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Sammanfattning 
 
Examensarbetets syfte var att bidra med lite mer kunskap kring barns matematikiska 
utövande, specifikt deras problemlösningsstrategier, samt att synliggöra deras 
problemlösningsstrategier. Den övergripande forskningsfrågan var: vilka 
problemlösningsprocesser använder sig barn utav när de inte når de redskap de eftersträvar? 
De teoretiska utgångspunkterna har en grund i ett sociokulturellt perspektiv. Undersökningen 
genomfördes på tre förskolor där totalt 33 barn i åldern ett till tre medverkade. De olika 
problemlösningsstrategierna dokumenterades med hjälp av observationer i form av löpande 
protokoll.  
 
Resultatet visade att barnen använt sig utav fem olika problemlösningsstrategier för att lösa 
hur de ska nå det redskap de eftersträvar. 
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Thor springer fram till keyboarden 

som står på ett skrivbord, han 

sträcker upp händerna men når inte 
riktigt ända upp. Han ser sig 

omkring och försvinner in i 

sovrummet. En liten stund senare 
kommer han ut med ett stort 

gosedjur. Han lägger gosedjuret på 

golvet och kliver upp på den. Nu 

når han tangenterna och börjar 
spela. 

Inledning 
Detta examensarbete handlar om att undersöka hur barn löser problem som relaterar till längd 
och höjd. Vad gör barnet när hon inte når nallen på översta hyllan? I förskolor går det att finna 
hyllor som är placerade på ett sådant sätt att barnen inte når det redskap som intresserar dem. 
Denna miljömissanpassning leder således till att barn måste finna strategier för att nå dessa 
redskap. Citatet ovan är endast ett exempel på all den vardagsmatematik som finns etablerat i 
förskolan (Björklund, 2008). 
 
 I det reviderade styrdokumentet för förskolan belyses vikten av matematik bl.a. för att 
samhället ställer högre krav på matematisk förståelse och matematiska färdigheter för att 
kunna hantera vardagen, vilket innebär att matematik måste få en större plats i förskolan. 
(Utbildningsdepartementet, 2010). Problemlösning är en stor del av matematiken och något vi 
kan finna hos barn varje dag (Björklund, 2008). I en promemoria för den reviderade 
läroplanen för förskolan betonas det att matematik skall utvecklas i lek och i ett lustfullt 
lärande och för att detta ska kunna ske så ”måste behovet av matematik uppmärksammas 
utifrån barnens egna erfarenheter. Precis som matematiken utvecklas i socialt samspel 
utmanas också barns tankar om matematik i samspel med förskolans personal.” 
(Utbildningsdepartementet, 2010 s. 13). 
 
Citatet ovan påpekar jämväl vikten av att lära i samspel med andra, vilket knyter an till det 
sociokulturella perspektivet som är en av de teoretiska utgångspunkter som finns i detta 
examensarbete (se kapitel 2). Min förhoppning med detta arbete är att det skall bidra med mer 
kunskap inom området problemlösning. 
 

Syfte och frågeställning 
Syftet med examensarbetet är att bidra till ökad kunskap kring barns 
problemlösningsstrategier. Vilka strategier de använder och om det går att finna mönster i 
dessa strategier. Detta examensarbete skapas med anknytning till det reviderade 
styrdokumentet för förskolan, som belyser vikten av matematik bl.a. för att samhället ställer 
högre krav på matematisk förståelse och matematiska färdigheter för att kunna hantera 
vardagen. 
 
Den övergripande forskningsfrågan är: vilka problemlösningsprocesser använder sig barn 
utav när de inte når de redskap de eftersträvar? 
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Centrala begrepp 
Problemlösning är en process där personen för tänkandet framåt, individen tar till sig 
problemet och agerar därefter på ett sätt som löser problemet, en förändring av den nuvarande 
situationen (Björklund, 2008). Ordet problemlösning kan användas på många olika sätt, därför 
har jag valt att precisera vad jag menar med ordet i detta arbete. I examensarbetet används 
ordet problemlösning i det sammanhang att det beskriver hur barn löser problem med att inte 
nå redskap de eftersträvar. 
 
Problemlösningsprocess är den process som sker under problemlösningen (Björklund, 2008). 
När individen möter ett problem som måste lösas hamnar denne i en problemlösningsprocess 
tills en lösning till problemet påträffats.  
 

Vardagsmatematik är matematik som används i vardagliga sammanhang (Doverborg & 
Emanuelsson, 2006) som när barnen dukar fram till maten och beräknar antalet tallrikar som 
behövs eller räknar ut nivåskillnaden från foten till trappsteget. Barnen utövar matematiska 
uträkningar i vardagliga sammanhang utan att själva alltid vara medvetna om det (a.a). I detta 
examensarbete kommer vardagsmatematiken i samband med höjd och längd vara det centrala. 
 
Sociokulturellt perspektiv innebär bl.a. att man anser att individer utvecklas i samband med 
omgivningen (Säljö, 2000). Genom att sammanfungera med andra människor utvecklar och 
tillägnar sig individer och grupper fysiska och kognitiva resurser (se vidare i kapitel 2). 
 

Disposition 
Examensarbetets disposition ser ut som följer: 

Kapitel 1, Inledning, ger en guidning in i vad examensarbetets syfte och grundläggande 
forskningsfråga är, det behandlar varför just denna forskningsfråga är värd att utforska och 
refererar till den reviderade läroplanen för förskolan. Centrala begrepp i arbetet förklaras och 
tydliggörs, kapitlet avslutas med en disposition över examensarbetets upplägg. 
 

Kapitel 2, Teoretiska utgångspunkter, kommer att behandla de olika teoretiska 
utgångspunkterna som anammats under denna studie, där vi först får läsa en begränsad del om 
Roger Säljös teorier kring sociokulturella perspektiv, sedan följer en limiterad redovisning 
kring olika teorier kring fenomenet problemlösning ur ett matematiskt synsätt. Kapitlet 
kommer sedan avslutas i en sammanfattning. 

Kapitel 3, Metod, kommer att beröra hur denna studie har genomförts, urval av grupper samt 
beskrivning av undersökningsgruppen kommer att omtalas. Utöver detta kommer processen 
kring examensarbetet att redovisas samt hur bearbetning av materialet skett och en analys 
kring detta.  

Kapitel 4, Resultat, kommer att behandla det som framkommit under analysen av materialet, 
detta kommer sedan att delas in i olika underrubriker som tar upp exempel och beskriver de 
olika problemlösningsstrategier som studien har funnit. 

Kapitel 5, Diskussion, knyter an till de tidigare kapitlen och sammanfattar studien i en 
diskussion kring de vetenskapliga teorier som studien lutar sig mot, samt studiens resultat. 
Diskussion kring vidare forskning inom ämnet kommer att behandlas i slutet av kapitlet. 
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Teoretiska utgångspunkter 
I detta kapitel kommer ni att finna en begränsad redogörelse för de teoretiska utgångspunkter 
som finns i detta arbete.  Genomgången kring sociokulturellt perspektiv och några av 
teorierna kring problemlösning kommer att vara limiterad. Litteraturen som ligger som grund 
för detta kapitel har anträffats genom databaserna Higgins, Libris samt OPAC 5.6. 

 
Sociokulturellt perspektiv 

Inom det sociokulturella perspektivet menas det att mänskligt lärande skall förstås genom ett 
kommunikativt och sociohistoriskt perspektiv, att kunskap är något som lever först i samspel 
mellan människor och som sedan blir en del av den enskilde individen och dennes tänkande 
och handlande. Att lära är att leva och utvecklas med andra (Säljö, 2000) och lärandet kan 
sägas vara en nödvändig aspekt av mänskliga verksamheter. Vår samvaro bygger på att vi 
delar med oss av våra lärdomar och genom det vardagliga samtalet kan vi ge upphov till 
insikter och kunskaper som individen tar med sig och formas av (a.a). Inom det 
sociokulturella perspektivet anses det att det inte går att undvika att lära, utan att frågan 
snarare är vad vi lär oss i olika situationer. Vårt lärande är alltså situationsbundet vilket även 
kan kallas för att vårt lärande är situerat. Vidare menar författaren att vad vi lär oss är 
kulturellt och tidsmässigt bundet. Vi lär oss det som behövs i samhället. Med kultur menar 
författaren uppsättningar av idéer, värderingar, kunskaper och andra resurser som vi förvärvar 
genom interaktion med andra i omvärlden. Dock finns det även materiell kultur, något som 
Säljö kallar för artefakter. Artefakter är fysiska redskap som finns överallt, allt från en penna 
till en bil, objekt som skapats av vår kultur. För att knyta an till det tidigare sagt så anser alltså 
Säljö t.ex. att om vi bor isolerade på en ö utan kommunikation med omvärlden, så är det 
troligen så att vi inte lär oss andra språk, just för att det inte behövs. Således lär vi alltså det 
som är till nytta för oss i vårt samspel med varandra.  
 

Kommunikation 

Säljö menar att människan redan från födseln är en genuint kommunicerande varelse, som är 
inriktad på att samspela med andra (a.a). Vi är helt beroende av vår förmåga att kommunicera, 
och vi är i grunden skapta till att kommunicera. När vi ser på mänskligt lärande och 
utveckling ur ett sociokulturellt perspektiv är interaktion och kommunikativa processer 
centrala eftersom dessa ses som länkar till lärandet. Delaktigheten till kunskaper och 
färdigheter sker genom kommunikationen. Barn lär sig vad som är viktigt, intressant och 
värdefullt genom att höra hur andra beskriver världen således kan barnet urskilja detta ur dess 
egna observationer, och lär sig vad som i kulturen betyder något (a.a). Barnet föds alltså in i 
ett redan färdigt interaktivt och kommunikativt förlopp som redan pågår, i detta förlopp finns 
alltså även perspektiv på och förhållningssätt till omvärlden redan inbyggda. Barn lär sig 
genom att observera och interagera i världen och med människorna i den.  
 

Förmedla 

Mediering är ett centralt begrepp inom ett sociokulturellt perspektiv och betyder kortfattat 
förmedla, mediering är alltså en kommunikativ process som kan ske i t.ex. ett samtal med en 
annan människa. Begreppet mediering är hämtat från psykologen Lev Vygotskijs 
grundbegrepp teori om barns utveckling. Säljös (2000, 2005) teorier har influerats av 
Vygotskijs teorier, vilket medför att de har samma syn på människans utveckling i stort. Båda 



4 
 

anser följaktligen att en person föds in i en redan skapad kultur och således är även 
människans sätt att mediera bundet till kulturen som denna föds in i (Säljö, 2005). Den 
språkliga medieringen har en betydelse för mänsklig utveckling, då barn och vuxna tar till sig 
sätt att kommunicera med omvärlden som de möter i sin vardag och i samspel med andra, 
språket ger oss följaktligen en rik och nyanserad begreppsvärld som vi använder både när vi 
tänker och kommunicerar. Författaren menar att människor genom språket och fysiska 
artefakter kan förhålla sig och samspela med omvärlden, d.v.s. människors fysiska handlingar 
och sättet vi tänker på sker genom de medierande hjälpmedel vi har tillgång till. Genom de 
språkliga medierande hjälpmedlen vi innehar kan vi kommunicera med andra för att få de 
artefakter vi vill ha. Ett exempel kan vara att ett barn vill ha en fysisk artefakt (låt säga en 
leksaksbil) som står på en hylla som denne inte når, och genom att språkligt mediera att det är 
bilen denne vill ha kan han/hon sålunda få bilen av någon som är längre och når (a.a). 
Människan lär sig att använda alla dessa kulturella redskap som finns i omvärlden genom 
något som Säljö (2000) kallar för appropriering.  Detta är en process som sker gradvis där 
individen lär sig och bekantar sig med olika redskap i olika verksamheter, individen förskaffar 
sig på det sättet mer erfarenhet i hur de olika redskapen brukas på ett produktivt sätt (a.a).  
 

Problemlösning 

Barn är kapabla matematiska tänkare och problemlösare, de är uppfinningsrika, tankerika och 
nyfikna risktagare (Andrews & Trafton, 2002). När ett barn står inför ett problem som det 
behöver lösa sker en process, denna process kallas för en problemlösningsprocess. Individen 
vill alltså förändra den nuvarande situationen och komma framåt. Problemlösandet kan vara 
många saker, från direkt matematisk innebörd till att avgöra hur långt det är mellan ens hand 
och favoritleksaken som ligger på golvet. Problemlösningar i barns vardag är ett 
återkommande moment, som sker dagligen (Björklund, 2008). När barn löser sina problem 
genom en problemlösningsprocess får de en ökad förståelse för sin omvärld och det ökar 
deras medvetenhetsutveckling (a.a). Problemlösningsprocesser sker mer eller mindre 
medvetet i vardagliga situationer. Barn som löser problem de stöter på i vardagen får en ökad 
förståelse för sin omvärld.  
 
Barn blir tidigt bekanta med matematiska aspekter i förskolan, detta kan ske innan de ens kan 
uttrycka sig verbalt. De lär sig bl.a. se geometriska avstånd, dimensioner, djup, avstånd, 
fysikologiska fenomen. När barnet känner till sin omvärld och egenskaper hos ting kan den 
också se möjligheterna av att använda sina nya förstålelser i problemsituationer (a.a). Enligt 
Björklund kan även problemlösning vara kreativt och öppet och lås inte barnen vid att det 
bara finns ett rätt svar. Då blir problemlösningsprocessen ensidig. Författaren skriver att ”för 
att barn inte ska få en sådan ensidig uppfattning av problemlösning och matematik är det 
därför betydelsefullt att barn ges möjlighet att lösa matematikproblem i olika sammanhang 
och med varierande innehåll” (s. 163). Hon beskriver sålunda att matematiken skall ges med 
varierande innehåll, ett innehåll kan således vara att barnet får uppleva matematiken med flera 
olika sinnen (a,a), eftersom det kan ge en bredare grund för barnen att bygga förståelse på. 
Upplevelsen av fenomen på varierande sätt bidrar till att de blir mer mottagliga för nya idéer 
och ett mer öppet tänkande.  
 
Furness (1998) beskriver att en av de första problemlösningsstrategier barn använder sig utav 
är att sortera. Han menar ”att iaktta och sedan sortera och klassificera föremål och fenomen är 
de första oundvikliga stegen i naturvetenskapligt och matematiskt tänkande”, (s. 73). 
Individen måste alltså genomgå en process där denne till en början iakttar likheter och 
skillnader, och sedan försöka ge en beskrivning på det som iakttagits. Något som kan 
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observeras spontant hos barn när de t.ex. dukar bordet, plockar undan lego och sorterar efter 
färg eller sorterar gosedjuren som finns på förskolan, där nallar ligger i en hög och hundar i en 
annan (Emanuelsson & Doverborg, 2006). Detta kan även observeras när barnen leker t.ex. 
”vad ska bort” som handlar mycket om klassificering och sortering, det gäller att kunna 
sortera bort ett ting med en förklaring till varför just det tinget ska bort. Just detta skapar en 
problemskapandeprocess. Vad ska bort, och varför? Här kan det dock hända att barnen har 
kommit in i skolans normer om att det bara finns ett rätt svar och ger därför inte mer än ett 
svar (a.a).  
 
Det är av vikt att ha vetskap om att den uppgift som är rutinmässig för ett barn kan för ett 
annat barn vara svårt och komplicerat, problemlösning är en relation mellan barnet och 
problemet (Ahlberg, 2001). Alla barn har olika habitus1 (erfarenheter) vilket således innebär 
att detta är något pedagogen får relatera till i sitt samspel med barnen (a.a). Barn som löser 
problemen tillsammans får ta del av varandras olika strategier och genom detta utveckla nya 
eller förfina sina egna strategier, barn lär sig så mycket av varandra (Pramling Samuelsson & 
Asplund Carlsson, 2003). En av lärarens många uppdrag är bland annat att ta vara på barnens 
problemlösande och guida dem men även att utveckla verktyg och tekniker för att hjälpa dem 
att förfina deras problemlösning, t.ex. genom att utmana deras tänkande och synliggöra deras 
olika strategier för varandra (a,a).   

Samspel 

Vygotskij (1978) menar att barnet genom att lösa problem med andra människor utvecklas 
kognitivt. Genom att tillsammans med någon annan lösa ett problem ges det en förutsättning 
för fortsatt lärande. Han menar att i samspel med andra så sker ett kunskapstillägnande som så 
småningom blir en individuell förståelse (a.a). Genom att samtala om vad som skedde under 
en problemlösningsprocess så att barnet får en chans att reflektera över sitt eget lärande, vilket 
även ger feedback och en förståelse till hur barnet tänkte. Författarna Emanuelsson och 
Doverborg (2006) menar att barns tilltro till sin egen förmåga växer i leken i och med att de 
möter nya utmaningar som de reder ut och löser, tillsammans med andra.  
 
Att samlära innefattar ett lärande mellan människor som inte baseras på relationer eller ålder 
(Williams, 2006). Människor kan inte undvika att lära sig något när de är tillsammans med 
andra människor och ett samlärande skulle kunna betraktas som ett sätt att förhålla sig till 
andra och till kunskap, som en slags mänsklig kvalitet. Varför det kan ses som en kvalitet är 
för att människor genom att dela sin verklighet med andra skapar innebörd, mening förståelse 
för sin omvärld (a.a). Sålunda kan även barns samlärande urskiljas som en av förskolans 
viktigaste frågor, dock handlar det om att inte ta detta fenomen för givet, utan att se det som 
något människor ständigt måste erövras och hållas levande i all utbildning (a.a). I förskolan 
får barn lära sig att dela sin verklighet med andra barn, den kollektiva gemenskapen bidrar till 
att barn i olika situationer lär av varandra bl.a. genom att imitera (a.a).  
 
När barn möts i en problemlösningssituation är det framför allt inte samspelets betydelse som 
är det viktigaste i den pågående processen, utan snarare den potential för vidare lärande och 
utveckling som ligger i samspelet (Pramling Samuelsson & Sheridan ,1999). Barn lär och får 
förståelse för sin omvärld i interaktion med andra barn, vuxna och objekt. Lärandet är en 
social process som sker i ett samspel mellan barnet och omgivningen (a.a). Pedagogerna kan 

                                                
1 Den franska sociologen Pierre-Félix Bourdieu menade att habitus var en individs handlingsdispositioner, som 
är ursprunget ur individens uppväxt.  
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ta tillvara på och använda sig utav den mångfald av idéer som barnen har och se dessa som i 
resurser i barnens lärande, barnen får således nya erfarenheter och kan gå vidare i sitt lärande. 
 

Bidra till framtiden 

Problemlösningar är centralt i matematiken, och något människor möter dagligen, om barn lär 
sig sambandet mellan vardagsmatematiken och skolans matematik så ökar deras möjligheter 
för att de ska uppleva matematiken meningsfull (Ahlberg, 2001). Barn har olika habitus d.v.s. 
olika erfarenheter när det kommer till matematik och problemlösning, en uppgift som är 
rutinmässig för ett barn kan vara väldigt ansträngande för ett annat barn, problemlösning är en 
relation mellan barnet och problemet. (a.a.) Därför skall lärare vara extra uppmärksamma, så 
att de kan finnas som stöd och vägledare för de som behöver det. Den problemlösning barnen 
använder sig utav utan att veta att det är ”matematik” är väldigt viktig för att barnen senare 
ska utveckla förståelse för innebörden i tal och räkning, barnen går från att använda sig utav 
intuitiva och erfarenhetsbaserade lösningsmetoder till att börja använda sig utav strategier och 
formella matematiken när de börjar i skolan. Dessutom behöver inte det som är ett problem 
idag vara ett problem imorgon.  
 
Høines (2000) skriver att ”vi har betonat att vi lägger stor vikt vid att eleverna får definiera 
sina egna problemställningar, använda sitt eget språk och tänka på det sätt som är naturligt för 
dem” (s. 150). Här betonas vikten av att låta barnen få ställa sina egna problemställningar, för 
att få en djupare förståelse för problemet och skapa en gynnande problemlösningsprocess. 
Barnen tar sig an matematiken och gör den till sin, vilket gör att de kan tänka genom den, 
argumentera med hjälp av den och bli stärkta genom den. Författaren talar även om vikten att 
föra in matematiken i leken, eftersom barn lär genom lek. I leken kan de utforska, konstruera 
och fabulera tal, mönster och former. Vilket bidrar till en mer kreativ problemlösningsprocess.  

 

Sammanfattning 
 
Människan är redan från födseln är en genuint kommunicerande varelse, som är inriktad på att 
samspela med andra, för att få kunskap och förståelse för sin omvärld. Vi föds in i en redan 
etablerad kultur som förser oss med redskap som hjälper oss att kommunicera och lära. Det är 
i samspelet med andra som vi utvecklas. Barn lär och får förståelse för sin omvärld i 
interaktion med andra barn, vuxna och objekt, och det är för människan ovidkomligt att lära 
sig i samspel med andra. Barn är problemlösare av naturen, och problemlösning är något som 
de möter dagligen. Barn är skickliga på att lösa problem och de erfar tidigt att matematik är 
ett användbart redskap för problemlösning. Vid själva problemlösningen urskiljer barnet 
problemets innehåll och tar fasta på de innehålliga delarna. Som de sedan relaterar i en helhet, 
vilket skapar en gestaltning av problemet som de sedan förstår och tolkar på ett individuellt 
sätt. 
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Metod 

Detta kapitel kommer att beröra hur studien har genomförts, hur valet av urvalsgrupp har skett 
samt hur data har insamlats, bearbetats och analyserats.  

 
Observation som metod  
Valet av att använda observation som metod grundar sig i att det sågs vara fördelaktigt för 
denna studies uppbyggnad och frågeställning. Eftersom frågeställningen riktar sig mot vad 
barn gör i sin naturliga miljö var det viktigt att inte försöka dra för mycket uppmärksamhet till 
sig, så att barnen kunde känna sig bekväma nog att bete sig naturligt. Därav valdes t.ex. 
videoinspelning bort, då detta kan dra för mycket uppmärksamhet. Att observera barnen 
innebar att jag som observatör kunde befinna mig en bit bort med ändock se vad som skedde i 
situationen. Därför ansågs denna datainsamlingsmetod fördelaktig. 
 
Observationerna genomfördes genom löpande protokoll, vilket innebär att observatören med 
egna ord beskriver situationen som observeras (Rubinstein Reich & Wesén, 1986). Denna 
metod valdes för att enkelt kunna fånga en situation genom att skriva ner vad som skedde, 
samt för att inte få ett för omfattande och svårhanterligt datamaterial, men även för att denna 
observationsmetod är för mig välbekant.  Som observatör intog jag rollen deltagande som 
observatör (Bryman, 2004). Vilket innebär att övriga aktörer kände till mitt uppdrag samt att 
jag deltog i de verksamhetsrelaterade aktiviteter som skedde i förskolorna men att jag endast 
hade en funktion som forskare. Jag var således interaktiv med barn och vuxna men höll mig 
till mitt uppdrag. Vilket praktiskt kunde innebära att fysiskt delta i sångsamlingar, men att 
samtidigt observera.  
 

Urval 
Valet av förskolor som skulle delta i denna studie utgick först och främst från att det fanns 
barn som stämde överens med undersökningens valda målgrupp, nämligen barn som var 
mellan åldern ett till tre år. De flesta förskolor uppfyller detta kriterium, och således krävdes 
det fler urvals kriterier för att begränsa antal förskolor. Begränsningen innebar att totalt tre 
förskolor skulle delta i studien från två kommuner, detta för att få ett bredare urvalsunderlag 
men inte ett allt för stort urvalsunderlag, då detta arbete sker under en viss tidsram. Det sista 
kriteriet blev att förskolorna skulle vara belägna inom ett visst avstånd från min bostad. Då 
det skulle underlätta för mig att kunna bearbeta det insamlande materialet medan barnen sov 
middag.  
 
Urvalet av förskolor till studien skedde således utifrån följande kriterier: 

• Förskolorna hade barn mellan åldrarna ett till tre. 
• Tre olika förskolor valdes på grund av att det gav ett bredare urvalsunderlag. 
• Tidsaspekt. Förskolorna var belägna inom ett visst avstånd. 

Undersökningsgrupp 
I undersökningsgruppen ingår barn i ålder ett till tre år, flickor och pojkar. Sammanlagt 
observerades 33 barn. Dessa barn fanns på totalt fem avdelningar på tre förskolor, i två 
kommuner. Samtliga barns namn i detta examensarbete kommer att vara konfidentiella och 
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således har barnen fått nya fiktiva namn, i enlighet med konfidentialitetskravet 
(vetenskapsrådet 2002).  
 

Tillvägagångssätt  
Valet av undersökningsgrupp till denna studie skedde genom ovan nämnda kriterier. För att få 
genomföra undersökningen på de olika förskolorna krävdes det förskollärares, 
förskolechefens och vårdnadshavares tillstånd. Allt har skett utifrån vetenskapsrådets 
etikprövningslag (SFS 2003:460), för att skydda de människor som deltagit i forskningen. 
Paragraf 16 § - 19  § i etikprövningslagen har speciellt berört denna studie.  
 
Paragraf 16 § har samlingsnamnet information, och hänvisar till att forskningspersonen eller 

dess vårdnadshavare måste informeras om studien, dess innehåll, metod, risker, vem som är 
huvudman samt att det är frivilligt och att individen kan avbryta sin medverkan när helst 

denne vill.  
 

Paragraf 17 § handlar om samtycke, och hänvisar till att studien endast får genomföras med 
ett samtycke, och att detta endast kan ges efter att personen i fråga fått ovanstående 

information kring studien.  
 

Paragraf 18 § behandlar om forskningspersonen är under 18 år, vilket var fallet i denna 
studie. Pargrafen klargör att vårdnadshavare måste informeras och ge sitt tillstånd innan 

undersökningen kan genomföras, dock skall barnet själv få bestämma om det vill medverka 
eller ej, således har jag frågat varje barn i undersökningen om jag får titta på dem och skriva 
ner vad de gör. Har barnet ej gett sitt godkännande eller varit tyst vid min förfrågan har barnet 
ej observerats. Två barn var tysta vid min förfrågan och har således ej observerats.  
 
Pargraf 19 § som heter återtagande av samtycke, säger att ett samtycke att medverka får när 

som helst under studien tas tillbaka, och således upphör personen att medverka i studien. 
Dock får redan inhämtad data användas.  
 
Detta var således de paragrafer som skulle beröra mig och min undersökning mest, och med 
dessa i åtanke så fortsatte jag med arbetet. Första steget var att kontakta förskoleledningen, 
vilket skedde genom att söka på förskolan genom internet.  Samtliga tre förskolechefer fick 
därefter ett e-post, där det närmare förklarades vad studien innebar. Efter att ha fått ledningens 
godkännande besöktes samtliga förskolor för att närmare diskutera möjligheten att få 
genomföra undersökningen hos dem. När personalen gett sitt godkännande diskuterades det 
hur många barn i rätt åldersgrupp som befann sig på avdelningen. Sedan skrevs det en 
fullmakt (se bilaga 1) som gavs ut till samtliga vårdnadshavare till barnen i den åldergruppen. 
När slutdatum för vårdnadshavarna att återlämna fullmakten till sina respektive förskolor gått 
ut, samlades de sedan in. Ett visst bortfall skedde och detta löstes genom att barnen, där ej 
fullmakt givits, ej observerades. Eftersom den övergripande forskningsfrågan i detta arbete är 
så specifik och inte kan observeras vid ett specificerat tillfälle så skedde observationerna på 
förskolorna under heldagar. Dock blev det en längre paus i observerandet under lunch tid, då 
barnen hade vilostund. Observationerna dokumenterades genom löpande protokoll.  
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Bearbetning av materialet  
Bearbetning av materialet inleddes med att det lästes igenom flertalet gånger vid olika 
tillfällen, så att innehållet blev välbekant. Det material som utgör studiens rådata består av ca 
fem A4 ark med observationsanteckningar. Bearbetningen av materialet skedde för att kunna 
finna en meningsfullhet och en meningskategorisering. Kvale (2006) skriver att en 
meningskategorisering innebär att materialet kodas in i kategorier, som indikerar förekomsten 
eller icke förekomsten av ett fenomen. Det genomfördes således en frekvensöversikt över 
antalet strategier barnen använde som jag fann i mitt material. Valet att göra en 
frekvensöversikt baserades på att få en översiktligt överskådning över hur många strategier 
som användes. För att underlätta inför analys och resultat, (a.a).  

Analys 
Analysen av materialet påbörjades genom att jag började leta efter mönster i min 
frekvensöversikt. Där fann jag fem olika strategier, dessa strategier fick kodnamnen:  
stol/pall, objekt, klättra, vuxenstöd och lång arm.  
 
Efter att dessa strategier uppdagats för mig började jag att skapa ett kategoriseringsschema. 
Jag gick igenom varje antecknad observation, och fördelade den utifrån innehåll in i en av 
dessa kategorier, detta i syfte för att skapa en överskådlig helhet av rådata. När 
analyseringsprocessen var avslutad hade jag sålunda mina observationsanteckningar fördelade 
i dessa kategorier och kunde nu påbörja att skapa nya helheter av de delar jag skapat. Dessa 
delar presenteras i sin helhet under kapitel fyra Resultat.  
 
För att skapa dessa nya helheter fick jag vända mig till mina teoretiska utgångspunkter för att 
få stöd i mina teorier. Detta skedde för att skapa en mening med mina texter. Jag ville nå en 
djupare förståelse för vad det var jag hade sett. Det skedde således en växling mellan empirin 
och teorierna. 
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Resultat 

Detta kapitel kommer att redovisa resultatet från undersökningen. Redovisningen sker genom 
en genomgång av de olika strategier som anträffats under observationstillfällena. Kapitlet är 
indelat i fem underrubriker som representerar de olika strategierna, dessa underrubriker är: Att 

be en vuxen om hjälp, Ta en stol/pall, Mot bergstoppen, Att göra sig längre samt Den 
förlängda armen. Varje underrubrik börjar med en utläggning kring strategin, som sedan följs 
med utdrag av det insamlade materialet från observationerna, med förhoppningen om att 
förtydliga strategin. Varje underrubrik avslutas med en sammanfattning.  
 

Redovisning av resultat 

Den vuxnes hjälp 

Denna strategi har jag valt att kalla för ”att be en vuxen om hjälp”, för att den vuxne fungerar 
som ett hjälpmedel för barnen att få det redskap som de vill ha. Hur barnen gör detta varierar, 
ofta behöver de inte ens uttrycka sig med ord, utan den vuxne förstår genom andra 
kommunikationsmedel att barnet vill ha deras hjälp. 

Lisa 1.11 år står och tittar på en röd bil som står på det översta hyllplanet i 
bokhyllan. Förskolläraren Anna kommer förbi. 

Bil! Ropar Lisa, Ge bil! 

Anna stannar, tar ner bilen från hyllan och går iväg. 
Lisa sätter sig på golvet och börjar leka med kompisen Viktor.  

Lena 2.1 år står och tittar upp på en virkad blomma som hänger som dekoration vid 

fönstret. Förskolläraren Johanna kommer fram till Lena och sätter sig på huk.  

– Vill du ha den vackra blomman Lena? Frågar Johanna 
Lena nickar. Johanna tar ner blomman och ger Lena den. Lena springer sedan 

snabbt in i ett annat rum och skrattar högt.  

Isak 2.2 år håller på för fullt med att städa, eftersom det snart är dags för lunch. Han 
har byggt med lego och vill spara det han har byggt. Barnen har en speciell hylla där 

de får placera legot som de vill spara. Isak tar tag i sin konstruktion och sträcker det 

högt ovanför huvudet och försöker att få upp det på hyllan, men legot är lite för tungt 
och hyllan är lite för högt upp. Isak börjar ge ifrån sig ljud. Förskoleläraren 

Veronica hör detta och kommer snabbt in i rummet och hjälper Isak att lyfta upp sitt 

lego på hyllan.  

I dessa exempel kan man finna flera sätt som den vuxne verkar som ett hjälpmedel. Lisa 
kommunicerar verbalt med Anna och låter henne förstå att det är en bil som Lisa vill ha från 
hyllan. I exemplet med Lena och Johanna behövs det ingen verbal kommunikation dem i 
mellan för Johanna ska förstå att Lena är intresserad av den virkade blomman. Johanna kan 
läsa av det genom att Lena tittar på blomman. Isak för en verbal kommunikation med 
Veronica, men han kommunicerar inte med ord, utan genom att ”pipa” för att visa att han 
behöver hjälp. Veronica kan tolka detta ljud som ett rop på hjälp och kommer fort och hjälper  
Isak. Dessa barn använder sålunda den vuxne som ett hjälpmedel, men de har olika 
tillvägagångssätt för att få denna hjälp. Exemplen visar att barnen kan få hjälp, utan att föra en 
verbal kommunikation, utan kroppsspråket räcker. 
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Ta en stol/pall 

 
Denna strategi kallar jag för ”ta en stol/pall”, barnen använder här dessa två redskap för att nå 
det objekt som de eftersträvar. Vanligen tar de stolen/pallen och skjuter den dit den behövs 
och klättrar således upp på den och tar det objekt de ville ha.  

William 1.1 år har precis hämtat kritor från målarhyllan och ska börja rita när 

Förskolläraren Inger säger att han måste ha ett underlägg först. Underläggen ligger 

högre upp, och William når inte dit. Först tittar han på Inger, som skakar på huvudet. 
Du kan själv säger hon. William tar tag i tripp trapp stolen som står bredvid hyllar. 

Han skjuter den närmre och börjar sedan klättra upp på den. Han tar ner 

underlägget och placerar det under pappret och börjar rita.  

Elsa 1.3 år och några andra barn ska ha lässtund med förskolläraren Siv. Barnen får 

själva hämta de böcker som de vill att Siv ska läsa. Elsa som är mindre än de andra 

når inte den bok hon vill ha som står högst upp på hyllan. Elsa går då iväg och 

hämtar en pall som hon puttar till bokstället. Sedan klättrar hon upp på pallen och 
hämtar sin bok. Hon vänder sig mot Siv och säger: Titta! Elsa nå! Siv svarar att Elsa 

var en duktig tjej som kunde hämta boken själv. Elsa klättrar ner och sätter sig i 

soffan med de andra, och så börjar lässtunden. 

Evert 1.6 år springer ut till hallen, barnen ska klä på sig och gå ut. Evert vill klä på 

sig själv, och knuffar undan Förskolläraren Eva när hon försöker ta ner hans byxor 

från hyllan. Evert går sedan runt en bänk och börjar skjuta den mot sin hylla. Sedan 

lägger han sin överkropp på bänken och håller sig fast vid kanten med händerna, 
Evert häver sedan upp benen på bänken och ställer sig upp. Nu tar han tag i sina 

byxor och sätter sig på bänken och klär på sig.  

Stolen och pallen blir ett slags befriande redskap. Barnen kan själva utan den vuxnes hjälp nå 
dit de vill, och således bli mer självständiga. Elsas stolthet gick det inte att ta miste på när hon 
fick den bok hon ville ha. Även Evert visar tydligt att han vill vara mer självständig när han i 
protest knuffar bort Eva och hämtar sina byxor själv. I exemplet med William är det Inger 
som strävar efter att William ska bli mer självständig genom att han ska ta ner underlägget 
själv.  

Mot bergstoppen 

Denna strategi har jag gett namnet ”mot bergstoppen”, här har barnet valt att använda själva 
hyllan som ett hjälpande redskap för att nå det de vill ha. Barnen använder alltså hyllplanen 
för att klättra upp och ta det de vill ha. 

Eric 2.7 år står och spanar efter en leksak på översta hyllan, han börjar ge ifrån sig 

ljud, sedan sträcker han upp händerna. Ingen vuxen reagerar. Då börjar Eric klättra 
på hyllplanen, högst upp får han tag på en bil. han slänger ner bilen på golvet och 

klättrar sedan ner igen. 

Klara 1.5 år visar att Förskolläraren Helena ska läsa en bok för henne, genom att 
dra henne i tröjan och säga bok. Helena är dock upptagen och säger att Klara får 

hämta boken själv. Klara går fram till bokhyllan och börjar då klättra på hyllplanen. 

Helena ser vad som händer och reser sig snabbt upp och går mot bokhyllan. Klara 
har redan fått tag i sin bok, som hon håller i med hjälp av munnen. Helena tar tag i 

Klara och lyfter ner henne den sista biten.  
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Det är dags för sovstund, Fredrik 2.5 år ska gå och sova. Han sover med napp och 

snuttefilt som ligger på en bokhylla i kapprummet. Fredrik ser sig omkring och går 

sedan fram till bokhyllan. Han tar tag i det hyllplan som är placerat i hans egen 
längd. Han häver sig upp på det. Nu ligger han på rygg på hyllplanet och sträcker sin 

arm upp till hyllplanet ovanför där hans napp och snuttefilt ligger, han får tag på 

snuttefilten och drar ner den till marken, nappen låg på filten och åkte också med ner. 
Nu vänder han sig så att han ligger på mage och tar sedan och klättrar ner igen men 

fötterna först. 

Här har barnen funnit en strategi där de använder ”hindret” hyllan för att skapa en möjlighet 
att nå. Hyllan symboliserar ett problem, eftersom barnen inte når det redskap de vill ha, 
samtidigt skapar barnen en möjlighet med hyllan. Hyllan som var problemet blir således även 
lösningen. 
 

Att göra sig längre 

Denna strategi observerade jag för första gången hos pojken Thor (se inledningen), och valde 
att kalla den för ”att göra sig längre”, barnen använder sig utav redskap som inte ger intrycket 
av att vara hjälpmedel, de ändrar redskapets kulturella betydelse och ger det ett nytt 
användningsområde.  

Rosa 1.0 år står på tå och försöker förgäves att få tag på nallen som bara är någon 

centimeter för högt upp på en hylla. Hon går iväg till leksakslådan och kommer sedan 
bärandes med en mobiltelefon, hon placerar den på marken och balanserar med en 

fot på den. Snabbt tar hon tag i nallen och ramlar sedan baklänges ner på rumpan. 

Rosa tar nallen under armen och sätter sig i soffan.  

Isa 2.4 år står ute vid förrådet och vill ha en spade. Spadarna är placerade i en låda 
på ett hyllplan dit Isa inte når. Isa börjar med att hoppa, men når ändå inte. Hon ser 

sig omkring, och går till lådan som innehåller sandkakeformar. Hon tar fram en grön 

grodform och en gul båtform. Isa går sedan fram till hyllan och lägger formarna på 
marken. Hon kliver upp på formarna som knakar av hennes vikt. Hon sträcker sig och 

får tag på en gul spade. Hon tar spaden och springer iväg till sandlådan där Rita 

sitter och väntar på henne. 

Det är för mig svårt att inte häpnas över barnens kreativitet i denna strategi. Barnen lyckas att 
ta redskap som har ett kulturellt användningsområde och ändrar detta så att redskapet tjänar 
ett syfte som hjälper dem vid deras problem. När Rosa hämtade mobilen ur leksakslådan tog 
gjorde jag antagandet att hon skulle påbörja en annan lek, men så använde hon mobilen 
istället som ett redskap för att bli högre, hon och de andra barnen skapade en kreativ 
problemlösning till sitt problem. 
 

Den förlängda armen 

 
Denna strategi har jag valt att kalla för ”den förlängda armen”, barnen använder här redskap 
som en exempelvis kvast för att förlänga armen så att de når det de vill ha.  

Simon 1.1 år är ute och leker i sandlådan, han vill ha en hink och försöker ta Sofies. 

Sofie protesterar genom att skrika. Förskolläraren Ylva säger då till Simon att han 

får hämta en egen hink i förrådet. Simon går iväg till förrådet, men alla hinkar står 
högt upp på en hylla, han ser sig omkring och tar tag i en gul plastkratta. Med 
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krattan i högsta högg börjar Simon att försöka slå ner hinkarna från hyllan. Han 

lyckas och flertalet hinkar faller ner. Simon nöjer sig med att ta en blå, och går sedan 

tillbaka till sandlådan.  

Mimmi 2.10 år vill ha ett spel som är placerad på en hylla dit Mimmi inte når. Först 

frågar hon om förskolläraren Anna kan ta ner spelet åt henne, men Anna ska gå och 

byta blöja på Tilde. Anna säger att Mimmi får försöka själv. Då kommer Svea som är 
städpersonal på förskolan in i rummet. Mimmi går fram till hennes vagn med 

städtillbehör och frågar om hon får låna sopkvasten. Det får hon. Mimmi tar kvasten 

och går till hyllan. Med hjälp av kvasten lyckas hon skjuta spelet så att det (och några 

till) far till marken. Anna kommer inspringandes och frågar vad som hände. Mimmi 
tittar på henne och säger: 

Titta Anna! Jag kunde själv! 

Barnen ser även här kvalitéer hos redskap som de väljer att använda som hjälpmedel genom 
att bortse från deras kulturella användningsområde. Redskapen måste vara långa nog så att de 
når upp till objekten barnen vill ha, men det får inte heller vara för tungt så att de orkar lyfta 
och använda det. Barnen processar redskapens duglighet till att fungera som något annat än 
det vad som redskapet är avsett att tjäna som, precis som i strategin ”att göra sig längre”.  
 

 

I kapitlet som följer redovisas en diskussion om dessa resultat och vad de vetenskapliga 
teorierna som denna studie lutar sig mot säger om detta.  Diskussion kring vidare forskning 
inom ämnet kommer att behandlas i slutet av kapitlet.
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Diskussion 
 
Detta kapitel kommer att beröra allt som studien tidigare har tagit upp. Det kommer att ske en 
diskussion kring det empiriska materialet i relation med de teoretiska utgångspunkterna, 
arbetets syfte och dess övergripande forskningsfråga. Examensarbetes syfte är att med 
förhoppning bidra till ökad kunskap kring barns problemlösningsstrategier, vilka strategier de 
använder och om det går att finna mönster i dessa strategier. Detta utifrån den övergripande 
forskningsfrågan om vilka problemlösningsprocesser barnen använder sig utav när de inte når 
de redskap de eftersträvar. Kapitlet avslutas med en diskussion kring vidare forskning inom 
ämnet. 

Diskussion kring resultatet 

Problemlösningar inom vardagsmatematik är något som sker dagligen, och genom att utforska 
sin omgivning och stöta på problem banar det vägen för att klura ut något nytt för lärande. 
Barnen får en ny förståelse för sin omvärld och om artefakters egenskaper (Säljö, 2000), 
eftersom handlingen ledde till att problemet blev löst, eller inte löstes. När barnet inte lyckas 
med sina försök att lösa sitt problem så är det genom deras försök som de uppfattar det 
väsentliga, och således får de ny förståelse för sin omvärld. De är följaktligen en del av sin 
egen lärandeprocess (Björklund, 2008, 2009). Barn kan inte undgå att uppleva 
problemlösningar, eftersom det är något som genomsyrar hela vardagen och något som sker 
dagligen. Således synliggörs det även att matematik är mer än att lära sig regler utantill, utan 
det är även att få möjlighet att upptäcka och förstå samband och mönster.  
 

Kroppen som referens 

När Elsa inte når upp till boken i bokstället så beräknar hon att avståndet är för stort och 
därför hämtar hon en pall för att nå upp, detta är något som Björklund (2008) kallar för 
geometrisktänkande. Elsa gjorde en bedömning av sin omvärld och uppskattade att det var 
rimligt att använda pallen som ett redskap för att nå den bok hon ville ha, vilket det även 
visade sig vara. Även i exemplet med Simon får vi skåda att han har en förståelse för sin 
omvärld och för vad plastkrattans egenskaper är, i detta fall var krattans längd av betydelse då 
det kunde användas som ett redskap för att förlänga armen. Han har även en förståelse för den 
egna kroppen, han har jämväl bedömt att det är rimligt att det använda krattan som en 
förlängare av armen. Barn är skickliga problemlösare av naturen, och problemlösning är något 
som de möter dagligen, (a.a). De erfar tidigt att matematik är ett användbart redskap för att 
lösa problem. Vid själva problemlösningen urskiljer barnet problemets innehåll och tar fasta 
på de innehållsliga delarna. Som de sedan relaterar i en helhet, vilket skapar en gestaltning av 
problemet som de sedan förstår och tolkar på ett individuellt sätt (a.a).  
 
 
I exemplet med Lisa får vi erfara hur hon skapar en rimlighetsbedömning, där hon kommer 
fram till att hon själv inte når upp till bilen på hyllan. Hon når slutsatsen att hennes egen 
förmåga inte räcker till, utan hon behöver tillkalla en vuxen till hjälp. Hon har således alstrat 
en problemlösning i stöd av hur hon själv relaterar till omgivningen i fråga om längd. Barn 
bedömer ständigt rummet de befinner sig i och beräknar huruvida de kan utföra en handling 
eller ej. (a.a). Detta kan vi se hos samtliga barn i denna studie, de relaterar sin omvärld med 
sin kropp och tidigare erfarenheter och kan avgöra vad som är genomförbart. Björklund 
(2007) skriver att barn relaterar nya erfarenheter med tidigare erfarenheter och förståelse, 
detta sker för att barn skall förstå fenomen och händelser. Redan i småbarnsåldern är barnen 
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skickliga på att göra rimliga bedömningar, utifrån deras egna erfarenheter, där den egna 
kroppen fungerar utmärkt som ett redskap för att referens i utforskandet i omvärlden (a.a).  
Barnen använder alltså sin egen kropp som en referensram till de problem de bemöter. 
Författaren menar att det med fördel kan uppmuntras att barn använder sin egen kropp som en 
strategi för att upptäcka och lära, barns erfarenheter av hur långt de når kan fungera som 
utgångspunkt för att utföra rimliga handlingar och använda lämpliga begrepp i olika 
situationer.  När Rosa inte når nallen på hyllan använder hon sin egen kropp som ett 
mätinstrument för att få insikt i att hon kan behöva någon artefakt för att nå den sista biten 
upp till hyllan.  
 

Användning av artefakter 

Barnens användning av artefakter varierar i de olika situationerna. Isa bortser från 
sandkakeformarnas egentliga användningsområde och ger dem ett nytt syfte som passade 
situationen. Det intressanta är hur barnen väljer att i vissa situationer bortse från redskapens 
kulturella användningsområden, och istället ger dem ett nytt användningsområde. Barnen ser 
till redskapens kvalitéer som de väljer att använda som hjälpmedel. Barnen processar 
redskapens duglighet till att fungera som något annat än det vad som redskapet är avsett att 
tjäna som. Rosa ser till mobilens egenskaper och gör utifrån detta en rimlighetsbedömning 
huruvida den kan fungera som ett hjälpmedel i hennes strävan att nå nallen på hyllan. Denna 
problemlösningsprocess är sannerligen kreativ och barnen kan se nya möjligheter till 
lösningar till problem.  
 

Vikten av en vägledare 

Även om vardagen är full av matematik och tillfälligheter att skapa matematisk förståelse för 
barnen så behöver barnen en vägledare som ger dem verktygen att uppfatta de matematiska 
aspekter som finns i deras omvärld (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Pramling 
(2010) skriver att det inte räcker med att pedagogerna upptäcker att matematiken finns i 
vardagen utan de måste även göra barnen medvetna om detsamma, för att det ska bli en 
plattform för barnens lärande inom detta fält.  Pedagogen måste finnas som en vägledare in i 
den matematiska världen, ge barnen de verktyg som de kommer att behöva för att kunna 
utveckla sin matematiska förståelse (a.a). De vuxna ska fungera som vägledare men inte 
svarsgivare, barnen behöver själva få genomgå problemlösningsprocessen för att skapa sig en 
matematisk förståelse.  Har barnet en fundering, så ska pedagogen låta det fortsätta så. Vi 
vuxna ska inte vara för snabba med att ge barnen lösningar, något som vi har tendensen att 
göra (Björklund, 2008). Pedagogens uppdrag är att motivera dem vidare till lösningar, inget 
barns problemlösning är fel, men ger vi dem färdiga lösningar så kommer de inte se samband 
till hur allt fungerar. Det blir som att lära sig multiplikationstabellen utantill, utan att se något 
sammanhang. Genom att ha öppna ögon för barns lösningar kan man få lösningar på problem 
som man aldrig kunnat ana, och på så sätt bidrar det till en hållbar utveckling. Dock är inte 
enbart pedagogen av betydelse. Hos barnen finns olika sätt att tänka och förstå, vilket blir en 
tillgång för alla i gruppen, och pedagogen kan genom att synliggöra denna mångfald också bli 
barnen behjälplig i deras matematiska tänkande (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999).  
 

Kreativitet 

Varje problemlösningsprocess är utifrån individens kapacitet och erfarenheter, för Evert var 
bänken ett utmärkt redskap för att lösa sitt problem med att nå byxorna, men för Klara var det 
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bättre att klättra i bokhyllan för att nå en bok. Genom att erfara varandras 
problemlösningsstrategier får barnen en bredare förståelse och erfarenhetsram och kan genom 
den välja en strategi som de anser är rimlig för deras situation (Björklund, 2008).  Alla dessa 
observationer påvisar barns kreativa problemlösningsprocesser, barnen visar tydligt att det 
finns flera rätta svar till ett problem (Johansson & Wirth, 2007), som i detta fall handlar om 
hur de ska nå det redskap de vill, men där deras fysiska kapacitet i form av en liten kropp 
försvårar detta. Småbarn kan använda sig utav olika strategier för att undersöka problemets 
karaktär samt för att finna vilken strategi som lämpar sig bäst för att lösa problemet. 
Förståelsen för barnen växer således fram genom att erfarenheterna bearbetas i barnens 
medvetande (Öhberg, 2004).  
 
Barn är kreativa problemlösare, och deras kreativitet är svaret till en hållbar utveckling. Utan 
en kreativ problemlösningsprocess skulle vi exempelvis inte kunna flyga med hjälp av 
flygplan eller ha fantastiska arkitekturer som t.ex. Turning Torso i Malmö. Det gäller att 
kunna tänka utanför ramarna och att hjälpa barnen att nå insikt i att det kan finnas flera svar 
till ett problem. Genom kreativa problemlösningar kan vi skapa hållbara lösningar till de 
problem som finns i vårt samhälle, något som kan bidra till en säker framtid för vara framtida 
generationer.  
 

Vidare forskning 

 
I denna studie fann jag det av intresse för att studera vidare hur det ter sig att förskolemiljön 
har sin utformning. Varför finns denna missanpassning till barnens fysiska kapacitet, vilket 
syfte tjänar det? 
 
Utöver detta skulle det vara av intresse att studera barnens kreativa problemlösningsprocesser 
med artefakter som hjälpmedel. Bryter barnen det kulturella användningsområdet för 
artefakten och hur? 
 
Det skulle för mig vara en stor glädje att ta del av arbeten som berör detta. 
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Bilaga 1 
 
Till vårdnadshavare.  

Jag heter Nathalie Dahlström och studerar till förskollärare vid högskolan i Gävle. Under 
hösten kommer jag att utföra ett examensarbete. 
 
Examensarbetet syftar till att undersöka hur barn löser problem som är relaterat till höjd. Jag 
vill studera hur barn gör när de t.ex. inte når upp till hyllan. 
 
Undersökningen genomförs med hjälp av observationsanteckningar. 
Materialet kommer att behandlas konfidentiellt och deltagandet sker anonymt och frivilligt. 
Observationsresultatet kommer ej kunna kopplas till enskild individ. 
 
Förskolans ledning och förskollärarna är informerade om undersökningen. Undersökningen 
kommer att avrapporteras som ett examensarbete inom ramen för lärarutbildningen.  

Vänligen återlämna ert svar till förskolan. Senast den 31/8- 10. 

Vid frågor eller funderingar angående studien, kontakta mig gärna. 
Tack för på förhand för Ert barns medverkan! 
 
Nathalie Dahlström 
Tel: XXX 
Mail XXX 
 
Handledare Högskolan i Gävle 
Fil.Lic. Annika Elm Fristorp 
Tel: XXX 
Mail: XXX 
 
Med vänlig hälsning 
Nathalie Dahlström 
…………………………………………………………………………………………………. 
 
… Ja, jag ger tillstånd för mitt barn att delta i undersökningen. 
 
… Nej, jag ger inte tillstånd till att mitt barn deltar i undersökningen. 
 
Vårdnadshavare   Vårdnadshavare 
 
______________________________  _____________________________ 
 


