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ABSTRAKT
Den  här  studien  handlar  om  barnen  förskoleklassens  matematiska 
utveckling och strategier de använder sig av när de räknar. Den utforskar 
även hur barn samarbetar när de jobbar i grupp med matematiska problem. 
Två undersökningar genomfördes med filmkamera,  den första  undersök-
ningen delades upp i två delar. I den första delen intervjuades några barn ett 
och  ett  för  att  fastställa  var  barnen  i  klassen  befinner  sig  utvecklings-
mässigt, i den andra delen fick barnen i stora grupper om fyra till sex barn 
lösa matematiska problem tillsammans. Denna undersökning ledde vidare 
till  undersökning nummer två som skedde vid ett  annat  tillfälle.  Under-
sökning nummer två gick ut på att barnen i mindre grupper på två och en 
grupp med tre  barn tillsammans delade  upp olika  mängder  objekt  i  två 
plastburkar. I undersökning nummer ett framkom att barnen använder sig 
av  en  mängd olika  räknestrategier  när  de  ska  lösa  en  uppgift.  I  under-
sökning nummer två framkom det tecken både på att barnen samarbetar och 
att  samarbetet  ibland  uteblir.  Hur  som  helst  anser  jag  att  de  kan  ha 
användning av att arbeta i grupp inom matematiken, men att det är viktigt 
att de tidigt får träna på att jobba tillsammans.
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1 INTRODUKTION
Förskolebarn använder sig av en mängd olika räknestrategier när de jobbar med 
matematik. Som lärare är det viktigt att veta vilka strategier barnen använder sig av för 
att veta matematikundervisningen kan utgå från. Grupparbete inom matematik är något 
som länge intresserat mig, då jag själv hade svårt för matematik i grundskolan och 
gymnasiet. En klasskamrat och jag upptäckte att vi hade lättare att lösa uppgifterna då vi 
samarbetade. Detta var dock något som skolan inte gick med på. 

Idén till  studien fick jag när  jag läste  Ann Ahlbergs  (1997)  bok  Children’s ways of 
handling and experiencing numbers där hon undersöker vilka räknestrategier barnen i 
en förskolleklass använder sig av. Jag valde att göra en spegling av detta arbete genom 
att göra samma undersökning med barn i en förskoleklass i Småland för att se om jag 
kom fram till samma resultat. Detta kändes dock inte tillräckligt för ett examensarbete 
och när jag läste ett kapitel i boken Problemlösning (red.  Emanuelsson, G. Johansson, 
B.  Ryding,  R,  1991)  skrivet  av  samma  författare  fick  jag  iden  att  jag  även  kunde 
undersöka om och hur barnen arbetar med att lösa matematiska problem i grupp. På de 
olika praktikplatser jag varit under lärarutbildningen har jag nämligen inte sett några 
tecken  på  att  barnen  får  jobba  i  grupp  inom  matematik,  utan  att  det  istället  vid 
matematikundervisning har rört sig om traditionell katederundervisningen. 
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2 BAKGRUND
Ett matematiskt problem i skolan är en uppgift där lösningsmetoden inledningsvis är 
oklar för eleverna och istället för att det finns ett uträkningssätt som är rätt kan upp-
giften lösas på olika sätt. Det är viktigt att en sådan uppgift är öppen för att på så sätt in-
bjuda eleverna till olika sätt att tänka. Om den är formulerad på rätt sätt kan den även 
inbjuda  till  samarbete.  Ju  öppnare  ett  problem är,  desto  bättre  kommunikation  och 
samarbete kan ske i gruppen. (Skolverket, 2000)

Under rubriken ”Mål och riktlinjer” i Lpo 94 (Utbildningsdepartementet, 2006) står det 
att skolan ska sträva efter att varje elev lär sig att utforska och arbeta tillsammans med 
andra såväl som självständigt. Vidare går det att läsa att varje elev ska lära sig att lyssna, 
argumentera, diskutera och använda sina kunskaper som redskap för att reflektera över 
erfarenheter. De ska kunna formulera och pröva antaganden för att lösa problem samt 
kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden. 

Om problemlösning kan man läsa:
”Problemlösning har alltid haft en central plats i matematikämnet. Många problem 
kan lösas i direkt anslutning till konkreta situationer utan att man behöver använda 
matematikens  uttrycksformer.  Andra  problem  behöver  lyftas  ut  från  sitt 
sammanhang,  ges  en  matematisk  tolkning  och  lösas  med  hjälp  av  matematiska 
begrepp och metoder.” (Utbildningsdepartementet, 2006, s.27)

2.1 Barns matematiska utveckling
Barn utvecklas matematiskt i olika steg.

2.1.1 Ramsräkning
Många forskare inom ämnet barns matematiska utveckling är överens om att ett av de 
första stegen är ramsräkning. Ramsräkning är något som barnen utvecklar redan i två- 
till treårsåldern, skriver Ahlberg (1995). Eftersom barn i den åldern inte räknar med en 
matematisk innebörd kommer talen inte tvunget i ordning i den ramsa som barnet kan. 
Barnen säger ofta att de kan räkna och visar detta genom att ramsräkna. I det läget är det 
bara en memorerad ramsa för barnen och har inget med tal eller antal att göra.

Fuson och Hall (Doverborg, Pramling Samuelsson,  2004) talar om ramsräkning som 
det första steget i den matematiska utvecklingen. De menar också att barnet räknar upp 
en ramsa utan att ha någon förståelse för innebörden av talen. Nästa steg är att barnet 
inser att de olika talen har olika innebörd, talet har blivit ett räkneord, en benämning av 
siffran. Efter detta kan barnet svara på hur många saker något är när de har räknat dem. 
Räkneordet har fått ett antal som motsvarar detsamma, även kallat kardinaltalsprincipen. 
Det sista de tar  upp är räkneord som identifikation eller  beteckning till  exempel  ett 
bussnummer eller ett personnummer. Här har inte numrering något med saken att göra.

Piaget (1961) anser att barn inte kan utveckla någon förståelse för tal förrän de får till en 
koppling mellan kardinalitet och  ordinalitet, vid sju års ålder. I en undersökning som 
bland annat går ut på att ett barn får jämföra storlek mellan en rad som innehåller glas 
och en som innehåller flaskor eller storleken på två glas som kan hålla samma mängd 
vätska, ett smalt och högt och ett lågt och brett. När ett barn blir ombett att ta fram lika 
många objekt som det har framför sig ser det inte serien av objekt som en samman-
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sättning av delar 1+1+1. För barnet betyder lika många inte att ta fram motsvarande 
antal objekt som ställs emot varandra. För barnen i undersökningen var inte fem glas 
lika många som fem flaskor, eftersom flaskorna är större. Likaså sågs det höga glaset 
som större än det låga. Inte förrän vätskan från det höga glaset hälldes ner i det låga och 
barnet såg att vätskan fick plats förstod barnet att båda glasen var lika stora.

Enligt Piaget (1961) ligger grunden till förståelse för matematik i den logiska förmågan. 
Förståelsen  utvecklas  parallellt  med  annan  konceptuell  kunskap.  Kardinalitet,  eller 
mängden  av  en  grupp,  baseras  på  klasslogik.  Grupper  som  ligger  i  ett-till-ett-
korrespondens med varandra har samma antalsvärde. En grupp av fem glas har samma 
antalsvärde som en grupp med fem flaskor. Lägre klasser ingår som delmängder i högre 
klasser. Klass ett finns i klass två som finns i klass tre som finns i klass fyra. Kardinaltal 
är abstrakta enheter som kan delas upp i mindre enheter av allt lägre kardinaltal.

2.1.2 Fusons modell för utvecklingen av kunskap om nummerordning
Fusons (1992) modell  innehåller  fyra  nivåer:  obrytbar  kedja,  brytbar kedja,  numerär 
kedja, samt dubbelriktad kedja/sann numerär räkning. Han skriver att talorden i början 
inte är separerade och att barnen förstår talsekvensen som en obrytbar kedja, en ramsa 
(ettvåtrefyra...). I nästa steg har barnen förstått att det är olika ord (ett-två-tre-fyra). Då 
börjar  de förstå  att  till  exempel  ordet  tre  innebär  att  de har  just  tre  stycken objekt, 
exempelvis hundar. De parar således ihop orden med objektet. De kan räkna fram hur 
många något är, men förstår inte vad det betyder. Denna process måste upprepas varje 
gång  frågan:  ”Hur  många?”  ställs.  Sista  steget  är  att  de  förstår  sambandet  mellan 
uppräkningen och ett antal. 

Vidare skriver Fuson (1992) att barnen på nästa nivå kan börja räkna var som helst på 
talsekvensen, men fortfarande behöver något konkret att räkna med.  De förstår att ett 
antal  objekt  samtidigt  representerar  ett  tal.  De  kan  senare  räkna  vidare  från  det 
presenterade talet utan att behöva börja om från ett. Slutligen behöver de inte se fem 
enskilda objekt för att förstå innebörden av exempelvis ”fem päron”. De förstår att fem 
päron innebär fem istället för 1, 2, 3, 4, 5 päron.

På tredje nivån förstår barnet att talet inte behöver representera något konkret. Talen i 
sig är objekten. Får barnet till uppgift att räkna ut vad fem plus fyra är kan det börja från 
ordet fem för att sedan lägga till de fyra följande värdeorden, sex, sju, åtta, nio. Är talet 
som barnet ska lägga till väldigt stort behöver det något sätt att hålla reda på hur många 
värdeord det sagt. Här kan de ta exempelvis fingrarna till hjälp genom att ta fram ett 
finger per siffra eller bara säga hur många siffror de gått upp. Sex, det är ett. Sju, det är 
två. Åtta, det är tre. Nio det är fyra.

När barnet kommer till den sista nivån skriver Fuson (1992) att det nu förstår att talet 
kan innebära olika saker och kan använda siffran som just siffra utan att den måste 
innebära ett antal objekt. Det kan nu dela upp summan i olika delar för att förenkla 
uträknandet till exempel kan 8+5 delas upp i 8+2 är 10 plus 3 är 13. Det känner även till 
alla kombinationer som ett tal kan delas upp i. Exempel: 5 är lika med 1 och 4, 2 och 3, 
3 och 2 samt 4 och 1. Barnet kan även se sammanhanget mellan till exempel 5+7 och 
6+6 alltså att 5+7=12 för att 6+6=12. Detta kallas att utgå från kända fakta.
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2.1.3 Gelmans och Gallistels fem fundamentala principer
Några som har utvecklat Fusons forskning är Gelman och Gallistel (1978). De menar att 
barnet inte automatiskt kan räkna när det har lärt sig och fått förståelse för ramsräkning. 
Innan barnet kan räkna och lösa problem måste det först utveckla sin antalsuppfattning. 
Författarna anser vidare att barn måste förstå fem fundamentala principer innan de kan 
lära sig att räkna.

Varje uppräkningsmodell  förutsätter  att  vi  använder oss av  ett-till-ett  principen.  Den 
innebär att man markerar varje objekt i en serie med unika markörer (sekvensord eller 
räkneord) på ett sådant sätt att en markör endast används en gång under uppräkningen. 
Det är två delprocesser som behöver samordnas för att barnet ska kunna följa denna 
princip;  partitionering  (indelning)  och  märkning.  Med  partitionering  menas  här  en 
stegvis hantering av två grupper av objekt; de som ska räknas och de som redan har 
räknats. Objekten måste förflyttas, mentalt eller fysiskt, ett i taget från den förstnämnda 
gruppen  till  den  andra.  Partitioneringsprocessen  måste  samordnas  med  märknings-
processen vilken innebär en uppräkning av unika märkord. Hos vuxna handlar det oftast 
om räkneord, men för småbarn är det inte självklart att så är fallet. De båda processerna 
måste ske unisont, de måste starta och sluta samtidigt samt måste hela tiden vara i fas. 
Barn använder sig ofta av pekande som strategi för att koordinera processerna, särskilt 
om de samtidigt säger märkorden. Detta gör att barnet både kan partitionera och hålla 
koll på uppräkningen. Några fel som kan uppstå är att objekt hoppas över eller räknas 
för många gånger, att samma ord används fler gånger och att fler eller färre objekt än 
vad som finns räknas. (Gelman & Gallistel, 1978)

För att kunna räkna måste barnet ha mer än förmågan att tilldela objekt godtyckliga 
märkord.  De måste även kunna använda sig av ytterligare  en princip,  principen om 
bestämd ordning. Märkorden måste vara ordnade på samma sätt varje gång de används 
vid uppräkning. Listan av märkord måste vara lika lång som antalet objekt, något som 
människan i allmänhet har svårt att hantera. Människans hjärna har nämligen svårt för 
att hantera långa upprepningsbara listor av godtyckliga unika ord. (Gelman & Gallistel, 
1978)

Kardinaltalsprincipen  säger att det är det sista märkordet i listan som bestämmer hur 
stort antalet är. Barnet måste, utöver att bestämma märkord och vilken ordning de ska 
komma i,  förstå att det  sist  använda märkordet även utgör en benämning för antalet 
objekt. (Gelman & Gallistel, 1978)

Principerna  som tagits  upp  fram till  nu  handlar  om hur  man  räknar.  Abstraktions-
principen säger att det går att räkna vad som helst, inte bara sådant som det går att ta på. 
Vuxna kan till exempel räkna antalet sinnen i ett rum. De kan även räkna ihop både 
konkreta och abstrakta saker tillsammans, till exempel hur många sinnen och stolar det 
finns. (Gelman & Gallistel, 1978)

Principen om den irrelevanta ordningen säger att  det  inte spelar någon roll i  vilken 
ordning saker räknas. Ska vi räkna antalet objekt av olika tillhörighet till exempel en 
gaffel, en kniv, en tallrik och ett glas kan vi börja räkna på vilket objekt vi vill. Det finns 
ingenting som säger att gaffeln är 1, kniven 2, tallriken 3 och glaset 4, det kan lika gärna 
vara tallriken som är 1. Barn är inte alltid medvetna om detta. Det kan vara svårt för 
dem att förstå att det vi räknar är ting och inte den siffra som vi säger. (Gelman & 
Gallistel, 1978)
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2.1.4 Räknefärdighetens utveckling enligt Marton och Booth
Räknefärdighetens utveckling i huvuddrag förvärvas enligt Marton och Booth (2000) 
i tre steg.

I första steget, att forma, använder sig barnet av olika föremål, till exempel kulor eller 
sina egna fingrar när de formar ett problem. De räknar upp alla föremål ett i taget. Är 
talet de utgår från 3, räknar barnet först upp dessa tre föremål för att sedan räkna upp de 
föremål som ska läggas till och slutligen räkna alla föremål tillsammans för att komma 
fram till lösningen. (Marton & Booth, 2000)

I andra steget,  räknestrategier, räknar barnet,  tyst  eller  högt,  utan att  använda några 
föremål, men det måste hålla reda på hur många enheter det har räknat för att kunna 
veta när det ska sluta. Detta gör de genom att räkna på två led (det som Fuson kallar 
partitionering). Om barnet till exempel ska räkna ut uppgiften 2+7=? räknar det först 
upp till 2 för att sedan räkna på två led; 3 det är 1, 4 det är 2, ända fram till 9 det är 7. 
Ett lättare sätt hade varit att börja från det högre talet 7. Då hade barnet kunna höra 
”tvåheten” i 8,9 och då sluppit att räkna på två led. (Marton & Booth, 2000)

I det tredje och sista steget, talfakta kan barnet använda sig av talfakta det vill säga det 
kan redan additions- och subtraktionstabellerna och behöver inte längre räkna för att 
komma fram till ett svar utan kan helt enkelt plocka fram relevanta sifferkombinationer 
från minnet. (Marton & Booth, 2000)

2.2 Räknestrategier
Det finns en mängd olika strategier som barn kan använda sig av när de räknar.

2.2.1 Att utgå från kända fakta
Precis som Fuson (1992) skriver Ahlberg (1997) om att utgå från kända fakta som en 
strategi när barnet räknar. Detta tar hon upp under rubriken: Att strukturera.

Ahlberg (1997) har hittat två olika sätt som barnen använder strukturering på: att se och 
att använda härledda fakta. Det sista delas även upp i två undergrupper: att sluta sig till 
ett  svar  utifrån  kända  fakta  och  att  gruppera  tal  som  en  bas  för  framtida 
addition/subtraktions kombinationer. Det första sättet  att  strukturera på är  ett  sätt  att 
använda sig av fingrarna, men inte att räkna på dem ett och ett, utan att strukturerar dem 
som del- och hel-tal.

“Arne structures  his fingers into parts and the whole when solving an /addition/ 
problem below.
I: If you have 2 apples and get 3 more how many do you have then?
A: 5. I looked at my fingers. Took 2 and 3. That’s 5. (without counting his fingers)”
(Ahlberg, 1997, s.71)

När barnen använder härledda fakta genom att sluta sig till ett svar utifrån kända fakta 
utgår barnen från ett talfakta de känner till.  Vet de till  exempel att 3+3 är 6 kan de 
därifrån komma fram till slutledningen att 3+4 är 7. När de grupperar tal som en bas för 
framtida addition/subtraktions kombinationer kan de använda sig av att dela in talet i 
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olika steg (undergrupper). Ahlberg tar upp ett exempel där en pojke vid namn Johan 
räknar ut vad 16+8 är genom att dela upp åttan i två och ta steg om fyra. 16+4 är 20 och 
20+4 är 24. Han delar upp siffran 7 i andra delar när han räknar ut talet 15-7. Han delar 
upp 7 i tre delar och räknar från 15 till 12 till 9 till 8. 15-3=12, 12-3=9, 9-1=8 (3,3 och 
1) (Ahlberg, 1997)

Ahlberg (1997) skriver vidare att  barnen ger sitt  svar direkt utan att  använda sig av 
några uträkningar då de har lärt sig vad olika sifferkombinationer blir och kan använda 
sig av det både när det gäller subtraktion och addition, men det är vanligast vid addition. 
I Ahlbergs undersökning hade de flesta barn som använde sig av kända fakta kunskap 
när det gäller tal inom hållas inom en ram upp till 5. De har till exempel lärt sig att 2+2 
är fyra och att 3+2 är fem, men det fanns även de som hade lärt sig ta upp till 10.

2.2.2 Att räkna på fingrarna

2.2.2.1 Räkna alla
“The children counts the two parts as well as the whole on their fingers, one  by one.” 
(Ahlberg 1997, s.58)

Det första som barnet gör är att ta upp det antal fingrar talet börjar på. Om problemet till 
exempel är: Du har 6 äpplen och så får du 3 till. Hur många äpplen har du då? räknar 
barnet upp 6 fingrar och håller upp dem. I det andra steget räknar det upp 3 och håller 
uppe även dessa. I det tredje och slutliga steget räknar det ihop alla sina fingrar till 9 
stycken. Detta sätt fungerar utmärkt vid lägre tal, men är svårare att använda vid högre. 
(Ahlberg,a.a.)

Även Fuson (1992) tar upp detta sätt att använda fingrarna på. Som exempel tar hon 
4+3. Barnet räknar först upp fyra fingrar, ett i taget, på sin ena hand för att sedan räkna 
upp de tre som ska läggas till, ett i taget; på sin andra hand. Barnet avslutar det hela 
genom att räkna alla fingrar, ett och ett, för att komma fram till svaret.

2.2.2.2 Beröra
“The child touches their fingers or makes a small movement with them. They count 
the fingers one by one or group them without counting.” (Ahlberg, 1997, s. 58)

Barnet  kan trycka sina fingrar  mot  ett  bord eller  sitt  knä eller  också kan de pressa 
samman dem. De tittar inte på sina fingrar och därför är det svårt att upptäcka barn som 
använder sig av detta sätt, skriver Ahlberg. (a.a.)

2.2.2.3 Titta
“The child counts some part or the whole on their fingers and groups the other part 
and/or the whole without counting those fingers one by one.” (Ahlberg, 1997, s.58)

Här  använder  sig  barnet  av  fingrarna  på  ungefär  samma  sätt  som  vid  räkna alla 
skillnaden är  här  att  det  inte  behöver  räkna alla  fingrar  utan bara de i  ett  av talen. 
Exemplet med äpplen skulle sålunda kunna gå till på ett flertal olika sätt. En del barn ser 
till exempel det första talet 6 som en enhet och behöver inte räkna de fingrarna ett och 
ett. De lägger sedan till 3 fingrar som de räknar upp från 6 med och når därmed svaret 9. 
Andra barn ser det andra talet 3 som en enhet och räknar därför inte de fingrarna ett och 
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ett. Detta kallar Ahlberg (1997) för Looking at One Part. Looking at Two Parts innebär 
att  barnen ser  båda talen  som enheter  och  därför  inte  räknar  upp något  av dem på 
fingrarna. En del ser talen på ett sätt som Ahlberg (a.a.) kallar  Looking at the whole. 
Dessa barn räknar först upp 6 fingrar ett och ett, sedan tre fingrar ett och ett för att till 
slut se det hela antalet fingrar som en enhet utan att räkna. Det sista sättet Ahlberg (a.a.) 
tar upp är  Looking at one part and  the whole. Det handlar om en kombination av att 
räkna en del ett finger i taget och att titta på en del och det hela. Ahlberg (a.a.) tar upp 
följande exempel från sin undersökning:

“I: If you have 3 apples and get 2 more, how many do you have then?
M: (Shows first 2 fingers without counting. Counts then 3 on the same hand and 
says 5 without counting) 5.” (Ahlberg, 1997, s.63)

Då Ahlberg (1997) talar om hur barnen använder sina fingrar när de räknar talar Fuson 
(1992) om när barn tar till olika sätt att räkna på fingrarna. Utöver de tidigare nämnda 
tar Fuson upp att ta bort en känd summa, ta bort till en känd summa, räkna vidare på en 
sekvens, räkna vidare på en sekvens upp till en känd summa, att räkna ner ett känt tal på 
en sekvens och att räkna ner på sekvensen till ett känt tal. De fyra sista används när 
barnet har med tal över 10 att göra.

Ahlberg (1997) har identifierat fem huvudsätt som barnen kan hantera tal på. De är: att 
säga  tal,  att  värdera,  att  räkna (dit  räkna  på  fingrarna  hör), att  strukturera  och  att 
använda sig av kända fakta  (som redan tagits upp). När barnen använder sig av dessa 
olika sätt att hantera tal riktas deras uppmärksamhet mot olika aspekter hos tal.

2.2.3 Att säga tal
Ibland försöker barn lösa ett problem genom att helt enkelt bara säga ett tal, detta visar 
på att  de ger  sitt  svar  utan  att  räkna ut  något  eller  göra en  uppskattning  av svaret. 
Ahlberg (1997) har kommit fram till att det finns tre olika sätt när det gäller att säga tal: 
slumpvis tal i ord, lika nummer och i nummerföljd.

2.2.3.1 Slumpvis tal i ord
Barnen säger ett nummer som inte har något med uppgiften att göra. Detta kan hända 
medan barnet ska subtrahera eller addera. Svaren kommer ofta väldigt fort, men det kan 
också ta en tid under vilken barnet försöker räkna ut svaret. Talet som ges till svar kan 
ligga inom samma talfrekvens som talen i frågan eller utanför. Svaret har ingenting med 
talen i uppgiften att göra detta är på grund av att barnet tänker på ett slumpmässigt tal 
under tiden som det försöker lösa uppgiften. Det är svårt för barnet att förklara hur det 
har tänkt eftersom det inte använder sig av någon speciell strategi för att lösa problemet 
så det säger ofta att det har gissat eller att det helt enkelt vet att detta är svaret. Ibland 
kan skälet vara så enkelt som att: jag är sex år och därför blir det sex.

2.2.3.2 Lika nummer
Här svarar barnet med ett av talen som är med i frågan. Beroende på hur frågan ser ut 
kan svaret bli antingen det första talet eller det sista talet som nämns i frågan eller så 
kan det bli lika delar.
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Vid första talet väljer barnet oberoende av om det är ett additions- eller ett subtaktions-
problem att sikta in sig på det första talet som finns med i frågan. De använder sig inte 
av någon speciell strategi för att lösa problemet, men det händer att de försöker använda 
sina fingrar.  På grund av att  de egentligen  inte  vet  hur  man gör  för  att  räkna med 
fingrarna blir de inte hjälpta av detta. För det mesta använder de bara fingrarna för att nå 
upp till det första talet i problemet och sen ger de detta som svar.

På samma sätt som ovan väljer barnen när de inte vet hur de ska göra för att räkna ut 
svaret ibland att sikta in sig på det sista talet som nämns i problemet.

När det inte gäller additions- eller subtraktions-problem utan handlar om att dela upp 
saker, t  ex  knappar eller russin använder sig barnet av lika delar. Barnen koncentrerar 
sig på att det ska vara lika mycket på alla ställen = rättvist. Om de till exempel ska dela 
upp knappar kan det gå till så här:

”I: If  we have these 5 buttons and are going to put them in these 2 boxes, how 
should we put them in?
D: You can put them in different ways.
I: Yes, how many are you going to put in there (the black box)?
D: 5.
I: And how many in that one? (points to the white box)
D:…5.” (Ahlberg, 1997, s. 39)

Ahlberg tar upp intervjuer med två barn för att illustrera lika delar och båda vill lägga 
samma antal i båda lådorna. De tycks inte ta någon hänsyn till att de bara har ett visst 
antal knappar att dela upp utan koncentrerar sig på det tal de fått höra. I ”D”:s fall blir 
detta svar 5 st.

2.2.3.3 I nummerföljd
Här  tar  barnet  ett  steg  uppåt  eller  neråt  i  nummerordning  från  talet  som  nämns  i 
problemet. Om steget tas uppåt eller neråt påverkas oftast av frågan som ställs. Är det 
ett additionsproblem har barnet en tendens att gå uppåt liksom det har en tendens att går 
neråt om det är ett subtraktionsproblem. Barnen brukar räkna högt eller i huvudet, upp 
till ett av talen som nämns i problemet och sen ge talet ett steg upp eller ner till svar.

Precis som när det handlar om lika nummer kan barnen fokusera på det första talet eller 
det andra talet för att sedan ta ett steg upp eller ner från det. De uppfattar detta som att 
räkna. Några barn försöker till och med att räkna på nummerföljden, men de vet inte hur 
det går till när man räknar ut problemet utan stannar på talet innan eller efter något av 
talen som nämns.

2.2.4 Att värdera
När barn ska lösa ett matematiskt problem använder de sig ibland av att värdera Det 
handlar då om att ge ett uppskattat svar som ofta hamnar i närheten av det rätta svaret. 
Även barn som har strategier för att lösa problem när det gäller lägre tal kan ibland ta 
till detta när de har att göra med högre tal denna strategi används också när det gäller 
uppdelandet av något. Ahlberg (1997) ger detta som illustration:

“Christian counts 9 buttons as well and thereafter estimates four button in each box. 
He says equal numbers, however it is not any equal numbers, in that his reasoning 
shows that (he) have an idea of the numerosity of numbers.
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I: Why do you want to put 4 there and 4 there?
C: Because that’s 9.
I: Is it 9?
C: Yes cos 5+5 is 10 and 4+4 is….
I: But if I put 5 there then?
C: You can’t.
I: Why can’t I?
C: No you don’t have enough buttons.” (Ahlberg, 1997, s.50)

2.2.5 Att räkna
Här handlar det om barn som genom att räkna på nummerordningen kommer fram till 
rätt svar. Ibland räknar de utan ett sätt att hålla reda på var de är i uträkningen, men det 
finn olika sätt som barnen kan hålla reda på det. De gör det enligt Ahlberg (1997) på 
fem olika sätt; utöver att räkna på fingrarna som redan tagits upp fann hon dubbelräkna, 
räkna och knacka, räkna och titta samt räkna och lyssna.

2.2.5.1 Dubbelräkna
När barnen dubbelräknar, räknar de på två led. Ett av leden håller koll på hur lågt de 
kommit i räknesekvensen, det andra hur många de har lagt till eller tagit bort. De har 
inget speciellt hjälpmedel medan de gör detta utan det sker i huvudet. Ahlberg (1997) 
har ett exempel:

“I: If you have 13 pennies and get 5 more how many do you have then?
D: 18
I: How were you thinking when you did that?
D: Like 14 as 1.
I:14 as 1?
D: Yeah, and 15 as 2.
I: 15 as 2?
D: And 16 as 3, 17 as 4 and 18 as 5.” (Ahlberg, 1997, s.53)

2.2.5.2 Räkna och knacka
Detta är ett ovanligt sätt bland barn att räkna på grund av att det är väldigt lätt att tappa 
bort sig i sin uträkning. Under tiden som barnet räknar, ibland högt ibland i huvudet, an-
vänder det sig av att knacka med pekfingret mot bordet för att hålla reda på var i sin 
uträkning de befinner sig. Det går förhållandevis bra att göra så länge som det rör sig 
om lägre tal, när de handskas med högre tal är det lätt att tappa bort sig.

2.2.5.3 Räkna och titta
När barnen använder sig av räkna och titta tar de sin omgivning till hjälp. De kan till 
exempel titta på en klocka eller en hög med klossar och räknar med hjälp av dem fram 
svaret. Det kan också hända att de tänker sig objekt i huvudet.

2.2.5.4 Räkna och lyssna
Barnen lyssnar medan de räkna upp eller ner på talsekvensen för att hålla reda på hur 
långt kommit. Det är dock vanligare när de håller på med additionsproblem än när de 
använder sig av subtraktion. De lyssnar helt enkelt på hur många tal de säger. Ibland kan 
orden ges eftertryck med en nick med huvudet eller annan sorts kroppsrörelse.
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2.3 Att arbeta tillsammans
Forskares tankar om grupparbete med barn.

2.3.1 Grupparbete
Ahlberg  (1991)  skriver  att  elever  som  samarbetar  i  grupp  får  tillfälle  att  utnyttja 
varandras färdigheter och lära av varandra.

Det är  viktigt  att  eleverna själva får  upptäcka,  undersöka och uppleva matematiken, 
anser Emanuelsson, Johansson och Ryding (1991) men, poängterar att  läraren måste 
anordna  situationer  där  det  blir  viktigt  och naturligt  för  eleverna  att  reflektera  över 
matematiken genom samtal och kommunikation. Eleverna ska härmed få tid till att ta 
del av andras tillvägagångssätt och även formulera sina egna tankar till ord för att kunna 
förmedla dem till andra. Elevernas förmåga att värdera de resultat de kommer fram till 
inom matematiken utvecklas genom att eleverna får tid till att reflektera över sina och 
andras idéer. När de får tillfälle att ”tala matematik”, och förklara för varandra hur de 
tänker, blir deras kunskap mer tydlig- och medvetandegjord. Detta görs genom att den 
delas och diskuteras med andra.

Även Arfwedson och Arfwedson (1992) skriver att det är bra att arbeta i grupp inom 
matematiken då eleverna kan utveckla sitt matematiska tänkande och få en förståelse för 
matematiska samband genom att de ges tillfälle att samarbeta och kommunicera med 
andra elever. De anser även att inlärningen av matematiska begrepp och färdigheter bäst 
sker i en livlig process där alla elever är med och engagerar sig.

Stensaasen och Sletta (1997) beskriver grupparbete som:
”[...] ett aktivt samspel mellan ett begränsat antal personer som tillsammans löser en 
uppgift, utför ett arbete, leker eller sysslar med annan verksamhet.” (Stensaasen & 
Sletta, 1997 s.143)

Det som är viktigast för att ett samspel ska kunna äga rum är god kommunikation. Är 
kommunikationen  god  har  gruppen  lätt  för  att  hålla  sams  och  enas  samt  skaffa 
information och utbyta idéer och tankar på ett smidigt sätt. Kommunikationen spelar 
också en avgörande roll för inlärningen, motivationen och när det gäller att skapa ett 
gott socialt klimat. Allt detta leder till att både elevers och lärares personliga utveckling 
går framåt och att klassen blir harmonisk.(Stensaasen och Sletta, 1997)

2.3.2 Gruppstorlek
Ahlberg (1991) anser att gruppens storlek bör avgöras utifrån storleken på uppgiften. Är 
det till exempel en lättare uppgift som inte bör ta för lång tid, anser hon att arbete i par 
är lämpligt.  Hon skriver att en grupp på tre kan vara bra, men att fyra är bättre om 
uppgiften är omfattande och eleverna är vana vid att arbeta i grupp. Är man fler än fyra 
kan det  vara svårare  för var  och en att  komma med inlägg och då blir  kvalitén på 
kommunikationen lidande. Det blir även svårare för eleverna att koncentrera sig och då 
är det lätt att de slutar lyssna på varandra.

Enligt Arfwedson och Arfwedson (1992) är det två faktorer som spelar in på hur stor 
gruppen  ska  vara;  kommunikationen  och  resurserna  i  gruppen.  Även  de  anser  att 
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kommunikationen blir lidande om gruppen är för stor. Detta kan bero på att alla inte kan 
göra sig hörda eller att det kan vara svårt att få se figuren eller uppgiften som arbetet 
baseras på. Det finns även en stor risk för att aktiviteten blir ojämnt fördelad i gruppen, 
då vissa har en tendens att ta för stor plats vilket leder till att de som inte aktivt är med 
börjar syssla med annat. Är gruppen för liten finns å andra sidan risk för att grupp-
medlemmarna inte har tillräckligt med resurser eller kunskaper för att lösa det aktuella 
problemet.

2.3.3 Gruppsammansättning
Det är bäst, anser Ahlberg (1991), att grupperna är heterogena, med andra ord att hög- 
och  lågpresterande  barn  jobbar  tillsammans,  när  det  gäller  grupparbete.  Finns  det 
naturliga ledare i klassen bör dessa vara fördelade jämnt över grupperna. Å andra sidan, 
skriver hon vidare, kan det ibland vara bra att låta grupperna vara homogena då det 
annars kan vara svårt för lågpresterande elever att ta på sig ledarrollen. Det kan även 
vara bra för de högpresterande att jobba i samma grupp  för att de ska kunna få känna 
sig utmanade och på så sätt får kämpa lite för att de inte ska bli uttråkade.

Williams, Sheridan och Pramling Samuelsson (2000) tar upp en artikel av Linchevaski 
och Kutscher (1998) där de undersökte: 

”[...] effekten på matematikundervisning, av barns prestationer och lärares attityder, 
beroende på hur barnen nivågrupperats eller om de blandats i samma grupp” (s.87) 

De  undersökte  huruvida  gruppsammansättningen  hade  någon  avgörande  effekt  för 
barnens prestationer. Det visade sig i deras undersökning att heterogena grupper var 
viktigare för de lågpresterande barnen än för de högpresterande. För de högpresterande 
hade det faktiskt varken någon negativ eller positiv påverkan om gruppen var heterogen 
eller homogen. 
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3 SYFTE
Studien  handlar  om räknestrategier  och  barns  matematiska  utveckling.  Syftet  är  att 
utforska vilka räknestrategier förskoleklassens barn använder sig av samt om och hur de 
samarbetar när de arbetar i  grupp med att  lösa matematiska problem. Undersökning 
innebär att lösa matematiska problem i samband med en mattesaga samt att dela upp 
saker mellan sig. Studiens syfte har preciserats i följande frågor:

● Vilka räknestrategier använder sig barnen av?

● Hur arbetar barn i grupp med att lösa matematiska problem?

● På vilket vis kan barnen lära av varandra genom att lösa matematiska problem 
tillsammans?
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4 METOD

4.1 Undersökningsmetod
Jag har valt att göra en kvalitativ undersökning, genom observation med videokamera 
vid intervju samt vid en skapad situation där barnen fick lösa matematiska problem 
tillsammans i grupper om fyra till fem barn. Räknestrategierna var lätta att se, men då 
det var svårt att se något tydligt samarbete mellan barnen i den stora gruppen följde jag 
upp detta med ytterligare en video-observation där barnen i betydligt mindre grupper 
om två till tre barn fick arbeta tillsammans med att dela upp olika antal objekt mellan 
två burkar eller sig själva.

Enligt  Patel  och  Davidsson  (2003)  är  observationsmetoden  bra  om  det  som  ska 
undersökas är beteenden och skeenden i samma stund som de inträffar. Vid intervju och 
enkät är forskaren beroende av att individerna vill och kan förmedla sina minnen eller 
åsikter på ett sätt som kan förstås av andra, något som inte gäller vid observation. Även 
Einarsson  och  Hammar  Chiriac  (2002)  skriver  att  observationsmetoden  fungerar  o-
beroende av undersökningspersonernas förmåga att delge information. Barn kan ofta ha 
svårt för att göra just detta. De skriver även att det är möjligt att få fram vad som händer 
istället för att bara få fram vad individerna säger att de gör och tänker. De skriver även 
att  observation  är  en  bra  metod  vid  studier  av  grupprelationer.  En  nackdel  med 
observation menar Patel och Davidsson (a.a) är att det är svårt att veta om de beteenden 
som observeras är representativa.

Patel och Davidsson (2003) menar vidare att en av fördelarna med att använda film-
kamera är att pauser, tystnader och personers kroppsspråk registreras på ett sätt som inte 
sker med blotta ögat. Det är även möjligt för observatören att gå igenom sitt material 
flera gånger och gå tillbaka till situationer som missats. De menar att det även finns 
vissa nackdelar när man använder sig av tekniska hjälpmedel vid observation. Risken 
för att det insamlade materialet blir större än vad som behövs finns. Det kan även vara 
så  att  videokameran  påverkar  dem som observeras  på  ett  större  sätt  än  vad  endast 
observatörens närvaro kan tänkas göra.

4.2 Undersökningsgrupp
Jag valde att  studera en förskoleklass  bestående av 26 elever  som jag kände  sedan 
innan.  Detta kan inverka både positivt  och negativt  på resultatet.  Positivt  då barnen 
känner sig trygga med mig och negativt då jag kan ha förutfattade meningar vad gäller 
barnens kunskapsnivå. Tidpunkterna på året för barnens födelsedagar är utspridda så det 
är inte alla som har fyllt 6 år. De befinner sig på olika stadier både utvecklings- och 
kunskapsmässigt.
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4.3 Genomförande
Filmkamera användes vid alla undersökningar för att dokumentera händelserna. Detta 
för att  senare kunna gå tillbaka till  filmerna vid analysen hellre än att  förlita sig på 
minne och anteckningar.

Det första undersökningstillfället bestod av två delar. Frågorna i båda delarna kommer 
från undersökningen i Children's ways of handling and experiencing numbers(Ahlberg 
1997). I den första delen intervjuades fem barn enskilt, detta för att få en lätt översikt 
över var de befann sig i utvecklingen. I dessa enskilda intervjuer fick barnen ramsräkna, 
säga vilken siffra som kom före/efter en annan samt säga vilket tal som var högst eller 
lägst. De fick dessutom svara på lite räknefrågor av typen: ”Du har två äpplen och så får 
du två till. Hur många har du då?”.(Se bilaga B för alla frågor) Efter att de hade gett sitt 
svar frågade jag hur de visste det/hur de hade tänkt. Hela klassen, inkluderat dessa fem 
barn observerades sedan när de löste matematiska problem i grupp, för att se hur de 
samarbetade. Vid denna andra del av första observationstillfället delades de 26 barnen in 
i grupper bestående av 4 till  6 barn.  Där fick de först en hög med en ospecificerad 
mängd russin att  dela  upp mellan sig.  Sedan fick de lyssna på en berättelse  om en 
mormor som bakade kakor och hennes barnbarn Matilda som i smyg åt upp kakorna. De 
fick sedan räkna ut problem av olika svårigheter, till exempel: ”Mormor har bakat 6 
kakor, undertiden som hon är ute kommer hennes barnbarn Matilda in och tar några 
kakor. När mormor kom hem finns det två kakor kvar på plåten. Hur många kakor har 
Matilda  tagit?”(Se  bilaga  C)  De satt  i  grupp för  att  jag  ville  se  om de kunde lösa 
problemen tillsammans eller om den som kom på lösningen kunde förklara för de andra 
hur det gått till. Då grupperna i detta fall var för stora för att jag skulle se några tydliga 
tecken på samarbete. delades 15 av barnen in i grupper om 2 barn med undantag för en 
grupp där de var 3, för en kompletterande observation.

Vid tillfälle två kom barnen in till mig och fick olika antal objekt såsom stenar, kastanjer 
och  plastpengar  att  dela  upp  i  två  plastlådor.  De  fick  som  instruktion  att  jobba 
tillsammans när de delade upp objekten. Precis som vid de tidigare tillfällena användes 
videokamera. De första objekt de fick var kastanjerna. Här gav jag dem först ett jämnt 
antal  kastanjer att  dela upp i lådorna,  för att  de om de valde att dela upp dem med 
samma mängd i båda lådorna. Sedan gav jag dem ett ojämnt antal kastanjer för att se 
hur de då skulle göra. Stenarna som användes var slipade prydnads stenar i tre olika 
färger. Först fick de ett antal stenar av samma färg för att dela upp i lådorna. Då detta 
resultat blev det samma som med kastanjerna gav jag dem sedan stenar i två olika färger 
för att ge dem möjlighet att dela upp stenarna genom något annat än antal. Detta följdes 
även av att de fick stenar i alla tre färger för att se om resultatet då blev annorlunda. 
Även här var det blandat med jämnt och ojämnt antal. Pengar jag använde var i olika 
valörer, dock endast mynt, då jag ville se om barnen skulle dela upp dessa på mängd 
eller värde. Här var de dock alltid uppdelningsbara i lika delar, både när det gällde antal 
och värde.
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4.4 Databearbetning och redovisning
Det första jag gjorde när jag bearbetade min data var att titta på filmerna och skriva ner 
exakt vad som sades och vad barnen gjorde. Detta skrevs sedan ut i tre olika upplagor, 
en för varje frågeställning. Jag klippte sedan upp utskrifterna i delar som lades vid den 
frågeställning jag tyckte att den hörde samman med. Av dessa valde jag sedan ut de 
klipp som jag tyckte representerade mitt  resultat  bäst.  Insamlad data delas upp i tre 
kategorier som baseras på mina frågeställningar. Kategorierna är; räknestrategier barnen 
använder sig av, så barnen arbetar i grupp och så lär barnen av varandra. Dessa delas i 
sin tur upp i underkategorier.  I diskussionsdelen jämförs sedan mina resultat med de 
forskare jag tagit upp i bakgrunden. (För en mer detaljerad figur se bilaga E)

Räknestrategier barn använder sig av

Räkna i huvudet

Räkna på fingrarna

Räkna och titta

Utgå från kända fakta

Att säga tal

Så arbetar barnen i grupp

Utan samarbete vid taluppgift

Samarbete vid taluppgift

Samarbete vid uppdelning

Så lär barnen av varandra
Du visar, jag gör likadant

Jag tittar och gör likadant

Figur 1. Redovisning av resultat
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4.5 Etik
Eftersom  barnen  filmas  under  intervjuerna  och  i  problemlösningssituationen  är  det 
viktigt att man tar en stark etisk ståndpunkt. I mitt fall innebär detta att ingen annan än 
jag får se filmen. Jag har även informerat föräldrarna i gruppen om vad jag har planerat 
och bett om deras tillåtelse att filma barnen. Johansson och Svedner (2001) säger: 

”Om deltagarna inte är myndiga skall målsman informeras och tillfrågas om barnen 
får medverka.” (s.24)

Efter jag har skrivit  min resultatdel kommer DVD-skivorna med undersökningen att 
repas och brytas sönder så att ingen ska kunna titta på dem. Förutom att föräldrarna sagt 
ja har barnen självklart  rätt  att själva säga nej till  att medverka eller  avbryta om de 
känner att de inte längre vill vara med. För att skydda barnens identiteter används inga 
namn i resultatredovisningen utan endast bokstäver, det nämns inte heller någonstans 
vad förskolan där undersökningen utfördes heter.

4.6 Rimlighet och trovärdighet
Jag anser att  min undersökning och analys  är  både rimlig och trovärdig.  Den första 
delen som bearbetar  räknestrategier  är  den som är  lättast  att  bevisa som rimlig och 
trovärdig då de flesta av räknestrategierna jag hittat  även hittades av Ann Ahlberg i 
hennes undersökning. Den del som har med samarbete att göra är svårare att bevisa då 
jag inte har hittat fler undersökningar som tar upp samma uppdelningsuppgifter som jag 
använt,  men  då  jag  fick  samma resultat  från  flera  grupper  anser  jag  att  även  detta 
resultat är både rimligt och trovärdigt.
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5 RESULTAT
Resultatet är sammanställt i kategorier som baseras på studiens frågeställningar.

5.1 Räknestrategier barnen använder sig av
Barn som räknar använder sig av en mängd olika räknestrategier. Här följer en redovis-
ning av de räknestrategier som framkom i denna studie.

5.1.1 Räkna i huvudet
De barn som inte använder sig av någon synlig strategi, men som ändå har en tydlig 
paus innan de ger sitt svar samlas här under ”räkna i huvudet”.

Intervjuaren: Om du har fem kronor, och så tappar du två. Hur många kronor har du 
kvar?
A (tänker i två sekunder, utan att flytta blicken från intervjuaren): Tre.

Intervjuaren: Du har sex kronor, och går till affären. När du kommer hem har du tre 
kronor kvar. Hur mycket har du handlat för?
A (tänker i fem sekunder): Tre.

Det var inte alltid som svaret var det rätta.
Intervjuaren: Om du har fem kronor när du kommer fram till affären, och när du 
kommer hem igen har du två kronor. Hur mycket har du handlat för?
C (tänker länge och rör munnen som om han räknar): fyra
Intervjuaren: Hur kom du fram till det?
C: För att det är så!

Det var även en del barn som tydligt räknade i huvudet, men som ändå påstår att de 
gissat sig till svaret.

Intervjuaren: Du går till affären med fem kronor, när du kommer hem har du två 
kronor kvar? Hur mycket har du handlat för då?
D (tänker i två sekunder): Tre!
Intervjuaren: Hur kom du fram till det svaret?
D: Jag bara gissade.

Intervjuaren: Du har sex kronor, och går till affären. När du kommer hem har du två 
kronor kvar. Hur mycket har du handlat för?
B (tänker efter med blicken rakt fram och stänger sedan ögonen och tänker ett långt 
tag): hade jag 60 först? 
Intervjuaren upprepar frågan
B: (tänker ett tag till med blicken rakt fram för att sedan svara tvekande): Fyra?.
Intervjuaren: Hur visste du det?
B: Jag gissade
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5.1.2 Räkna på fingrarna
En ofta använd strategi visade sig vara att räkna på fingrarna. Fingerräknandet gick till 
på många olika sätt.

5.1.2.1 Räkna på fingrarna: utan att titta
Intervjuaren: Om du har två äpplen och så får du får två till av mig. Hur många har 
du då?
E (sitter med händerna i sitt knä och plockar med dem samtidigt som blicken är fäst 
på intervjuaren):Tre.. näe fyra!
Intervjuaren: Hur visste du det?
E:för att två plus två (håller upp två fingrar med höger handen och två fingrar med 
vänster handen) blir fyra (håller upp fyra fingrar och räknar dem).

5.1.2.2 Räkna på fingrarna: ett finger i taget
Ett annat var att titta på fingrarna och sen fälla ner ett i taget tills så många som ska bort 
fällts ner för att sedan se resultatet.

Intervjuaren Du har fyra kronor och tappar tre. Hur många kronor har du då?
E:eh, två.
Intervjuaren: Hur tänker du?
E: Jag tänker så här:  Du har fyra kronor å tappar tre (tittar neråt)..Man har fyra 
kronor (håller upp fyra fingrar och tittar på dem) tappar tre (fäller ner en, två, tre 
fingrar), aah, då har man bara en kvar!

5.1.2.3 Räkna på fingrarna: titta
Ett barn använde sig av sina fingrar under tiden som frågan ställdes och kunde därför 
komma med svaret väldigt snabbt. Hon behöver inte räkna sina fingrar ett och ett utan 
ser på en gång hur många fingrar som används.

Intervjuaren: Du har två äpplen och sen får du två till av mig. Hur många äpplen har 
du då?
O (har under tiden tagit upp två fingrar och sen två fingrar till): fyra

Intervjuaren: Du har tre kronor och så tappar du två. Hur många kronor har du då?
O (har under tiden tittat på sina fingrar): en

Intervjuaren : När du går till affären har du fem kronor. Där handlar kolor för en 
krona styck. När du kommer hem har du två kronor kvar. Hur många kolor har du 
köpt?
O (tittar på sina fingrar och räknar lite försynt): tre.

5.1.2.4 Räkna på fingrarna: i huvudet
Ett barn verkar se sina fingrar i huvudet när hon räknar. På så sätt kan hon lätt förklara 
för intervjuaren hur hon räknat.

Intervjuaren: Du har fem äpplen och så ger du två till mig. Hur många är kvar? 
H (svarar nästan genast): tre
Intervjuaren: Hur tänkte du?
H: Man tar bort 5:an och 4:an och då blir det tre kvar (visar på fingrarna)
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Ett annat barn började räkna i huvudet, men tog sedan till fingrarna när det började bli 
krångligt. Tre fingrar på vardera hand får representera de sex kakorna

Intervjuaren:  Nu har  mormor  bakat  igen.  Hon har  bakat  sex  stycken  kakor  och 
Matilda äter upp några så att det är två kvar på plåten. Hur många har Matilda tagit 
nu?
S: Vänta! (tänker med blicken fäst uppåt håller sedan upp två fingrar). Två kakor 
kvar.. Sex och två..den (tittar på sina fingrar)..tre. Fyra menar jag!
Intervjuaren: Hur tänkte du?
S: Jag tänkte två kakor kvar. Sen var det en från den högen här. (tar tag i tre fingrar.) 
å dom tre från den andra högen. Då skulle det vara fyra kvar. Eller fyra borta.

5.1.3 Räkna och titta
Istället för att använda sig av fingrarna när ett tal ska räknas ut använder sig det här 
barnet av några böcker som står i en hylla.

Intervjuaren:  Du har sex kronor och så tappar du två.  Hur många kronor har du 
kvar?
C (tänker efter en stund med blicken först mot intervjuaren och sen rakt fram på 
böckerna som står i hyllan): Fyra?

5.1.4 Utgå från kända fakta

5.1.4.1 Känna till och komma ihåg vissa kombinationer
Några av barnen hade lärt  sig olika sifferkombinationer/matematiska tal  utantill  och 
kunde då svara på frågan utan att tänka efter. Den kombination som flest barn kände till 
var 2 och 2.

Intervjuaren: Om du har två äpplen och så får du två till av mig. Hur många äpplen 
har du då?
C: Fyra
Intervjuaren: Hur vet du det?
C: För att min storasyster går i tvåan och hon har lärt mig det och 3+2 blir 5!

Intervjuaren: Om du har två äpplen och så får du två till av mig. Hur många äpplen 
har du då?
A (svarar direkt): Fyra.

Intervjuaren: Om du har två äpplen och så får du två till av mig. Hur många äpplen 
har du då?
D (svarar innan frågan ens är färdigställd): Det blir fyra, det var enkelt!

Intervjuaren: Om du har fyra kr och så tappar du två. Hur mycket har du kvar?
B (svarar direkt): Två

Intervjuaren: Om du har två äpplen och så får du två till av mig. Hur många äpplen 
har du då?
B: (svarar utan att tänka efter): Fyra.

Intervjuaren: Du har två äpplen och så får du två till. Hur många har du då?
F (svarar snabbt): Fyra
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Ett barn kunde 6 minus 2. Inget av de andra barnen kunde denna kombination.
Intervjuaren: Du har sex kronor, men så tappar du två. Hur många kronor har du 
kvar?
D (svarar direkt): Fyra!

Ett annat barn hade lärt sig 3 minus 2.
Intervjuaren: Du har tre kronor, men så tappar du två. Hur många kronor har du då?
F (svarar snabbt): En
Intervjuaren: Hur tänkte du?
F: Jag behövde inte tänka för jag har räknat så mycket

5.1.4.2 Dela in talet i olika steg
Det var endast ett barn (L) som använde sig av denna strategi. Barnet ska räkna ut vad 
hur många kakor som ätits om det finna sex kvar av nio bakade. Han delar sexan i två 
delar om tre. Tre plus tre blir sex plus tre blir nio. Alltså är det tre kakor som blivit 
uppätna.

Intervjuaren: Mormor har bakat nio kakor, och när hon är tillbaka finns det bara sex 
kvar. Hur många har Matilda ätit?
L: Jag vet jättemycket. Alltså. Tre + tre blir sex och tre till så blir det nio. Då åt hon 
tre kakor!

5.1.5 Att säga tal

5.1.5.1 Lika nummer
Två barn använde sig av ”Att säga tal”. Det innebär att de varken räknar eller gör en 
uppskattning för att komma fram till svaret. De här två barnen hör till underrubriken 
”Lika nummer”. Det första barnet (E) siktar in sig på det första talet som intervjuaren 
säger, nämligen fem. Det andra barnet (R) fastnar istället på det andra talet som nämns.

Intervjuaren: Du går till affären med fem kronor och när du kommer hem har du två 
kronor kvar? Hur mycket har du handlat för då?
E (tänker efter en stund och svarar sedan något frågande): En femkrona?
Intervjuaren: Hur tänker du då?
E: Jag tänker att (funderar länge) vet inte

Intervjuaren:  Matilda tar tre kakor.  Det är fem kakor kvar på plåten.  Hur många 
kakor hade mormor bakat då?
R: Fem.
Intervjuaren: Hur tänkte du då?
R: Ehm. Jag vet inte. (Viskar): För att du sa fem.



26

5.2 Så arbetar barnen i grupp
Det var väldigt blandade resultat när det gällde att se hur barnen samarbetade. I de flesta 
fall såg barnen situationen som en tävling. För dem gällde att ge svar först. Vissa ropade 
ut sina svar utan att först tänka efter. Andra tänkte en stund innan de svarade, men var 
ändå väldigt inriktade på sig själva, men det fanns även tecken på samarbete av olika 
slag.

5.2.1 Utan samarbete vid taluppgifter
Här följer ett exempel på hur det kan se ut i en grupp där barnen inte samarbetar med 
varandra. De lyssnar på varandra, men tar inte till sig vad de andra säger.

Intervjuaren berättar sagan om mormor, Matilda och kakorna (se bilaga B).
Q: Sju?
S: Sex
P (säger mycket tyst): Två
S: Fem!
O: Jag tyckte också att det var sex.
Barn S viftar med handen varpå barn R och barn O också börjar göra det.
S: Fem!
Intervjuaren: Hur tänkte du när du kom fram till det?
S: Dom två skulle ligga kvar (pekar på två av ”kakorna”) och sen.. alla de andra är 
där.
Intervjuaren: Hur tänker du då O?
O: Jag tänker att hon har tagit sex kakor.
Intervjuaren: Hur tänkte du? Hur kom du fram till det?
S: Jag såg att det bara var sex kakor.
Q: Jag räknade!
S: Sen trodde jag att det skulle vara tre kvar.
T räcker upp handen
Intervjuaren: Hur tänkte du T?
T: Sex. Att alla dom skulle bort och dom två är kvar (pekar på två ”kakor”)
S: Samma som jag

5.2.2 Samarbete vid taluppgifter

5.2.2.1 Hjälpa till
I den här gruppen bestående av fyra barn hjälper G, J att räkna ut ett tal genom att delge 
J information som han missat.

Intervjuaren: J har tre ostbitar men mössen i skolan älskar att  äta ost, så när han 
kommer hem har han bara en ostbit kvar. Hur många bitar ost har mössen ätit upp?
J: Tre!!
Intervjuaren: Hur tänkte du då?
J: De har ätit upp alla..
G: Fast inte en.
J: Jaha, men då blir det två
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5.2.2.2 Utveckling av förklaring
I den här gruppen med 5 barn samarbetar L och M viskande med varandra. L utvecklar 
sen M:s förklaring så att det blir mer lättförstått.

Intervjuaren: Mormor hade bakat åtta kakor, när hon kommer tillbaka är det bara två 
kvar. Hur många kakor har Matilda ätit?
L & M (har viskat med varandra och svarar sen unisont): Sex!
Intervjuaren: Kan du förklara hur ni tänkte M?
M: För om man har två kakor kvar så blir det 1, 2, 3, 4, 5 och 6! Visar på fingrarna.
L: Det var ju åtta först (visar åtta fingrar), sedan tar man två. då blir det sex kvar.
M: Ja, så tänkte vi!

5.2.3 Samarbete vid uppdelningsuppgifter
Här är det tre barn, barn P, barn K och barn T, som samarbetar utan att aktivt tala med 
varandra. P försöker ta på sig ledarrollen i båda scenarierna.

Intervjuaren tar upp ett antal stenar i olika färger.
Intervjuaren: Hur ska vi göra för att dela upp de här stenarna? 
P börjar genast lägga en sten vardera i varje låda och sedan en sten vardera till: Så
Barn T lägger dit en till i låda 2.
Barn K börjar lägga en sten i låda 1 men barn T hinner före och lägger dit två stenar.
K väljer istället att lägga sin sten i låda 2.
P: Men det blir väl inte bra eller? Börjar räkna 1, 2, 3, 4
K: Vart ska de här två ligga?
P (räknar stenarna i låda 2): 1, 2, 3, 4. Då lägger vi den där (låda 1) och en där (låda 
2). (Tittar frågande på intervjuaren och börjar sen räkna igen): 1, 2, 3, 4, 5. (Sedan 
likadant i nästa låda.)
T: Då är det fem i varje. Så det var så vi tänkte!

Intervjuaren tar nu upp ett antal plastmynt
Intervjuaren: Nu har vi lite pengar här som vi ska dela upp i stället.
P, T och K: Pengar?
Intervjuaren  lägger  upp  plastpengar  i  olika  valörer  10-kronor,  5-kronor  och 
enkronor: Om ni skulle lägga upp de här i två högar hur skulle ni göra då?
De plockar alla åt sig en näve med pengar. K börjar dela upp de pengarna hon håller 
i.
P: Men man måste ju faktiskt räkna dem först.
K: 1, 2, 3
P: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
T: Vänta
P börjar räkna om
T räknar tyst: 1, 2, 3, 4....
P: (Innan T räknat färdigt) Jag har 5, men då måste vi börja dela upp dem.
T: 5, 6, 7 har jag. Hur många har du?
K: Jag har 3. Jag har två enkronor
T: Jag har tiokronan.
K: Men varför ligger de här?
P: Jag delade upp dom! Hur många har du nu K?
K och T räknar samtidigt.
K: 1, 2, 3, 4, 5!
T: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
K: Jag har 5!
P: Dela upp dom, men vi delar upp dom! (otåligt)
K (upprepar): 5, jag har 5.
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T: Jag delar dom för jag hade mest.
P: Nej du får inte dela.
T: Jag har 8.
K: Jag har två 1:or och så tre sånna.
P räknar pengarna framför T
T: Jag har ju 8
P: Ja, men det är bara därför att jag gav dig dom.
T: Om man lägger alla i mitten
Intervjuaren: Mm. Vad tänker du på när du gör så här T?
T: Att man delar upp dem. (Lägger två högar med 5 i varje och räknar dem)
K lägger in sina pengar i mitten också. T lägger till även dessa, en i taget till de två 
högarna.
K: Men vi har ju bara tre sånna. (pekar på 5-orna)
De andra två lyssnar inte.

5.3 Så lär barnen av varandra
Vid undersökningen visades få tecken på att barnen lär sig av varandra, men utifrån det 
som syntes gick det att få fram två sätt. 

5.3.1 Du visar, jag gör likadant 
Här var både givaren och mottagaren aktiv. Givaren visade hur den tänker och hur man 
gör och mottagaren provar.

Två barn X och Y ska dela upp en stor hög med stenar på två
Y börjar dela upp stenarna genom att lägga först en i låda 1 och sedan en i låda 2. 
Hon upprepar sen proceduren. X som tittar på tar plötsligt tre stenar på en gång och 
lägger dem i låda 1.
Y: Men vad gör du? Nu blir det ju inte lika!
X: Joho, kolla nu. 
Han lägger tre stenar även i låda 2.
Y räknar stenarna först i den ena och sen den andra lådan : Det blev lika
Hon tar nu själv tre stenar och lägger i först den ena sedan den andra lådan tills 
stenarna tar slut.

Intervjuararen tar nu fram ett antal kastanjer som barnen får dela upp.
Y (börjar genast dela upp kastanjerna): Det finns inte lika många nu så jag tar nog 
bara två säger hon och ser nöjd ut

5.3.2 Jag tittar och gör likadant
Nu är det bara mottagaren som är aktiv genom att upprepa vad någon annan har gjort. 
Barn N satt tyst och tittade på i en större grupp när barnen skulle dela upp russin mellan 
sig. I den större gruppen tog ett av barnen (M) och delade upp russinen genom att ge två 
i tur och ordning till varje barn tills russinen tog slut. 

I en liten grupp på tre barn, när de ska dela upp stenar i två lådor tar N två stenar i  
taget och delar upp dem i lådorna.
Intervjuaren: Hur tänkte du när du delade upp stenarna så här?
N: Jag såg när M gjorde det med russinen och tänkte att  det  kunde vara bra att 
göra så.
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6 DISKUSSION
Jag har valt att samla vad olika forskare säger om räknestrategier och samarbete samt 
mina tankar om det samma i detta kapitel. Även metoddiskussion och fortsatt forskning 
får vara med.

6.1 Räknestrategierna
De flesta räknestrategierna som upptäcktes i den här undersökningen fanns även med i 
Alhbergs (1997) resultat. Skillnaden är att Ahlberg har hittat fler räknestrategier. Detta 
är  dock ingen större  överraskning då hon hade betydligt  större  undersökningsgrupp. 
Hon valde även att dela upp sina upptäckter i fler undergrupper. Något som upptäcktes i 
denna undersökning,  men som inte tas upp av Ahlberg (1997) är  barn som räknar i 
huvudet. Detta var något som ett fåtal av barnen i den här undersökningen gjorde och 
som kan vara svårt att påvisa.

När det gäller att räkna på fingrarna har Ahlberg (1997) tagit upp tre olika sätt; räkna 
alla, beröra och titta. I denna undersökning är det fyra olika sätt som tas upp; utan att 
titta, ett i taget, titta och i huvudet. Många av Ahlbergs (1997) sätt att räkna på fingrarna 
finns med i resultatet i denna undersökning, men i barnens förklaringar till hur de har 
räknat ut något. Räkna alla finns till exempel med i illustrationen till räkna på fingrarna 
utan att titta på dem, men när barnet förklarar för intervjuaren hur det räknade. Det kan 
tänkas att detta kunde tas upp under rubriken räkna alla även i denna undersökningen. 
Det är även mycket möjligt att barnet som räknar på fingrarna utan att titta på dem 
använder  sig av Ahlbergs (1997) beröring då detta  går  ut  på att  barnet  trycker  sina 
fingrar mot något eller mot varandra. Då barnets händer i denna undersökningen var 
under bordet är det inte bara möjligt utan även väldigt troligt att hon använde sig av 
denna strategi.

Ett barn i undersökningen använde sig av att räkna och titta. Detta innebär att något som 
finns i närheten används till att räkna på. Klossar eller klockor är något som Ahlberg 
(1997)  tar  upp  som exempel.  Barnet  som  använde  sig  av  den  strategin  i  den  här 
undersökningen såg några böcker i en bokhylla och räknade med hjälp av dem ut svaret.

Ahlberg  (1997)  skriver  om barn  som lärt  sig  olika  sifferkombinationer  utantill  och 
därför ger sitt svar på en gång. I denna undersökningen tas detta upp under rubriken 
Utgå från kända fakta; känna till och komma ihåg vissa kombinationer. Den vanligaste 
kombinationen är två plus två, ett tal som även Ahlberg tar upp. Ser man till Marton och 
Booth (2000) och deras tankar om räknefärdighetens utveckling har dessa barn nått upp 
till det tredje steget: talfakta.

Ahlberg  (1997)  tar  upp  att  gruppera  tal  som  en  bas  för  framtida 
uträkningskombinationer. Detta illustreras med Johan som räknar ut talet 16+8 genom 
att dela upp åttan i två och sedan ta steg om fyra. Johan använder sig av denna strategi 
även när han räknar ut 15-7 genom att dela upp sjuan i tre delar 3,3 och 1. Barn L 
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använder sig av denna strategi när han ska räkna ut hur många kakor som ätits av nio 
stycken när det är sex stycken kvar på plåten. Han delar upp nian i tre delar 3, 3 och 3. 
Han vet att tre plus tre är sex och även att sex plus tre blir nio och kommer så fram till 
slutsatsen att det är tre kakor som har ätits. Även de barn som använder sig av denna 
strategi har nått upp till Marton och Booths (2000) tredje steg. Det finns även tecken på 
att barnen nått upp till Fusons (1992) fjärde nivå.

En strategi som användes av endast två barn i den här undersökningen är att säga tal. 
Detta är något som tas till av barn när de inte vet hur de ska räkna ut ett tal eller helt 
enkelt inte orkar räkna det. Då Ahlberg (1997) hittar tre sätt att säga tal används endast 
ett av barnen i den här undersökningen. Det rör sig om lika nummer då barnen ger ett av 
talen i frågan som svar.

6.1.1 Mina tankar om räknestrategierna
Problemet med att jämföra Ahlbergs (1997) forskning med min när det gällde att räkna 
på fingrarna kan vara att hon använde sig mycket av addition när hon skulle illustrera 
sina resultat. Jag använde mig, i större utsträckning än Ahlberg, av subtraktion något 
som jag tror ledde till att det var svårt att jämföra de olika sätten att räkna på fingrarna 
som vi hade hittat. Jag måste säga att för mig var en förvånansvärt liten del barn som 
använde sig av att räkna på fingrarna. Jag hade mer eller mindre väntat mig att nästan 
alla barn skulle använda sig av fingrarna.

Det  var  även  överraskande  att  det  ändå  var  så  mycket  i  mitt  resultat  som stämde 
överrens med Ahlbergs (1997), det var bara en sak jag hittade som inte hon gjorde och 
det var att räkna i huvudet. I och för sig kan det vara så att hon valde bort huvudräkning, 
då det är svårt att påvisa hur barnen tänker när de använder sig av det. Det borde kanske 
inte överraska mig att undersökningarna fick så pass liknande resultat då jag använde 
mig av samma undersökningsinstrument som hon. Hade min undersökningsgrupp varit 
större  hade  jag  troligtvis  även  sett  bevis  på  de  andra  strategierna  Ahlberg  (1997) 
tog upp.

6.2 Samarbete och att lära av varandra
Jag väljer att här i diskussionen ha med båda frågeställningarna om barn som jobbar i 
grupp samlade under samma rubrik då jag tycker att de hör ihop med varandra.

Ahlberg (1997), Emanuelsson, Johansson och Ryding (1991), Arfwedson och Arfwed-
son (1992) och Stensaasen och Sletta (1997) skriver alla om att det är bra för barnen att 
jobba  i  grupp inom matematiken.  Eleverna  får  lättare  att  utveckla  sitt  matematiska 
tänkande och blir bättre att kommunicera med varandra samt får lättare att förmedla sina 
tankar. Vid båda undersökningar som gjorts i detta arbete visades tecken på samarbete 
såväl som tecken på att samarbete uteblev. Det fanns även få men tydliga tecken på att 
barn kan lära sig av varandra då två av barnen i undersökningen lärde sig nya sätt att 
dela upp saker. 

Vid det första undersökningstillfället var grupperna förstora och därför blev samarbetet 
inte lika stort. Arfwedson och Arfwedson skriver att kommunikationen blir lidande om 
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gruppen är för stor. Detta var något som tydligt visades då två av barnen i en grupp om 
sex samarbetade medan de övriga i gruppen hamnade utanför samarbetet.

Vad gäller gruppsammansättningen spelade uppdelningen i denna undersökning ingen 
större roll. De homogena grupperna hade varken sämre eller bättre samarbetsförmåga än 
de heterogena. Barn P, som försökte ta ledningen i exemplet om samarbete vid upp-
delning är i vanliga fall inte en person som tar på sig ledarrollen, men när hon hamnade 
i  en homogen grupp med lågpresterande elever kunde hon göra det.  Ahlberg (1991) 
skriver att det kan vara bra för grupperna att vara homogena då just detta kan hända.

6.2.1 Mina tankar om samarbete och att lära av varandra
Gruppstorleken har enligt mig stor betydelse för hur samarbetet fungerar. Jag tror att 
mindre grupper är bättre än stora grupper när man jobbar med yngre barn. Barn i 6-års-
åldern är fortfarande för själviska för att kunna arbeta i större grupper. I grupper på två 
till fyra barn är det lättare för pedagogen att styra upp så att alla får göra sina tankar 
hörda. Vad gäller  gruppsammansättningen är min åsikt att en homogen grupp passar 
bättre om barnen ska lyckas samarbeta, men att en heterogen grupp är bättre om de ska 
ha chansen att lära sig av varandra.

Enligt mig kan barn ha mycket att lära av varandra och ett bra sätt att göra detta på är att 
arbeta i grupp. Trots att barnen i undersökningen befann sig relativt långt fram i sin 
matematiska utveckling var de överraskande dåliga på att samarbeta. Detta leder mig till 
att dra slutsatsen att det är viktigt att man i tid börjar med samarbete i skolmiljön. Om 
barnen inte får öva sig på att arbeta i grupp med matematiken tidigt tror jag inte att de 
kommer göra det senare heller.  De lär sig tidigt att matematik är ett ämne som man 
arbetar själva med.

6.3 Metoddiskussion
Jag tyckte att metoden jag valde passade väldigt bra till denna studie. Einarsson och 
Hammar Chiriac (2002) skriver att observation är ett bra verktyg när man jobbar med 
barn då de kan ha svårt att formulera sina tankar i ord. Jag märkte att det stämde då 
barnen gör väldigt många små saker som avslöjar hur de tänker. En del räknar med 
fingrarna i knät eller trycker dem mot benet och något så litet som en blick kan avslöja 
om de tittar på något när de räknar. Ska man förlita sig enbart till hur barnen själva säger 
att de räknat tror jag att risken finns att man bara får fram fingerräknande, eftersom 
detta visade sig vara det som barnen tog till när de skulle förklara sig. Jag måste säga att 
jag  inte  kan  tänka  mig  vilken  annan  metod  jag  hade  kunnat  välja  till  just  denna 
undersökningen. Jag antar att jag skulle kunnat intervjua lärarna eller gett dem en enkät, 
men jag tror inte att det hade gett lika bra resultat.

Barnen påverkades inte alls av videokameran utan betedde sig precis som vanligt. Jag 
fann, precis som Patel och Davidsson (2003) att det var lättare att gå tillbaka i materialet 
för att se så att ingenting missades och det hjälpte mig mycket. Hade jag inte använt 
videokamera skulle resultatet inte blivit lika bra, det är nämligen omöjligt att se lika 
mycket vid obserationstillfället om jag bara tagit anteckningar. 
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Allting blev inte riktigt som jag tänkt mig eftersom jag var tvungen att komma tillbaka 
och titta på mindre grupper för att se tydligare tecken på samarbete. Det känns som om 
det hade varit lättare att se samarbete om det hade uppstått en naturlig situation där 
barnen samarbetade med något matematiskt, men detta skulle ta alldeles för lång tid, då 
det inte är säkert att en sådan situation uppstår vid observationstillfället. Som det var nu 
verkade det som att de ville visa mig lite hur duktiga de var och det kan vara därför som 
det ibland var svårt att se tecken på samarbete.

Det är inte möjligt att veta exakt vad som pågår i en annan människas huvud och därför 
tolkas resultatet utifrån mina egna erfarenheter och vad jag tror ska hända. Ett exempel 
på detta är när barnen skulle dela upp föremål i två burkar. Jag förväntade mig att de 
skulle vilja dela upp dem så att det blev samma mängd i båda burkarna och det visade 
sig  att  jag  hade  rätt.  Barnen  ville  hemskt  gärna  att  det  skulle  vara  rättvist.  Detta 
påverkade dock inte mitt sätt att ge dem uppgiften utan jag sa till dem att de fick dela 
upp sakerna precis hur de ville. För att ge dem en chans att dela upp föremålen på andra 
sätt än att det blev samma mängd i båda använde jag mig av stenar i olika färger.

6.4 Fortsatt forskning
Ett  sätt  att  fortsätta  denna  forskning  på  är  att  undersöka  huruvida  kön  och/eller 
nationalitet kan påverka resultatet. Det skulle även vara intressant att arbeta med barnen 
på att jobba med matematik i grupp och sedan göra en uppföljningsstudie för att se om 
de blivit bättre på att jobba i grupp. Jag känner att det kunde vara något som verkligen 
intresserar mig.
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Bilaga A
Brev till föräldrar

Hej alla föräldrar och barn!
Nu är det äntligen dags för mig att bli en riktig lärare, men jag behöver er hjälp.

Nästa vecka ska jag utföra undersökningen som hör till mitt examensarbete. Den går ut 
på att en grupp barn får lösa matematiska problem tillsammans.

Under tiden som de gör detta kommer jag att filma dem för att sedan analysera hur de 
gör för att samarbeta med varandra och vad de använder sig av för teknik när de räknar.

För barnens säkerhet är jag den enda som kommer att titta på filmen. Det är alltså ingen 
mer än jag som kommer att se dem på film. Efter  att  jag har analyserat  det jag ser 
kommer filmen att förstöras. Självklart kommer varken barnens eller skolans namn att 
förekomma i rapporten.

För att kunna utföra min undersökning behöver jag er tillåtelse att filma under tiden som 
barnen tillsammans löser problemet.

Tack på förhand!

Med vänliga hälsningar,

Elin Wangel

Svar:
□ Jag godkänner härmed att mitt barn deltar undersökningen.

□ Nej, jag vill inte att mitt barn deltar i undersökningen

Målsmans underskrift:

..................................................................
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Bilaga B
Enskilda intervjuer
Sex barn intervjuas ett och ett:

1. Räkna så långt du kan.

2. Vilket nummer är störst x eller y?

3. Vad kommer efter x?

4. Vad kommer före x?

5. Visa mig x antal fingrar.

6. Om du har 2 äpplen och får två till. Hur många har du då?

7. Du har 4 kronor och så tappar du 2 kronor. Hur många kronor har du då?

8. När du gick till affären hade du 5 kronor och när du kom hem hade du 2 kronor 
kvar. Hur mycket har du handlat för?

9. Dela upp de här pärlorna i två burkar.

1. Hur tänkte du?

2. Varför gjorde du så?

3. Kan man dela upp dem på nåt annat sätt?
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Bilaga C
Problemlösning i grupp
Barn får lösa uppgifter tillsammans i grupper om 4-6 barn:

1. Kan ni dela upp de här russinen mellan er?

2. Det var en gång en mormor som bakade kakor. (Visar barnen åtta stycken kakor 
av papper och räknar dem tillsammans). När hon ställt ut kakorna för att svalna 
kom hon på att hon behövde mjölk och gick till affären. Under tiden som hon är 
ute kommer hennes barnbarn Matilda ut i köket och nappar åt sig några kakor. 
När mormor kommer tillbaka finns det bara två kakor kvar på plåten. Hur många 
kakor har Matilda tagit?

3. Nu har mormor bakat sex stycken kakor. Under tiden som hon är ute kommer 
Matilda tillbaka. När mormor kommer hem igen ser hon att det är två kakor kvar 
på plåten. Hur många kakor har Matilda tagit?

4. Mormor har bakat kakor igen och går ut på en promenad. Matilda kommer ut i 
köket och tar två stycken. När mormor kommer hem ser hon att det är tre kakor 
kvar på plåten. Hur många kakor hade mormor bakat?

5. Matilda tar tre kakor och det är fem kakor kvar på plåten. Hur många kakor hade 
mormor bakat?

6. Mormor har bakat åtta bullar, men hon hittar bara två. Hur många kakor har 
Matilda tagit?

7. Nu har mormor bakat nio kakor, men det finns bara sex kakor på plåten. Hur 
många har Matilda tagit den här gången?

8. Hur många kakor har mormor bakat om Matilda tar fyra kakor och det ligger 
fyra kakor kvar på plåten?

9. Om mormor har bakat 14 kakor, men det bara finns åtta kvar, hur många har 
Matilda tagit?
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Bilaga D
Problemlösning med uppdelning
Barn fick lösa uppgifter i grupper om två eller tre barn. Den första uppgiften är att dela 
upp ett antal kastanjer i två lådor. Detta följs av uppdelning av stenar i olika färger. I den 
tredje uppgiften får barnen att antal plastpengar att dela upp.
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Bilaga E
Schematisk figur för resultatdelen

Räknestrategier
barn använder

Diskussion;
räknestrategier

Mina tankar;
räknestrategier

Så arbetar barn i
grupp

Så lär barnen av
varandra

Diskussion;
samarbete

Mina tankar;
samarbete

Slutledning

A

B

C

Räkna och titta

Räkna på
fingrarna

Räkna i huvudet

Utgå från
kända fakta

Att säga tal

Dela in talet
i olika steg

Komma ihåg
kombinationer

Titta

I huvudet

Ett finger i taget

Utan att titta

A

Samarbete vid 
uppdelning

Samarbete vid
taluppgift

Utan samarbete
vid taluppgift

Utveckla förklaring

Hjälpa till

B

Jag tittar och
gör likadant

Du visar, jag
gör likadant

C
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