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konkreta material. 
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1. Inledning  

Jag trodde aldrig att jag skulle få något intresse av att arbeta med matematik. Det var ett ämne i 

skolan som jag hade svårt för. Jag löste aldrig koden för hur man räknar. Därför hoppas jag i 

mitt framtida yrke få tillfälle att jobba med barnens grundläggande matematikutveckling. Det 

är i förskolan vi lägger grunden för taluppfattning, med ett lekfullt och utforskande arbetssätt, 

som gagnar barnen i framtiden. 

   Vid mina litteraturstudier kring taluppfattning för små barn, noterar jag vikten av att ha 

kunskaper i taluppfattning, innan vidare utveckling kan ske. Om barnet inte har fått 

grundläggande taluppfattning, kan barnet få det svårt med matematiken i skolan.  

        Genom att stimulera barns nyfikenhet får de en bättre förståelse av matematiken. 

   Matematik är att våga pröva och det handlar om att ha fantasi och kreativitet, kunna pröva 

olika problemlösningar och se om de håller. Det skapar intressanta diskussioner mellan barnen 

och pedagoger. Enligt Sterner (Nämnaren 2003) menade Sokrates att vi tillsammans med 

barnen, genom samtal och reflektion skulle söka visheten.  

Mitt intresse för små barns taluppfattning har jag fått genom Margareta Forsbäck. Som 

handledare i ”matematik för små barn” inspirerade Margareta Forsbäck mig att intressera mig 

för ämnet och fick mig att förstå hur viktigt det är med taluppfattning för de minsta barnen.  
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2. Syfte:  

Syftet med undersökningen är att observera hur några olika konkreta material kan stödja barns 
utveckling när det gäller taluppfattning. 
 
2.1 Frågeställningar 

• Vilka strategier använder barnen när de arbetar med de olika materialen? 

• Vilka aspekter på taluppfattning kommer till uttryck? 

• Hur dokumenterar barnen sina lösningar? 
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3. Teoretisk bakgrund 
Den matematikdidaktiska forskningen om hur barn förstår tal och lär sig räkna har rönt ett stort 

intresse, menar Ahlberg (Nämnaren 2003). 

De första räkneorden kan barn tidigt, redan som 2-3 åringar. Barn vet också tidigt att de har 

fem fingrar på sin hand, enligt Kronqvist och Malmer (1993) 

 

 

3.1 Taluppfattning 

För att barn skall utveckla en hög kvalitet på taluppfattningsbegreppen måste, de få möta 

många situationer, där de får möjligheter att arbeta med och reflektera över tal. Aktiviteter med 

konkreta material, som delar upp, mätövningar med jämförelse, lekar, spel med tärningar och 

kort m.m. Barn lär sig bäst i lustfyllda aktiviteter. Barnet kan i början beskriva det de har lärt 

sig genom att de berättar och genom att rita. Det är viktigt att utveckla 

taluppfattningsbegreppet, så att de lär sig att ”se” matematik och inte bara räkna på, enligt 

Olsson (Nämnaren 2003). 

    Enligt samma källa är det viktigt att vi tidigt uppmärksamma barnens tankestrategier, så att 

inget barn behöver fastna i ett- och etträkning på fingrarna, vilket innebär att de räknar talen ett 

och ett uppåt vid addition och nedåt vid subtraktion. Detta blir arbetskrävande och är inte 

utvecklingsbart. Så småningom blir det ohållbart för barnen att räkna på detta sätt. 

    Det är naturligt att barnet under en period räknar ett- och ett på fingrarna, men vi pedagoger 

måste hjälpa dem vidare till bättre strategier. Får barnet inte hjälp att förstå och behärska 

grunderna, kan det leda till svårigheter i matematik. Det är barnets väg fram till svaret – 

tankeprocessen, som är intressant. Där måste vi som lärare ta del i hur barnet tänker genom 

samtal, observationer och dokumentationer.  

Taluppfattning innefattar en känsla för tal och hur dessa skall hanteras, enligt Sterner och 

Johansson (Nämnaren 2006). 

Att ha en god taluppfattning innebär att ha: 

• Förståelse för tals betydelse och storlek, 

• Förståelse för tals relativa storlek, 

• Kännedom om tals delbarhet 

• Förståelse för användning av räknelagarna. 

                                         Ahlberg (Nämnaren 2003:39) 
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Förskolans läroplan säger att barn skall få möjligheter att utveckla sin förståelse för 

”grundläggande egenskaper” hos tal. En av de grundläggande egenskaperna är taluppfattning, 

enligt Sterner och Johansson (Nämnaren 2006). 

Barn kan även fastställa antal genom ”subitizing”, som enligt samma källa innebär ”det 

omedelbara uppfattande”. ”Subitizing” (i en blink) är en tidig förmåga att uppfatta tal. Det 

innebär att barn kan uppfatta upp till tre eller fyra föremål. Barn kan uppfatta t.ex. att det finns 

olika tal på en tärning eller att det är fem fingrar på en hand, menar Sterner och Johansson 

(Nämnaren 2006). 

 

3.1.1 Räkneramsan  

Små barn kan redan från första levnadsveckan skilja på antal upp till tre, fyra objekt. Det är 

inte säkert när barn börjar använda räkneorden alltid är kopplat till antal eller kvantifiering. Det 

kan vara som en ramsa, vilken som helst ” ett två tre fyra fem eller t.ex., ole, dole, doff”, enligt 

Sterner och Johansson (2006). 

När barnet kan räkna till tio, innebär inte att barnet kan räknar korrekt till tio.  Enligt samma 

källa kan det variera kraftigt mellan barn i olika åldrar, hur mycket de behärskar räkneramsan. 

Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) har kommit fram till, att färdigheter när det 

gäller räkneramsan varierar mycket inom de olika åldersgrupperna. 

   Hur mycket dessa färdigheter varierar, beror på vilka erfarenheter barnen har mött i olika 

situationer och hur de har prövat att använda räkneorden och räkneramsan. Barnet uppfattar 

räkneramsan som en sekvens av ord. Så småningom får barnet klart för sig att räkneramsan 

används för något som kallas uppräkning. Därför har barnet svårt för att göra avbrott och sedan 

fortsätta igen. De börjar oftast om från början igen. Barnet kan inte direkt tala om vad som 

kommer ”efter” eller ”före” i ramsan, enligt Malmer (1990). 

De använder sig av pekande och nickande när de räknar föremål. De kan inte börja räkna från 

fem, utan måste börja om från ett. Därför är det alltid svårare att räkna baklänges, menar 

Sterner och Johansson (2006). Barn lär sig oftast talorden genom räkneramsor, menar Solem 

och Reikerås (2006). 

     Många barn kan ramsräkna till hundra och ännu längre, men det är inte detsamma som att 

de har motsvarande taluppfattning. Det är inte alla barn som har full kontroll på pekräknandet 

och uppräknandet av räkneramsan. Det innebär att barnet kommer i otakt och får inte rätt antal, 

menar Kronqvist och Malmer (1993). Margareta Forsbäck påpekar i en intervju (Gottberg och 

Rundgren 2006) hur viktigt det är att kunna räkneramsan ordentligt, för det är en av delarna att 

skaffa sig bra känsla för tal. 
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    Det finns många vuxna som tror att barn kan räkna och lösa problem bara för de kan 

ramsräkna. Att ha en stabil räkneramsa är ett måste för att barn ska kunna utveckla en god 

taluppfattning, menar Doverborg och Pramling (2003). Den största fallgropen är att fastna i 

räkneramsan. Där många elever kan bli kvar hela skoltiden i detta ett och ett- räknande som 

inte är utvecklingsbart menar Dahl och Rundgren (2004).  
 

3.1.2 Kardinaltal:  

Kardinaltal handlar om räkneordens tolkning som antal. 

Om ett barn kan peka och räkna till tre, så innebär det inte det automatiskt förstår principen för 

hur vi räknar och bestämmer antalet i en mängd med fem eller sju föremål. 

De yngsta barnen behöver olika erfarenheter av att undersöka talen upp till tre, i varierande 

situationer, innan de kan fortsätta talserien. Barn använder sig av betydligt längre talserier än 

de kan använda praktiskt. De kan räkna föremål fram till sju eller åtta, men sedan hoppar de 

plötsligt över något räkneord eller säger samma flera gånger. Barns uppfattning om antal 

utvecklas parallellt med sammanparning och räkneramsor, enligt Sterner och Johansson 

(2006). 

En annan aspekt på barns taluppfattning är ”principen om godtycklig ordning”, antalskonstans 

vilket innebär att antalet föremål i en given mängd är oberoende av i vilken ordning 

uppräknandet sker eller hur föremålen är grupperade. Barnen måste upptäcka att om det är t.ex. 

fem föremål som står på rad är fortfarande fem även om de placeras ut lite här eller där. Hittar 

de bara fyra måste de fortsätta att leta efter fler, menar Solem och Reikerås (2006). 

   Ibland kan de misslyckas med koordineringen, de säger fler räkneord än antal föremål som 

skall räknas. Men det betyder inte att barnet har gått tillbaka i sitt tänkande, utan att det har 

svårigheter med att genomföra själva parbildningen mellan räkneord och föremål. 
   I förskolan finns det många vardagssituationer som lek, spel och andra aktiviteter där barn 

kan få erfarenheter och tillfällen att räkna och reflektera över hur vi gör när vi bestämmer antal, 

menar Sterner och Johansson (2006). 

   För att räkneorden skall få betydelse och bli synliga för barnen måste de  

få möjligheter till att reflektera och i olika sammanhang får tillfälle att möta dem, enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003). 

   Barn börjar tidigt intressera sig för storlekar. Barn kan skilja mellan få och många. Keith 

Devlin (2000:35) har redogjort för en forskning som tyder på att även mycket små barn, som 

endast är fyra dagar gamla, har reagerat när antal förändras, hänvisar Solem och Reikerås 

(2006:133). 
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3.2  Barns lärande och kunskap.  

Förskolan skall utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, samt även utveckla förståelse för sina grundläggande egenskaper i begreppen 

tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum, enligt Lpfö 98  

Barnen själva skapar många utmaningar när deras intresse har väckts för matematiken, enligt 

Sterner i (Nämnaren 2006)  

   Barnets tidigare erfarenheter finns alltid som grund för att det skall lära sig något nytt. För att 

små barn skall få begrepp som ”antal” synligt, måste de få möjlighet till att samtidigt bli 

uppmärksamma på ett varierande antal föremål, enligt samma källa. Barnen skall tillsammans 

med pedagogerna stimuleras till nyfikenhet och förståelse av matematik. 

Barn lär sig att knyta an räkneorden till konkreta föremål som de räknar, menar Persson 

(Nämnaren 2006). Det är en lång och inte en enkel process att lära sig räkna, barnen måste 

kunna rikta sin uppmärksamhet mot och reflektera över räkneordens innebörd och egenskaper 

hos talen, enligt Sterner och Johansson (Nämnaren 2006). 

     Det allra främsta redskapet, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) är språket 

och kommunikationen. Även Kronqvist och Malmer (1993) menar att språket har stor 

betydelse både för begreppsbildningen och för att kunna kommunicera med matematiken.  

 

3.3 Hur tänker barn. 

Barns tankar vill vi gärna ta del i som ”hur tänkte du?”. Det är inte så enkelt, för i många fall 

visar barnet tydligt i sitt handlande en kompetens, som de tyvärr inte har tillräckligt med ord att 

beskriva. Därför måste vi vara medvetna om att de svaren vi får kan innehålla felkällor. I 

många fall är barnen bra på att lista ut vad den vuxne vill ha för svar, menar Malmer (1990) 

   Enligt samma källa, skulle vi ägna oss mera åt ”handlingsmatematik” som innebär ”(göra – 

pröva)” och åt muntlig matematik ”(tänka - tala) ”. Då kan vi använda oss av 

vardagsmatematiken runt omkring oss.  

   Strategierna om hur talen uppfattas, kan inordnas under två stora huvudrubriker ”att se” och 

”att räkna”. Barnet kan uppfatta talet genom olika material som gör att man kan få syn på talet 

eller att räkna upp dem. Genom att göra talet synligt uppfattar barnet talet omedelbart, om det 

inte innehåller för många komponenter, medan något som räknas upp och avlyssnas kan 

uppfattas under en begränsad tid. Om ”tal inte uppfattas omedelbart kan man inte utan 

ansträngning föreställa sig dem som en helhet utan möjlighet att analysera”, enligt Neumann 

(1989). 
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3.3.1 Barns olika strategier 

   För att komma så långt som att barnet ”vet” och ”minns”, så måste barnet göra många 

erfarenheter i samband med räkning. Barnet måste utveckla strategier för hur räkningen skall 

hjälpa till att lösa uppgifter som de ställs inför. Barn använder olika strategier för att ta reda på 

antalet i en räkneuppgift, menar Solem och Reikerås (2006). 

Det finns, enligt samma källa räknestrategier där barn inte använder konkreta hjälpmedel, som 

t.ex. 

• Strategin med prickar som talsymboler 

Barnet ritar/ tänker sig prickar eller streck för varje tal, och  

räknar sedan antalet prickar/streck. 
• Siffernamnstrategin 

Barnet räknar högt eller tyst för sig själv där man ser hur 

barnet rör läpparna. I övrigt har räkningen ingen annan 

            observerbar yttre referensram.  

 

Enligt samma källa finns det ”Additionsstrategier där barnet använder sig av konkreta 

hjälpmedel (fingrar, blyertspennor, leksaker och liknande)” Exempel: 3+5=. 

            

            Additionsstrategier. 
• Strategin att räkna allt och sedan från början igen 

Barnet räknar först 1, 2, 3 och sedan 1,2,3,4,5. Barnet börjar sedan  

från början igen 1,2,3,4,5,6,7,8. 

• Strategin att räkna allt 
Barnet räknar 1,2,3 och sedan 4,5,6,7,8. 

• Strategin att fortsätta räkna 
Barnet fortsätter att räkna från det första av de två talen 4, 5, 6. 7. 8. 

• Minimumstrategin 
Barnet räknar vidare från det tal som är störst t.ex. från fem: 6, 7, 8. 
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Enligt samma källa, finns det ”Subtraktionsstrategier där barnet använder konkreta hjälpmedel 

(fingrar, blyertspennor, leksaker eller liknande)”. Exempel 5- 3= 

            Subtraktionsstrategier. 
• Strategin att räkna allt och sedan börja från början igen 

           ”Barnet räknar 1,2, 3, 4, 5. Barnet utgår från denna mängd och räknar sedan bort 

1,2,3…och räknar sedan det som blir kvar.” Exempel: 5-3= 
              Tillväxtstrategin 

”Barnet utgår från talet 3 och räknar sedan framåt 4, 5…” 

• Minskningsstrategin 
”Barnet utgår från talet 5 och räknar baklänges”. 

• Tvillingsstrategin 

Barnet vet att 3 + 3 = 6 och säger att tre plus tre är sex osv. 

Det finns även multiplikationsstrategier, divisionsstrategier. En strategi som också finns när det 

gäller de fyra räknesäten är ”Vet svaret” det är när barnet känner igen uppgiften och kan ge 

svaret direkt. 

 

3.3.2 Hur illustrerar barn antal      

För att ta reda på barns föreställningar om ett innehåll, kan barnet dokumentera sina tankar och 

föreställningar, att i ord och bild berätta om sina iakttagelser och föreställningar. 

Barns tankar i dokumentationen kan få en avgörande betydelse för barn i alla åldrar, det blir 

synligt för dem själva och därmed mer reflekterande och förståelse för matematiska aspekter.             

Genom att barnet ritar antal, går det lättare för barnet att skapa sig bilder och mönster av talen, 

enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003). 

   Det finns sex olika sätt att ange föremål som barn kan uttrycka antal på, enligt Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2003).  

• Global framställning av antal. Där barnet ritar ett antal streck, linjer eller krokar vilket 

inte alltid överensstämmer med antalet. 

• Framställning av föremålets art Barnet har inte utvecklat en förmåga att ange antal utan 

ritar av föremålet eller skriver en bokstav eller ordet för föremålet. Det vanligaste är att 

yngre barn ritar av föremålet. 

• En-till-en-korrespondens utan siffersymbol. Barnet börjar ge uttryck för 

antalsuppfattning. Barnet ritar en grafisk symbol till varje föremål. Många barn kan 

ramsräkna men inte skriva siffersymboler. 
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• En-till-en korrespondens med siffersymboler. Barnet skriver en siffra för varje föremål. 

Detta kan göras på två sätt, antingen skriver barnen 1, 2, 3 eller så upprepar de 

kardinaltalet för varje symbol. 

• Skriver kardinaltalet. Barnet har förståelse för kardinaltalet, dvs. de kan räkna eller 

”ser” hur många föremål det är och sedan skriva det sist uppräknade räkneordet. 

• Skriver både kardinaltalet och föremålets namn. Barnet har både förståelse för 

kardinaltal och även erövrat skriftspråket. 
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4. Metod 
4.1 Urval 

I de observationer som jag har gjort med barnen, har jag använt mig av olika aktiviteter och 

material som kan stödja barnens utveckling av taluppfattning. Jag tänkte först utföra 

observationerna i min egen barngrupp. För att undvika påverkan från förhandsuppfattningar 

beslöt jag att utföra observationerna på barn, från två och upp till fyra och ett halvt år, från en 

annan barngrupp. Barnen valdes ut slumpvis på den förskola där jag arbetar. 

   Förskolan är en kommunal förskola med Reggio Emilia inspirerad inriktning. Det är två 

syskonavdelningar på förskolan vilka är i två villor med en avdelning i varje villa. Båda 

avdelningarna arbetar aktivt med matematik med de små barnen och det finns mycket material 

som stödjer barnen i deras taluppfattning.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

4.2.1. Observation som metod.     

Som metod för datainsamling har jag valt kvalitativa observationer. 

   Den kvalitativa observationen är en känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 

innebörder i barnets vardagsvärld. Barnet kan med egna perspektiv och ord tala om sina 

erfarenheter, då blir det ett öppet samspel mellan barnet och den vuxne om det man vill veta 

mer om. Den kvalitativa metoden passar bäst för reflektioner, djup, teoribildning eller för att  

skapa nya kunskaper. I en kvalitativ observation försöker man komma fram till en 

helhetsuppfattning. Det är lättare att beskriva utvecklingen i observationen, menar Kvale 

(1997). 

För en meningsfull observation och möjlighet till analys måste arbetet mynna ut till 

frågeställningar, enligt Johansson och Svedner (2006). Det innebär att observationerna skall 

vara detaljerade och precisa och att de inte skall innehålla några egna värderingar eller 

tyckande.  

 I kvalitativa undersökningar arrangeras inte speciella situationer, enligt Lökken och Söbstad 

(1995). Jag har använt mig av en kvalitativ undersökning vilket gjorde att jag kunde studera 

barnet i deras egen miljö på förskolan.  

    Nackdelar med observationsmetoden kan vara att den är tidsödande. En annan nackdel kan 

vara att det inträffar oförutsedda händelser som kan påverka resultatet eller att man är tvungna 

att avbryta observationen, enligt Patel och Davidsson(2003). 
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  Till stöd för mina observationer använde jag mig av ett observationsunderlag (bilagor 1-8 

observationsunderlag). Jag har i observationsunderlaget skrivit ned vilka konkreta material 

barnen använde och hur de löste uppgiften. 

 Under samtalen med barnen, när de utförde de olika aktiviteterna, har jag använt mig av en 

bandspelare. Det innebar att jag lättare kunde koncentrera mig på barnen och ställa följdfrågor. 

Jag har dokumenterat barnens arbete med digitalkamera. 

 

4.2.2. Konkreta material i undersökningen 

Till mina undersökningar har jag använt mig av fyra olika konkreta material. 

1. Kort med prickar på. Prickarna sitter som på en tärning. Barnen fick lägga det antal 

figurer som motsvarade antalet prickar på kortet. 

2. ”Masken” är ett snöre, på vilket det finns fem träkulor. Snöret går att variera i längd. 

Barnets uppgift var att avgöra om det var fler eller färre antal kulor då snöret varierade i 

längd. En annan övning med ”masken”, var att jag dolde ett antal kulor i handen. 

Barnens uppgift var att avgöra hur många kulor jag hade i handen. 

3. Engångstallrikar med olika antal symboler på, bilder på nyckelpigor och fotbollar. 

Klädnypor med bilder på nyckelpigor eller fotbollar. Barnen visar antalet, genom att på 

tallriken sätta lika många klädnypor med samma symbol. På tallriken med t.ex. två 

nyckelpigor, sätter barnet dit två klädnypor med nyckelpigor.  

4. Knappar upp till antalet tio för fyraåringarna och tre till fem knappar för de mindre 

barnen. 

Avsikten med de olika aktiviteterna var att se vilka strategier barnen använde sig av för att 

ange hur många t.ex. nyckelpigor det var på tallriken, samt vilka aspekter på taluppfattning 

som kommer till uttryck när barnen räknar. 
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4.3 Genomförande    

I mina observationer med barnen har jag valt att observera dem enskilt. Endast en gång var det 

två barn som observerades tillsammans. Det var de två minsta barnen två till tre år. Jag har 

försökt vara så neutral som möjligt när barnen har gjort de olika uppgifterna, för att lättare 

kunna se hur de löser uppgiften. 

   Barnen dokumenterade antalet knappar genom att rita eller skriva talet. Barnen har utfört 

olika uppgifter och har med egna bilder beskrivit sina tankar. Barnet kan med egna perspektiv 

och ord tala om sina erfarenheter, då blir det ett öppet samspel mellan barnet och den vuxne 

om det man vill veta mer om, menar Kvale (1997). 

Inför observationen har jag beaktat frågan om validitet dvs. möjligheten få en trovärdig bild av 

det som jag har undersökt. För att få en så hög validitet som möjligt vid undersökningen 

utfördes observationerna på en annan barngrupp än min egna. På så vis undveks att 

förhandsinformation skulle komma att påverka undersökningsresultatet. Genom att använda 

observationsmanual tillförsäkrades att övningarna genomfördes på ett så likartat och objektivt 

sätt som möjligt.  Jag vinnlade mig om hur de tänkte och deras strategier, genom att 

kommunicera med barnen och ställa följdfrågor, när jag inte riktigt förstod hur de kommit fram 

till sina svar. 

 

4.3.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i denna undersökning får bedömas relativt låg eftersom det inte varit möjligt att 

återupprepa observationerna. Anledningen till detta var att barnen gick på semester. Om det 

varit möjligt att genomföra detta examensarbete vid en annan tidpunkt hade det också varit 

möjligt att göra fler observationer och på så vis få en högre reliabilitet. 

 
4.4 Etiska övervägande 

     Enligt god forskningsetik krävs föräldrarnas medgivande. Föräldrarna har skrivit på ett 

intyg där de godkänner att deras barn är med i examensarbetet i både bild och text. Föräldrarna 

har informerats muntligt och skriftligt och tillfrågats om deras barn får medverka i min 

undersökning. I undersökningen har jag inte namngivit barnen  

   Jag har varit noga med att informera om detta och att det inte är något tvång utan de kan ta 

tillbaka sitt medgivande när de vill. 

    Bilder och band som har använts i undersökningen kommer att tas bort, alternativt förvara så 

ingen obehörig kan ta del av dem. 
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5. Resultat och analys 
I min undersökning om hur barn använder olika strategier tillsammans med material inom 

förskolan, har jag observerat med fingerade namn Kalle och Olle 4,5 år, My och Moa 4 år, Axel 

och Magnus 3,5 år, Karin 3 år och Einar 2 år. Barnen som jag har observerat känner mig väl. 

Men jag arbetar inte i deras barngrupp.  

   Vid samtalen med barnen använder jag mig av citat i texten för att tydligare se vad barnen 

har sagt. Jag har använt mig av bilddokument för att tydligare redogöra för vilka material och 

aktiviteter jag genomfört. Barnen har dokumenterat genom att rita sin uppfattning om antal. Jag 

har även använt mig av en observationsmanual, där det framgår vad barnet gör och säger. 

 

5.1 Barns olika strategier och dokumentationer 

Barnen fick dokumentera genom att rita sina antalsuppfattningar. Till sin hjälp använde de sig 

av knappar, penna och papper. Barnen använde sig av knappar som räknades och sedan ritade 

av det antal knappar som räknats. Det var Kalle och Olle, fyra och ett halvt år och Axel fyra år, 

som ritade antalet 10. De andra barnen ritade antalet tre. 

Kalle ritade antalet som en-till-en korrespondens med siffersymboler. Han börjar från höger till 

vänster och skriver ett till tio. Siffrorna skriver Kalle som han uppfattar hur siffrorna ser ut. 

Om man inte vet att det är siffror som han har ritat (se bilaga 4), liknar de mer hieroglyfer än 

siffror. Olle och Axel valde att rita streck, global framställning av antal. Barnen ritar ett antal 

streck som inte överensstämmer med antalet föremål. De kan också använda sig av krumelurer. 

  Olle var medveten om att man kan skriva siffror som visar antalet.  

                     Ped:  - Kan du rita så många knappar som du har räknat? 

                     Olle: - Det kan jag inte. 

                     Ped:  - Men du kan väl försöka ändå, du får göra precis som du vill. 

                     Olle: - Jag kan bara göra långa streck.  

Första gången räknade han ett till tio, men andra gången räknade han ett till fem och efter 

femman kom nollan.  

Ped: - Varför har du med nollan? 

                      Olle: - Nollan är med. 

 Olle ritar och räknar strecken och börjar om från ett varje gång och gör ett nytt streck. När han 

har gjort tio streck som är det antal som knapparna, ritar han ett extra streck. 

   Till Magnus placerade jag ut fem knappar först, det var inga problem att räkna dem. 
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Ped: - Kan du räkna längre än fem? Jag lade ut två rader med fem knappar i 

varje rad. 

                      Magnus: - En, två, tre, fyra, fem.  

Magnus räknar bara den ena raden. 

                      Ped: - Men skall du inte räkna de andra knapparna också?  

                      Magnus: - Det har jag  ju redan gjort.  

Magnus ville därefter inte fortsätta att räkna längre.  

 

My ritade knapparna med tre streck och en oval ring. När My hade ritat färdigt så la hon ut en 

knapp på varje streck hon hade ritat.  

Ped: - Varför gör du så, undrade jag? 

My: - Jag måste se om det är rätt (bilaga 5 barn illustrerar).  

  Till Kalle placerade jag tjugo knappar med två olika färger, jag valde samma färg på en rad 

och bytte färg till den andra raden. Kalle kan räkna till tjugo men när jag gjorde två rader med 

olika färger var det inte lätt. Kalle räknade till tio på den övre raden och tio på den undre raden. 

Jag bestämde då att vi bara skulle använda oss av talet tio.  

Kalle räknar från höger till vänster. Även när han skriver sitt namn blir det baklänges.     

   Till de två andra barnen lade jag ut knapparna, med fem knappar i två rader. Knapparna fick 

vara i samma färg för att inte göra dem osäkra. 

Olle räknade först ett i den översta raden, sedan två i den undre raden tre i den övre och fyra i 

den undre raden osv. Medan Kalle räknade först den övre raden och sedan den undre.  

   När Axel ritar antalet knappar ritar han sju streck. Barnen hade även kommit olika långt när 

de använde sig av de olika strategierna.   

   Barnen fick använda material som gjorde att de hade lättare att reflektera över talen. Genom 

att de fick rita och berätta om sin aktivitet och antalsuppfattning kunde de lättare se antal. 

Det var som Neumann (1989) menade, att vi kan se barns strategier om hur barnet uppfattar 

talet genom de olika material som vi använde oss av. 

Även när barnen dokumenterade sitt sätt att ange föremål använde de sig av olika strategier. 

De flesta av barnen använde sig av Global framställning av antal. Barnet ritar ett antal streck 

som inte alltid överensstämmer med antalet.  

    Korten med prickar var för lätt för alla fyraåringarna. De lade figurerna på varje prick och 

kunde tala om antalet prickar korrekt. Kalle kom på att korten liknade en tärning. Aktiviteter 

med olika material gjorde att det var lättare för barnen att se och beskriva talet. Olsson 
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(Nämnaren 2003) påpekar också att konkreta material gör att barnet reflekterar över tal. Några 

av barnen kunde även se vilken knapp eller prick som kom efter tre utan att behöva räkna om. 

   Flera av barnen valde att illustrera talet tre. Fyra av barnen kunde se att det var tre knappar 

utan att behöva räkna antalet. Det var ett barn som ritade en global framställning och fem av 

barnen en – till en – korrespondens utan siffersymboler. 

 

 

5.2 Räkneramsan  

Flera av barnen kunde klara att räkna till tio, men alla kunde inte räkna upp till tio korrekt. Det 

varierade mellan barnen, men det hade inte med deras ålder att göra.   De flesta barnen kunde 

inte fortsätta där de slutade att räkna utan började om från början varje gång. Det var bara 

några av barnen som kunde börja från talet tre. Malmer (1990) har kommit fram till samma 

resultat. 

Olle räknade till tio korrekt första gången men när han började räkna om, så räknade han. 

Olle: - Ett, två tre, fyra, fem, noll, sju, åtta, nio och tio.  

Olle uteslöt sexan och sa nollan istället.  

Alla barnen började om från ett varje gång de slutade att räkna. Det var bara Kalle som såg var 

han var någonstans där han slutade med uppräknandet. Han hade inga svårigheter med att  

räkna baklänges. Kalle har kommit så långt i sin mognad att han skriver en – till – en – 

korrespondens med siffersymboler. Kalle skriver en siffra för varje föremål (knappar),  

   Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) menar att det finns sex olika sätt att ange 

föremål. En av dessa är en – till – en- korrespondens med siffersymboler. 

   Alla barnen använde sig av pekande vid uppräkning. Barnen kunde tala om vad som kom 

efter t.ex. ett, två och tre, men inte vad som kom före t.ex. två osv. Det var svårare om talen var 

över fem. De flesta barnen använde sig av additionsstrategierna att räkna allt och sedan börja  

om från början igen. Det var bara ett barn som kunde fortsätta där han slutade. Barn använder 

sig av olika strategier för att ta reda på räkneuppgifter, menar Solem och Reikerås (2006). 

   Axel säger fler räkneord än det antal föremål som skulle räknas  

Axel: - Ett, två, tre, fyra, fem, åtta och tolv.  

Varje gång han räknar vill han ha med elvan och tolvan. Men när han räknar sakta blir det rätt 

antal. Axel kunde se antalet tre utan att behöva räkna. 

   Vid observationerna så kunde barnen räkna upp till tio, men det var inte alltid korrekt. De 

kunde plötsligt hoppa över ett räkneord. Det varierade mellan barnen hur långt de kunde räkna. 

Det hade inte med deras ålder att göra utan med deras egen mognad. Solem och Reikerås 
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(2006) och även Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) och Sterner och Johansson 

(2006) har samma uppfattning. 

 

 

5.3 Kardinaltalet 

Barnen kunde räkna längre än till tio, men hoppade över något räkneord eller säger samma 

flera gånger. Till Einar använde jag mig bara av talet upp till tre och det klarade han. På 

tallrikarna med nyckelpigor, pekade han rätt och satte även dit klädnyporna på rätt tallrik 

(bilaga1). Barnen har lättare att konkret se antalet, genom att jag har använt olika material som 

kan utmana barnens tankar. 

Karin: - En, fyra, två tre, fem, tolv. Titta så här många.  

Karin visar med fingrarna hur många fotbollar det finns på tallriken.  

Karin: - Titta, titta, titta.  

Karin visar hur många klädnypor hon har satt dit. När barnen arbetade med uppgifterna 

använde de sig av pekande eller visade med sina fingrar antalet, även Sterner och Johansson 

(2006) har gjort samma iakttagelser. 

   My räknar fotbollar på tallriken..  

My: - Det är tre, jag har gjort det förr, men inte med den.  

                      Ped: - Ser du hur många det är på den här tallriken (det är fyra fotbollar på 

                      tallriken)?               

My: - Det är tre. 

Ped: - Men det var ju tre på den andra tallriken. Är det lika många på bägge två    

tallrikarna. 

My: - Nä, jag räknar, en, två, tre, fyra, det är fyra. 

Ped: - Du som trodde det var tre, hur såg du att det var fyra?  

My: - För jag såg det. 

                        

Moa såg utan att räkna att det var en och två nyckelpigor på tallriken.  

Ped: - Kan du se hur många det är tillsammans?  

                      Moa: - Så här många, hon visar sina fingrar att det är två.  

Ped: - Hur många är det?  

Moa: - Två tallrikar. 

Ped: - Hur många nyckelpigor är det tillsammans? 

Moa: - Två.  
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                       Ped: - Räkna dem.  

                       Moa: - Ett, hon räknar och tittar på mig. 

                       Ped: - Vad kommer efter ett? 

 Moa: - Kanske två? 

 Ped: - Efter två kommer?  

 Moa: - Tre. 

Moa räknar och är tyst, hon måste ha bekräftelse på att hon räknar rätt. Moa skrattar när hon 

säger talet, hon behöver tid på sig för att svara, hon tittar på mig varje gång för att se om hon 

har svarat rätt.  

   Moa såg att det var tre nyckelpigor på tallriken utan att behöva räkna, jag var tvungen att 

uppmuntra henne när hon räknade. Hon visade varje antal med fingrarna. Hon kan räkna upp 

till fem.   

   Att vi kommunicerade under tiden Moa utförde sin aktivitet var viktigt för att förstå hur hon 

tänkte. Det kom tydligt fram när jag trodde att hon räknade nyckelpigorna på tallrikarna, men  

istället räknade hon antal tallrikar. Samspelet, dvs. att kommunicera och använda ett begripligt 

språk som barnen förstår, var viktigt för at jag skulle få en djupare förståelse för det jag 

observerade, vilket Kvale (1997) och Lökken och Söbstad (1995) också har kommit fram till. 

   Språket har en stor betydelse för begreppsbildning och för att kunna kommunicera med 

matematiken. Det överensstämmer med Doverborg och Pramling, Samuelsson (2003) och 

Kronqvist och Malmer (1993) som har kommit fram till samma resultat. 

    I samtalen kring uppgiften skapade vi kommunikation som även utvecklade språket, 

utvecklade deras kreativa tänkande. Genom att kommunicera och reflektera och argumentera 

sina lösningar skapade det mer matematikförståelse. 

   Genom att använda tallrikar med symboler som visade antal och sätta dit lika många 

klädnypor med samma symbol, skapade jag synliga tal för barnen. Det skapar barn som blir 

problemlösare och därmed får barnet en positiv bild av sig själv. Vi som pedagoger måste ge  

tillfällen till barnet att lösa olika problem i deras vardag som gör att barnet utvecklas till 

problemlösare. 

  Det var inte lika lätt att se om det var fler eller färre när jag använde mig av ”masken”, som är 

ett snöre med kulor upp till fem, som jag kunde dra ihop eller dra ut den så att det såg mer ut. 

Några av barnen såg att det var lika många även om ”masken” såg mindre ut eller tvärtom. De 

flesta av barnen tyckte det var fler när jag drog ut den och tvärtom när jag drog in den. 

De flesta av barnen hade svårigheter med antalskonstansen. 
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   I mina observationer av barns strategier när de arbetar med olika material, kommer olika 

taluppfattningar till uttryck. Det visade sig också att de små barnen kunde de första räkneorden. 

Barnen visste också att handen har fem fingrar, vilket stämmer med Kronqvist och Malmer 

(1993). 

   När jag undrade om barnen visste vad matte var för något, svarade de flesta barnen att de inte 

visste vad ”matte” var för något.  

                            Axel: - Det är när jag lyssnar på fröken. 

   Det var tidsödande, att först gå igenom vad som hade sagts på bandet och vad barnet gjorde 

och samtidigt använda mig av observationsunderlag har tagit tid. Patel och Davidsson (2003) 

är också ense om att det kan vara tidsödande och att oförutsedda händelser kan inträffa. Det 

som inträffade när jag höll på att spela in barnen var att vaktmästaren, som inte var informerad 

att jag höll på att spela in, kom in och började prata. 
 
 

 

5.4. Sammanfattning 

När barn använder sig av olika material, stödjer det hur de uppfattar antal. Det visade sig att 

barnen använde sig av olika strategier när de löste uppgifterna. 

    Hur de använde strategierna blev även synligt när de själva fick dokumentera uppgiften, hur 

de kom fram till det antal föremål som de skulle rita. 

   Kommunikation skapade ett samspel mellan den vuxne och barnet. Genom att ställa rätta 

följdfrågor fick jag svar på deras tankestrategier. I ett fall missade jag det.  

   Flera av barnen hade svårigheter med antalskonstansen, vilket blev tydligt i observationen av 

”masken”. Barnen kunde inte se att det var lika många kulor oavsett om ”masken” var längre 

eller kortare. 

   Barnen kunde räkna längre än till tio, men det var inte alltid korrekt utan barnen hoppade 

över något räkneord eller säger samma flera gånger. Barnen kunde räkna upp till fem utan att 

hoppa över något räkneord.  

    När barnen arbetade med uppgifterna använde de sig av pekande eller visade med sina 

fingrar antalet. De flesta barnen använde sig av additionsstrategierna att räkna allt och sedan 

börja om från början igen. Det var bara ett barn som kunde fortsätta där han slutade.  

   De flesta av barnen använde sig av global framställning av antal, vilket innebar att de ritade 

ett antal streck som inte alltid överensstämde med antalet föremål.  
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Även när barnen dokumenterade sitt sätt att ange föremål använde de sig olika strategier. En 

sådan strategi var en – till – en- korrespondens med siffersymboler och en – till en – 

korrespondens utan siffersymboler. 

  Genom (subitizing) dvs. det omedelbara uppfattande kunde barnen se att det var tre knappar . 

 

 

 

6. Diskussion 
Syftet med min undersökning var att ta reda på vilka strategier barn använde sig av när de 

arbetade med olika material. Det var också att ta reda på vilka aspekter på taluppfattning som 

kommer till uttryck och som beskrivs i litteraturen. Slutligen var det att se hur barnen 

dokumenterade sina egna lösningar.  

    Taluppfattning är en grundläggande och viktig del i matematiken. Därför är det viktigt att vi 

i förskolan tidigt lägger grunden på ett lekfullt och utforskande arbetssätt som gagnar barnen i 

framtiden. Genom att stimulera barns nyfikenhet, fantasi och kreativitet får de en bättre 

förståelse för matematiken. 

   Genom att de får pröva på olika lösningar skapas ett samspel och kommunikation mellan 

barnen och pedagogen. 

   Det var intressant att iaktta hur barnen löste de olika uppgifterna. Jag trodde att barnen kunde 

illustrera högre tal än fem. Men det var inte många av barnen som klarade det, endast tre 

stycken. En av dessa gjorde en- till - en korrespondens med siffersymboler. 

   Det är viktigt att använda konkreta, laborativa material som synliggör taluppfattningen för 

barnen. Det kan vara material som pedagogerna själva tillverkar. Men även spel, lekar och 

ramsräkningar stimulerar barns matematiska tänk. Barn kan uppfatta att det är olika tal på en 

tärning. Därför är det bra om vi kan spela spel som innebär att barnen får använda en tärning. 

   För oss pedagoger innebär det att vi måste ha våra ”matteglasögon” på oss för att i vardagen 

kunna se olika möjligheter att skapa material och situationer som stödjer barnen, i utvecklingen 

av deras matematiska kunskaper. 

     Barnen kunde fastställa antal genom ”subitizing” som innebär ”det omedelbara 

uppfattande” att uppfatta till tre eller fyra föremål utan att behöva räkna dem. När jag använde 

mig av knappar som var från fem upp till tio stycken, så hade de flesta av barnen svårare att 

rita rätt antal även om de kunde räkna rätt.  

 22



     En strategi som iakttogs då barnen löste sina uppgifter var ”ett till ett räknande”. Vi 

pedagoger måste hjälpa barnen vidare till bättre strategier, så att de inte fastnar i detta 

räknande. Vid dokumentationen av antal med knappar ritade barnen ett streck för varje knapp. 

Det var bara ett barn som kunde skriva siffror för varje föremål han ritade.  

De använde sig också av siffernamnsstrategin där barnet räknade högt för varje antal knappar. 

   Det var bara ett av barnen som kunde fortsätta där det slutade. Alla de andra barnen i min 

undersökning var tvungna att börja om från början varje gång de räknade.  

   Barnen använde sig av pekräknande och visade även med sina fingrar antalet föremål. Ett av 

barnen räknade för fort, då blev det inte rätt antal föremål. Men när jag uppmuntrade barnet att 

räkna saktare blev det rätt antal. Jag märkte också att barnen kunde räkneramsan till tjugo  

men kunde inte illustrera talet så långt, bara till tio.   Flera av barnen gjorde en global 

framställning av antal, när de illustrerade antal. Barnen ritade ett antal streck, vilket inte stämde 

med det antal föremål. Även om barnen räknade rätt på föremålen så ritade de inte rätt antal. 

De kunde även rita av eller göra krumelurer. 

   Jag gjorde mina undersökningar enskilt med barnen. Det var bara i ett fall, som det var två 

barn samtidigt. Då var två - och treåringen med. Det gick bra i den undersökningen. De brydde 

sig inte om varandra, utan tyckte aktiviteten var så kul att de koncentrerade sig på vad de skulle 

göra.  

   Genom observationsunderlaget kunde jag gå tillbaka och jämföra med bandupptagningen hur 

barnen utförde aktiviteten och vad de sade. Observationsunderlaget kan jag även använda i mitt 

fortsatta arbete med barnen. 
   Litteratur som har berört min frågeställning har varit lätt att hitta. Författarnas syn på 

taluppfattning har varit likartade.  

   I mina observationer har jag kunnat se både likheter och skillnader hur barnen använde de 

olika konkreta materialen och hur de löste uppgifterna. Att konkret material kan stödja barn i 

sin utveckling av taluppfattning såg jag tydligt i mitt arbete med de olika materialen. 

   Jag kom fram till samma resultat som Sterner och Johansson (Nämnaren 2006) att barnen 

kunde fastställa antal genom ”subitizing”, barnen kunde uppfatta tal upp till tre eller som ett  

barn upp till fem utan att behöva räkna föremålet. Barnen kunde även avgöra att det finns olika 

tal på tärningen. Det såg jag tydligt när barnen gjorde uppgiften med korten som har prickar.  

   Jag tyckte de fyra aktiviteterna, med fyra olika material, var lagom för barnen att hantera. De 

aktiviteter som jag kunde ha uteslutit var, ”masken” och korten med prickar på. ”Masken” var 

för svår för den grupp av barn som jag gjorde undersökningen på. Det kanske hade fungerat i 

en annan barngrupp.  
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   Korten med prickar på var för lätta för barnen. Det skapades inte så stora utmaningar för 

dem.  

   På förskolan fanns det mycket material att välja på. Det var slumpen som avgjorde att jag 

valde dessa material. Jag hade inte tidigare prövat dessa material på barnen. Det enda material 

jag tidigare har använt mig av var knapparna, men bara på fem och sexåringarna i min egen 

barngrupp, när de har räknat addition och subtraktion. 

   Tallrikarna var lagom svårt för de mindre barnen och lättare för de större barnen. 

När jag gjorde en aktivitet med ett av barnen, då räknade det till tio korrekt första gången, men 

andra gången räknade barnet ett till fem och hoppade över sexan och sade nollan i stället.  

Jag skulle inte bara ha nöjt mig med att barnet sa att det skulle vara en nolla, utan bett honom 

att utveckla det svaret mera. Nu får jag inte veta hur barnet egentligen tänkte. En orsak var att 

jag inte uppmärksammade värdet i vad han berättade. Orsaken var att jag var ensam när jag 

gjorde observationerna. Det hade varit lättare om jag enbart hade varit observatör och en annan 

pedagog gjort uppgifterna med barnen. 

   I och med att barnen börjar beskriva vad de lärt sig genom att de berättar och ritar, utvecklar 

barnet taluppfattning. Barnen lär sig se talen genom de olika material de använder. Barnen 

pekade och räknade och började om från början igen. De kunde inte börja räkna där de slutade. 

Strategin som barnen använde sig av, beskriver Solem och Reikerås (2006) som strategin att 

räkna allt och sedan från början igen t.ex. 1, 2, 3 och sedan 1, 2, 3, 4, 5. 

   Dokumentationen har en avgörande betydelse för barns tankar. Den gör att det blir synligt för 

dem själva, vilket leder till att de får en större förståelse för talen. När barnen ritade antal 

föremål t.ex. med streck, kunde de kontrollera om talet var rätt, genom att lägga föremål på 

strecken de har ritat.  Barnet fick då en omedelbar bekräftelse på att det har gjort uppgiften rätt. 

Doverborg och Pramling (2003) är även de inne på det. Det hade varit lätt att strunta i att ta 

reda på varför barnet gjorde på detta sätt. I stället frågade jag varför det lade knapparna på 

strecken. Barnet svarade då att det skulle kolla om det var rätt, vilket barnet då fick bevis på.     

   Materialet gav möjlighet till egenkontroll och blev ett stöd för barnets lärande. Samspelet 

mellan barnen och pedagogen är viktig och att vi ta oss tid att vänta in dem med deras svar. 

 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

I framtida forskningar skulle det vara intressant att se om det har betydelse för utveckling av 

taluppfattning, om barnen genomför matematikövningar enskilt eller gemensamt.   
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  BARN 

  

            SÄGER 

 

             GÖR 

Bilaga 1.
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AXEL 4 år 

Lägger figurer på 

kort 

Som har 

tärningspluttar.  

 

När han räknar till 

fyra,  

 

 

När han räknar till 

talet fem. 

 

 

Räknar knappar i två 

rader med fem i varje 

rad, Det är gula 

knappar. 

 

Vi tar bort en knapp 

 

 

 

 

 

Tre knappar kvar 

 

 

Ritar av antalet tio 

knappar 

Antalet är två, han säger två 

Jag vet att det är två. 

 

 

räknar han ett, två, tre, fyra 

och tolv. 

 

En, två, tre, fyra och tolv 

 

 

 

Det är massor med gult. 

Där är det gult med. 

Ett, två, tre, fyra, fem osv. 

 

 

Ett, två osv.  

 

 

 

 

 

Det är tre 

Skall vi inte räkna mera 

 

Måste rita en till 

Ser att det är två utan att han 

behöver räkna. 

 

 

Han räknar igen. lite saktare, då 

räkna han utan att tolv är med. 

 

Utan att ”pekräkna”, han vet att 

det är fem, men säger tolv. 

Räknar igen saktare då blir det 

rätt. 

 

Han räknar varje rad snabbt, det 

blir tolv. 

Räkna saktare då blir det rätt. 

 

 

Räknar till tolv. Räknar saktare då 

blir det rätt. Varje knapp som tas 

bort räknas till tolv men blir rätt 

när han räknar saktare. 

Siffran tolv är spännande 

 

Ser att det är tre knappar utan 

räkna 

 

Han ritar ett streck för varje 

knapp. 

När han har ritat sex knappar 

ritar han en till det blir sju streck. 

Men han är nöjd. 
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MAGNUS 3:8 år 

Använder 

engångstallrikar med 

fotbollar på, en fotboll 

på en tallrik osv. upp 

till fem fotbollar. Han 

skall sätta dit 

klädnypor med 

fotbollar på lika många 

klädnypor som det är 

fotbollar på tallriken. 

Räknar knappar upp till 

fem 

 

 

Jag undrar hur många 

år han är 

Tre 

Så 

En, två, tre, fyra, fem 

Tre. 

Så många 

 

 

 

 

 

En, två, tre, fyra och fem 

Jag räknade dem tyst. 

 Jag kan inte 

 

Tre eller? 

Han sätter dit tre klädnypor 

 

Räknar till dem fast det är fyra. 

Sätter dit fyra klädnypor, 

Jag undrar hur många klädnypor han 

satte dit 

 

 

 

 

Han räknar knappar genom att peka 

på varje knapp. 

Vill inte fortsätta blir osäker. 

 
  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

Bilaga 2 
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  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

Bilaga 3 

KALLE 4:8 

Kort som har pluttar 

på som en tärning. 

Figurer som sätts på 

pluttarna 

 

 

 

 

 

 

 

Vad blir om man gör 

en fyrkant av alla 

pluttarna? 

 

Jag lägger tjugo 

knappar i rad 

 

Börjar med fem  

Lägger dit en knapp i 

taget tills det blir tio. 

Jag lade dit två från 

knapp åtta. 

För det ska vara det. 

 

 

 

Sex stycken pluttar 

 

En i mitten 

 

 

 

 

En tärning har sådana 

pluttar. 

 

 

 

Räknar till tjugo 

 

 

Nio. Då blir det tio. 

Lägger figurerna på pluttarna Ser 

direkt hur många figurer det skall 

vara 

på kortet. 

 

Såg att det var sex pluttar utan att 

räkna. 

Talet fem har en plutt i mitten. Han 

räknar utan problem. Han lägger 

alla figurerna rätt på varje kort 

utan att behöva räkna pluttarna, 

han vet antalet. 

 

 

 

 

Räknar utan problem. Börjar 

räkna i översta raden sedan den 

undre raden. 

 

Jag talar om att jag lade två 

knappar då rättar han och säger 

tio. 

Vet det sista talet utan att räkna. 

Kan räkneramsan. 
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  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

MY 4 år 

Sätter dit klädnypor 

med fotbollar på 

tallrikar med olika 

antal fotbollar på. 

 

 

”Masken” är fem 

kulor på ett snöre 

Tar bort kulor 

 

På den. 

En, två, tre. 

Jag vet, har gjort det en 

gång. 

Jag har ögon. Jag lånar av 

nyckelpigan. 

 

Jag ser 

En, två, tre, fyra,fem 

En, två, fyra, åtta det är mer 

Jag vet mindre. En,två, tre 

mindre 

Sätter dit tre klädnypor 

Sätter tre på fyra, men räknar en 

gång till 

Fotbollarna räckte inte så hon fick 

låna klädnypor med nyckelpigor 

på. 

 

Ser att det är en utan att räkna. 

Räknar en gång till blir fem 

 

Räkna en kula i taget. 

Det var svårt med ”masken” visste 

inte vad som var mer eller mindre 

gissade olika tal. 

Bilaga 4 
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  BARN 

  
            SÄGER 

 
     

 

OLLE 4:6 år 

Sätter dit klädnypor 

på tallrikar med olika 

antal nyckelpigor 

 

 

 

Räknar knappar upp 

till tio. Knapparna 

ligger på rad, fem i 

varje rad. 

 

 

Dokumentera antalet 

tio 

 

 

 

 

. 

Börjar med en 

En, två, tre, det blir tre 

 

En, två, tre, fyra och fyra. 

En två, tre, fyra, fem. 

Det är fem klädnypor 

 

En, två, tre, fyra fem, osv. 

upp till tio. 

 

 

 

Jag kan inte skriva. 

 

Då gör jag långa streck 

 

 

 

Ett, två, tre, fyra upp till tio 

Ett, två, tre, fyra, fem, noll, 

sju, åtta, nio, tio. 

 

Sätte

Sätte

 

Satte

Ta bo

gång 

 

Räkn

raden

raden

och fy

 

Han v

skriv

Räkn

om fr

han r

 

Räkn

Ritar

 
 

 

 

Bilaga 
        GÖR 
r dit en nyckelpiga 

r dit rätt antal klädnypor 

 dit fem klädnypor. 

rt en klädnypa och räknar en 

till. 

a först ett på den översta 

 sedan två på den undre 

 sedan tre på den övre raden 

ra på den undre raden osv. 

ill inte rita för han kan inte 

a siffror. 

ar  varje streck och börjar 

ån början för varje streck 

äknar.  

ar från början igen. 

 ett extra streck. 
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MOA 4 år 

Räknar nyckelpigor 

på tallrikar och sätter 

dit klädnypor på 

tallriken det antal som 

det är nyckelpigor. 

Det är tre nyckelpigor 

på  tallriken. 

 

. 

Två 

 

 

 

 

 

Säger två 

 

 

En, kanske två 

 

 

 

 

En, två, tre jag skall bli så 

här många  

 

Kolla dem 

Dom har två ben 

 

Det blir två utan att räkna 

 

 

 

 

 

Räknar till två fast det är tre 

nyckelpigor. Men hon räknar två 

tallrikar och det är ju rätt. 

Räknar och tittar på mig för att se 

om det är rätt. Visar fingrarna hur 

många det är. Ser utan att räkna 

nyckelpigorna.  

 

Visar med fingrarna. Skrattar efter 

varje gång hon säger en siffra. 

 

Se direkt vilken som är en och 

vilken som det är två på. 

 
  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

Bilaga 6 
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  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

 

EINAR 2 år 

Sätter dit klädnypor på  

tallrikar med 

nyckelpigor som antal. 

 

 

 

En två nyckelpigor 

Ett två fyra fem 

Där är en, där är en 

En två fyra fem tolv 

 

Upprepar talet 

Sätter dit rätt klädnypa upp till talet 

två.  

 
  BARN 

  
 S R 

 
  GÖR           ÄGE            

 

KARIN 3 år 

Sätter dit klädnypor 

på tallrikar med 

symboler. 

 

 

 

 

 

 

En yra två fem 

En två fyra fem 

 

Det är bara tre 

En två fyra fem 

En två fyra tre 

 

Sätter dit många nyckelpigor, 

innan hon förstår att hon skall ta 

lika många klädnypor som det är 

symboler på tallrikarna. 

 

Hon sätter rätt antal på varje 

tallrik med symboler. 

 

Tycker om att räkna till fem.  
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  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

 

EINAR 2 år 

Sätter  klädnypor på  

tallrikar med 

nyckelpigor som 

antal. 

 

 

 

En två nyckelpigor 

Ett två fyra fem 

Där är en, där är en 

En två fyra fem tolv 

. 

Upprepar talet 

Sätter dit rätt klädnypa upp till 

talet två.  

Bilaga 8 
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1. Inledning  

Jag trodde aldrig att jag skulle få något intresse av att arbeta med matematik. Det var ett ämne i 

skolan som jag hade svårt för. Jag löste aldrig koden för hur man räknar. Därför hoppas jag i 

mitt framtida yrke få tillfälle att jobba med barnens grundläggande matematikutveckling. Det 

är i förskolan vi lägger grunden för taluppfattning, med ett lekfullt och utforskande arbetssätt, 

som gagnar barnen i framtiden. 

   Vid mina litteraturstudier kring taluppfattning för små barn, noterar jag vikten av att ha 

kunskaper i taluppfattning, innan vidare utveckling kan ske. Om barnet inte har fått 

grundläggande taluppfattning, kan barnet få det svårt med matematiken i skolan.  

        Genom att stimulera barns nyfikenhet får de en bättre förståelse av matematiken. 

   Matematik är att våga pröva och det handlar om att ha fantasi och kreativitet, kunna pröva 

olika problemlösningar och se om de håller. Det skapar intressanta diskussioner mellan barnen 

och pedagoger. Enligt Sterner (Nämnaren 2003) menade Sokrates att vi tillsammans med 

barnen, genom samtal och reflektion skulle söka visheten.  

Mitt intresse för små barns taluppfattning har jag fått genom Margareta Forsbäck. Som 

handledare i ”matematik för små barn” inspirerade Margareta Forsbäck mig att intressera mig 

för ämnet och fick mig att förstå hur viktigt det är med taluppfattning för de minsta barnen.  
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2. Syfte:  

Syftet med undersökningen är att observera hur några olika konkreta material kan stödja barns 
utveckling när det gäller taluppfattning. 
 
2.1 Frågeställningar 

• Vilka strategier använder barnen när de arbetar med de olika materialen? 

• Vilka aspekter på taluppfattning kommer till uttryck? 

• Hur dokumenterar barnen sina lösningar? 
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3. Teoretisk bakgrund 
Den matematikdidaktiska forskningen om hur barn förstår tal och lär sig räkna har rönt ett stort 

intresse, menar Ahlberg (Nämnaren 2003). 

De första räkneorden kan barn tidigt, redan som 2-3 åringar. Barn vet också tidigt att de har 

fem fingrar på sin hand, enligt Kronqvist och Malmer (1993) 

 

 

3.1 Taluppfattning 

För att barn skall utveckla en hög kvalitet på taluppfattningsbegreppen måste, de få möta 

många situationer, där de får möjligheter att arbeta med och reflektera över tal. Aktiviteter med 

konkreta material, som delar upp, mätövningar med jämförelse, lekar, spel med tärningar och 

kort m.m. Barn lär sig bäst i lustfyllda aktiviteter. Barnet kan i början beskriva det de har lärt 

sig genom att de berättar och genom att rita. Det är viktigt att utveckla 

taluppfattningsbegreppet, så att de lär sig att ”se” matematik och inte bara räkna på, enligt 

Olsson (Nämnaren 2003). 

    Enligt samma källa är det viktigt att vi tidigt uppmärksamma barnens tankestrategier, så att 

inget barn behöver fastna i ett- och etträkning på fingrarna, vilket innebär att de räknar talen ett 

och ett uppåt vid addition och nedåt vid subtraktion. Detta blir arbetskrävande och är inte 

utvecklingsbart. Så småningom blir det ohållbart för barnen att räkna på detta sätt. 

    Det är naturligt att barnet under en period räknar ett- och ett på fingrarna, men vi pedagoger 

måste hjälpa dem vidare till bättre strategier. Får barnet inte hjälp att förstå och behärska 

grunderna, kan det leda till svårigheter i matematik. Det är barnets väg fram till svaret – 

tankeprocessen, som är intressant. Där måste vi som lärare ta del i hur barnet tänker genom 

samtal, observationer och dokumentationer.  

Taluppfattning innefattar en känsla för tal och hur dessa skall hanteras, enligt Sterner och 

Johansson (Nämnaren 2006). 

Att ha en god taluppfattning innebär att ha: 

• Förståelse för tals betydelse och storlek, 

• Förståelse för tals relativa storlek, 

• Kännedom om tals delbarhet 

• Förståelse för användning av räknelagarna. 

                                         Ahlberg (Nämnaren 2003:39) 
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Förskolans läroplan säger att barn skall få möjligheter att utveckla sin förståelse för 

”grundläggande egenskaper” hos tal. En av de grundläggande egenskaperna är taluppfattning, 

enligt Sterner och Johansson (Nämnaren 2006). 

Barn kan även fastställa antal genom ”subitizing”, som enligt samma källa innebär ”det 

omedelbara uppfattande”. ”Subitizing” (i en blink) är en tidig förmåga att uppfatta tal. Det 

innebär att barn kan uppfatta upp till tre eller fyra föremål. Barn kan uppfatta t.ex. att det finns 

olika tal på en tärning eller att det är fem fingrar på en hand, menar Sterner och Johansson 

(Nämnaren 2006). 

 

3.1.1 Räkneramsan  

Små barn kan redan från första levnadsveckan skilja på antal upp till tre, fyra objekt. Det är 

inte säkert när barn börjar använda räkneorden alltid är kopplat till antal eller kvantifiering. Det 

kan vara som en ramsa, vilken som helst ” ett två tre fyra fem eller t.ex., ole, dole, doff”, enligt 

Sterner och Johansson (2006). 

När barnet kan räkna till tio, innebär inte att barnet kan räknar korrekt till tio.  Enligt samma 

källa kan det variera kraftigt mellan barn i olika åldrar, hur mycket de behärskar räkneramsan. 

Även Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) har kommit fram till, att färdigheter när det 

gäller räkneramsan varierar mycket inom de olika åldersgrupperna. 

   Hur mycket dessa färdigheter varierar, beror på vilka erfarenheter barnen har mött i olika 

situationer och hur de har prövat att använda räkneorden och räkneramsan. Barnet uppfattar 

räkneramsan som en sekvens av ord. Så småningom får barnet klart för sig att räkneramsan 

används för något som kallas uppräkning. Därför har barnet svårt för att göra avbrott och sedan 

fortsätta igen. De börjar oftast om från början igen. Barnet kan inte direkt tala om vad som 

kommer ”efter” eller ”före” i ramsan, enligt Malmer (1990). 

De använder sig av pekande och nickande när de räknar föremål. De kan inte börja räkna från 

fem, utan måste börja om från ett. Därför är det alltid svårare att räkna baklänges, menar 

Sterner och Johansson (2006). Barn lär sig oftast talorden genom räkneramsor, menar Solem 

och Reikerås (2006). 

     Många barn kan ramsräkna till hundra och ännu längre, men det är inte detsamma som att 

de har motsvarande taluppfattning. Det är inte alla barn som har full kontroll på pekräknandet 

och uppräknandet av räkneramsan. Det innebär att barnet kommer i otakt och får inte rätt antal, 

menar Kronqvist och Malmer (1993). Margareta Forsbäck påpekar i en intervju (Gottberg och 

Rundgren 2006) hur viktigt det är att kunna räkneramsan ordentligt, för det är en av delarna att 

skaffa sig bra känsla för tal. 
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    Det finns många vuxna som tror att barn kan räkna och lösa problem bara för de kan 

ramsräkna. Att ha en stabil räkneramsa är ett måste för att barn ska kunna utveckla en god 

taluppfattning, menar Doverborg och Pramling (2003). Den största fallgropen är att fastna i 

räkneramsan. Där många elever kan bli kvar hela skoltiden i detta ett och ett- räknande som 

inte är utvecklingsbart menar Dahl och Rundgren (2004).  
 

3.1.2 Kardinaltal:  

Kardinaltal handlar om räkneordens tolkning som antal. 

Om ett barn kan peka och räkna till tre, så innebär det inte det automatiskt förstår principen för 

hur vi räknar och bestämmer antalet i en mängd med fem eller sju föremål. 

De yngsta barnen behöver olika erfarenheter av att undersöka talen upp till tre, i varierande 

situationer, innan de kan fortsätta talserien. Barn använder sig av betydligt längre talserier än 

de kan använda praktiskt. De kan räkna föremål fram till sju eller åtta, men sedan hoppar de 

plötsligt över något räkneord eller säger samma flera gånger. Barns uppfattning om antal 

utvecklas parallellt med sammanparning och räkneramsor, enligt Sterner och Johansson 

(2006). 

En annan aspekt på barns taluppfattning är ”principen om godtycklig ordning”, antalskonstans 

vilket innebär att antalet föremål i en given mängd är oberoende av i vilken ordning 

uppräknandet sker eller hur föremålen är grupperade. Barnen måste upptäcka att om det är t.ex. 

fem föremål som står på rad är fortfarande fem även om de placeras ut lite här eller där. Hittar 

de bara fyra måste de fortsätta att leta efter fler, menar Solem och Reikerås (2006). 

   Ibland kan de misslyckas med koordineringen, de säger fler räkneord än antal föremål som 

skall räknas. Men det betyder inte att barnet har gått tillbaka i sitt tänkande, utan att det har 

svårigheter med att genomföra själva parbildningen mellan räkneord och föremål. 
   I förskolan finns det många vardagssituationer som lek, spel och andra aktiviteter där barn 

kan få erfarenheter och tillfällen att räkna och reflektera över hur vi gör när vi bestämmer antal, 

menar Sterner och Johansson (2006). 

   För att räkneorden skall få betydelse och bli synliga för barnen måste de  

få möjligheter till att reflektera och i olika sammanhang får tillfälle att möta dem, enligt 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2003). 

   Barn börjar tidigt intressera sig för storlekar. Barn kan skilja mellan få och många. Keith 

Devlin (2000:35) har redogjort för en forskning som tyder på att även mycket små barn, som 

endast är fyra dagar gamla, har reagerat när antal förändras, hänvisar Solem och Reikerås 

(2006:133). 
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3.2  Barns lärande och kunskap.  

Förskolan skall utveckla sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla 

sammanhang, samt även utveckla förståelse för sina grundläggande egenskaper i begreppen 

tal, mätning och form samt sin förmåga att orientera sig i tid och rum, enligt Lpfö 98  

Barnen själva skapar många utmaningar när deras intresse har väckts för matematiken, enligt 

Sterner i (Nämnaren 2006)  

   Barnets tidigare erfarenheter finns alltid som grund för att det skall lära sig något nytt. För att 

små barn skall få begrepp som ”antal” synligt, måste de få möjlighet till att samtidigt bli 

uppmärksamma på ett varierande antal föremål, enligt samma källa. Barnen skall tillsammans 

med pedagogerna stimuleras till nyfikenhet och förståelse av matematik. 

Barn lär sig att knyta an räkneorden till konkreta föremål som de räknar, menar Persson 

(Nämnaren 2006). Det är en lång och inte en enkel process att lära sig räkna, barnen måste 

kunna rikta sin uppmärksamhet mot och reflektera över räkneordens innebörd och egenskaper 

hos talen, enligt Sterner och Johansson (Nämnaren 2006). 

     Det allra främsta redskapet, enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) är språket 

och kommunikationen. Även Kronqvist och Malmer (1993) menar att språket har stor 

betydelse både för begreppsbildningen och för att kunna kommunicera med matematiken.  

 

3.3 Hur tänker barn. 

Barns tankar vill vi gärna ta del i som ”hur tänkte du?”. Det är inte så enkelt, för i många fall 

visar barnet tydligt i sitt handlande en kompetens, som de tyvärr inte har tillräckligt med ord att 

beskriva. Därför måste vi vara medvetna om att de svaren vi får kan innehålla felkällor. I 

många fall är barnen bra på att lista ut vad den vuxne vill ha för svar, menar Malmer (1990) 

   Enligt samma källa, skulle vi ägna oss mera åt ”handlingsmatematik” som innebär ”(göra – 

pröva)” och åt muntlig matematik ”(tänka - tala) ”. Då kan vi använda oss av 

vardagsmatematiken runt omkring oss.  

   Strategierna om hur talen uppfattas, kan inordnas under två stora huvudrubriker ”att se” och 

”att räkna”. Barnet kan uppfatta talet genom olika material som gör att man kan få syn på talet 

eller att räkna upp dem. Genom att göra talet synligt uppfattar barnet talet omedelbart, om det 

inte innehåller för många komponenter, medan något som räknas upp och avlyssnas kan 

uppfattas under en begränsad tid. Om ”tal inte uppfattas omedelbart kan man inte utan 

ansträngning föreställa sig dem som en helhet utan möjlighet att analysera”, enligt Neumann 

(1989). 
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3.3.1 Barns olika strategier 

   För att komma så långt som att barnet ”vet” och ”minns”, så måste barnet göra många 

erfarenheter i samband med räkning. Barnet måste utveckla strategier för hur räkningen skall 

hjälpa till att lösa uppgifter som de ställs inför. Barn använder olika strategier för att ta reda på 

antalet i en räkneuppgift, menar Solem och Reikerås (2006). 

Det finns, enligt samma källa räknestrategier där barn inte använder konkreta hjälpmedel, som 

t.ex. 

• Strategin med prickar som talsymboler 

Barnet ritar/ tänker sig prickar eller streck för varje tal, och  

räknar sedan antalet prickar/streck. 
• Siffernamnstrategin 

Barnet räknar högt eller tyst för sig själv där man ser hur 

barnet rör läpparna. I övrigt har räkningen ingen annan 

            observerbar yttre referensram.  

 

Enligt samma källa finns det ”Additionsstrategier där barnet använder sig av konkreta 

hjälpmedel (fingrar, blyertspennor, leksaker och liknande)” Exempel: 3+5=. 

            

            Additionsstrategier. 
• Strategin att räkna allt och sedan från början igen 

Barnet räknar först 1, 2, 3 och sedan 1,2,3,4,5. Barnet börjar sedan  

från början igen 1,2,3,4,5,6,7,8. 

• Strategin att räkna allt 
Barnet räknar 1,2,3 och sedan 4,5,6,7,8. 

• Strategin att fortsätta räkna 
Barnet fortsätter att räkna från det första av de två talen 4, 5, 6. 7. 8. 

• Minimumstrategin 
Barnet räknar vidare från det tal som är störst t.ex. från fem: 6, 7, 8. 
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Enligt samma källa, finns det ”Subtraktionsstrategier där barnet använder konkreta hjälpmedel 

(fingrar, blyertspennor, leksaker eller liknande)”. Exempel 5- 3= 

            Subtraktionsstrategier. 
• Strategin att räkna allt och sedan börja från början igen 

           ”Barnet räknar 1,2, 3, 4, 5. Barnet utgår från denna mängd och räknar sedan bort 

1,2,3…och räknar sedan det som blir kvar.” Exempel: 5-3= 
              Tillväxtstrategin 

”Barnet utgår från talet 3 och räknar sedan framåt 4, 5…” 

• Minskningsstrategin 
”Barnet utgår från talet 5 och räknar baklänges”. 

• Tvillingsstrategin 

Barnet vet att 3 + 3 = 6 och säger att tre plus tre är sex osv. 

Det finns även multiplikationsstrategier, divisionsstrategier. En strategi som också finns när det 

gäller de fyra räknesäten är ”Vet svaret” det är när barnet känner igen uppgiften och kan ge 

svaret direkt. 

 

3.3.2 Hur illustrerar barn antal      

För att ta reda på barns föreställningar om ett innehåll, kan barnet dokumentera sina tankar och 

föreställningar, att i ord och bild berätta om sina iakttagelser och föreställningar. 

Barns tankar i dokumentationen kan få en avgörande betydelse för barn i alla åldrar, det blir 

synligt för dem själva och därmed mer reflekterande och förståelse för matematiska aspekter.             

Genom att barnet ritar antal, går det lättare för barnet att skapa sig bilder och mönster av talen, 

enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2003). 

   Det finns sex olika sätt att ange föremål som barn kan uttrycka antal på, enligt Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2003).  

• Global framställning av antal. Där barnet ritar ett antal streck, linjer eller krokar vilket 

inte alltid överensstämmer med antalet. 

• Framställning av föremålets art Barnet har inte utvecklat en förmåga att ange antal utan 

ritar av föremålet eller skriver en bokstav eller ordet för föremålet. Det vanligaste är att 

yngre barn ritar av föremålet. 

• En-till-en-korrespondens utan siffersymbol. Barnet börjar ge uttryck för 

antalsuppfattning. Barnet ritar en grafisk symbol till varje föremål. Många barn kan 

ramsräkna men inte skriva siffersymboler. 
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• En-till-en korrespondens med siffersymboler. Barnet skriver en siffra för varje föremål. 

Detta kan göras på två sätt, antingen skriver barnen 1, 2, 3 eller så upprepar de 

kardinaltalet för varje symbol. 

• Skriver kardinaltalet. Barnet har förståelse för kardinaltalet, dvs. de kan räkna eller 

”ser” hur många föremål det är och sedan skriva det sist uppräknade räkneordet. 

• Skriver både kardinaltalet och föremålets namn. Barnet har både förståelse för 

kardinaltal och även erövrat skriftspråket. 
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4. Metod 
4.1 Urval 

I de observationer som jag har gjort med barnen, har jag använt mig av olika aktiviteter och 

material som kan stödja barnens utveckling av taluppfattning. Jag tänkte först utföra 

observationerna i min egen barngrupp. För att undvika påverkan från förhandsuppfattningar 

beslöt jag att utföra observationerna på barn, från två och upp till fyra och ett halvt år, från en 

annan barngrupp. Barnen valdes ut slumpvis på den förskola där jag arbetar. 

   Förskolan är en kommunal förskola med Reggio Emilia inspirerad inriktning. Det är två 

syskonavdelningar på förskolan vilka är i två villor med en avdelning i varje villa. Båda 

avdelningarna arbetar aktivt med matematik med de små barnen och det finns mycket material 

som stödjer barnen i deras taluppfattning.  

 

4.2 Datainsamlingsmetoder 

4.2.1. Observation som metod.     

Som metod för datainsamling har jag valt kvalitativa observationer. 

   Den kvalitativa observationen är en känslig och kraftfull metod för att fånga erfarenheter och 

innebörder i barnets vardagsvärld. Barnet kan med egna perspektiv och ord tala om sina 

erfarenheter, då blir det ett öppet samspel mellan barnet och den vuxne om det man vill veta 

mer om. Den kvalitativa metoden passar bäst för reflektioner, djup, teoribildning eller för att  

skapa nya kunskaper. I en kvalitativ observation försöker man komma fram till en 

helhetsuppfattning. Det är lättare att beskriva utvecklingen i observationen, menar Kvale 

(1997). 

För en meningsfull observation och möjlighet till analys måste arbetet mynna ut till 

frågeställningar, enligt Johansson och Svedner (2006). Det innebär att observationerna skall 

vara detaljerade och precisa och att de inte skall innehålla några egna värderingar eller 

tyckande.  

 I kvalitativa undersökningar arrangeras inte speciella situationer, enligt Lökken och Söbstad 

(1995). Jag har använt mig av en kvalitativ undersökning vilket gjorde att jag kunde studera 

barnet i deras egen miljö på förskolan.  

    Nackdelar med observationsmetoden kan vara att den är tidsödande. En annan nackdel kan 

vara att det inträffar oförutsedda händelser som kan påverka resultatet eller att man är tvungna 

att avbryta observationen, enligt Patel och Davidsson(2003). 
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  Till stöd för mina observationer använde jag mig av ett observationsunderlag (bilagor 1-8 

observationsunderlag). Jag har i observationsunderlaget skrivit ned vilka konkreta material 

barnen använde och hur de löste uppgiften. 

 Under samtalen med barnen, när de utförde de olika aktiviteterna, har jag använt mig av en 

bandspelare. Det innebar att jag lättare kunde koncentrera mig på barnen och ställa följdfrågor. 

Jag har dokumenterat barnens arbete med digitalkamera. 

 

4.2.2. Konkreta material i undersökningen 

Till mina undersökningar har jag använt mig av fyra olika konkreta material. 

1. Kort med prickar på. Prickarna sitter som på en tärning. Barnen fick lägga det antal 

figurer som motsvarade antalet prickar på kortet. 

2. ”Masken” är ett snöre, på vilket det finns fem träkulor. Snöret går att variera i längd. 

Barnets uppgift var att avgöra om det var fler eller färre antal kulor då snöret varierade i 

längd. En annan övning med ”masken”, var att jag dolde ett antal kulor i handen. 

Barnens uppgift var att avgöra hur många kulor jag hade i handen. 

3. Engångstallrikar med olika antal symboler på, bilder på nyckelpigor och fotbollar. 

Klädnypor med bilder på nyckelpigor eller fotbollar. Barnen visar antalet, genom att på 

tallriken sätta lika många klädnypor med samma symbol. På tallriken med t.ex. två 

nyckelpigor, sätter barnet dit två klädnypor med nyckelpigor.  

4. Knappar upp till antalet tio för fyraåringarna och tre till fem knappar för de mindre 

barnen. 

Avsikten med de olika aktiviteterna var att se vilka strategier barnen använde sig av för att 

ange hur många t.ex. nyckelpigor det var på tallriken, samt vilka aspekter på taluppfattning 

som kommer till uttryck när barnen räknar. 
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4.3 Genomförande    

I mina observationer med barnen har jag valt att observera dem enskilt. Endast en gång var det 

två barn som observerades tillsammans. Det var de två minsta barnen två till tre år. Jag har 

försökt vara så neutral som möjligt när barnen har gjort de olika uppgifterna, för att lättare 

kunna se hur de löser uppgiften. 

   Barnen dokumenterade antalet knappar genom att rita eller skriva talet. Barnen har utfört 

olika uppgifter och har med egna bilder beskrivit sina tankar. Barnet kan med egna perspektiv 

och ord tala om sina erfarenheter, då blir det ett öppet samspel mellan barnet och den vuxne 

om det man vill veta mer om, menar Kvale (1997). 

Inför observationen har jag beaktat frågan om validitet dvs. möjligheten få en trovärdig bild av 

det som jag har undersökt. För att få en så hög validitet som möjligt vid undersökningen 

utfördes observationerna på en annan barngrupp än min egna. På så vis undveks att 

förhandsinformation skulle komma att påverka undersökningsresultatet. Genom att använda 

observationsmanual tillförsäkrades att övningarna genomfördes på ett så likartat och objektivt 

sätt som möjligt.  Jag vinnlade mig om hur de tänkte och deras strategier, genom att 

kommunicera med barnen och ställa följdfrågor, när jag inte riktigt förstod hur de kommit fram 

till sina svar. 

 

4.3.1 Reliabilitet 

Reliabiliteten i denna undersökning får bedömas relativt låg eftersom det inte varit möjligt att 

återupprepa observationerna. Anledningen till detta var att barnen gick på semester. Om det 

varit möjligt att genomföra detta examensarbete vid en annan tidpunkt hade det också varit 

möjligt att göra fler observationer och på så vis få en högre reliabilitet. 

 
4.4 Etiska övervägande 

     Enligt god forskningsetik krävs föräldrarnas medgivande. Föräldrarna har skrivit på ett 

intyg där de godkänner att deras barn är med i examensarbetet i både bild och text. Föräldrarna 

har informerats muntligt och skriftligt och tillfrågats om deras barn får medverka i min 

undersökning. I undersökningen har jag inte namngivit barnen  

   Jag har varit noga med att informera om detta och att det inte är något tvång utan de kan ta 

tillbaka sitt medgivande när de vill. 

    Bilder och band som har använts i undersökningen kommer att tas bort, alternativt förvara så 

ingen obehörig kan ta del av dem. 
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5. Resultat och analys 
I min undersökning om hur barn använder olika strategier tillsammans med material inom 

förskolan, har jag observerat med fingerade namn Kalle och Olle 4,5 år, My och Moa 4 år, Axel 

och Magnus 3,5 år, Karin 3 år och Einar 2 år. Barnen som jag har observerat känner mig väl. 

Men jag arbetar inte i deras barngrupp.  

   Vid samtalen med barnen använder jag mig av citat i texten för att tydligare se vad barnen 

har sagt. Jag har använt mig av bilddokument för att tydligare redogöra för vilka material och 

aktiviteter jag genomfört. Barnen har dokumenterat genom att rita sin uppfattning om antal. Jag 

har även använt mig av en observationsmanual, där det framgår vad barnet gör och säger. 

 

5.1 Barns olika strategier och dokumentationer 

Barnen fick dokumentera genom att rita sina antalsuppfattningar. Till sin hjälp använde de sig 

av knappar, penna och papper. Barnen använde sig av knappar som räknades och sedan ritade 

av det antal knappar som räknats. Det var Kalle och Olle, fyra och ett halvt år och Axel fyra år, 

som ritade antalet 10. De andra barnen ritade antalet tre. 

Kalle ritade antalet som en-till-en korrespondens med siffersymboler. Han börjar från höger till 

vänster och skriver ett till tio. Siffrorna skriver Kalle som han uppfattar hur siffrorna ser ut. 

Om man inte vet att det är siffror som han har ritat (se bilaga 4), liknar de mer hieroglyfer än 

siffror. Olle och Axel valde att rita streck, global framställning av antal. Barnen ritar ett antal 

streck som inte överensstämmer med antalet föremål. De kan också använda sig av krumelurer. 

  Olle var medveten om att man kan skriva siffror som visar antalet.  

                     Ped:  - Kan du rita så många knappar som du har räknat? 

                     Olle: - Det kan jag inte. 

                     Ped:  - Men du kan väl försöka ändå, du får göra precis som du vill. 

                     Olle: - Jag kan bara göra långa streck.  

Första gången räknade han ett till tio, men andra gången räknade han ett till fem och efter 

femman kom nollan.  

Ped: - Varför har du med nollan? 

                      Olle: - Nollan är med. 

 Olle ritar och räknar strecken och börjar om från ett varje gång och gör ett nytt streck. När han 

har gjort tio streck som är det antal som knapparna, ritar han ett extra streck. 

   Till Magnus placerade jag ut fem knappar först, det var inga problem att räkna dem. 
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Ped: - Kan du räkna längre än fem? Jag lade ut två rader med fem knappar i 

varje rad. 

                      Magnus: - En, två, tre, fyra, fem.  

Magnus räknar bara den ena raden. 

                      Ped: - Men skall du inte räkna de andra knapparna också?  

                      Magnus: - Det har jag  ju redan gjort.  

Magnus ville därefter inte fortsätta att räkna längre.  

 

My ritade knapparna med tre streck och en oval ring. När My hade ritat färdigt så la hon ut en 

knapp på varje streck hon hade ritat.  

Ped: - Varför gör du så, undrade jag? 

My: - Jag måste se om det är rätt (bilaga 5 barn illustrerar).  

  Till Kalle placerade jag tjugo knappar med två olika färger, jag valde samma färg på en rad 

och bytte färg till den andra raden. Kalle kan räkna till tjugo men när jag gjorde två rader med 

olika färger var det inte lätt. Kalle räknade till tio på den övre raden och tio på den undre raden. 

Jag bestämde då att vi bara skulle använda oss av talet tio.  

Kalle räknar från höger till vänster. Även när han skriver sitt namn blir det baklänges.     

   Till de två andra barnen lade jag ut knapparna, med fem knappar i två rader. Knapparna fick 

vara i samma färg för att inte göra dem osäkra. 

Olle räknade först ett i den översta raden, sedan två i den undre raden tre i den övre och fyra i 

den undre raden osv. Medan Kalle räknade först den övre raden och sedan den undre.  

   När Axel ritar antalet knappar ritar han sju streck. Barnen hade även kommit olika långt när 

de använde sig av de olika strategierna.   

   Barnen fick använda material som gjorde att de hade lättare att reflektera över talen. Genom 

att de fick rita och berätta om sin aktivitet och antalsuppfattning kunde de lättare se antal. 

Det var som Neumann (1989) menade, att vi kan se barns strategier om hur barnet uppfattar 

talet genom de olika material som vi använde oss av. 

Även när barnen dokumenterade sitt sätt att ange föremål använde de sig av olika strategier. 

De flesta av barnen använde sig av Global framställning av antal. Barnet ritar ett antal streck 

som inte alltid överensstämmer med antalet.  

    Korten med prickar var för lätt för alla fyraåringarna. De lade figurerna på varje prick och 

kunde tala om antalet prickar korrekt. Kalle kom på att korten liknade en tärning. Aktiviteter 

med olika material gjorde att det var lättare för barnen att se och beskriva talet. Olsson 
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(Nämnaren 2003) påpekar också att konkreta material gör att barnet reflekterar över tal. Några 

av barnen kunde även se vilken knapp eller prick som kom efter tre utan att behöva räkna om. 

   Flera av barnen valde att illustrera talet tre. Fyra av barnen kunde se att det var tre knappar 

utan att behöva räkna antalet. Det var ett barn som ritade en global framställning och fem av 

barnen en – till en – korrespondens utan siffersymboler. 

 

 

5.2 Räkneramsan  

Flera av barnen kunde klara att räkna till tio, men alla kunde inte räkna upp till tio korrekt. Det 

varierade mellan barnen, men det hade inte med deras ålder att göra.   De flesta barnen kunde 

inte fortsätta där de slutade att räkna utan började om från början varje gång. Det var bara 

några av barnen som kunde börja från talet tre. Malmer (1990) har kommit fram till samma 

resultat. 

Olle räknade till tio korrekt första gången men när han började räkna om, så räknade han. 

Olle: - Ett, två tre, fyra, fem, noll, sju, åtta, nio och tio.  

Olle uteslöt sexan och sa nollan istället.  

Alla barnen började om från ett varje gång de slutade att räkna. Det var bara Kalle som såg var 

han var någonstans där han slutade med uppräknandet. Han hade inga svårigheter med att  

räkna baklänges. Kalle har kommit så långt i sin mognad att han skriver en – till – en – 

korrespondens med siffersymboler. Kalle skriver en siffra för varje föremål (knappar),  

   Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) menar att det finns sex olika sätt att ange 

föremål. En av dessa är en – till – en- korrespondens med siffersymboler. 

   Alla barnen använde sig av pekande vid uppräkning. Barnen kunde tala om vad som kom 

efter t.ex. ett, två och tre, men inte vad som kom före t.ex. två osv. Det var svårare om talen var 

över fem. De flesta barnen använde sig av additionsstrategierna att räkna allt och sedan börja  

om från början igen. Det var bara ett barn som kunde fortsätta där han slutade. Barn använder 

sig av olika strategier för att ta reda på räkneuppgifter, menar Solem och Reikerås (2006). 

   Axel säger fler räkneord än det antal föremål som skulle räknas  

Axel: - Ett, två, tre, fyra, fem, åtta och tolv.  

Varje gång han räknar vill han ha med elvan och tolvan. Men när han räknar sakta blir det rätt 

antal. Axel kunde se antalet tre utan att behöva räkna. 

   Vid observationerna så kunde barnen räkna upp till tio, men det var inte alltid korrekt. De 

kunde plötsligt hoppa över ett räkneord. Det varierade mellan barnen hur långt de kunde räkna. 

Det hade inte med deras ålder att göra utan med deras egen mognad. Solem och Reikerås 
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(2006) och även Doverborg och Pramling Samuelsson (2003) och Sterner och Johansson 

(2006) har samma uppfattning. 

 

 

5.3 Kardinaltalet 

Barnen kunde räkna längre än till tio, men hoppade över något räkneord eller säger samma 

flera gånger. Till Einar använde jag mig bara av talet upp till tre och det klarade han. På 

tallrikarna med nyckelpigor, pekade han rätt och satte även dit klädnyporna på rätt tallrik 

(bilaga1). Barnen har lättare att konkret se antalet, genom att jag har använt olika material som 

kan utmana barnens tankar. 

Karin: - En, fyra, två tre, fem, tolv. Titta så här många.  

Karin visar med fingrarna hur många fotbollar det finns på tallriken.  

Karin: - Titta, titta, titta.  

Karin visar hur många klädnypor hon har satt dit. När barnen arbetade med uppgifterna 

använde de sig av pekande eller visade med sina fingrar antalet, även Sterner och Johansson 

(2006) har gjort samma iakttagelser. 

   My räknar fotbollar på tallriken..  

My: - Det är tre, jag har gjort det förr, men inte med den.  

                      Ped: - Ser du hur många det är på den här tallriken (det är fyra fotbollar på 

                      tallriken)?               

My: - Det är tre. 

Ped: - Men det var ju tre på den andra tallriken. Är det lika många på bägge två    

tallrikarna. 

My: - Nä, jag räknar, en, två, tre, fyra, det är fyra. 

Ped: - Du som trodde det var tre, hur såg du att det var fyra?  

My: - För jag såg det. 

                        

Moa såg utan att räkna att det var en och två nyckelpigor på tallriken.  

Ped: - Kan du se hur många det är tillsammans?  

                      Moa: - Så här många, hon visar sina fingrar att det är två.  

Ped: - Hur många är det?  

Moa: - Två tallrikar. 

Ped: - Hur många nyckelpigor är det tillsammans? 

Moa: - Två.  
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                       Ped: - Räkna dem.  

                       Moa: - Ett, hon räknar och tittar på mig. 

                       Ped: - Vad kommer efter ett? 

 Moa: - Kanske två? 

 Ped: - Efter två kommer?  

 Moa: - Tre. 

Moa räknar och är tyst, hon måste ha bekräftelse på att hon räknar rätt. Moa skrattar när hon 

säger talet, hon behöver tid på sig för att svara, hon tittar på mig varje gång för att se om hon 

har svarat rätt.  

   Moa såg att det var tre nyckelpigor på tallriken utan att behöva räkna, jag var tvungen att 

uppmuntra henne när hon räknade. Hon visade varje antal med fingrarna. Hon kan räkna upp 

till fem.   

   Att vi kommunicerade under tiden Moa utförde sin aktivitet var viktigt för att förstå hur hon 

tänkte. Det kom tydligt fram när jag trodde att hon räknade nyckelpigorna på tallrikarna, men  

istället räknade hon antal tallrikar. Samspelet, dvs. att kommunicera och använda ett begripligt 

språk som barnen förstår, var viktigt för at jag skulle få en djupare förståelse för det jag 

observerade, vilket Kvale (1997) och Lökken och Söbstad (1995) också har kommit fram till. 

   Språket har en stor betydelse för begreppsbildning och för att kunna kommunicera med 

matematiken. Det överensstämmer med Doverborg och Pramling, Samuelsson (2003) och 

Kronqvist och Malmer (1993) som har kommit fram till samma resultat. 

    I samtalen kring uppgiften skapade vi kommunikation som även utvecklade språket, 

utvecklade deras kreativa tänkande. Genom att kommunicera och reflektera och argumentera 

sina lösningar skapade det mer matematikförståelse. 

   Genom att använda tallrikar med symboler som visade antal och sätta dit lika många 

klädnypor med samma symbol, skapade jag synliga tal för barnen. Det skapar barn som blir 

problemlösare och därmed får barnet en positiv bild av sig själv. Vi som pedagoger måste ge  

tillfällen till barnet att lösa olika problem i deras vardag som gör att barnet utvecklas till 

problemlösare. 

  Det var inte lika lätt att se om det var fler eller färre när jag använde mig av ”masken”, som är 

ett snöre med kulor upp till fem, som jag kunde dra ihop eller dra ut den så att det såg mer ut. 

Några av barnen såg att det var lika många även om ”masken” såg mindre ut eller tvärtom. De 

flesta av barnen tyckte det var fler när jag drog ut den och tvärtom när jag drog in den. 

De flesta av barnen hade svårigheter med antalskonstansen. 
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   I mina observationer av barns strategier när de arbetar med olika material, kommer olika 

taluppfattningar till uttryck. Det visade sig också att de små barnen kunde de första räkneorden. 

Barnen visste också att handen har fem fingrar, vilket stämmer med Kronqvist och Malmer 

(1993). 

   När jag undrade om barnen visste vad matte var för något, svarade de flesta barnen att de inte 

visste vad ”matte” var för något.  

                            Axel: - Det är när jag lyssnar på fröken. 

   Det var tidsödande, att först gå igenom vad som hade sagts på bandet och vad barnet gjorde 

och samtidigt använda mig av observationsunderlag har tagit tid. Patel och Davidsson (2003) 

är också ense om att det kan vara tidsödande och att oförutsedda händelser kan inträffa. Det 

som inträffade när jag höll på att spela in barnen var att vaktmästaren, som inte var informerad 

att jag höll på att spela in, kom in och började prata. 
 
 

 

5.4. Sammanfattning 

När barn använder sig av olika material, stödjer det hur de uppfattar antal. Det visade sig att 

barnen använde sig av olika strategier när de löste uppgifterna. 

    Hur de använde strategierna blev även synligt när de själva fick dokumentera uppgiften, hur 

de kom fram till det antal föremål som de skulle rita. 

   Kommunikation skapade ett samspel mellan den vuxne och barnet. Genom att ställa rätta 

följdfrågor fick jag svar på deras tankestrategier. I ett fall missade jag det.  

   Flera av barnen hade svårigheter med antalskonstansen, vilket blev tydligt i observationen av 

”masken”. Barnen kunde inte se att det var lika många kulor oavsett om ”masken” var längre 

eller kortare. 

   Barnen kunde räkna längre än till tio, men det var inte alltid korrekt utan barnen hoppade 

över något räkneord eller säger samma flera gånger. Barnen kunde räkna upp till fem utan att 

hoppa över något räkneord.  

    När barnen arbetade med uppgifterna använde de sig av pekande eller visade med sina 

fingrar antalet. De flesta barnen använde sig av additionsstrategierna att räkna allt och sedan 

börja om från början igen. Det var bara ett barn som kunde fortsätta där han slutade.  

   De flesta av barnen använde sig av global framställning av antal, vilket innebar att de ritade 

ett antal streck som inte alltid överensstämde med antalet föremål.  
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Även när barnen dokumenterade sitt sätt att ange föremål använde de sig olika strategier. En 

sådan strategi var en – till – en- korrespondens med siffersymboler och en – till en – 

korrespondens utan siffersymboler. 

  Genom (subitizing) dvs. det omedelbara uppfattande kunde barnen se att det var tre knappar . 

 

 

 

6. Diskussion 
Syftet med min undersökning var att ta reda på vilka strategier barn använde sig av när de 

arbetade med olika material. Det var också att ta reda på vilka aspekter på taluppfattning som 

kommer till uttryck och som beskrivs i litteraturen. Slutligen var det att se hur barnen 

dokumenterade sina egna lösningar.  

    Taluppfattning är en grundläggande och viktig del i matematiken. Därför är det viktigt att vi 

i förskolan tidigt lägger grunden på ett lekfullt och utforskande arbetssätt som gagnar barnen i 

framtiden. Genom att stimulera barns nyfikenhet, fantasi och kreativitet får de en bättre 

förståelse för matematiken. 

   Genom att de får pröva på olika lösningar skapas ett samspel och kommunikation mellan 

barnen och pedagogen. 

   Det var intressant att iaktta hur barnen löste de olika uppgifterna. Jag trodde att barnen kunde 

illustrera högre tal än fem. Men det var inte många av barnen som klarade det, endast tre 

stycken. En av dessa gjorde en- till - en korrespondens med siffersymboler. 

   Det är viktigt att använda konkreta, laborativa material som synliggör taluppfattningen för 

barnen. Det kan vara material som pedagogerna själva tillverkar. Men även spel, lekar och 

ramsräkningar stimulerar barns matematiska tänk. Barn kan uppfatta att det är olika tal på en 

tärning. Därför är det bra om vi kan spela spel som innebär att barnen får använda en tärning. 

   För oss pedagoger innebär det att vi måste ha våra ”matteglasögon” på oss för att i vardagen 

kunna se olika möjligheter att skapa material och situationer som stödjer barnen, i utvecklingen 

av deras matematiska kunskaper. 

     Barnen kunde fastställa antal genom ”subitizing” som innebär ”det omedelbara 

uppfattande” att uppfatta till tre eller fyra föremål utan att behöva räkna dem. När jag använde 

mig av knappar som var från fem upp till tio stycken, så hade de flesta av barnen svårare att 

rita rätt antal även om de kunde räkna rätt.  
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     En strategi som iakttogs då barnen löste sina uppgifter var ”ett till ett räknande”. Vi 

pedagoger måste hjälpa barnen vidare till bättre strategier, så att de inte fastnar i detta 

räknande. Vid dokumentationen av antal med knappar ritade barnen ett streck för varje knapp. 

Det var bara ett barn som kunde skriva siffror för varje föremål han ritade.  

De använde sig också av siffernamnsstrategin där barnet räknade högt för varje antal knappar. 

   Det var bara ett av barnen som kunde fortsätta där det slutade. Alla de andra barnen i min 

undersökning var tvungna att börja om från början varje gång de räknade.  

   Barnen använde sig av pekräknande och visade även med sina fingrar antalet föremål. Ett av 

barnen räknade för fort, då blev det inte rätt antal föremål. Men när jag uppmuntrade barnet att 

räkna saktare blev det rätt antal. Jag märkte också att barnen kunde räkneramsan till tjugo  

men kunde inte illustrera talet så långt, bara till tio.   Flera av barnen gjorde en global 

framställning av antal, när de illustrerade antal. Barnen ritade ett antal streck, vilket inte stämde 

med det antal föremål. Även om barnen räknade rätt på föremålen så ritade de inte rätt antal. 

De kunde även rita av eller göra krumelurer. 

   Jag gjorde mina undersökningar enskilt med barnen. Det var bara i ett fall, som det var två 

barn samtidigt. Då var två - och treåringen med. Det gick bra i den undersökningen. De brydde 

sig inte om varandra, utan tyckte aktiviteten var så kul att de koncentrerade sig på vad de skulle 

göra.  

   Genom observationsunderlaget kunde jag gå tillbaka och jämföra med bandupptagningen hur 

barnen utförde aktiviteten och vad de sade. Observationsunderlaget kan jag även använda i mitt 

fortsatta arbete med barnen. 
   Litteratur som har berört min frågeställning har varit lätt att hitta. Författarnas syn på 

taluppfattning har varit likartade.  

   I mina observationer har jag kunnat se både likheter och skillnader hur barnen använde de 

olika konkreta materialen och hur de löste uppgifterna. Att konkret material kan stödja barn i 

sin utveckling av taluppfattning såg jag tydligt i mitt arbete med de olika materialen. 

   Jag kom fram till samma resultat som Sterner och Johansson (Nämnaren 2006) att barnen 

kunde fastställa antal genom ”subitizing”, barnen kunde uppfatta tal upp till tre eller som ett  

barn upp till fem utan att behöva räkna föremålet. Barnen kunde även avgöra att det finns olika 

tal på tärningen. Det såg jag tydligt när barnen gjorde uppgiften med korten som har prickar.  

   Jag tyckte de fyra aktiviteterna, med fyra olika material, var lagom för barnen att hantera. De 

aktiviteter som jag kunde ha uteslutit var, ”masken” och korten med prickar på. ”Masken” var 

för svår för den grupp av barn som jag gjorde undersökningen på. Det kanske hade fungerat i 

en annan barngrupp.  
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   Korten med prickar på var för lätta för barnen. Det skapades inte så stora utmaningar för 

dem.  

   På förskolan fanns det mycket material att välja på. Det var slumpen som avgjorde att jag 

valde dessa material. Jag hade inte tidigare prövat dessa material på barnen. Det enda material 

jag tidigare har använt mig av var knapparna, men bara på fem och sexåringarna i min egen 

barngrupp, när de har räknat addition och subtraktion. 

   Tallrikarna var lagom svårt för de mindre barnen och lättare för de större barnen. 

När jag gjorde en aktivitet med ett av barnen, då räknade det till tio korrekt första gången, men 

andra gången räknade barnet ett till fem och hoppade över sexan och sade nollan i stället.  

Jag skulle inte bara ha nöjt mig med att barnet sa att det skulle vara en nolla, utan bett honom 

att utveckla det svaret mera. Nu får jag inte veta hur barnet egentligen tänkte. En orsak var att 

jag inte uppmärksammade värdet i vad han berättade. Orsaken var att jag var ensam när jag 

gjorde observationerna. Det hade varit lättare om jag enbart hade varit observatör och en annan 

pedagog gjort uppgifterna med barnen. 

   I och med att barnen börjar beskriva vad de lärt sig genom att de berättar och ritar, utvecklar 

barnet taluppfattning. Barnen lär sig se talen genom de olika material de använder. Barnen 

pekade och räknade och började om från början igen. De kunde inte börja räkna där de slutade. 

Strategin som barnen använde sig av, beskriver Solem och Reikerås (2006) som strategin att 

räkna allt och sedan från början igen t.ex. 1, 2, 3 och sedan 1, 2, 3, 4, 5. 

   Dokumentationen har en avgörande betydelse för barns tankar. Den gör att det blir synligt för 

dem själva, vilket leder till att de får en större förståelse för talen. När barnen ritade antal 

föremål t.ex. med streck, kunde de kontrollera om talet var rätt, genom att lägga föremål på 

strecken de har ritat.  Barnet fick då en omedelbar bekräftelse på att det har gjort uppgiften rätt. 

Doverborg och Pramling (2003) är även de inne på det. Det hade varit lätt att strunta i att ta 

reda på varför barnet gjorde på detta sätt. I stället frågade jag varför det lade knapparna på 

strecken. Barnet svarade då att det skulle kolla om det var rätt, vilket barnet då fick bevis på.     

   Materialet gav möjlighet till egenkontroll och blev ett stöd för barnets lärande. Samspelet 

mellan barnen och pedagogen är viktig och att vi ta oss tid att vänta in dem med deras svar. 

 

 

6.1 Förslag till vidare forskning 

I framtida forskningar skulle det vara intressant att se om det har betydelse för utveckling av 

taluppfattning, om barnen genomför matematikövningar enskilt eller gemensamt.   
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            SÄGER 
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Bilaga 1.
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AXEL 4 år 

Lägger figurer på 

kort 

Som har 

tärningspluttar.  

 

När han räknar till 

fyra,  

 

 

När han räknar till 

talet fem. 

 

 

Räknar knappar i två 

rader med fem i varje 

rad, Det är gula 

knappar. 

 

Vi tar bort en knapp 

 

 

 

 

 

Tre knappar kvar 

 

 

Ritar av antalet tio 

knappar 

Antalet är två, han säger två 

Jag vet att det är två. 

 

 

räknar han ett, två, tre, fyra 

och tolv. 

 

En, två, tre, fyra och tolv 

 

 

 

Det är massor med gult. 

Där är det gult med. 

Ett, två, tre, fyra, fem osv. 

 

 

Ett, två osv.  

 

 

 

 

 

Det är tre 

Skall vi inte räkna mera 

 

Måste rita en till 

Ser att det är två utan att han 

behöver räkna. 

 

 

Han räknar igen. lite saktare, då 

räkna han utan att tolv är med. 

 

Utan att ”pekräkna”, han vet att 

det är fem, men säger tolv. 

Räknar igen saktare då blir det 

rätt. 

 

Han räknar varje rad snabbt, det 

blir tolv. 

Räkna saktare då blir det rätt. 

 

 

Räknar till tolv. Räknar saktare då 

blir det rätt. Varje knapp som tas 

bort räknas till tolv men blir rätt 

när han räknar saktare. 

Siffran tolv är spännande 

 

Ser att det är tre knappar utan 

räkna 

 

Han ritar ett streck för varje 

knapp. 

När han har ritat sex knappar 

ritar han en till det blir sju streck. 

Men han är nöjd. 
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MAGNUS 3:8 år 

Använder 

engångstallrikar med 

fotbollar på, en fotboll 

på en tallrik osv. upp 

till fem fotbollar. Han 

skall sätta dit 

klädnypor med 

fotbollar på lika många 

klädnypor som det är 

fotbollar på tallriken. 

Räknar knappar upp till 

fem 

 

 

Jag undrar hur många 

år han är 

Tre 

Så 

En, två, tre, fyra, fem 

Tre. 

Så många 

 

 

 

 

 

En, två, tre, fyra och fem 

Jag räknade dem tyst. 

 Jag kan inte 

 

Tre eller? 

Han sätter dit tre klädnypor 

 

Räknar till dem fast det är fyra. 

Sätter dit fyra klädnypor, 

Jag undrar hur många klädnypor han 

satte dit 

 

 

 

 

Han räknar knappar genom att peka 

på varje knapp. 

Vill inte fortsätta blir osäker. 

 
  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

Bilaga 2 
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  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

Bilaga 3 

KALLE 4:8 

Kort som har pluttar 

på som en tärning. 

Figurer som sätts på 

pluttarna 

 

 

 

 

 

 

 

Vad blir om man gör 

en fyrkant av alla 

pluttarna? 

 

Jag lägger tjugo 

knappar i rad 

 

Börjar med fem  

Lägger dit en knapp i 

taget tills det blir tio. 

Jag lade dit två från 

knapp åtta. 

För det ska vara det. 

 

 

 

Sex stycken pluttar 

 

En i mitten 

 

 

 

 

En tärning har sådana 

pluttar. 

 

 

 

Räknar till tjugo 

 

 

Nio. Då blir det tio. 

Lägger figurerna på pluttarna Ser 

direkt hur många figurer det skall 

vara 

på kortet. 

 

Såg att det var sex pluttar utan att 

räkna. 

Talet fem har en plutt i mitten. Han 

räknar utan problem. Han lägger 

alla figurerna rätt på varje kort 

utan att behöva räkna pluttarna, 

han vet antalet. 

 

 

 

 

Räknar utan problem. Börjar 

räkna i översta raden sedan den 

undre raden. 

 

Jag talar om att jag lade två 

knappar då rättar han och säger 

tio. 

Vet det sista talet utan att räkna. 

Kan räkneramsan. 
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  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

MY 4 år 

Sätter dit klädnypor 

med fotbollar på 

tallrikar med olika 

antal fotbollar på. 

 

 

”Masken” är fem 

kulor på ett snöre 

Tar bort kulor 

 

På den. 

En, två, tre. 

Jag vet, har gjort det en 

gång. 

Jag har ögon. Jag lånar av 

nyckelpigan. 

 

Jag ser 

En, två, tre, fyra,fem 

En, två, fyra, åtta det är mer 

Jag vet mindre. En,två, tre 

mindre 

Sätter dit tre klädnypor 

Sätter tre på fyra, men räknar en 

gång till 

Fotbollarna räckte inte så hon fick 

låna klädnypor med nyckelpigor 

på. 

 

Ser att det är en utan att räkna. 

Räknar en gång till blir fem 

 

Räkna en kula i taget. 

Det var svårt med ”masken” visste 

inte vad som var mer eller mindre 

gissade olika tal. 

Bilaga 4 
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  BARN 

  
            SÄGER 

 
     

 

OLLE 4:6 år 

Sätter dit klädnypor 

på tallrikar med olika 

antal nyckelpigor 

 

 

 

Räknar knappar upp 

till tio. Knapparna 

ligger på rad, fem i 

varje rad. 

 

 

Dokumentera antalet 

tio 

 

 

 

 

. 

Börjar med en 

En, två, tre, det blir tre 

 

En, två, tre, fyra och fyra. 

En två, tre, fyra, fem. 

Det är fem klädnypor 

 

En, två, tre, fyra fem, osv. 

upp till tio. 

 

 

 

Jag kan inte skriva. 

 

Då gör jag långa streck 

 

 

 

Ett, två, tre, fyra upp till tio 

Ett, två, tre, fyra, fem, noll, 

sju, åtta, nio, tio. 

 

Sätte

Sätte

 

Satte

Ta bo

gång 

 

Räkn

raden

raden

och fy

 

Han v

skriv

Räkn

om fr

han r

 

Räkn

Ritar

 
 

 

 

Bilaga 
        GÖR 
r dit en nyckelpiga 

r dit rätt antal klädnypor 

 dit fem klädnypor. 

rt en klädnypa och räknar en 

till. 

a först ett på den översta 

 sedan två på den undre 

 sedan tre på den övre raden 

ra på den undre raden osv. 

ill inte rita för han kan inte 

a siffror. 

ar  varje streck och börjar 

ån början för varje streck 

äknar.  

ar från början igen. 

 ett extra streck. 
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MOA 4 år 

Räknar nyckelpigor 

på tallrikar och sätter 

dit klädnypor på 

tallriken det antal som 

det är nyckelpigor. 

Det är tre nyckelpigor 

på  tallriken. 

 

. 

Två 

 

 

 

 

 

Säger två 

 

 

En, kanske två 

 

 

 

 

En, två, tre jag skall bli så 

här många  

 

Kolla dem 

Dom har två ben 

 

Det blir två utan att räkna 

 

 

 

 

 

Räknar till två fast det är tre 

nyckelpigor. Men hon räknar två 

tallrikar och det är ju rätt. 

Räknar och tittar på mig för att se 

om det är rätt. Visar fingrarna hur 

många det är. Ser utan att räkna 

nyckelpigorna.  

 

Visar med fingrarna. Skrattar efter 

varje gång hon säger en siffra. 

 

Se direkt vilken som är en och 

vilken som det är två på. 

 
  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

Bilaga 6 
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Bilaga 
33



 
  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

 

EINAR 2 år 

Sätter dit klädnypor på  

tallrikar med 

nyckelpigor som antal. 

 

 

 

En två nyckelpigor 

Ett två fyra fem 

Där är en, där är en 

En två fyra fem tolv 

 

Upprepar talet 

Sätter dit rätt klädnypa upp till talet 

två.  

 
  BARN 

  
 S R 

 
  GÖR           ÄGE            

 

KARIN 3 år 

Sätter dit klädnypor 

på tallrikar med 

symboler. 

 

 

 

 

 

 

En yra två fem 

En två fyra fem 

 

Det är bara tre 

En två fyra fem 

En två fyra tre 

 

Sätter dit många nyckelpigor, 

innan hon förstår att hon skall ta 

lika många klädnypor som det är 

symboler på tallrikarna. 

 

Hon sätter rätt antal på varje 

tallrik med symboler. 

 

Tycker om att räkna till fem.  
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  BARN 

  
            SÄGER 

 
             GÖR 

 

EINAR 2 år 

Sätter  klädnypor på  

tallrikar med 

nyckelpigor som 

antal. 

 

 

 

En två nyckelpigor 

Ett två fyra fem 

Där är en, där är en 

En två fyra fem tolv 

. 

Upprepar talet 

Sätter dit rätt klädnypa upp till 

talet två.  

Bilaga 8 
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