet och delar och att man inte 

nödvändigtvis behöver dela lika. Fem av barnen skrev bara en siffra på sitt papper. Ingen av 

dessa barn kunde motivera sitt svar. Enbart ett av barnen har ritat mer än en påse. Detta barn 

räknar också tydligt hur många bullar den ritat i varje burk. Det är olika antal i varje. Varför 

det är så kan barnet inte motivera. B3 har också ritat bullar i en påse. Barnet säger inte hur 
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många bullar det är trots att jag frågar utan visar bara på pappret. Barnet kommer på sig själv 

med att säga att ”oj jag har bara ritat en påse” då barnet plötsligt kommer att tänka på att det 

kanske kan vara fler. Barnet frågar då mig om det måste rita fler. Det är enbart några barn i 

Ahlbergs (1994) studie som väljer att svara ett antal bullar i en påse. I mitt fall var det fem av 

sju som gjorde det. Ahlberg säger också att många av hennes barn väljer ett jämnt antal, vilket 

mina svar också visar. Det var också bara ett fåtal av barnen i Ahlbergs studie som ritade 

påsarna först vilket inget av mina barn gjorde. De barn i min studie som ritade en bild med 

bullar ritade bullarna först.  

 

3.4 Problem 4 

Vilja och pappa ska sälja blombuketter som de plockat för att ha råd med en ny cykel till 

Vilja. Hur mycket ska de ta betalt för varje blombukett? 

 

B1: - Jag tycker att de ska vara billigt så att man slipper betala så mycket pengar. 

B1 ritar en bild med en blomma där barnet förklarar att den kostar en krona 

B2 börjar skriva 12345678 på sitt papper.  

Elin: - Jaha berätta vad du tycker att blommorna ska kosta. 

B2: - Öö..Åtta. 

Elin: - Ska alla blommor kosta 8 kr? 

B2: - Alla blommor ska kosta 8 kr. 

 

B3: - Då ritar jag buketter med pengar bredvid. 

B3 ritar två buketter en som är liten och en som är 

större.  

Elin: - Vad kostar buketterna?  

B3: - 10 dollar. (pekar på den lilla) -100, 10, 100 dollar. 

( pekar på den stora) 
Bild 3. B3 ritar blommor 

 

 

B4 ritar en blombukett och skriver 12 framför, säger också efteråt att blombuketterna kostar 

tolv kronor.  

B5 har ritat en blombukett och skrivit 10. Men vet inte vad det står men B4 berättar att det 

står tio. Och då säger B5 att de kostar tio kr.  

 

B6 börjar skriva en siffra men håller för så att inte B7 kan se. B7 börjar då rita en egen siffra 

B7: - Sju. 

B6: - Tjugo. 

Elin: - Varför tror du att det är tjugo?  

B6: - För att jag tror det. 

Elin: - Varför tror du att det är sju?  

B7: - För att jag tror det. 
 

Analys 

Många av barnen sa att blommorna skulle kosta en summa och att alla blommorna skulle 

kosta lika mycket. Ahlbergs (1994) studie visade också på att det var vanligast med enbart 

uppskattning av ett svar från barnen. I min studie var det ett av barnen (B3) som ritade två 

blombuketter, en blev större än den andra och efter det bestämde barnet att det skulle vara 

olika pris på blombuketterna. Barnet kopplar att den större blomman borde vara dyrare än den 



 12 

mindre. Det är några i Ahlbergs studie som också tänker så men inte lika många som bara 

uppskattar ett tal. B5 skriver en siffra på pappret. Barnet vet inte vad som står utan vet bara att 

det är en siffra. Barnet vet att det är en siffra den har ritat på pappret men har ännu inte förstått 

betydelsen av siffran. B6 och B7 har svårt för att förklara varför de tror som de tror, svaret 

”För att jag tror det” kommer från det ena barnet och då blir det lätt för det andra barnet att 

svara samma sak. Ahlberg (1994) säger att barnen ofta uppskattar ett jämt 10-tal i sin studie, i 

min studie är det tre barn av sju som väljer ett jämt 10-tal.  

 

3.5 Problem 5 

Mamma och pappa har varit på affären och handlat godis till sig själva och till Vilgot och 

lillasyster Vilja. Det blev tio godisar. Hur tycker du att de ska dela? 

 

Vid detta problem får barnen tio russin av mig som jag räknat upp och lagt framför barnen. 

Jag förklarar att de ska låtsas att det är godisarna och att de ska få visa hur de skulle ha delat. 

 

 

B2 börjar dela på sina russin, så att det blir två delar av varje russin. 

B1 säger att man kanske inte behöver dela på allihop utan börjar först dela en åt varje. Sedan 

blir barnet fundersamt och antagligen ser att det inte kommer att fungera så det går jämt upp. 

Så barnet börjar också dela på de som är kvar. B2 lägger alla först i två rader med lika många 

i varje. Elin: - Vems är de där då? B2 blir tyst, B1 frågar om inte mamman och pappan ska få 

några. Jo säger B2 sen delar barnet upp så att det blir fyra st. i varje hög i fyra högar. Tre av 

russinen är hela, men de är ganska små. Ett halvt russin har fastnat på B2s hand och hamnade 

därefter i munnen på B2. B1 har delat ett helt russin åt varje sedan börjar B1 dela sina russin 

också så det blir halvor. Det blir tre russin i varje hög innan det är färdigt, de flesta russinen är 

delade medan något enstaka är helt. Något russin har hamnat på golvet och något annat fastnat 

i tröjan och ett i munnen.  

 

B3 delar fem var i två högar 

Elin: - Vem ska få dem?  

B3 svarar inte och ser fundersam ut 

Elin: - Är det Vilgot och Vilja?  

B3: - JA. 

 

B4 delar upp russinen så att alla fyra får ett varsitt russin sen får alla ett till varsitt russin och 

ser att det bara är två kvar. Då säger B4 ”- oj, det där blir inte rättvist” så tänker barnet en liten 

stund och kommer på att om russinen delas mitt itu så blir det fyra och så får alla ett halvt 

russin till var. ”Alla får tre russin var” 

B5 gör som B4 gör och delar ett varsitt russin till alla först och sedan får alla ett till. Men B4 

har redan kommit på lösningen med att dela dem så att det blir rättvist så B5 gör likadant.  

 

B7 börjar dela upp, åtta läggs i en hög medan två blir kvar. De här ska Vilgot få säger B7 och 

pekar på högen med åtta russin. - Jaha de här då? Säger jag och pekar på de två som blir över. 

”-De andra får dela på dem” säger B7  

B6 gör likadant men Vilgot får nio russin å de andra familjemedlemmarna får dela på ett.  
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Analys 

Här får barnen ett konkret material att använda sig av istället för att rita. Detta för att 

undersöka om det är lättare för barn att lösa problem med konkret material än med ritpapper. 

Tio godisar kan för ett barn vara svårbegripligt att förstå ifall de inte ser dem framför sig. 

Ahlberg (1992) säger också att det kan vara enklare att lösa ett problem om man får ett 

material att arbeta med. Eftersom barn ofta har en tendens att eftersträva rättvisa så valdes ett 

ej jämnt delbart antal, för att se hur barnen tänker då de ska lösa ett problem som inte går att 

dela rättvist. Barnen har kommit på väldigt kreativa lösningar på detta problem trots att de 

barn som suttit med varandra har gjort lika så har det blivit olika lösningar för varje grupp. B2 

fokuserade på ordet dela, så barnet delade alla russinen mitt itu. B1 som sitter med B2 tänker 

inte riktigt lika och säger att man kanske inte behöver dela dem mitt itu utan börjar dela ett 

helt russin till varje. Barnet märker efter ett tag att det inte blir jämt och tänker att B2s sätt är 

bättre och delar de som är kvar i två delar vardera. B2 lägger sina halvor i två rader och jag 

frågar vems rader det är. Då frågar B1 om mamman och pappan inte ska få några, B2 börjar 

då tänka om och delar russinen rättvist mellan alla fyra. B2 delar också rättvist. Likaså B4 och 

B5. B4 lägger ett helt åt varje tills barnet ser att det inte blir rättvist och utbrister högt att det 

inte blir det. Barnet kommer snabbt på att det går att dela på de två russinen som är kvar så att 

det blir rättvist. B5 gör likadant. De flesta barnen vill alltså dela rättvist, precis som Ahlberg 

(1994) säger i sin studie, där hon säger att dela verkar vara detsamma som att dela lika för de 

flesta barn. Ett av barnen sa i Ahlbergs studie att den skulle krossa en av stenarna så de kunde 

få en halv var, det var just så som mina barn tänkt också även om russin är lite mer lättdelade. 

B3 däremot delar upp fem i varje hög så det blir två högar och tycker att barnen ska få 

godiset. B7 gör ett intressant val genom att dela upp åtta i en hög och två i en annan. När jag 

frågar hur barnet tänkt så tycker barnet att Vilgot ska få åtta godisar. B6 gör likadant men 

tycker då att Vilgot ska få ännu mer och ger honom nio godisar. Utav detta kan man se att det 

finns två strategier barnen väljer att dela efter. Att dela rättvist och att dela orättvist. De flesta 

barnen väljer att dela rättvist. Två barn väljer att dela orättvist, medan ett barn väljer att dela 

rättvist mellan barnen och låter de vuxna bli utan. De har också olika lösningar för att få ett 

rättvist resultat men alla väljer att dela russin mitt itu.  

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning 

Syftet med undersökningen har varit att försöka förstå hur barn gör när de löser problem där 

det inte finns något rätt eller fel svar och försöka förstå barnens tankegångar då de löser dessa 

problem. Utifrån frågeställningarna: Hur förstår de barn jag frågat dessa problem? Hur tänker 

dessa barn när de löser problemen? Har barnen fått svara på mina problem, först genom att 

rita svaret och sedan genom att berätta för mig och en kamrat hur de tänkt. Det jag kommit 

fram till är att barnen ofta tittar på varandra hur de löser problemen innan de hunnit tänka 

själva. Det har också känts som att det är viktigare för barnen att leverera ett svar till mig utan 

att fundera på hur de kommit fram till svaret. Enligt Doverborg och Pramling (1995) så tänker 

barn olika beroende på deras tidigare erfarenheter och det håller jag med om. Hur barnen har 

svarat beror på vad de har för erfarenhet av problemet sedan tidigare. Ahlberg (1994) har sagt 

att barnen klarar bra av att komma ihåg sin egen lösning medan de lyssnar på sina kamraters. 

Det har jag inte heller märkt några svårigheter av, däremot har jag märkt svårigheter för 

barnen med att komma på en egen lösning när barnet ser hur kamraten löser uppgiften. Jag har 

genom min undersökning också upplevt att barnen tycker att det är svårt att ge ett svar när det 

inte finns något som är rätt eller fel. Det har varit lättare för barnen att lösa uppgiften med ett 

konkret material än med att rita bilder. Detta kan ha berott på att problemet i sig var enklare 

att lösa men också på att det faktiskt är lättare för små barn när de får använda sig av konkret 
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material. Jag har jämfört mycket med Ahlberg i min studie och vilka svar jag fått jämfört med 

henne kan ju bero på att mina barn är yngre än hennes.  

 

 

4.1.1 Problem 1 
Alla barn förutom ett trodde att det var en krabba som har nypt Vilgot. Ett barn sa att det var 

för att han inte var så långt bort. Det kan vara så att barnet har en bra rumsuppfattning och 

kunskap om att krabbor kan krypa nära land eller för att inte barnet tror på det andra barnets 

teori om en haj, eftersom det i det barnets ögon inte verkar logiskt att en haj är så nära land. 

Barnet värderar rimligheten i svaret (Ahlström, 1996). Alla barn tänker att ett djur biter 

honom vilket jag anser logiskt även fast det kan finnas flera orsaker till det inträffade. Barnen 

ger svar utifrån de data som finns (Ahlström, 1996), att han är i vattnet och att han bli ledsen, 

de kopplar att något i vattnet biter honom eftersom han får ont i foten. Alla barnen verkar ha 

samma erfarenheter av krabbor vilket kan komma från böcker eller liknande som finns på 

förskolan eller i hemmet.  

 

4.1.2 Problem 2 
Eftersom jag valde att lämna helt öppet i frågan om vad som skulle kunna ha hänt så blev det 

antagligen svårare för barnen att svara vad de trodde. Ahlberg (1995) påstår att det är svårare 

för barn att lösa öppna problem, och det kan ju vara så att det är svårare att lösa dessa problem 

också. Om barnen inte har så stor erfarenhet av det problemet behandlar så blir det också 

svårare för barnen att kunna relatera till något.  

 

4.1.3 Problem 3 
Eftersom fem av mina barn bara skrev en siffra utan någon vidare tanke så funderade jag ifall 

frågan var för svår för barnen. Den borde kanske ha formulerats på ett annat sätt för att få 

fram fler tankar hos barnen. Barnen tänkte inte riktigt som jag hade hoppats på att de skulle 

göra men på det sätter fick jag ju reda på hur de tänker och det var ju en av mina 

frågeställningar. Jag trodde att fler av barnen skulle säga något mer än bara en siffra dock 

kunde jag ana redan innan att flera av barnen bara skulle göra en påse och svara antal utefter 

bara en påse. I Ahlbergs (1994) studie så kommer de många gånger fram till en lösning med 

flera bullar och flera påsar. Detta kan möjligen vara för att barnen har mer erfarenhet av att 

lösa problem på det här sättet än vad mina barn har. Det var endast ett av barnen i min studie 

som gjort detta. Barnet pekräknar bullarna då det får frågan om hur många bullar det är i varje 

burk. 

 

4.1.4 Problem 4 
I det här exemplet var det också många av barnen som bara ritade en siffra på pappret.  

Jag valde att ta med att de skulle köpa en cykel ifall något av barnen skulle reflektera över att 

en cykel kan kosta mycket pengar, jag är medveten om att ett barn i 5års åldern knappast vet 

vad en cykel kostar men det är inte meningen med frågan heller. Cykelköpet tog jag med ifall 

något av barnen skulle välja en större siffra med tanke på cykeln. Detta var det inget av 

barnen som gjorde. Många av barnen sa att blommorna skulle kosta en summa och att alla 

blommorna skulle kosta lika mycket. Ett av barnen (B3) ritade två blombuketter, en blev 

större än den andra och efter det bestämde barnet att det skulle vara olika pris på 

blombuketterna. Barnet kopplar att den större blomman borde vara dyrare än den mindre. 

Barn 5 skriver en siffra på pappret. Barnet vet inte vad som står utan vet bara att det är en 

siffra. Barnet vet att det är en siffra den har ritat på pappret men har ännu inte förstått 

betydelsen av siffran. Ett av barnen ville att blommorna skulle vara billiga vilket verkar tyda 
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på det Ahlberg (1994) menar med egna erfarenheter. Barnet ville att det skulle vara billigt då 

det har erfarenhet av att det är bra för den som handlar om det är billigt.  

 

4.1.5 Problem 5 
Slutsatser om problem 5 är att barnen haft väldigt lätt att tänka ut en lösning på detta problem. 

Direkt när de fick material för att lösa uppgiften så började de tänka ut olika lösningar. Barnen 

har en förmåga att titta på varandra och göra lika som sin kamrat men lösningarna ser ändå 

helt olika ut grupperna emellan. Jag tycker att barnen löste uppgiften lättare när de fick 

använda sig av russinen. Det verkade vara lättare för barnen att räkna med hjälp av russinen 

än då de fick rita. Jag har genom mina svar fått uttryckt att barn ofta vill dela rättvist. Vilket 

Ahlberg (1994) också bekräftar utifrån sina studier, då hon fått fram att barnen i hennes studie 

likställer att dela med att dela rättvist. De två barn som väljer att inte dela rättvist utan låter 

Vilgot få många fler godisar/russin än de andra kan tänkas göra det för att barnen identifierar 

sig mer med Vilgot eftersom det verkar vara ett barn i deras egen ålder.  

 

4.2 Tillförlitlighet 

Jag har valt att göra studien på en förskola där jag är känd för barnen för att få ett mer 

tillförlitligt resultat. Det är viktigt att barnen känner sig trygga i den intervjuarens tillvaro. Jag 

anser också att tillförlitligheten ökar då det är samma person som intervjuat och observerat 

alla barnen. Dock kan det finnas brister av den anledningen eftersom det kan vara svårt att 

ensam skriva ner allt som händer vid en observation. Det har kanske varit bra med en 

videokamera som filmat allt. Då behöver man inte oroa sig att man missat någon information. 

Metoderna som valts tycker jag är de som är mest lämpade för denna undersökning. Jag har 

intervjuat samt observerat med metoderna löpande protokoll och deltagande observation. En 

tanke som slagit mig efteråt är om barnen skulle ge mer olika lösningar ifall inte alla problem 

löstes samtidigt. Kanske hade barnen känt sig lite mer hemma i situationen då. Jag tänker på 

barn 4 som gick hem efter första problemet. Första gången hade barnet svårt för att tänka ut 

en lösning medan nästa gång barnet fick vara med så kändes det mer som att barnet kunde 

tänka då det var beredd på vad det handlade om. Ahlberg (1994) tycker också att man enbart 

ska lösa ett problem i taget men av den anledningen att barnen inte ska få en felaktig bild av 

att lösa problemen och tro att det ska levereras ett svar så fort som möjligt. Jag tror dock att 

det är bra även av den anledningen att barnen förstår vad det handlar om andra gången. Jag 

försökte ställa likadana följdfrågor till alla barnen men det kan ha ändras utifrån vilket barn 

jag intervjuat och vad och hur de svarat, det kan också minska tillförlitligheten på barnens 

svar.  

 

4.3 Teoretisk tolkning 

Här svarar jag lite kortfattat på mina frågeställningar, som en sammanfattning av vad jag 

kommit fram till i min undersökning 

 

4.3.1 Hur förstår de barn jag frågat dessa problem 
Barnen har haft en bra förståelse för problemen och barnen tolkar problemen olika beroende 

på vad de fokuserar på. Exempel i problemet med att dela russin så fokuserade ett av barnen 

på ordet dela och delade därför alla russin mitt itu. Ett annat av barnen i samma problem 

fokuserade på barnen och lät dem få godiset. I mitt problem med bullarna så tolkar flera av 

barnen att de ska säga en siffra medan jag hoppas på att de ska göra mer uträkningar. 
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Doverborg och Pramling (1995) påtalar att barn och vuxna inte tänker lika så därför är det 

kanske inte så lätt att tolka problemen lika för vuxna och barn. 

 

4.3.2 Hur tänker dessa barn när de löser problemen 
Generellt så tänker barnen logiskt och utefter sina erfarenheter, precis som Doverborg och 

Pramling (1991) utrycker att barn gör. Barnen i min undersökning har ofta tittat på varandra 

under lösningsprocessen och ritat lika som sin kamrat. I problem ett så tänker alla barnen 

ganska lika varandra, men i problem fem så får de olika grupperna fram helt olika svar. Det 

har ibland varit svårt för vissa av barnen att förklara hur de har tänkt och det kan ha att göra 

med att de gärna vill leverera ett svar utan att tänka speciellt mycket på varför svaret blir som 

de har svarat. Det verkar också gå lättare att lösa problemet med russinen då de kan ha varit 

en hjälp för tankeverksamheten. Jag tycker att de följer Lesters tankeprocess ganska väl när de 

löser problemen (Ahlström 1996). 

 

4.4 Förslag till fortsatt forskning/Praktisk tillämpning 

Ett förslag till fortsatt forskning är att involvera fler än sju barn då det är en relativt liten 

undersökning jag gjort. Att se hur barn förstår andra problem kan också vara intressant där 

lösningarna är mindre öppna eller till och med att det finns ett givet svar. Man skulle kunnat 

göra den här undersökningen med enbart ett barn i taget också för att förtydliga ytterligare hur 

det enskilda barnet tänker då många av barnen trodde lika som sin kamrat i vissa uppgifter.  

 

Jag tror att jag har nytta av detta examensarbete i mitt kommande yrkesliv då jag kommer 

bära med mig att barn tänker olika beroende på hur de förstår en fråga samt deras tidigare 

erfarenheter. Vad för svar jag får beror på hur barnen tolkar frågan och förstår problemet. En 

annan sak som jag kommer att ta med mig är vikten av att ställa följdfrågor till barn för att 

utveckla deras tankar och för att förstå dem bättre. Jag tycker att det har varit en intressant och 

väldigt rolig studie som gett mig mer funderingar om hur barn tänker när de löser problem 

med öppna lösningar. Dock tycker jag inte att det här utförandet är ett sätt som ska ta över i 

arbetet med problemlösning eller matematik i förskolan då förskolan inte ska överta skolans 

undervisningsformer som Ahlberg (1994) säger utan det ska ske genom leken och det 

lustfyllda lärandet som läroplanen menar (Lpfö 98). Det finns fler sätt att få in matematik och 

problemlösning i förskolan än detta. Jag tycker absolut att man ska arbeta med 

problemlösning men kanske inte på ett sådant formellt sätt som Ahlberg gjort, därför tycker 

jag att Ahlberg säger lite emot sig själv då hon arbetat såhär i ett år med barn i en 

sexårsgrupp. 
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