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1. Inledning
I denna studie har vi intagit barnens perspektiv då vi tycker att detta är av stor betydelse och
behöver lyftas fram i förskolan. Det är viktigt att barn redan i förskolan ges möjlighet att
resonera, diskutera och samarbeta. I Skolinspektionens (2016) årsrapport för förskolans
uppdrag framkommer det att språk och kommunikation främjas på olika sätt. Dock
framkommer det även att det finns tillfällen inom just matematiken där detta inte tas tillvara i
lika stor utsträckning. I och med detta utmanas barnen inte i den omfattning som de har rätt till
för att kunna utvecklas mot verksamhetens strävansmål. Enligt förskolans läroplan (Skolverket
2018) ska barnen få möjlighet att diskutera och samarbeta inom matematiken. Förskolans
läroplan belyser även vikten av att barn ges möjlighet att arbeta med matematik, få undersöka
och reflektera samt prova olika lösningar och tillvägagångssätt. Förskolan ska väcka barns
nyfikenhet och främja deras intresse för matematik. Vi anser att barnen är kompetenta och har
mycket att tillföra.

Enligt Heiberg Solem och Reikerås (2004) handlar matematik inte bara om att räkna utan även
om att resonera, bedöma och kunna upptäcka samband samt mönster. Vi anser att skolor och
förskolor kan ta tillvara möjligheterna att arbeta med problemlösning inom matematik i större
utsträckning än vad de gör idag. Våra erfarenheter från vår egen skolgång utifrån
matematikundervisningen är att fokus i stor utsträckning låg på svaren. Vi vill belysa att fokus
borde vara mer inriktat på processen, att det finns olika sätt att lösa problem och att varje individ
kan se lösningar på olika sätt. Matematikundervisningen bjuder inte in till diskussioner mellan
eleverna. I Skolinspektionens (2017) granskning av skolväsendet 2016 påvisas det också att
diskussioner mellan lärare och elever inom matematik är sällan förekommande. I
matematikundervisningen följs läroböckerna och eleverna är tvungna att ständigt följa en redan
angiven lösning. De får inte möjlighet att reflektera och kommunicera lösningar och tankar med
varandra.

1.1 Bakgrund
I studien utgår vi från begreppen samarbete, samspel och den proximala utvecklingszonen. Det
intressanta med problemlösning är att det finns olika strategier och tillvägagångssätt för att ta
sig an olika problemuppgifter. Vi vill på så sätt lyfta fram processen som det viktiga, inte vad
barnen kommer fram till för resultat. Som observatörer ska vi analysera barnens strategier och
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tillvägagångssätt som de har för att ta sig an uppgifterna. Varje barn ska enligt förskolans
läroplan (Skolverket 2018) få möjlighet att använda matematik för att reflektera, undersöka och
försöka hitta lösningar på vardagliga problem samt problemställningar. Barnen ska uppmuntras
till att prova både andras och sina egna idéer samt utveckla tillit till sin egen förmåga
(Skolverket 2018). Under 2020 blev Barnkonventionen (UNICEF 2020) lag. I den står att alla
barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Yttrandefrihet är att
alla har rätt att säga eller skriva vad man tycker och tänker.

1.1.1 Alan Bishop - matematiska aktiviteter
Studien utgår ifrån Bishops matematiska aktiviteter som enligt Skolverket (2019) har gett
inspiration till läroplanen för förskolan (Skolverket 2018). Skolverket (2019) tar upp Bishops
aktiviteter som en god grund för att förskolans strävansmål inom matematik berörs. Heiberg
Solem och Reikerås (2004) lyfter Bishops samanställning av sina sex matematiska aktiviteter
som ger en grundläggande bild av vad matematik kan vara. Bishop menar att dessa aktiviteter
utgör en grund för utvecklingen av matematik och finns i alla kulturer. Bishops
aktivitetsområden är; Förklaring och argumentation, lokalisering, design, räkning, mätning
samt lekar och spel. Enligt Skolverket (2019) är det vanligt att mer än en matematisk aktivitet
förekommer i samma situation. Heiberg Solem och Reikerås (2004) menar att i det matematiska
området förklaring och argumentation sätter barnet ord på sina tankar, resonerar, undersöker,
motiverar och drar logiska slutsatser. Enligt Bäckman (2015) använder barn förklaringar varje
dag då de förklarar och motiverar vad de menar och gör. Att barn har förmågan att motivera är
viktigt, både i vardagslivet och i det matematiska lärandet. Skolverket (2019) tar upp att det
inom området lekar och spel är möjligt för barnen att tänka abstrakt och skapa olika
föreställningar om något. Här kan de uppskatta, gissa vad som kan hända, argumentera och
skapa regler samt kriterier. Enligt Bäckman (2015) får barnen i spel även värdefulla möjligheter
till kommunikation. I denna form av aktiviteter får barnen möjlighet att tänka, handla och ge
uttryck för sina tankar, vilket främjar matematiken. I Bäckmans (2015) tolkning av Bishop
utvecklas matematik när en växelverkan mellan tanke och handling sker, även kallat en
matematisk aktivitet.

1.1.2 Begreppsformulering
Vi vill här förtydliga vad vi lägger i begreppet problemlösning inom matematik i förskolan. När
vi benämner problemlösning handlar det om barnens strategier och tillvägagångssätt samt deras
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tankeprocess som de har för att lösa problemen. Barnens tänkande, förståelse och erfarenheter
är centralt, även hur de diskuterar och resonerar. När barnen arbetar med problemlösning tränar
de bland annat sina matematiska förmågor, sitt logiska tänkande, kategorisering och sin
kommunikativa förmåga.

1.2 Syfte
Syftet med studien är att undersöka hur barn i förskolan genom problemlösning tar sig an
problemuppgifter.

Forskningsfrågorna som ligger till grund för denna studie är:

-

Vilka strategier och tillvägagångssätt använder barnen sig av i grupp för att ta sig an
problemuppgifter?

-

På vilket sätt blir det synligt att barnen samarbetar respektive inte samarbetar när de tar
sig an problemuppgifterna?

2. Litteraturgenomgång
I detta avsnitt presenteras litteraturgenomgången utifrån aktuell forskning inom barns lärande,
problemlösning inom matematik i förskolan, barns samarbete kring matematik samt om den
stöttande pedagogen. Denna del beskriver även den teoretiska utgångspunkt som vi har valt att
utgå ifrån i vår studie.

2.1 Barns lärande
I en studie om barns tidiga lärande belyser Sheridan, Pramling Samulesson och Johansson
(2009) att det som barnen är med om och lär sig i förskolan ligger som en grund för barnens
första skolår. De menar att det säkert finns förskollärare som tycker att arbetet med matematik
med yngre barn är onödigt. De tar upp vikten av att börja arbeta med matematik och andra
ämnen i tidig ålder. Enligt Sommer (2005) är barnet redan från födseln rustad för att
kommunicera och ingå i social samvaro med andra människor. Riddersporre och Persson (2010)
betonar att barn är kompetenta med rika förmågor och tankar. Persson och Wiklund (2017)
menar att om pedagogen utgår ifrån det kompetenta barnet så låter hen barnen reflektera, skapa
förståelse utifrån sina tidigare erfarenheter samt tar tillvara barnens tankar och intressen.
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Persson och Wiklund (2017) lyfter i sin studie att barn kommer i kontakt med och använder
matematik varje dag utan att veta om det. För att barn ska utveckla en förståelse för matematik
samt för att få syn på den i sin vardag måste de erbjudas situationer där matematik utforskas
och problematiseras. Genom detta ökar barnens medvetande kring att de redan besitter
matematiska erfarenheter och kunskaper. En studie av Charlesworth och Leali (2011) visar på
att barn redan i tidig ålder utvecklar strategier för att lösa problem. När barn ska lösa problem
tar de hjälp av sina tidigare erfarenheter. Forskarna i studien anser att det är viktigt att observera
barnens problemlösningsprocesser och ifrågasätta deras tänkande, detta för att kunna förstå hur
de kommer fram till sina lösningar. Enligt Persson och Wiklund (2017) är det viktigt att barn
får möjlighet att kommunicera matematik i olika former genom att till exempel få lösa olika
problem och resonera. Problemen kan innebära matematikproblem eller problem i olika
vardagssituationer. Bäckman (2015) menar att problemen inte behöver ha några givna svar och
kan innehålla mer än en fungerande lösning.

I Bäckmans (2015) avhandling framkommer det att barn i förskolan har förmåga att urskilja,
observera och dra egna slutsatser. Även denna studie visar att barn tar hjälp av sina tidigare
erfarenheter för att exempelvis kunna urskilja ett fenomen från ett annat, dock menar Bäckman
att det inte endast är erfarenheterna som ligger till stöd för barnens urskiljning utan även på
vilket sätt barnen kan koppla sina erfarenheter till det. Barnens erfarenheter är en viktig
utgångspunkt inom förskolans matematik och lärande. Miljön som barnen befinner sig i
påverkar vad och hur barn i förskolan lär sig. Genom att pedagogerna är aktivt delaktiga i
barnens förskolemiljö och utformning, stöttar och öppnar upp för samarbete är de även
delaktiga i barnens lärprocesser och utveckling.

Heiberg Solem och Reikerås (2004) lyfter att matematik är mycket mer än att bara räkna. Enligt
Kärre (2013) finns matematiken överallt. Om vi bara fokuserar på matematik en stund ser vi
hur mycket matematik vi stöter på i vardagen. Det är allt ifrån rumsuppfattningar, former,
beräkningar, strukturer och tankeprocesser som baseras på matematik. Kärre (2013) menar att
vi kan ta hjälp av leken och göra det lustfyllt och roligt. Matematikaspekter kan integreras i det
dagliga arbetet och kan synliggöras med fantasilekar eller spel.
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2.2 Barns lärande - problemlösning
Enligt Bäckman (2015) är det en fördel om pedagogerna observerar barnens matematiska
utveckling och stöttar med material. Utifrån pedagogernas observationer skapas lärmiljöer där
barnen tillsammans med andra barn och vuxna får möjlighet att interagera. Bäckman lyfter
betydelsen av att ge barn möjlighet att delge och kommunicera sina matematiska funderingar
då det är viktigt att barnens erfarenheter och föreställningar förenas och lyfts fram i
undervisningen.

En studie av Kamuran (2009) visar att barns samarbete kring problemlösningar gynnar barnen
senare i skolåldern när de lär sig om strategier för problemlösning. Enligt Persson och Wiklund
(2017) är det viktigt för barnens framtid att inte endast behärska räknesätten, utan att de har
utvecklat både förståelse och tänkande inför olika sammanhang. Detta kan göras genom
matematiska frågeställningar, problemlösning och samarbetssituationer där barnens olika
uppfattningar lyfts fram. Bäckman (2015) anser att det är fördelaktigt om förskolan arbetar med
barns tankar, förklaringar och resonemang. Barnen ska ges möjlighet att förklara sina val,
exempelvis hur de har sorterat sina former eller varför de valt en specifik problemlösning. När
barn lär sig matematik erövrar de många uttrycksformer, de upptäcker, förstår strukturer och
relationer. I dessa uttrycksformer är kommunikationen viktig, både kommunikation kring
begrepp och innehåll i matematik liksom vardagliga situationer mellan både barn och vuxna.

Enligt Palmér och van Bommel (2016) ska barn i förskolan genom matematik få möjlighet att
utveckla sina förmågor att reflektera, undersöka och prova olika lösningar av
problemställningar. Problemlösning är en viktig del i matematiken och är en viktig del av vad
som är bra för barnen att ha med sig in i framtida undervisning. Genom problemlösning får
barnen bland annat möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga, sitt kritiska tänkande samt att
hitta lösningsstrategier. Bäckman (2015) menar att när barn i förskolan arbetar med matematik
använder de sig ofta av sitt sunda förnuft för att förstå och förklara.

2.3 Samarbete och samspel
Enligt Sommer (2005) är barnet från födseln inriktad mot mänsklig kommunikation, redo att
lära och ingå i en samvaro med andra människor. Kamuran (2009) har undersökt förskolebarns
samarbetsförmågor vid matematiska problem, denna studie visar att barn i förskolan lär sig
bättre när de får möjlighet att samarbeta. Studien visade även att barnen efter att de fått
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möjlighet att samarbeta i högre utsträckning ville ta hjälp av och hjälpa varandra. Detta stärks
av Björklunds (2008) studie som belyser vikten av att låta barn uttrycka sina tankar och sin
förståelse tillsammans med andra barn. Genom att låta barnen uttrycka sitt eget sätt att tänka
och låta de möta andra barns tankesätt blir de medvetna om sin egen förståelse, och inlärning
sker. Även barnens olika sätt att förstå olika fenomen och strategier främjas.

Kamuran (2009) menar att barnens lärande främjas när de samarbetar med andra barn som har
samma kunskaper eller mer avancerade kunskaper än vad de själv besitter. När barn arbetar
tillsammans får de möjlighet att förklara och diskutera vad de har lärt sig. Doverborg, Pramling
och Pramling Samuelsson (2013) poängterar att samspela är en förutsättning för utbildning och
undervisning I Kamurans (2009) studie ser pedagogerna tydliga förbättringar i barnens lärande
när samarbete i grupparbeten sker. När barn i förskolan får möjlighet att samarbeta leder detta
även till att barnen i andra miljöer lättare kan lösa problem som uppstår. Enligt Bäckman (2015)
är det av vikt att i förskolan utforma lärmiljöer där barnen får möjlighet att lära av varandra och
andra vuxna. I detta samarbete kan den vuxna anpassa och ge det stöd som varje barn behöver
i varje specifik situation.

2.3.1 Den stöttande pedagogen
I en studie av Björklund, Magnusson och Palmér (2018) belyses vikten av att pedagogerna i
förskolan är lyhörda för barnens idéer. Detta för att barnen ska lära sig och skapa förståelse för
olika fenomen är det nödvändigt att gemensamt prata, lösa, urskilja och få syn på de andra
barnens olika uppfattningar. Björklund (2008) poängterar att det är viktigt att hjälpa barnen och
stötta dem i att reflektera över sin egen och andras förståelse av olika fenomen. Björklund,
Magnusson och Palmér (2018) betonar att som pedagog i förskolan ska man vara lyhörd för
barnets perspektiv och erbjuda barnet nya strategier inom matematiken för att göra det lättare
för barnet i den aktivitet hen befinner sig i. Kärre (2013) menar att pedagoger inte ska rätta
barnen. Därmed godtar pedagogen barnens svar samt hjälper dem att få tilltro till sin egen
förmåga. Om pedagogen ur ett vuxenperspektiv inte förstår barnens svar är det viktigt att
försöka förstå hur barnet har tänkt samt vilka erfarenheter barnet besitter och utifrån detta skapa
nya utmaningar. Det är viktigt att som pedagog ta barnens perspektiv och verkligen försöka
sätta sig in i barnets sätt att tänka.
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Björklunds (2008) studie visar att yngre barn i förskolan strävar efter att utforska och urskilja
olika synsätt för att öka sin förståelse samt för att få en tydligare bild av olika matematiska
fenomen och begrepp. Det är viktigt att vuxna i förskolan gör det möjligt för barnen att uppleva
och utforska olika matematiska fenomen. Björklund, Magnusson och Palmér (2018) lyfter fram
att det även är viktigt att pedagogen introducerar nya begrepp och perspektiv som hjälper barnet
och främjar barnets förståelse och upplevelser. Det handlar om att som pedagog vara aktiv och
delta i barnens lek och matematiska aktiviteter, inte bara att förbereda aktiviteter till dem.
Bäckmans (2015) studie visar att barn själv kan beroende på sitt handlande påverka sitt lärande,
dock sker det mest gynnsamma lärandet när en pedagog stöttar, leder och ställer frågor.
Björlund, Magnusson och Palmérs (2018) studie poängterar att om förskolläraren undervisar
matematik, fortsätter det matematiska innehållet även i barnens lek.

2.4 Teoretisk utgångspunkt
Utifrån studiens syfte finner vi det sociokulturella perspektivet användbart med fokus på barns
samarbete och samspel samt den proximala utvecklingen. Dessa begrepp har vi medvetet valt
och kommer ligga till grund i analysen. Vi har valt att utgå ifrån Säljös tolkning av Vygotskij.

2.4.1 Samarbete och samspel
Enligt Säljö (2015) har Vygotskijs perspektiv inspirerat förskolor och skolor världen över i
frågor som rör literacy, språkundervisning och matematik. Barngrupperna i förskolor och skolor
ser olika ut, det har blivit vanligare att barn har olika bakgrunder både vad gäller språk, kultur
och etniska tillhörigheter. Dessa olika bakgrunder ger andra förutsättningar för undervisningen
och pedagogerna och lärarna måste arbeta utifrån hur kultur och lärande samspelar. Säljö menar
att många lärare och pedagoger ser vikten av att arbeta utifrån det sociokulturella perspektivet
där samspelet mellan elev och lärare samt kommunikationen är viktig för barns lärande. Det
sociokulturella perspektivet kan enligt Säljö användas för att skapa förståelse för hur barn kan
erövra erfarenheter samt hur de är kapabla att använda erfarenheterna i nya sammanhang.

Enligt Vygotskij (Säljö 2011) har språket och kommunikationen en viktig plats i det
sociokulturella perspektivet. Genom språket har människan möjlighet att tolka, beskriva och
analysera världen på många olika sätt. Vygotskij (Säljö 2015) menar att barn föds in i en
kommunikation med omgivningen i form av ögonkontakt, tal, beröring och skratt. Barnet blir
genom detta en del av en gemenskap med föreställningar om världen. Vygotskij menar även att
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människan lär sig av att umgås och socialisera med varandra där språket är ett verktyg för
kommunikation mellan människor och mellan individen och samhället. Med hjälp av
interaktion i samhället bygger människan upp sociala erfarenheter genom språket. Vygotskij
poängterar att språket är det viktigaste psykologiska redskapet vi människor besitter och via
språket får människor skapa en förståelse för andras perspektiv. Genom att kommunicera och
interagera med andra människor byggs den enskilda individen upp och formas i det sociala
samspelet med andra i omgivningen. Enligt Vygotskij (Säljö 2011) är samarbete mellan barnen
uppmuntrande och kreativt. Vygotskij (Säljö 2015) menar att barn tidigt lär sig ta andra
människors perspektiv, när samspel sker kan barnen sätta sig in i vad andra uttrycker och förstå
deras intentioner. Vygotskij (Säljö 2011) belyser att de erfarenheter och de kunskaper vi har
sedan tidigare använder vi i nya situationer som leder till att vi försöker skaffa oss ny kunskap
genom att interagera med andra.

2.4.2 Proximala utvecklingszonen
Enligt Säljös (2015) tolkning av Vygotskij, menar Vygotskij att människor är i ständig
utveckling och förändras hela tiden. Människan blir aldrig ”färdig” utan utvecklas och lär sig
ständigt. Den proximala utvecklingen som Vygotskij formulerat handlar om den färdighet och
kunskap som individen behärskar på egen hand och vad individen behärskar tillsammans med
någon annan. I de aktiviteter som människan befinner sig i finns olika utvecklingszoner som
innebär något individen kan och något den behöver hjälp med för att kunna komma vidare.
Människor lär av varandra och genom att vi lär utvecklas vi. Vi tar tillvara andras erfarenheter
och gör om dem till våra egna.

Säljö (2015) betonar att i Vygotskijs närmsta utvecklingszon (zone of proximal development,
ZPD) finns kärnan i mitten som innebär den uppnådda kunskapen och färdigheten. Det är i den
innersta zonen som Vygotskij menar att barnen är känsliga för undervisning och där barnet
behöver tillräckligt med förståelse för att kunna följa med i resonemang och förklaringar. Detta
kan i sin tur leda till ny kunskap. Zonen utanför kärnan innefattar kunskaper och färdigheter
som barnet kan utveckla med hjälp och stöd av en mer kunnig person. De kunskaper och
färdigheter som kan utvecklas bör vara inom rimligt räckhåll för barnet. Genom att läraren har
en förståelse för var i sin utveckling barnet befinner sig kan hen stötta, ge instruktioner och utgå
från barnets kunskaper för att göra det möjligt för barnet att utvecklas. Den yttersta zonen är
framtida kunskaper och färdigheter. Desto mer kunskap och färdighet barnet besitter desto
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mindre stöd från den mer kunniga personen behövs. Till sist behärskar barnet den nya
kunskapen på egen hand. För att barnen ska ha möjlighet att lära sig något nytt grundas det i att
det de ska lära sig, kopplas till det barnet redan har uppnått. Säljö (2015) menar att
utvecklingszonerna är viktiga för Vygotskij för att kunna förstå vart barnet är på väg, inte vad
barnet redan har uppnått. Studeras resultat såsom nationella prov eller intelligenstest synliggörs
inte barnens processer som ligger bakom lärandet.

3. Metod
I denna del presenteras metodologin som innefattar observationer, pilotstudie, urval,
genomförande, problemuppgifterna, analys av data, etiska överväganden och metodkritik. För
att få svar på studiens frågeställningar har vi valt att observera barnen när de tar sig an
problemuppgifter inom matematik genom problemlösning.

3.1 Observationer
Enligt Björklund (2007) är film med ljudupptag ett dokumentationsverktyg att föredra då
materialet med fördel kan analyseras och tolkas mer än en gång. I enlighet med Denscombe
(2016) blir det med filmning möjligt att samla in mängder av data under kort tid. Genom denna
observationsform kan vi studera barnens samtal, handlingar och agerande. Vi kan även genom
filmning få syn på deras samarbete och samspel samt materialet de erbjuds, vilket i sin tur kan
hjälpa oss i analysen av observationerna.

Vi har valt observationer för att få syn på barnens tillvägagångssätt och strategier.
Observationer har gjorts när 4–6 åriga barn tog sig an problemuppgifter inom matematik genom
problemlösning. Vi har valt att observera barnen och har medvetet valt att inte fokusera på
pedagogerna. I enlighet med Denscombe (2016) anser vi detta vara den mest lämpliga
insamlingsmetod för att besvara vårt syfte med studien. När observationerna genomfördes var
en av oss tillsammans med barnen för att instruera, stötta och ställa öppna frågor för att lyfta
och få syn på deras tankar. Vi tänker att det är viktigt att finnas där som stöd om barnen behöver.
Dock anser vi att det kan vara av vikt att stanna upp en stund och inte vara obekväma om tystnad
bland barnen uppstår. Då det är barnens tankar och strategier vi vill få syn på tänker vi att det
är viktigt att ge dem utrymme och tid, att vi inte lägger orden i munnen på barnen bara för att
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vi upplever tystnaden som jobbig. Den andra av oss filmade barnen med hjälp av en lärplatta
med film och ljudupptag.

3.1.1 Pilotstudie
Enligt Denscombe (2016) är det fördelaktigt om metoden alltid prövas i förväg för att se om
den lämpar sig i praktiken. Genom pilotstudien tänkte vi att vi kunde se hur uppgifterna
fungerade i praktiken och hur barnen uppfattade instruktionerna. Vi har även tittat på gruppens
storlek, hur många barn som var lagom för studien. Samt om det var något vi behövde åtgärda
såsom att lägga till, ta bort eller förtydliga. Pilotstudien har gjorts på samma förskola som den
utvalda för studien med fem barn som inte deltog i den befintliga studien. Vi har inte
dokumenterat barnen som deltog under pilotstudien utan endast för att testa vårt material och
vår metod. Det visade sig att metoden fungerade som vi hade tänkt och därför behövdes ingen
justering göras.

3.2 Urval
I studien har 26 barn i 4–6 års ålder valts ut på en förskola i Skåne för att medverka i
undersökningen. Inför studien lämnades samtyckesblanketter ut till samtliga barns
vårdnadshavare, vi fick tillbaka nio medgivande av 26 utdelade. Totalt deltog åtta barn av nio i
studien då vi fick ett bortfall den dagen observationen genomfördes. Vi har valt att i vår
resultatdel ha fiktiva namn på barnen som deltog i studien. Deras ålder och kön visas i tabellen
nedan.

Tabell 1. Beskrivning av deltagare i studien
Fiktiva namn

Pojke/Flicka

Ålder/år

Lisa

Flicka

5

Anna

Flicka

5

Gustav

Pojke

5

Tim

Pojke

5

Pelle

Pojke

4

Carl

Pojke

4

Anton

Pojke

4

Joakim

Pojke

6

15

I enlighet med Denscombe (2016) gjordes urvalet inför studien subjektivt då förskolan och
avdelningen är specifikt utvald för att genomföra studien. Detta urval grundar sig i våra tidigare
erfarenheter med att arbeta med målgruppen, då våra erfarenheter visar på att barn i denna ålder
ofta har god förmåga att uttrycka sig samt har en förkunskap i att kommunicera och att lyssna
på varandra. Förskolan har valts för att vi sedan tidigare har god kontakt med verksamheten
och förskollärarna som arbetar där. Dock finns det ingen etablerad kontakt med de 4–6 åringar
som går på avdelningen nu.

3.3 Genomförandet
Den utvalda förskolan kontaktades muntligt och fick en förklaring av studiens syfte och
innebörd. Genomförandet av studien grundar sig i att barnen fick problemuppgifter som de
skulle diskutera och resonera kring utifrån sina egna tankar och strategier. Barnen delades in i
två grupper med fyra barn i varje grupp för att möjliggöra att alla barn skulle kunna komma till
tals och att deras tankar och tillvägagångssätt lättare skulle kunna lyftas fram och synliggöras.
Både grupperna fick göra båda uppgifterna. Problemuppgifterna som har använts i studien
presenterades för barnen på plats. Enligt Palmér och van Bommel (2016) är introduktionen av
problemuppgifter viktig då det är betydande att barnen förstår uppgiften innan de sätter igång
att samtala och arbeta kring den, detta då vikten ligger på förståelsen av uppgiften och inte på
hur den kan lösas. Barnens förskollärare var inte närvarande under studien, detta för att försäkra
att barnen inte skulle kunna påverkas av dem utan att barnen istället skulle ta hjälp utav varandra
och hitta egna tillvägagångssätt och lösningsstrategier. Dock fanns vi där som stöttande
pedagoger.

3.3.1 Problemuppgifterna
Vi har skapat två problemuppgifter som vi presenterade för barnen och som ingick i vår
observationsstudie. Problemuppgifterna är uppgifter som har olika lösningsmetoder och kan
lösas på olika sätt. Genom uppgifterna kan barnen träna sig i att diskutera, tänka logiskt och
kategorisera. Vi ville med hjälp av dessa uppgifter få syn på hur barnen tillsammans eller enskilt
tänker och resonerar och därigenom bekräfta och stötta deras tankar och tillvägagångssätt. I
dessa uppgifter är det problemlösning inom matematik som vi har valt att fokusera på, dock rör
de även annan matematik i form av klassificering, rumsuppfattning samt jämföra och mäta.
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En ska bort (se bilaga) är en av uppgifterna som vi har valt att använda i studien. Vi har hämtat
inspiration ifrån Brasses djurlåda från barnprogrammet ”Fem myror är fler än fyra elefanter”.
Vi presenterar fyra djur för barnen varav barnen ska välja ett av dessa djur som de tycker ska
bort. Utifrån studiens aktivitet ”en ska bort” möjliggörs barnen att på ett lekfullt sätt belysa
olika sätt att tänka. I denna uppgift främjas barnens lärande i problemlösning, klassificering och
jämföra likheter och olikheter. Enligt Kärre (2013) lär sig barn genom klassificering att urskilja
och jämföra egenskaper. När barn jämför lär de sig att urskilja likheter och olikheter.

Den andra uppgiften har vi valt att kalla för Tornet (se bilaga). Tanken med uppgiften är att
barnen ska med hjälp av valfria föremål från det befintliga rummet bygga och stapla ett torn
som ska nå upp till ett förutbestämt märke på väggen. I denna uppgift främjas barnens lärande
i problemlösning, rumsuppfattning, jämföra, geometri och mäta. Enligt Kärre (2013) kan
rumsuppfattning för barnen innebära olika byggen med olika föremål. När barnen leker
använder de sig av begrepp och handlingar som kan kopplas till rumsbegrepp såsom avstånd,
placering och riktning. Barnen kan genom rumsuppfattning uppskatta storlekar, mäta föremål,
jämföra och utforska föremåls konstruktion på olika sätt. Såsom om föremål bör vara underst
eller överst i tornet samt vilka som går att stapla på varandra. Barnen kan genom detta få syn
på vilka former som är lika respektive skiljer sig åt från varandra.

3.4 Bearbetning av det insamlade materialet
Vi började med att skydda vårt datamaterial genom att säkerhetskopiera materialet för att sedan
namnge materialet med kodnamn, som är i enlighet med Denscombe (2016). Det
sociokulturella perspektivet med utgångspunkt i begreppen samarbete och samspel samt
proximala utvecklingszonen har väglett oss genom vårt analysarbete och är de nyckelord vi
intresserar oss för. Vi började med att gå igenom vår datainsamling i form av att vi tittade på
filmerna flera gånger om och om igen och förde anteckningar under tiden. Utifrån våra
anteckningar av båda aktiviteterna och grupperna sammanställde vi tillsammans tankekartor
utifrån varje aktivitet och grupp. Tankekartorna bestod av ledord och teman som vi fått fram
under observationerna. Dessa ledord ledde oss vidare i vårt analysarbete då vi utifrån dessa
kategoriserade de olika fynden. Kategoriseringen mynnade ut i rubriker som sedan blev de
befintliga rubrikerna i vårt resultat; Tidigare erfarenheter och kunskaper, Samtala och
kommunicera samt Samarbete och samspel. I resultatet presenteras de situationer som vi fann
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mest intressanta utifrån vårt material. Vi har även valt att lyfta betydelsefulla dialoger mellan
barnen, dessa är transkriberade.

3.5 Etiska övervägande
I enlighet med Vetenskapsrådet (2017) har studien beaktat de fyra etiska forskningsprinciperna,
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Inför
studien formulerades ett missivbrev som tillsammans med en samtyckesblankett delades ut till
vårdnadshavarna till barnen på den utvalda förskolan. I missivbrevet framkom det tydlig
information om vad studien handlade om, själva genomförandet samt att det är frivilligt att
delta, vilket även kallas för informationskravet. Samtyckesblanketten kan vårdnadshavarna
välja att skriva under för att ge sitt samtycke att deras minderåriga barn får delta i
undersökningen, alltså har samtyckeskravet tillgodosetts. Om ett barn på något sätt uttrycker
eller visar att hen inte vill medverka tas detta på allvar och samtyckesblanketten förbises, även
om vårdnadshavarna har gett sitt samtycke på att deras barn får medverka. Alla barn medverkar
frivilligt. För att följa konfidentialitetskravet kommer barnen som medverkar i studien vara
anonyma, inget barn i studien kommer att kunna spåras via namn, ålder, adress eller på något
annat sätt, inte heller den utvalda förskolan. I resultatet har vi valt att använda oss av fiktiva
namn på de barn som deltog i studien. Vi har tagit hänsyn till nyttjandekravet som innebär att
datainsamlingen från studien endast kommer att användas i studiens syfte och kommer att
raderas när studien är färdig. Datainspektionen (2020) poängterar tydligt att i hela Europa gäller
dataskyddsförordningen GDPR (The General Data Protection Regulation) som är en
integritetslag för att skydda enskilda individers rättigheter och personuppgifter.

3.6 Metodkritik
Enligt Denscombe (2016) finns det möjlighet att olika observatörer producerar olika
redogörelser utifrån observationsmetoden. Datainsamlingen kan variera beroende på vem det
är som observerar och analyserar. Det vi finner problematiskt med den valda metoden,
observationer är att observatören gör egna tolkningar av datainsamlingen. Hur objektiva vi än
försöker vara som observatörer så tror vi att vi ändå påverkas och inte kan vara objektiva fullt
ut. Vi som observatörer vet inte vad barnen känner utan det är en tolkning av vad som görs och
sägs av barnen. Enligt Denscombe (2016) är kvaliteten i forskningen svår att kontrollera då det
är svårt att upprepa exakt samma forskning då det nästan är omöjligt att ha samma
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gruppkonstellation och förutsättningar. Det är inte som att upprepa ett experiment. Denscombe
menar också att när människor är i fokus, handlar vi annorlunda gentemot om vi inte hade varit
medvetna om att fokuset är riktat på oss. Detta kan eventuellt ha påverkat barnen och vår
datainsamling. Lärplattorna som vi filmade barnen med kan också ha påverkat barnen och
situationen på ett eller annat sätt. Detta stärks av Denscombe som menar att olika former av
hjälpmedel kan distrahera barnen.

4. Redovisning av resultat
För att få fram studiens resultat har vi gått igenom observationsfilmerna flera gånger. I en
sammanställning av resultatet har det framkommit ett antal olika teman. Resultatet presenteras
var för sig utifrån de två olika problemuppgifterna. För att stärka de olika teman har vi valt att
återge frekvenser från resultatet utifrån observationerna.

4.1 En ska bort
Första problemuppgiften barnen tog sig an var ”En ska bort”. Resultatet utgår ifrån två grupper
av barn med fyra barn i varje grupp. Observationen har gjorts vid olika tillfällen när grupperna
tog sig an problemuppgiften. I denna del presenteras det sammanlagda resultatet utifrån de
teman som framkommit utifrån båda observationerna. Ingen jämförelse mellan grupperna har
gjorts.

4.1.1 Samtala och kommunicera
I resultatet framkom det att alla barn lyssnade på varandra när kompisen pratade. Alla barn var
aktiva, dock pratade några mer än andra men alla kom till tals vid varje omgång. Ett fåtal av
barnen tog för sig mer än andra och Joakim uttryckte ofta ”Jag tror, jag vet, jag har en idé”.
Oftast väntade barnen in varandra och lät kompisen prata klart. De gav även varandra utrymme
och god tid för funderingar och tankar. Barnen ifrågasatte ibland varandra och varandras tankar
i form av att de fyllde i varandras meningar både om de höll med om något eller om de tänkte
på ett annat sätt än kompisen. Här följer ett exempel på hur barnen tillsammans diskuterar och
resonerar samtidigt som de fyller i varandras meningar kring vilket djur de anser ska bort.

Anna: Jag vet, grisen
Pedagog: Varför ska grisen bort?
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Anna: För att...
Gustav: Kanske knorriga svansen (medan han visar en knorr på sin bak)
Pedagog: Kan det ju vara
Anton: Nä, för att den har svans och den med (säger han samtidigt som han pekar
på elefanten och kon)
Gustav: Så ankan
Anna: Ankan har ingen svans
Anton: Jo, den har en liten svans
Anna: Jag vet, den ska bort för den har vingar och ingen annan (säger hon
samtidigt som hon pekar på ankan)
Gustav: Ankan bort

Det var ingen av barnen som nämnde att någon kompis hade fel för att de inte valde samma
djur som dem själv. De respekterade varandras tankar och funderingar. Två av barnen vände
emellanåt på uppgiften och tyckte att tre djur skulle bort och ett djur skulle stanna kvar. Ett av
barnen, Pelle höll ofta starkt i vad han tänkte och ändrade inte sig i första taget och kom heller
inte med många fler förslag och resonemang. Han lyssnade på vad kompisarna sa och
accepterade deras tankesätt, dock höll han oftast fast vid det han tänkte från början. Alla barnen
respekterade varandra och varandras åsikter. Barnen kom med många idéer och förslag och
hittade många olika sätt att tänka och resonera utifrån vilket djur som skulle bort.

Joakim: Jag har en idé
Gustav: Ankan
Joakim: Det är inte ankan. Det är faktiskt nyckelpigan, för den har prickar. Ingen
annan
Anton: Jo, den har (pekar på fjärilen)
Joakim: Meeen bara en på varje vinge. Den har massor på varje vinge (pekar på
nyckelpigan)
Joakim: Jag tänker att nyckelpigan ska bort

Några av barnen sökte gärna bekräftelse hos kompisarna eller av pedagogen. Barnen bekräftade
varandra på olika sätt genom att hålla med varandra verbalt samt att använda sitt kroppsspråk i
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form av nickningar och ögonkontakt. Några av barnen använde sig mycket av sitt kroppsspråk
och härmande de olika djuren som presenterades både i form av rörelser och djurläten.

4.1.2 Tidigare erfarenheter
I resultatet visade det sig att barnens tidigare erfarenheter och kunskaper kring djuren var en
stor utgångspunkt i barnens diskussioner. Barnen valde att kategorisera djuren utifrån djurens
egenskaper, förmågor, utseende och livsstil. ”Men eller är det kanske kråkan som ska bort för
den har näbb och ingen annan”, säger Gustav och pickar med hela överkroppen. ”Dom tre ska
bort för den bor i ett annat land”, uttrycker Pelle och pekar på zebran. ”Eller den för den kan
vara i vatten”, säger Carl och anspelar på krokodilen. Barnen lyfter fram mängder med olika
tankesätt utifrån djurens olika kännetecken. I uppgiften använder de sig av igenkänning i form
av att de kan relatera till sina tidigare erfarenheter och kunskaper. Barnen berättar även i
samband med uppgiften vilka djur de har sett i verkligheten och vilka djur som finns på
djurparker och i andra länder. Barnen lyssnar på varandra och bekräftar varandras erfarenheter.
Särskilt två av barnen, Gustav och Tim delar gärna med sig av sina tidigare erfarenheter kring
några specifika djur och Gustav förklarar även detaljerat hur djuren rör sig och låter. Barnen
bekräftar varandra genom att hålla med och diskutera vidare tillsammans om djuren. Många av
barnen lyfter fram sina kunskaper om djuren och delar med sig av dessa kunskaper till sina
kompisar på olika sätt i form av berättelser, djurläten och rörelser. Här följer ett exempel när
barnen resonerar kring fjärilen respektive nyckelpigans vingar.

Joakim: För att fjärilen den har ju vingar som är hela tiden ute (han visar genom
att sträcka ut armarna)
Joakim: Så jag tror det
Anna: Men nyckelpiga har också fjädrar
Joakim: Jag menar vingar på ryggen (visar igen genom att sträcka ut sina armar)
Joakim: Och den har inga (han pekar på fjärilen)
Gustav: Men när nyckelpigan ska flyga så ska ju den sträcka ut vingarna också,
ska den, när den ska landa så sträcker den in i dom (han sträcker samtidigt bak
armarna bakom ryggen som att han fäller in sina vingar)
Joakim: Du menar så (Joakim fäller också in sina armar bakom ryggen när han
visar, likt vingar)
Gustav: Ja, så (han visar igen sina ihop fällda vingar)
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Anna: Ja, men larv är först larv och sen, sen blir det en fjäril
Joakim: Och måste flyga istället
Gustav: Fjärilarna har vingarna ute

4.1.3 Samarbete och samspel
Utifrån observationerna anser vi att barnens samspel och samarbete är tydligt då barnen gång
på gång lyssnar på varandra, väntar in varandra samt respekterar varandras ord och tankar.
Barnen samtalar och resonerar och ger varandra utrymme både verbalt och fysiskt. De låter
kompisarna prata klart och avbryter sällan varandra. Barnen respekterar varandra och varandras
olika åsikter och funderingar. Här följer ett exempel när vi anser att barnen samspelar.

Carl: Ankan
(Pelle pekar på ankan)
Tim: Ankan
Pedagog: Varför det?
Carl: För att den kan vara i vatten
(Lisa nickar)
Tim: Och dom andra djuren kan inte vara i vatten
Tim: Nyckelpigan kan flyga
Carl: Inte dom två (medan han pekar på ankan och larven)
Pedagog: Kan en anka flyga?
(Alla barn svarar olika, både ja och nej)
Carl: Ja lite
Pedagog: Ja
Tim: Ja, det är tre som kan flyga utom larven
Carl: Nej, dom är så små
Lisa: Men larvar kan bli fjärilar. Men jag har sett en larv när vi var i min mormors
stuga...

I observationerna samspelar barnen tydligt när de tar sig an problemuppgifterna. Några av
barnen pratade gärna samtidigt som de tänkte, de resonerade högt med sig själv och inför de
andra barnen. Detta främjade barnens samspel då de andra barnen återkopplade, bekräftade
varandras tankar samt medverkade i resonemangen. I många av observationerna tänkte och
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funderade barnen gärna en längre stund innan de redovisade sina tankar och idéer, dock var de
samtidigt alerta och aktiva på vad de andra barnen sade. Det är ingen av barnen som håller fast
till hundra procent på sin tanke utan släpper ständigt in kompisarna och deras funderingar och
tankegångar.

4.2 Tornet
Andra problemuppgiften barnen tog sig an var ”Tornet”. I denna del presenteras resultatet
utifrån de teman som framkommit utifrån båda observationerna. Som tidigare nämnts har ingen
jämförelse mellan grupperna gjorts, dock lyfter vi under denna aktivitet de båda gruppernas
tillvägagångssätt då de skiljde sig något åt.

4.2.1 Tidigare erfarenheter
När barnen fått instruktioner på uppgiften sprang de flesta av barnen direkt och hämtade stora
byggklossar (cirka 25 cm) i en låda på andra sidan av rummet. Första gruppen började att stapla
klossarna på varandra, på golvet. Ett av barnen, Pelle i gruppen hoppade först upp mot
tejpmarkeringen och försökte nudda tejpen samtidigt som han sa, ”ända upp dit”, sen gick han
och hämtade klossar. I andra gruppen gick ett av barnen, Joakim och hämtade en stol och drog
fram den till väggen där markeringen med tejp var. Joakim placerade stolen framför väggen
med sittytan mot väggen och ryggstödet riktat utåt mot rummet. Han klättrade upp på stolen
och jämförde sin längd med tejpen på väggen. Sen hoppade han ner och gick och hämtade
klossar där de andra barnen i gruppen var. Joakim började stapla klossar på stolen och Gustav
hängde på. De andra två barnen i gruppen stod med sina klossar i handen, verkade till en början
osäkra men snabbt därefter började även de fylla på tornet med sina klossar.

Anton: Kommer det trilla?
Joakim: Nej det tror jag inte för det är ju ett skydd där (Joakim pekar på ryggstödet
på stolen)
Pedagog: Är det därför du valde stolen för att där var skydd?
Joakim: Ja, det var därför jag väljde den stolen
Gustav: Ja, för det var bra
En av grupperna väljer att bygga tornet utifrån färg, de säger att ”Vi kör ett randigt torn, röd
och blå”. Efter ett tag byter de färger till blått och gult. Denna grupp bygger från början två torn
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på stolen, för att sedan bygga ihop dem. Den andra gruppen som bygger sitt torn direkt på golvet
upptäcker ganska fort att tornet blir ostabilt ju högre de bygger och ett av barnen, Carl intar
positionen att stå och hålla tornet så det inte rasar.

När barnen märker att de inte längre når upp att lägga klossarna för att bygga vidare på tornet
provar ett av barnen i den ena gruppen att kasta upp klossarna ett par gånger, vilket han till sist
inser inte fungerar. Pelle kommer då med fyra klossar som han staplat på varandra och ställer
dessa sidan om det tornet. Han klättrar upp på dessa för att försöka nå toppen av tornet. Pelle
inser att sin stapel som han själv benämner ”litet torn” inte är stadig att stå på, han behöver fler
klossar. Pelle hämtar fler klossar och bygger ihop dem till ett stadigare litet torn som han kan
stå på för att nå upp till det befintliga tornets topp. Lisa har uppmärksammat detta och bygger
en liknade stapel. Den andra gruppen har ett annat tillvägagångssätt för att nå toppen av sitt
torn. Två av barnen hämtar varsin stol då de är de första i den gruppen som inte når upp. Senare
i aktiviteten använder alla barnen i gruppen de två stolarna för att nå upp. Barnen använder sig
av direkt mätning när de ska se hur högt tornet har blivit. De använder sig själv som måttstock
och sin hand som de jämför mellan tejpen och tornet.

4.2.2 Samarbete och samspel
Alla barn i båda grupperna är aktiva och hjälps åt. Barnen lyssnar på varandra och för en god
kommunikation, är engagerade och har ett gott samspel. De samspelar när de själv tar sig an
samt överlåter vissa uppgifter till sina kompisar som i ett exempel i en av grupperna då Carl tar
på sig uppgiften att hålla i tornet så det inte rasar. Samtidigt som de andra i gruppen fortsätter
bygget.

Tim: Kan du ställa dig där så kan jag ge denna klossen till dig (Tim sträcker
klossen till Pelle)
Tim: Pelle
Pelle: Tack (Pelle tar klossen och sätter den på tornet)
Tim: En kloss till (Tim går och hämtar en kloss och sträcker till Pelle)
Tim: Här Pelle
Pelle: Tack (Pelle sätter en kloss till på tornet)
(Tim ser att Pelle har lite svårt att fästa klossen på tornet)
Tim: Ska jag komma upp?
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(Samtidigt står Lisa på sin stapel och bygger från andra hållet och Carl står på
golvet och håller i tornet så det inte ska rasa)

Utifrån observationerna framkommer det tydligt att barnen samarbetar när de bygger tornet.
Alla barnen är delaktiga på olika sätt i form av olika roller och huvuduppgifter. Ett annat
exempel på samarbete var när andra gruppen skulle mäta sitt torn för att se om tornet nått upp
till tejpen. Anna såg att det saknades en kloss inuti tornet. Joakim hämtar då en kloss och ger
den till Anna. Anna försöker sätta dit klossen men klarar det inte på egen hand. Joakim
uttrycker: ”Jag har en bra idé”. Han tar av klossarna ovanför, där det saknas en kloss så att Anna
kan sätta dit klossen som hon tycker saknas. Joakim sätter sedan tillbaka klossarna ovanför på
den nya klossen så att tornet blir helt.

4.3 Sammanfattning av resultat
Här följer en kort sammanfattning utifrån de resultat som framkommit utifrån våra
observationer. Utifrån vårt syfte att undersöka hur barn i förskolan tar sin an problemuppgifter
inom matematik genom problemlösning ser vi utifrån våra observationer att barnen använder
sig av olika strategier och tillvägagångssätt när de arbetar med uppgifterna. Några av
strategierna och tillvägagångssätten som barnen använder sig av är turtagning, resonemang och
förklaringar, tankar och funderingar, tidigare erfarenheter och kunskaper, sortering och
kategorisering, mönster och färger, språk och kommunikation, bekräftelse, god gemenskap,
samarbete och samspel samt respekt. Barnen visade vikten av gott samarbete och samspel när
de tog sin an de båda uppgifterna. I en av uppgifterna visade sig samarbetet vara av stor vikt då
de tog hjälp av varandra och samarbetade för att kunna bygga tornet. De delade upp
ansvarsområden inom gruppen för att tillsammans kunna slutföra uppgiften. I den andra
uppgiften blev samspelet viktigt då barnen hela tiden lyssnade in, väntade på att kompisen pratat
klart, bekräftade varandra samt respekterade varandras åsikter och tankar.

5. Sammanfattande analys
I denna del analyseras studiens resultat utifrån begreppen samarbete och samspel samt den
proximala utvecklingszonen. Vi är medvetna om att detta är ett litet underlag, trots detta ser vi
i analysen barn som kan samarbeta och samspela med varandra. Både verbalt och fysiskt i form
av kroppsspråk och ögonkontakt. Det framkommer även att barnen ger varandra utrymme när
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de resonerar, låter kompisarna prata klart och avbryter sällan varandra samt bekräftar och
återkopplar till varandra. I analysen ser vi barn som är kompetenta och besitter mycket kunskap
utifrån egna erfarenheter som de delar med sig av till varandra. Det blir även tydligt att barnen
har en god kommunikation och respekterar varandra och varandras åsikter.

Utifrån Vygotskijs närmsta utvecklingszoner finner vi i analysen att barnen befinner sig i den
inre zonen då de alla har kunskaper och färdigheter inom områdena som diskuteras. Detta då
barnen kan förklara och resonera kring uppgiften och dess innehåll. Genom olika
kunskapsnivåer blir det synligt att några av barnen även befinner sig i zonen utanför kärnan,
vilket innebär att de besitter kunskaper och färdigheter som de med hjälp och stöd av
kompisarna kan utveckla. Analysen visar även att det finns barn som befinner sig i den yttre
zonen då de tydligt visar på färdigheter och kunskaper inom ett visst innehåll. I analysen ser vi
att barn som har mer kunskap inom ett visst område inspirerar de andra barnen. På så sätt tar
barn tillvara andras erfarenheter och använder dessa för att göra om dem till sina. När ett barn
besitter mer kunskap kan denna i samarbetet och samspelet stötta och hjälpa andra barn att
utvecklas och komma vidare i sitt lärande.

6. Diskussion
Vår studie grundar sig i att vi tror på barnen och ser dem som kompetenta. I studien intogs
barnens perspektiv för att lyfta fram barnen och deras kompetens. Vi ville med egna ögon se
och höra vilka strategier och tillvägagångsätt som barnen använde sig av när dem tog sig an
uppgifterna, då vi vet att barn har kunskaper och erfarenheter att dela med sig av. Vi fann det
inte lika intressant att höra pedagogerna berätta om hur barnen gör i olika situationer, utan ville
själva observera och analysera barnen.

Något vi fann intressant var att ett barn från varje grupp började med att fokusera på tejpens
placering. Ett av barnen hoppade och försökte nudda tejpen, det andra barnet hämtade en stol
och jämförde sin längd med tejpen. Dessa handlingar tolkar vi som att barnen ville få en
uppfattning om hur högt tejpen var placerad och på så sätt kunna bilda sig en uppfattning om
hur högt de skulle bygga tornet och vilket material de skulle använda. Kanske var det så att
barnen använde sin kropp för att göra en direktmätning mellan sig själv och tejpens placering.
Något annat intressant var att en av grupperna uttryckte att dem byggde ett randigt torn utifrån
färger. Barnen skapade mönster i tornet, sorterade- och hämtade klossarna utifrån färg. Ett
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samspel finner vi även när barnen överlåter och tar sig an olika uppgifter inom byggnationen,
exempelvis när ett barn tar på sig uppgiften att stötta tornet så att det inte rasar medan
kompisarna hämtar klossar och fortsätter bygget. Samarbete och samspel framkom när barnen
hämtade och gav klossarna till kompisen som stod uppe på en stol.

Enligt en studie av Charlesworth och Leali (2011) utvecklar barn i tidig ålder strategier för att
lösa problem. I analysen framkom det tydligt hur barnen samarbetade och samspelade när de
tog sig an problemuppgifterna. Det var intressant att se hur barnen tillsammans tog sig an
uppgifterna, diskuterade, samarbetade och samspelade från början till slut. Kamurans (2009)
studie visar att barn i förskolan lär sig bättre när de samarbetar och att barn i högre utsträckning
vill ta hjälp av och hjälpa varandra när de tidigare fått möjlighet att samarbeta. Något vi finner
intressant som blev synligt i analysen var när ett barn byggde en liten stapel för att nå upp till
tornet och ett annat barn inspirerades och gjorde likadant. Kamuran (2009) menar att barns
lärande främjas när de får möjlighet att samarbeta med andra barn som har mer kunskaper än
vad de själv besitter. Även Doverborg, Pramling och Pramling Samuelsson (2013) poängterar
att samspela är en förutsättning för utbildning och undervisning. Vi anser att samarbete och
samspel i förskolan kan möjliggöras i högre utsträckning och att barn ska erbjudas aktiviteter
inom matematik som inbringar samarbete, diskussioner och reflektion. I studien av Kamuran
(2009) visar det sig att pedagogerna ser klara förbättringar i barnens lärande när de fått
samarbeta. Det framkommer även att barn lättare kan lösa andra problem som uppstår i
vardagen när de tidigare fått möjlighet att samarbeta med andra. Möjligen beror barnens, i vår
studie goda samarbete och samspel på deras gemenskap- och trygghet i gruppen samt att det
blir lustfyllt och gynnsamt att göra uppgifterna tillsammans. Barnen kanske märker att det är
till fördel att hjälpa varandra och finnas där för att kunna komma vidare i diskussioner och
resonemang.

Persson och Wiklund (2017) tar upp vikten av att barn får möjlighet att kommunicera
matematik genom att få lösa problem och resonera. De poängterar även att problemen inte
behöver ha några givna svar och kan innehålla mer än en fungerade lösning. Så har det varit i
vår studie, då vi medvetet skapat problemuppgifter utan något givet svar då vi har velat lyfta
processen som det viktigaste, inte vilket svar barnen kommer fram till. Detta framkom även i
analysen då barnen inte nämner att någon kompis har tänkt fel, utan de ger varandras tankar
och förklaringar utrymme på ett respektfullt sätt. Barnen hade en god kommunikation. Barnen
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gestaltade djurens rörelser och läten i samband med att de resonerade. Detta kan vara ett
förtydligande för kompisarna, då det blir ett komplement till det verbala språket. Kanske kan
det vara ett sätt att visa sina tidigare kunskaper och erfarenheter som de har från de olika djuren.
När barnen resonerade med varandra kategoriserade de djuren på olika sätt i form av djurens
egenskaper, utseende och livsstil. Dessa kategoriseringar visar att barnen har goda kunskaper
om djuren och att de kan relatera sina kunskaper till sina tidigare erfarenheter av djuren. Barnen
berättar om vilka djur de sett i verkligheten, var djuren bor och om deras olika kännetecken.
Barnen bekräftar varandra, resonerar och kopplar kompisarnas erfarenheter och kunskaper till
sina egna. Vi förespråkar att förskolan ska skapa tillfällen där barnen och eleverna får resonera
och diskutera tillsammans. Att barnen får möjlighet att dela med sig av sina tankar, kunskaper
och erfarenheter till varandra. Ett lärande främjas genom att diskutera tillsammans och på så
sätt blir det tydligt för barnen att allas tankar och åsikter är viktiga och ska värdesättas och
respekteras.

Charlesworth och Leali (2011) uttrycker att det är viktigt att observera barnens
problemlösningsprocesser och att barn tar hjälp av sina tidigare erfarenheter när de ska lösa
problem. Detta framkom tydligt i analysen då barnen ofta relaterade till sina tidigare
erfarenheter och kunskaper om djuren. I analysen framkom det även att barnen diskuterade,
resonerade och lyssnade på varandra. Björklund (2008) lyfter vikten av att låta barn uttrycka
sina tankar och förståelse tillsammans med andra barn. Detta möjliggjordes då barnen delade
med sig av sina kunskaper, resonemang och tankar med varandra. Björklund (2008) menar även
att om barn får möjlighet att uttrycka sin förståelse och sina tankar tillsammans med andra samt
om de får möta andras tankar blir barnen medvetna om sin egen förståelse. Barnen får även
förståelse för att det finns olika sätt att tänka. I vår studie blev detta påtagligt då barnen
uppmärksammade varandras tankar och resonemang, ibland höll de med, ibland fyllde de på
varandras resonemang och ibland lyfte de ett annat sätt att tänka.

I en av uppgifterna uppmärksammades även hur barnen kategoriserade och sorterade djuren på
olika sätt. I Bäckmans (2015) avhandling framhäver hon att barn i förskolan har förmågan att
urskilja och dra egna slutsatser. Detta ser även vi i vår studie att barnen bemästrar. Bäckman
(2015) menar att barns erfarenheter är viktiga i förskolans matematik och lärande. Hon menar
även att barn tar hjälp av sina tidigare erfarenheter för att kunna urskilja. Barnen resonerade
med varandra utifrån djurens olika egenskaper om vilket djur de ansåg skulle bort. Barnen såg
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djurens egenskaper på olika sätt och lyfte fram sina olika sätt att tänka. Någon visste att vissa
djur bor på bondgård, att några djur kan flyga och att de har olika förmågor. Barnen relaterade
till sina tidigare erfarenheter när de framförde sina olika resonemang och förklaringar. Bäckman
(2015) poängterar att barnens tankar, resonemang och förklaringar bör synliggöras i förskolan.
Barnen ska även få möjlighet att förklara sina val eller varför de valt en specifik
problemlösning. Även Palmér och van Bommel (2016) tänker att barn i förskolan ska få
möjlighet att utveckla sina förmågor att reflektera och prova olika lösningar av
problemställningar. De anser även att problemlösning inom matematik är viktigt för barnen att
ha med sig in i framtida undervisning. Palmér och Bommel (2016) poängterar vikten av att barn
får möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga, sitt kritiska tänkande och får möjlighet att hitta
olika lösningsstrategier. I en av uppgifterna bygger barnen två torn från början för att sedan
bygga ihop dem till ett, detta tänker vi kan vara för att göra tornet stabilare. Kanske kan det
vara så att barnen har tidigare erfarenheter av att bygga höga torn och vet på grund av detta att
det är gynnsamt att bygga ett brett torn istället för ett smalt. En annan tanke gällande barnens
materialval är, trots att barnen fick välja fritt av alla föremål i hela rummet så valde båda
grupperna utan att fundera de stora klossarna. Detta kan möjligen grunda sig på att barnen har
tidigare erfarenheter av att bygga torn med just dessa klossar, därför blir dessa klossar det
självklara valet för barnen.

Björklund, Magnusson och Palmér (2018) tar upp att det är viktigt att pedagogerna ger barnen
möjlighet till att skapa och få nya begrepp och perspektiv som främjar upplevelser och deras
förståelse. Under vår matematiska aktivitet behövdes en pedagog som fanns där för barnen och
samtidigt vägledde aktiviteten. Innan aktiviteterna fick barnen instruktioner kring uppgifterna
men skulle själva diskutera tillsammans för att få syn på att det fanns många olika sätt att tänka.
Enligt Kärre (2013) ska pedagogen inte rätta barnen, och på så sätt accepteras barnens svar
vilket hjälper dem att få tilltro till sin egen förmåga. Pedagogens förhållningssätt spelar stor roll
i hur dessa situationer bemöts.

Under studien upplevdes barnen vara bekväma och trygga i gruppenskonstellation då alla
barnen vågade ta för sig och vara öppna med sina tankar och funderingar. Vi fick känslan av att
barnen hade en god gemenskap i gruppen där det fanns ett öppet klimat där barnen kunde säga
vad de tyckte och tänkte. Detta tycker vi är en viktig grund för barnen att ha med sig. När barnen
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får möjlighet att säga vad de tycker och tänker och känna sig trygga i det, tror vi självkänslan
och självförtroendet stärks.

6.1. Slutsatser
Studier visar att det är viktigt och betydelsefullt för barns framtida lärande att börja med
matematik i tidig ålder, i förskolan. Sheridan, Pramling Samuelsson och Johansson (2009)
menar att det barn lär sig i förskolan skapar grunden för deras fortsatta lärande. I
Skolinspektionens (2017) rapport framkommer det att när det handlar om ämnet matematik får
eleverna inte möjlighet att kommunicera och reflektera med varandra och läraren i lika stor
utsträckning som i andra ämnen. Även i Skolinspektionens (2016) rapport från förskolan
framkom det att barnen inte får möjlighet att kommunicera och reflektera när det gäller
matematik, i den mån de har rätt till. Vi vill med denna studie lyfta vikten av att pedagoger
redan i förskolan låter barn arbeta med matematik och problemlösning. När barn får möjlighet
att diskutera, resonera och samarbeta inom matematik tänker vi att barns lärande främjas. Att
barnen får lyssna på sina kompisars tankar och dela med sig av sina egna tänker vi är
betydelsefullt för barnen och deras lärande. Vi tänker även att det är bra för barnen att ha med
sig dessa förmågor och tankesätt in i skolan och framtiden. Pedagoger i förskolan kan värdesätta
och uppmuntra barnen i större utsträckning till att samarbeta, diskutera och ta hjälp av varandra
för att lära tillsammans. En studie av Kamuran (2009) visar att om barn i tidig ålder får
möjlighet att samarbeta kring problemlösningar, gynnar de dem senare i skolåldern. Kamuran
(2009) menar även att det är viktigt att barn utvecklar förståelse och tänkande inför olika
sammanhang redan i förskolan.

Vygotskij (Säljö 2015) har formulerat den proximala utvecklingen som innebär vad barnet
klarar av på egen hand och vad barnet klarar av tillsammans med någon annan. Ibland kan
barnet behöva hjälp och stöttning för att kunna komma vidare och för att utvecklas. Vi ser i vårt
resultat att ett barn bygger ett mindre torn bredvid det stora tornet för att nå upp och kunna
stapla sina klossar. Ett annat barn uppmärksammar detta och gör likadant för att sedan ställa sig
på det för att nå upp. Vi tolkar detta som att barnet har fått inspiration från kompisen och tänker
att detta är en bra idé. Vi frågar oss även om barnet hade byggt detta lilla torn om hon inte sett
att kompisen gjorde det. Eller hade hon kanske kommit på ett annat tillvägagångssätt. Vi
uppfattar de andra barnen som positiva till idéen då vi utifrån deras kroppsspråk tolkar
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reaktionerna som positiva hos de andra barnen. Detta då barnen bland annat börjar samarbeta
på ett annat sätt än tidigare genom att de hämtar klossar för att räcka till varandra.

Som förslag till vidare forskning är att göra en större undersökning inom detta område.
Förslagsvis kan observationer göras på fler förskolor eller i fler barngrupper. Det hade också
varit intressant att se barnen ta sig an fler problemuppgifter inom matematik i förskolan.
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Bilagor
Bilaga 1
Matematisk problemuppgift En ska bort
Fyra djur åt gången presenteras för barnen och läggs fram eller sätts upp tydligt på en bakgrund
som är indelad i fyra rutor. Barnen ska välja ett av de fyra djuren som de tycker ska bort. Utifrån
dessa djur ska barnen komma fram till vilka egenskaper de vill använda och därmed bortse från
andra egenskaper. I samspel med andra barn får de syn på att det finns olika sätt att tänka, vilket
beror på vilka egenskaper som varje barn väljer att lyfta fram.

Djuren som vi har valt ut inför uppgiften har olika egenskaper och utseende och hör ihop med
varandra på olika sätt. Vilka djur som hör ihop beror på hur barnen tänker och resonerar. Vi har
skapat djuren och kombinationerna med hjälp av djurbilder från målarböcker som vi har
kopierat, färglagt, klippt ut och laminerat. Genom att själv skapa djuren tänkte vi att fler
kombinationer och egenskaper hos djuren kunde lyftas fram. Det finns inget rätt eller fel i denna
uppgift, utan det är barnens tankar och resonemang som ska lyftas fram som det väsentliga.
Vi presenterade fem omgångar med fyra djur i varje omgång. Några av djuren användes mer
än en gång.

I uppgiften främjas barnens lärande inom: problemlösning, klassificering och jämföra och
urskilja likheter och olikheter.
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Bilaga 2
Matematisk problemuppgift Tornet
Barnen ska bygga ett torn som ska nå upp till en markering på väggen. Markeringen ska sitta
ganska högt upp så att barnen ska utmanas i hur de ska gå tillväga när de inte längre når upp till
toppen av sitt bygge. Barnen får använda vilka föremål de vill från de rummet där de befinner
sig. Alla barn måste hämta minst två föremål var för att alla ska få möjlighet att delta på något
sätt.

I denna uppgift främjas barnens lärande inom: problemlösning, rumsuppfattning såsom
avstånd, placering och riktning, jämföra, geometri och mäta.
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