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Vilka strategier använder barn för att ta reda på antal? 
 

 

Number understanding  

What strategies do children use when determining numbers? 
 

Abstrakt 
Syftet med studien är att öka kunskaperna om vilka strategier barn använder när de 

räknar och ser antal i olika föremål. För att besvara vår frågeställning har vi använt oss 

av litteratur, observationer, intervjuer samt tre arbetsblad som behandlar 

antalsuppfattning. I studien har vi haft hjälp av åtta stycken femåringar i förskolan och 

åtta stycken sexåringar i förskoleklass. Studien gjordes på våra respektive arbetsplatser. 

Med de tre olika metoderna, fick vi se barnen i olika situationer som gjorde resultatet 

trovärdigt. Resultatet visar att barnen använder sig av Gelman och Gallisters fem 

räkneprinciper, och att de använde sig av någon form av pekräkning, samtidigt som de 

ramsräknade för att ta reda på antalet.  
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FÖRORD 

 
I och med de olika undersökningar som gjordes i detta examensarbete har vi fått större 

förståelse för hur och vilka strategier barnen använder för att ta reda på antal, detta har 

berikat oss. Med vår undersökning vill vi förmedla den kunskap vi fått till övriga 

pedagoger för att även berika dem. 

 

Vi vill tacka våra respektive arbetsplatser och vårdnadshavarna till barnen i vår 

undersökningsgrupp. De var positiva till undersökningen och ställde upp med att lämna 

snabba svar om tillstånd för att observera deras barn. Men framförallt vill vi tacka alla 

inspirerande barn som vi har observerat och intervjuat. 

 

Vi tackar även Hanna Palmér och Margareta Carlsson för handledningen av vårt 

examensarbete och våra familjer som gett oss moraliskt stöd och stöttning genom alla 

våra år av studier.  

 

 

Marina Malm och Catharina Palm 
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1. INLEDNING 
 

Matematik i förskolan ska stimulera barns intresse för och ge dem förståelse för 

matematik. Den matematiska utvecklingen börjar långt innan barnet kan ramsräkna, 

känna igen siffror eller använda sig av de fyra räknesätten. Grunderna läggs när det lilla 

barnet undersöker sin omvärld och i samspel med andra upptäcker och utforskar 

matematiska begrepp och relationer i sin vardag (Skolverket, 2009). 

 

Under vår utbildning till förskollärare läste vi kursen ”Förskolebarnens lärande i 

matematik och svenska” och vårt intresse väcktes och en ökad medvetenhet att 

matematiken finns precis överallt runt omkring oss. Enligt läroplanen skall förskolan 

sträva efter att varje barn ”utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och 

grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för 

mätning, tid och förändring” (Lpfö 98 rev 2010:9–10). 

 

Med detta mål i läroplanen gäller det att vi pedagoger utmanar barnen när det gäller 

matematik, inte bara i de planerade situationerna utan hela tiden. Matematiken hör inte 

bara hemma i skolan utan den finns redan i förskolan. Med denna nyfunna kunskap har 

vi fått en ökad förståelse och att detta är viktiga grundstenar för våra barns förståelse för 

kommande utveckling och lärande i matematik. Vi blev på så sätt mer medvetna och 

nyfikna på hur barnen uppfattar matematiken runt omkring sig.  

 

Vi vill återkoppla vår undersökning till Gelman och Gallistels (1978) fem 

grundläggande principer men även titta på vilka olika strategier barnen använder sig av 

för att ta reda på antal och undersöka hur långt barnen kan se antalets helhet innan de 

måste byta strategier.  

 

 

I vårt arbete benämner vi all personal i förskolan och förskoleklass som är förskollärare 

och barnskötare för pedagoger. 
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2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 

 

2.1 Syfte 

Syftet med studien är att öka kunskaperna om vilka strategier barn använder när de 

räknar och ser antal i olika föremål. 

 

 

 

2.2 Frågeställning 

 

Vilka strategier använder barn när de räknar? 
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3. TEORETISK BAKGRUND 
I detta avsnitt kommer vi att presentera teorier och litteratur som är relevant för 

undersökningen om antalsuppfattning. Teoriavsnittet börjar med att förklara vad 

antalsuppfattning innebär därefter redogör vi för Gelman och Gallisters fem principer 

för räkning och antal.   

 

 

3.1 Allmänt                                                                             

Matematik finns överallt i vardagen och i samhället. Att kunna räkna och hantera 

matematik är en färdighet och en mänsklig rättighet som påverkar både den egna 

självbilden och den personliga utvecklingen. Grunden läggs i förskolan. Redan i 

förskolan är ett systematiskt förebyggande arbete avgörande för elevers möjlighet att 

lyckas i matematikarbetet. Förskolebarnen blir i lekens form medvetna om matematiken 

runt omkring dem och behöver möta pedagoger som pedagogiskt stimulerar deras 

matematiska lekande på olika sätt och kommunicera grundläggande matematiska 

begrepp i barnens miljö. Barnen utvecklar då antalsuppfattning samt förståelsen för 

mönster och samband. De lär sig att jämföra, mäta och sätta ord på tankar och att förstå 

vad matematiken kan användas till (specialpedagogiska skolmyndigheten, 2013). 

 

Matematik ska vara kul. Det gäller att alla barn får en bra grund, då ökar chansen att 

matematik förblir kul. Det gäller för oss pedagoger som finns runt barnen att vi hela 

tiden lär oss nytt och uppdaterar våra kunskaper hur vi kan lära ut matematik till våra 

barn. Det är så en progression byggs upp, för matematik finns runt oss hela tiden och vi 

synliggöra den för våra barn (Olsson, 2013).  

 

 

3.2 Antaluppfattning 

Hur utvecklar barnet en förståelse för antal? Forskning visar att spädbarn kan skilja 

mellan en och flera och runt två-tre årsåldern kan barnet utskilja ett, två och ibland tre 

föremål. Från antalet fyra och uppåt uppfattas antal som många. Barnet använder sig 

gärna av sina egna fingrar för att beskriva antal. Fingrarna är ett jättebra verktyg för att 

visa antalet (Olofsson, 2012). Det är därför viktigt för barnen att vidröra föremålen när 

de räknar för då förtydligas talen med språket och känslan (Kaye, 1994).  

 

Koordination mellan fingret och räkneordet krävs för att räkna antalet av t.ex. klossar, 

knappar, eller kottar. Därefter börjar barnet gruppera föremålen. Barnet kan se att det är 

tre klossar utan att räkna dem (Furness, 1998). 

 

Antalsbegreppet byggs upp genom att: 

- räkna föremål – kuber, knappar, personer, bollar. 

- lägga mönster med knappar, kuber med mera. 

- rita av egna mönster. 

- dela ett antal i två grupper (Furness 1998:75). 

 

För ”att känna igen antal är en förutsättning för att förstå antalsbegreppet" (Devold, 

2009:10). För ett barn som inte har lärt sig att känna igen antal är det inte ovanligt att de 

”ramsräknar” varje gång de ska säga antalet. Barnen har inte förstått att det sista sagda 
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talet är antalet och mängden (Devold, 2009). Att uppskatta en mängd eller ett antal 

räknas varje föremål från början till slut tills barnet lärt sig att se mönster för en mängd 

eller antal. När vi ska uppskatta en mängd eller antal är det en ”växande färdighet som 

blir mer noggrann i takt med att barnet får flera erfarenheter” (Björklund, 2009:62). 

Barnet har lättare att se mängd eller antal när de ligger i ordning, i ett mönster i form av 

kvadrat eller raka linjer än om det ligger i slumpvis ordning (Björklund, 2009). 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson menar att ”innan barn kan uttrycka antal med 

siffersymbol kan de på olika sätt uttrycka hur många föremål de ser och visa det med 

föremål”(2004:27). Doverborg & Pramling Samuelsson (2004) nämner att det finns sex 

olika uttrycksätt. Global framställning av antal, innebär det att barn ritar ett antal streck 

eller linjer till hur många saker som finns. Framställning av föremålets art, innebär att 

de ritar föremålet eller skriver en bokstav eller ordet för föremålet men har fortfarande 

inte förmågan att ange antalet. En-till-en-korrespondens utan siffersymboler, innebär att 

de börjar förstå antalsuppfattningen. Här visar barnen antalet genom att rita föremålet 

med symbolen till antalet. Kan ramsräkna men kan inte skriva siffersymbolerna. En-till-

en-korrespondens med siffersymboler, innebär att nu kan barn skriva en siffra för varje 

föremål antingen 1,2,3 eller 1,1,1. Skriver kardinaltalet, innebär nu har barn en 

förståelse till kardinaltalet genom att de kan se och räkna antalet och skriver ner det 

sista räkneordet. Skriver både kardinaltalet och föremålets namn, innebär att barn har 

förståelse till kardinaltalet och kan skriva ner det i skriftspråket.  

 

Att förstå och kunna se antal menar Andersson och Kowalski (2010) är en god början 

för att utveckla taluppfattningen. I förskolan behöver vi inte ägna oss så mycket åt 

siffror för siffror kan betyda så många olika saker. Exempelvis kan siffran fem betyda 

fem år, fem prickar på en tärning eller fem bilar med mera. För siffror är bara abstrakta 

om vi inte förstår sammanhanget bakom siffran. Det är när barn känner till vad antal är 

som de kan ge sig ut och söka nya utmaningar för att upptäcka antal. Pedagogerna måste 

våga öppna upp sig så att barnen hittar det de söker och vill lära sig mera. Att 

”ramsräkna” är en bra träning för barn att lära sig antal. Andersson och Kowalski (2010) 

nämner att det är viktigt ”att räkna sakta, att peka på varje sak och säga talen i rätt 

ordning” (2010:42). Matematiken finns i vår vardag hela tiden och även antalsräkning, 

det gäller att samtala om det inför våra barn så de förstår vad antal innebär (Andersson 

& Kowalski, 2010). 

 

Många gånger tror vuxna att barn kan räkna och lösa problem bara för att de kan 

ramsräkna. Men för att kunna räkna, lösa problem och ange antal måste barnet förstå de 

fem principerna, som forskarna Rochel Gelman och C. Randy Gallistel formulerat 

(Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004). Dessa fem principer är: Ett-till-ett-

korrespondens, Stabil ordning, Kardinaltalsprincipen, Abstraktionsprincipen och 

Principen om godtycklig ordning.   

 

 

3.2.1 Ett-till-ett-korrespondens  
Ett-till-ett-korrespondens innebär en förståelse för att ett föremål tillhör ett annat 

föremål. Här bygger barnet upp bilder för olika parbildande föremål och situationer. 

Exempelvis att skor bildar par, i matsituationen att varje person ska ha en tallrik, glas 
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och bestick med mera. Att barn förstått denna princip och använder sig av den kan vi 

upptäcka när barnet önskar tre apelsinerklyftor och håller upp tre fingrar och lägger en 

klyfta vid vardera finger för att kontrollera att det stämmer (Olofsson, 2012). En-till-en-

korrespondens utan siffersymboler innebär att de börjar förstå antalsuppfattningen. Här 

visar barnen antalet genom att rita föremålet med symbolen för antalet. Barnen kan 

ramsräkna men inte skriva siffersymbolerna. En-till-en-korrespondens med 

siffersymboler innebär att barnet kan skriva en siffra för varje föremål antingen 1,2,3 

eller 1,1,1 (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2004). 

 

 

3.2.2 Stabil ordning  

Stabil ordning innebär att barnet börjar använda sig av att ramsräkna sina föremål, det 

vill säga att ett föremål kopplas ihop med ett tal (Gelman & Gallistel, 1978). 

 

 

3.2.3 Kardinaltalsprincipen  

Kardinaltalsprincipen innebär att barnet har förstått att det sista talet i ramsräkna är 

antalet av föremålen. Barnen har förstått helheten (Gelman & Gallistel, 1978). 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2004) har ytterligare delat upp 

kardinaltalsprincipen ytligare i två delar: 

Att skriva kardinaltalet innebär att barnet har en förståelse till kardinaltalet genom att de 

kan se och räkna antalet och skriver ner det sista räkneordet, som de då också vet är den 

totala summan. 

Att skriva både kardinaltalet och föremålets namn som innebär att barnet har förståelse 

för kardinaltalet och kan skriva ner det i skriftspråket (Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2004). 

 

 

3.2.4. Abstraktionsprincipen  

Abstraktionsprincipen innebär att barnet förstår att det är samma mängd oavsett vad det 

är för föremål. Även om föremålen är olika är mängden detsamma (Gelman & Gallistel, 

1978). 

 

 

3.2.5. Principen om godtycklig ordning  

Principen om godtycklig ordning innebär att oavsett vart man börjar räkna bland de 

olika föremålen är det samma mängd föremål. Antalet är lika mycket även om 

föremålen ligger utspridda eller ihop och oavsett från vilket håll man börjar räkna. En 

mängd kan vara lika mycket även om den är utspridd. Detta är en nödvändig förståelse 

och grund för våra numeriska och aritmetiska färdigheter. För att öka denna kunskap 

måste vi få möjlighet att jämföra mängder och antal i olika sammanhang och i varierade 

situationer. För att öka kännedom om numeriska likheter och olikheter måste vi få se 

helheten och jämföra det med varandra. Detta kan vi göra i vardagliga situationer i 

verksamheten exempelvis när vi äter flingor till frukosten. Detta är ett överskådligt sätt 

att skapa jämförelse till antal (Björklund, 2008). 
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4.  METOD 

Under metodavsnittet kommer vi att redogöra för olika undersökningsmetoder, hur intervjuer, 

arbetsblad och observationer genomförts. Här kommer vi redogöra för urval och etiska 

övervägande som vi tagit hänsyn till. 

 

 

4.1 Urval 

För att få svar på våra frågeställningar gjorde vi observationer och intervjuade på åtta 

stycken 5-åringar och åtta stycken 6-åringar, det blev slumpvis de första som lämnade in 

samtyckesblanketten på respektive arbetsplatser. Valet att göra observationerna och 

intervjuerna på våra egna förskolor blev ett bekvämlighetsurval. Genom att läsa 

Doverborg och Pramling Samuelssons bok Att förstå barns tankar, Metodik för 

barnintervjuer (2003) fick vi stöd till urvalet hur man kunde komma närmare barnet 

man intervjuar. Barnen kände oss och kände sig trygga, vi blev kända observatörer för 

barnen till undersökningen. Målet var att skapa en trygg och bekväm situation för 

barnen. När vi gjorde undersökningarna på våra respektive arbetsplatser, var vi inte ute 

efter att jämföra barnens resultat med varandra, eftersom vi inte anser det hade någon 

betydelse för resultatet.   

  

 

4.2 Genomförande 

När vi planerade hur vi skulle genomföra vår undersökning tog vi hjälp av Patel och 

Davidssons (2003) vetenskapliga förhållningssätt. Skaffa sig kunskap, hur gör barnen 

när de räknar? Bestämma sig för vad, vilka strategier använder barnen sig av? 

Bestämma sig för hur? Vilka ska medverka, hur samla in information, hur ska 

undersökningen läggas upp och genomföras. Genomförande, göra upp en 

undersöknings- och tidsplan. Bearbeta/analysera, utifrån vårt syfte och våra 

frågeställningar. Redovisa/rapportera, vad har vi kommit fram till? Undersökningarna 

bestod av observationer som dokumenterades med anteckningar, film och/eller 

ljudinspelningar av olika matematiska situationer. Observationer är bra när information 

ska samlas in som behandlar beteenden och skeenden som händer här och nu (Patel & 

Davidsson, 2003). Övningarna genomfördes i ett avskilt rum för att inte barnen skulle 

bli störda och tappa koncentrationen. Under observationerna, intervjuerna och den 

planerade aktiviteten med arbetsbladen arbetade vi med ett barn i taget. När vi spelade 

tärningsspelet ”Lusen” delade vi in barnen i två grupper och varje grupp bestod av fyra 

barn.  

 

Den första undersökningen, tärningsspelet ”Lusen” gick ut på att bygga ihop sin egen 

lus. Innan vi började spela, introducerades spelet och reglerna för barnen. Sedan började 

vi spela. Under spelets gång observerade vi barnen för att ta reda på barnens 

antalsuppfattning, samtidigt som vi ställde frågor. Exempelvis: Hur många ben har du 

nu? Hur många ben saknas? Hur många ben är det tillsammans?  

 

Den andra undersökningen innehöll tre arbetsblad. Varje arbetsblad bestod av flera olika 

rutor som innehöll olika antal föremål. Här skulle barnen förmedla hur många 

föremål/antal som fanns i varje ruta. Vid varje tillfälle utfördes denna övning med ett 
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barn i taget. Vi undersökte och observerade vilka strategier barnen använde sig av för 

att ta reda på antalet föremål som fanns i varje ruta på arbetsbladet (bilaga 1). 

 

I den tredje undersökningen intervjuade vi barnen. Under intervjuerna valde vi att gå 

undan i ett rum för att inte bli störda av omgivningen något som Rubenstein Reich och 

Wesén (1986) förespråkar. Vi intervjuade ett barn i taget för att observera hur de 

förmedlar antalsuppfattningen utifrån frågorna. Barnen hade samtidigt tillgång till ett 

tomt papper för om barnen hade svårt att uttrycka sig verbalt så kunde pappret vara ett 

konkret stöd. Under intervjun ställde vi följdfrågor för att det skulle bli mer som ett 

samtal och inte som ett förhör (Rubenstein Reich & Wesén, 1986). Svaret på 

följdfrågorna var inte relevanta för undersökningen utan användes för att samtalet skulle 

flyta på. Frågorna vi ställde var: Hur många fingrar har du? Hur många är ni i familjen? 

Hur många syskon har du? Hur många bokstäver har du i ditt namn? 

 

 

4.3 Etiska övervägande 

Utifrån Vetenskapsrådets (2002) riktlinjer har vi tagit hänsyn till barnen vi har 

observerat, filmat och intervjuat. Hänsyn har vi visat genom att vi inte har tagit med 

barnens ansikten i bilderna och vi har inte med några namn eller namn på 

förskola/förskoleklass utan valt att skriva XXXXX. Innan vi påbörjade vår 

undersökning tillfrågades och informerades vårdnadshavarna för godkännande i ett brev 

(bilaga 2).  

 

Vi informerade även om att de medverkandes namn inte skulle nämnas eller respektive 

arbetsplats inte skulle vara identifierbara. Alla som medverkade kommer att behandlas 

konfidentiellt och under tystnadsplikt enligt personuppgiftslagen. På denna blankett 

förklarade vi att fokus i vår undersökning inte skulle ligga på individen utan på hur 

barnen utvecklade matematisk förståelse. Barnen har också blivit informerade om 

tillvägagångssättet och fick själva bestämma om de ville vara med eller inte. 

 

Det insamlade materialet inklusive filmerna kommer endast att användas i studien och 

sedan raderas. Under arbetets gång är materialet, det vill säga minneskorten, bara 

tillgängligt för oss och förvaras i ett låst skåp. I vår undersökning kommer vi inte att 

skilja på ålder eller kön då vi inte anser att det är viktigt för vårt resultat. 
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5.  RESULTAT OCH ANALYS 
Under resultat och analys vill vi följa upp vad vi har upptäckt och vilka olika strategier 

barnen använt sig av.  

 

 

5.1 Tärningsspelet ”Lusen” 

När vi spelande tärningsspelet ”Lusen” valde vi ett enskilt rum för att vi inte skulle bli 

störda av omgivningen. Spelet ”Lusen” riktar sig till barn över fyra år. Spelet går ut på 

att bygga ihop sin egen lus. Vi valde att spela spelet ”Lusen” med fyra barn samtidigt. 

Under spelets gång observerade vi barnen för att se hur de använde sig av 

antalsuppfattning, samtidigt som vi ställde frågor. Hur många ben har du nu? Hur 

många ben saknas? Hur många ben är det tillsammans? 

Redovisning av vad vi observerade under spelets gång. 

 

- Vissa barn kunde se antalet upp till fyra utan några problem. 

- Efter antal fyra började några barnen ramsräkna. 

- Några pekräknade samtidigt som de ramsräknade för att ta reda på antalet. 

- Ett barn kunde inte se antalet utan gissade sig till antalet. 

- Några barn hade inga problem att se helheten av antalet. 

- Några barn nick/ögonräknade både tyst och högt för att förmedla antalet. 

- Flera barn var snabba med att säga antalet. 

- Ett par av barnen hade svårigheter att se antalet när föremålen låg huller om 

buller. 

- Flera av barnen kommunicerade med varandra för att komma fram till resultatet. 

 

 

 

             
 

 

 

5.1.1 Ett-ett-korrespondens 

Denna princip använde de flesta barnen sig av i undersökningen. Den strategi som 

användes mest var att barnen pekräknade och berörde föremålen. Samtidigt som barnen 

pekräknade ramsräknade de högt eller tyst för sig själv innan de sa antalet. Upp till 

antalet fyra ben hade barnen kontroll över antalet, när det var mer än fyra ben så började 

barnen använda sig av räkneorden och pekade samtidigt på varje ben. Vi kunde 

upptäcka det som Olsson (2012) nämner att några barn ville kontrollräkna och hålla sina 

fingrar på varje ben för att se att det stämmer. 
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5.1.2 Stabil ordning 

Barnen ramsräknade sina föremål på lusen. De kunde se antalet upp till fyra och koppla 

ihop det med siffran fyra. Detta kan vi knyta till Gelman och Gallistel (1978) principen 

när barn börjar använda sig av att räkneramsa sina föremål, att ett föremål kopplas ihop 

med ett tal (Gelman & Gallistel, 1978). Barnen använde sig av räkneorden och pekade 

med fingrarna i de tomma hållen som benen skulle sitta i på luskroppen. Ett barn kunde 

inte svara på frågorna om antalet ben, utan gissade eller vände sig till de andra barnen 

för att få svaret på frågan. När frågorna kom till en till två lusdelar exempelvis ögon, 

antenn och tungan kunde alla barnen se hela antalet utan att räkna. 

 

 

5.1.3 Kardinaltalsprincipen 

Några barn hade förstått helheten som Gelman och Gallistel (1978) beskriver nämligen 

att det sist nämnda räknetalet motsvarar antalet till hur många ben lusen skulle ha.  

 

 

5.1.4 Abstraktionsprincipen 

Här kunde alla barnen se att antalet var detsamma för olika föremålen. Antalet ett kunde 

vara en tunga, kropp eller huvud, två kunde vara ögon eller antenner. Barnen hade 

förstått att det var samma mängd oavsett vad det var för föremål. Även om föremålen är 

olika så är mängden densamma (Gelman & Gallistel, 1978).  

 

 

5.1.5 Principen om godtycklig ordning 

De flesta barnen kunde se att det var samma antal ben oavsett var de började räkna när 

benen satt på lusen. Däremot blev det svårt för några att se att det var samma antal när 

delarna låg på bordet huller om buller. Det är lättare för barnen att se mängd eller antal 

när det ligger i ordning vilket Björklund (2009) nämner. 

 

 

5.1.6 Sammanfattning 

Barnen kunde enkelt se helheten till antalen av delarna en kropp, ett huvud, två ögon, 

två antenner och en tunga. När det kom till benen så ändrade barnen strategier till att 

peka på hålen där benen skulle sitta för att kontrollräkna hur många som de hade kvar 

innan de hade alla. När vi spelade ”lusen” kunde vi se ett samarbete mellan barnen för 

att ta reda på antalet. Genom spela olika spel menar Heiberg Solhem och Lie Reikerås 

(2004) får barnen användning av sina matematiska kunskaper, samtidigt utmanas deras 

matematiska kompetens och inbjuder barnen att under spelets gång samtala och 

diskutera.  

 

 

5.2 Planerad aktivitet ”Arbetsblad” 

När vi gjorde denna aktivitet valde vi ett enskilt rum för att vi inte skulle bli störda av 

omgivningen. Vid varje observation arbetade vi med ett barn i taget. Vi ville undersöka 

och observera vilka strategier barnen använde sig av för att ta reda på antalet figurer 

som fanns i varje ruta i övningen (bilaga 2). 
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Redovisning av vad vi upptäckte under övningen med arbetsbladen. 

- Några barn hade inga problem att se helheten till antalet. 

- Pek/nick/ögonräkning både tyst och högt för att förmedla antalet. 

-  Många barn var snabba med att säga antalet. 

- Svårigheter kunde uppstå när föremålen i rutan låg huller om buller 

- Ett barn drog ett streck i rutan för varje föremål istället för att skriva en siffra för 

antalet fyra och uppåt. 

- Ett barn räknade högt redan från antalet ett. 

- Två barn började pekräkna från fem och uppåt. 

 

 

 

                          
 

 

 

 

5.2.1 Ett-ett-korrespondens 

Denna princip använde de flesta barn i undersökningen. Det vi kunde se var att de 

använde sig av olika strategier för att förmedla antalet i frågorna. Den strategi som 

användes mest var att barnen pekräknade och berörde föremålen på pappret för att 

förmedla antalet. Detta är viktigt för barnen nämner Kaye (1994) att vidröra föremålen 

när de räknar antal för då förtydligas talet. Samtidigt som barnen pekräknade så kunde 

de ramsräkna högt eller tyst för sig själva innan de sa antalet. Upp till antalet fem-sex 

föremål hade barnen kontroll över antalet.  

 

 

5.2.2 Stabil ordning 

Barnen använde sig av att ramsräkna sina föremål i varje ruta. De kunde se antalet upp 

till fem-sex och koppla ihop det med siffran. Några barn använde sig av räkneorden och 

pekade med fingrarna på varje föremål. Björklund (2009) menar att barnet säger 

räkneorden i samma följd varje gång. Ordningsföljden förändras inte. 

 

 

5.2.3 Kardinaltalsprincipen 

Några barn har förstått helheten till antalet, att det sist nämnda räknetalet motsvarar 

summan av föremålen som fanns i rutan. Detta kan vi knyta till Gelman och Gallistel 

(1978) principer. 
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5.2.4 Abstraktionsprincipen 

Här kunde alla barnen se att antalet var detsamma för de olika föremålen. Barnen har 

förstått att det är samma mängd oavsett vad det är för föremål. Även om föremålen är 

olika så är mängden densamma (Gelman & Gallistel, 1978).   

 

 

5.2.5 Principen om godtycklig ordning 

De flesta barnen kunde se att det var samma antal föremål oavsett vart de började räkna 

i rutan. Däremot blev det svårt för några att se att det var samma antal när föremålen låg 

huller om buller. Detta nämner även Björklund (2009) nämligen att barn har lättare att 

se en mängd eller ett antal när föremålen ligger i ordning, i ett mönster. 

 

 

5.2.6 Sammanfattning 

Utifrån den planerade aktiviteten med arbetsbladen kunde vi se att barnen snabbt 

svarade på antalen. Vi kunde se att barnen såg antalet upp till fem-sex sedan bytte 

barnen strategier till att pek-, ögon- och nickräkna. Flera av barnen tyckte det var lättare 

att se antalet när föremålen låg i ett mönster. Svårare blev det för barnen när föremålen 

låg som i en klump eller huller om buller. Detta nämner även Björklund (2009) 

nämligen att barnen har lättare att se en mängd eller antal när föremålen ligger i 

ordning, i ett mönster. Då ändrar barnen strategier till att pek-, nick- eller ögonräkna 

antal föremål. Många av barnen föredrog att peka på varje föremål för att vara säker på 

att de räknat alla föremål i rutorna. Björklund (2009) nämner att när barnen snabbt ska 

gestalta antal tar barnen gärna hjälp av sina fingrar, många barn känner sig osäkra när 

det gäller att bara använda sig av räkneorden. De flesta barn känner en större säkerhet 

och trygghet att använda sig av flera uttrycksformer för att ta reda på antal exempelvis: 

ramsräkna tillsammans med att pekräkna antalet föremål. Det är viktigt för barnen 

menar Kaye (1994) att barnen får vidröra de olika föremålen och samtidigt säga talen, 

detta förtydligar talen för barnen. 

 

 

5.3 Intervju 

Under intervjuerna gick vi undan i ett rum för att inte bli störda av omgivningen. Vi 

intervjuade ett barn i taget för att observera hur de förmedlade antalsuppfattningen 

utifrån frågorna. Barnen hade samtidigt tillgång till ett tomt papper så att de som hade 

svårt att uttrycka sig verbalt kunde ha pappret som ett konkret stöd.  

 

Här har vi valt att redovisa fråga för fråga. P står för pedagogen och B för barnet. 

 

 

5.3.1 Hur många fingrar har du? 

Här kunde svaren bli olika från att ha fem eller tio fingrar. När vi frågade barnen hur de 

tänkte, svarade de att de hade fem fingrar på ena handen och fem på den andra. 

Exempelvis kunde svaret bli: 

- B: Fem 

- P: Om du har fem fingrar på den handen, hur många har du på den andra 

handen? 
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- B: (håller upp alla sina fingrar och räknar) Fem 

- P: Hur mycket blir det tillsammans? 

- B: (håller sina fingrar framför sig och tittar på mig och funderar länge)  

- P: Man kan räkna? 

- P: Du har fem fingrar på den handen vad kommer efter fem? 

- B: Sex, sju (X stannar upp) 

- P: Vad kommer efter sju? 

- B: Åtta, nio, tio 

- P: Bra, tio fingrar har du. 

 

 

Att fem plus fem är tio. Det hade många barn kontroll över. Exempelvis kunde svaret 

bli:  

- B: tio 

- P: Hur vet man att det är tio? 

- B: Jo, för det är fem plus fem. 

- P: Fem plus fem hur tänker du då? 

- P: Fem vad är det?  

- B: En hel hand och två händer blir tio fingrar. 

 

 

Många av barnen använde sig av räkneorden tillsammans med ögonen eller fingrarna. 

Något barn höll upp sina fingrar för att förtydliga antalet i frågorna. Exempelvis kunde 

svaret bli: 

- B: Tio 

- P: Hur vet du att det är tio? 

- B: (håller upp sina fingrar framför sig och studera sina fingrar och samtidigt 

räknar med ögonen) 

- P: Hur vet du att det är tio? 

- B: Jo för att fem plus fem är tio 

- P: Precis det stämmer! 

 

 

Något barn kunde inte säga eller se antalet i frågorna. Utan behövde hjälp med att räkna 

sina fingrar. Exempelvis kunde svaren bli: 

- B: Fem 

- P: Fem har du på en hand? 

- P: Hur många fingrar har du på den andra handen? 

- B: Fem 

- P: Hur många blir det tillsammans? 

- B: (tittar på sina fingrar och räknar dem med sina ögon och samtidigt viftar på 

varje finger och säger räkneramsan) säger sedan Elva. 

- P: Blir det elva tillsammans? 

- B: Ja, det blir elva (håller båda händerna i luften och visar med fingrarna). 
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Några barn hade svårt att svara att de hade tio fingrar, utan svarade att de hade fem 

fingrar. Ställdes en följdfråga hur många de hade tillsammans så svarade de att de hade 

tio fingrar, för de visste att fem plus fem är tio. Våra funderingar om detta är om frågan 

var tillräckligt tydlig för barnen. Kanske frågan skulle ställas på ett annat sätt 

exempelvis hur många fingrar har du tillsammans på båda dina händer. Skulle svaren 

ha blivit annorlunda då? 

 

 

5.3.2 Hur många är ni i familjen? 

För att se ännu mer på barnens antalsuppfattning ställde vi följdfrågor på hur många de 

var i familjen och de fick berätta vilka det var i familjen. Här hade de flesta inga 

problem att svara och det gick snabbt. Exempelvis kunde svaret bli: 

- B: Fyra 

- P: Vilka är det? 

- B: Mamma, pappa och XXXXXX 

 

 

Vissa barn ville förtydliga svaren med att hålla upp sina fingrar. Exempelvis kunde 

svaret bli: 

- B: (håller upp fyra fingrar i luften och tittar på mig) 

- P: Hur mycket är det? 

- B: Fyra 

- P: Vilka är det? 

- B: XXXXXXX, XXXXX, XXXXX och jag 

 

 

Något barn tar fram sina fingrar och räknar ett finger i taget för varje familjemedlem. 

Exempelvis kunde svaret bli: 

- B: (tar fram sina fingrar och tar ett finger i taget och tyst räknar) säger: hur 

många fanns det innan XXXXX fanns.  

- P: Ja, du får räkna? 

- B: (räknar tyst sina fingrar igenom) säger att det fanns fem innan XXXXX fanns 

och samtidigt håller upp fem fingrar i luften. 

- P: Vilka var det?  

- B: XXXXX, jag, XXXXX, mamma och pappa 

 

 

Några barn räknade med hjälp av fingrarna. Vi påminde att de kunde använda papperet 

som stöd att ritade ett huvud för varje person i familjen. Något barn drog ett sträck på 

pappret för förmedla antalet.  

 

5.3.3 Hur många syskon har du? 

Här hade barnen inga problem att förmedla antalet syskon de hade. Exempelvis kunde 

svaret bli: 

- B: En 

- P: Vem är det? 

- B: XXX min stora syster 
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Ett barn ville samtidigt hålla fram ett finger för att förtydliga svaret. Exempelvis kunde 

svaret bli: 

- B: (håller upp ett finger i luften) 

- P: Hur många är det? 

- B: Ett 

- P: Vem är det? 

- B: XXXXX 

 

 

Några barn var tvungna att titta på sitt papper igen och pekräkna för att ge antalet, andra 

svarade snabbt utan problem.  

 

 

5.3.4 Hur många bokstäver har du i ditt namn? 

Här hade de flesta inga svårigheter att uppge hur många bokstäver som finns i deras 

namn. Vi valde även att fråga barnen vilka bokstäver de hade i namnet. Exempelvis 

kunde svaret bli: 

- B: (funderar en stund, tänker och räknar tyst) säger sedan fyra 

- P: Vilka är det? 

- B: XXXX 

- P: Precis det stämmer! 

 

 

Ett barn behövde hjälp med att räkna hur många bokstäver som fanns i namnet. Barnet 

valde att skriva ner sitt namn på pappret för att sedan räkna och säga sina bokstäver. 

Exempelvis kunde svaret bli: 

- B: Åtta 

- P: Vilka bokstäver har du i ditt namn? 

- B: X (säger en annan bokstav som finns i namnet) 

- P: Vilken bokstav börjar ditt namn med, (funderar och ser frågande ut) 

- P: Du kan skriva ditt namn på pappret? 

- B: (skriver sitt namn på pappret) 

- P: räkna får du se om det är åtta bokstäver och sedan kan vi säga vilka bokstäver 

du har i ditt namn? 

- B: åtta och det är XXXXXXXX 

 

 

Några barn funderade en stund, tänkte och räknade tyst, innan de sa antalet. Exempelvis 

kunde svaret bli: 

- B: (funderar en stund, tänker och räknar tyst) säger sedan fyra 

- P: Vilka är det? 

- B: XXXX 

 

 

Barnen svarade direkt antalet, någon svara rätt men ville kontrollräkna på sina fingrar.  Några 

var osäkra och vi fick påpeka att de kunde använda papperet som hjälp, de skrev då namnet 

och räknade på samma gång tyst. 
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5.3.5 Sammanfattning  

Utifrån intervjuerna återfinns en blandning av olika strategier för att förmedla sina svar. 

Under våra intervjuer ställde vi följfrågor, på så vis blev det mer som ett samtal. När vi 

har samtal med våra barn, när vi räknar eller håller på med en matematisk övning ger 

det goda förutsättningar för barnen att förstå vad antal innebär menar Andersson & 

Kowalski (2010). Många var snabba med sina svar och kände sig säkra med svaren. 

Sedan fanns de några som visade antalet med sina fingrar till svaren på frågorna. Några 

satt även och räknade på sina fingrar som hjälp och räknade tyst innan svaret kom. 

Sedan fanns det någon som räknade på sina fingrar men svarade fel. Barnen använder 

sig gärna av sina fingrar för att beskriva antal. Fingrarna är ett jättebra verktyg för 

barnen att visa antalet påpekar Olofsson (2012).  
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6. DISKUSSION 
I diskussionen lyfter vi fram och redovisar vilka olika resultat vi fått fram från våra 

observationer. Vi diskuterar våra metoder som använts för att få besvara 

frågeställningen i vårt arbete.  

 

 

6.1 Vilka strategier använder barn när de räknar? 

Vi har under våra observationer och undersökningar upptäckt att barnen använder sig av 

Gellman och Gallistels fem räkneprinciper. De flesta barnen använde sig av någon form 

av pekräkning. Genom denna undersökning har vi fått upp ögonen för hur barnen tar 

reda på antalet. Vi upptäckte att barnen använder sig av fingrarna, vidröring, 

förflyttning, ögon och huvudnickning när de räknar föremålen. Heiberg Solhem och Lie 

Reikerås (2004), nämner att antalet har en stor betydelse för vilka strategier barn 

använder sig av. När det är många föremål att ta reda på antal vill gärna barnen vidröra 

föremålen med fingrarna och gärna förflytta dem samtidigt som de räknar dem. Det vi 

har upptäckt är att barnen ser helheten av antal olika i olika situationer. När vi spelade 

”Lusen” såg barnen helheten av antalet upp till fyra utan några problem. Efter fyra bytte 

barnen strategi till att pekräkning, vidröra och räkna med ögonen de tomma hålen 

samtidigt som de började ramsräkna.  När vi gjorde övningarna med arbetsbladen såg 

barnen helheten upp till fyra-fem. Sedan börja barnen att ramsräkna tyst eller högt för 

sig själva samtidigt som de räknade med ögonen eller nickade för att ta reda på antalet. 

Under intervjun svarade barnen snabbt på de flesta frågorna men när frågan om hur 

många bokstäver det var i deras namn blev det svårare, barnen fick då ta hjälp av 

pappret för att på ett mer konkret sätt ta reda på antalet. De skrev sitt namn samtidigt 

som de ramsräknade. För att bekräfta sitt svar visade de gärna upp sina fingrar. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2004) påpekar vikten av att barn får möta 

varierande antal i olika situationer och sammanhang och att det synliggörs av oss 

pedagoger så att variationen uppmärksammas. 

 

 

6.2 Diskussion av resultatet 

I börjat av vårt arbete med undersökningarna hade vi många tankar runt metoder som vi 

sedan fick minimera. Den första känslan blev att vi inte skulle få tillräckligt med 

material till ett resultat. Tittar vi nu på resultatet var känslan obefogad. Vi fick 

tillräckligt med information från dessa tre undersökningarna.  

 

I våra undersökningar har vi kunnat se och upptäcka många olika saker. Tärningsspelet 

”Lusen” har vi kunnat sitta tillsammans med flera barn som har var givande på ett 

naturligt sätt. I dessa stunder har vi som Devold (2009) nämner låtit barnen få chansen 

att sätta sina egna ord utifrån sina erfarenheter när vi spelat spelet. Devold (2009) 

uppmanar oss pedagoger att skapa dessa stunder för barnen, det är då vi förstärker 

upplevelserna och de bevaras längre för barnen. Vid dessa tillfällen utvecklar barnen 

förståelse för tal, rum och form när vi pedagoger låter barnen få utforska och göra sina 

egna erfarenheter och tolkningar. Under våra undersökningar upptäckte vi att de 

matematiskt starka barnen både kunde stärka de svaga samtidigt som de kunde stjälpa 

dem. De starka barnen kunde hjälpa genom att förklara och visa hur kompisen skulle 

göra. Vi kunde se att barnen lärde sig av varandra. Det som kunde stjälpa barnen var att 
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de starka kunde ta över, så att inte de andra barnen hann tänka och få chansen att ge sitt 

svar. Detta blev negativt för de svaga barnen. Det gäller för oss pedagoger att skapa tid 

för alla, ”genom samtal med vuxna, kan den nya kunskapen bli ett nyttigt redskap i nya 

situationer” (Devold, 2009:4). Detta är viktigt att tänka på för oss pedagoger och att 

skapa samtal och uppmärksamma alla barnen genom att alla får chansen att få nya 

kunskaper efter sin takt. Vi tror att de yngre barnen kan lära sig räkna och förstå antal 

mycket tidigare. Vi kan använda aktiviteter som liknar arbetsbladet, vid spontana eller 

planerade situationer exempelvis samlingen. Vi skulle kunna använda oss av rockringar 

och placera ut olika antal föremål i varje rockring. Vår tolkning är att dessa övningar 

blir mera konkreta för de yngre barnen och att de lär sig tillsammans med andra. När det 

gäller praktisk matematik nämner Devold (2009) att det gäller för oss pedagoger att 

skapa naturliga situationer med matematiken. För det gäller att vi pedagoger tänker på 

att skapa matematiska aktiviteter, som bör förekomma i vardagen på olika platser och 

vid olika tidpunkter. Vår roll som blivande förskollärare är att ta ansvar för arbetet i 

barngruppen genomförs så att barnen “stimuleras och utmanas i sin matemat iska 

utveckling,”. Samtidigt ska arbetslaget enligt läroplanen “utmana barns nyfikenhet och 

begynnande förståelse för [...] matematik [...](Skolverket, 2010:11).  

 

 

6.2.1 Reflektion över vår undersökning 

Vårt val av examensarbete har varit mycket givande. Vi har upptäckt nya sidor hos både 

barnen och oss själva. Innan vår undersökning till examensarbetet trodde vi att barnen 

räknade på ett visst sätt. Exempelvis att de bara räknade genom att använda sig av 

fingrarna. Nu har vi sett att barnen även räknar med hjälp av ögonen, nickningar med 

huvudet samtidigt som de ramsräknade för att ta reda på antalet. Vi trodde att det bara 

fanns en strategi men det visades sig att det kunde vara på många fler. Vi har även fått 

upp ögonen för hur viktiga observationer är och att det är en bra metod för att upptäcka 

barnens olika strategier (Patel & Davidsson, 2003). Utifrån vår undersökning har vi fått 

en möjlighet att återkoppla det vi upptäckt i våra observationer och i litteratur för att se 

om det fungerar i praktiken. Vi har fått en ökad förståelse från litteraturen och en 

bekräftelse till nya kunskaper. Litteraturen vi har lästs har varit intressant, spännande 

och har väckt ett stort intresse för att se om det stämmer mot verkligheten. 

 

 

6.2.2 Varför blev det som det blev? 

Varför det blev som det blev med vår undersökning var att barnen tyckte det var roligt 

och intressant att vara med på våra övningar. Vi hade på ett lekfullt sätt arrangerat 

undersökningarna och visade att matematik kan vara lustfyllt. Olsson (2013) nämner att 

matematik ska vara rolig och kul för ”om barnen får en bra grund i matematiken, blir 

matte kul och en känsla som räcker livet ur” (Olsson, 2013-04-13). Det som Olsson 

nämner tycker vi stämmer. Vi pedagoger måste tänka på att det är vårt förhållningssätt 

till matematiken som avgör om barnen kommer att tycka att det är roligt eller inte med 

matematik.  
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6.3 Metoddiskussion 

Våra undersökningar har varit genomtänkta och strukturerade för att ge svar på våra 

frågeställningar. Utformningen på undersökningarna gav oss möjlighet att se hur barnen 

använde Gelman och Gallistels (1978) principer. De resultat vi fick kunde återkopplas 

till vårt syfte och våra frågeställningar, vi kunde även sammankoppla det med den 

teoretiska bakgrunden vi har tagit till oss. 

 

Undersökningarna i vårt examensarbete består av att observera vilka strategier barnen 

använde för att förmedla antalet till oss pedagoger. De metoder vi valde att arbete med 

var att spela ”Lusen”, arbeta utifrån tre arbetsblad och göra en intervju. I vår 

undersökning med spelet ”Lusen” upptäckte vi att de matematiskt starka barnen både 

kunde stärka de svaga/osäkra samtidigt som de kunde stjälpa dem. Hade resultatet blivit 

annorlunda om vi hade delat in barnen i grupper efter kunskapsnivå. När barnen 

arbetade med arbetsbladen fick vi aldrig några frågor utan de förstod direkt vad de 

skulle göra, arbetsbladen var en tydlig övning. Under intervjuerna märkte vi att några 

barn inte förstod frågan: Hur många fingrar har du? Några barn hade svårt att svara att 

de hade tio fingrar, utan svarade att de hade fem fingrar. När vi ställde en följdfråga hur 

många de hade tillsammans så svarade de flesta att de hade tio fingrar. Här kunde vi ha 

varit mera tydliga och frågat hur många fingrar har du på båda dina händer, kanske 

svaren blivit annorlunda. När vi gjorde våra intervjuer med barnen var det till stor hjälp 

att ha läst metodböckerna skrivna av Patel och Davidsson (2003) och Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2003). Det har varit viktigt vid intervjuerna att miljön har varit 

en lugn och trygg plats, för då har barnen kunnat koncentrera sig på det som sägs och 

görs. Att vi pedagoger var kända personer för barnen gjorde att barnen kände sig trygga 

inför oss. Under intervjun hade vi Patel och Davidsson (2003), Doverborg och Pramling 

Samuelssons (2003) metoder som stöd för att intervjun skulle bli mer som ett samtal än 

som ett förhör. Valet att använda oss av bekvämlighetsurval på respektive arbetsplats 

såg vi som positivt. Vi som observatörer var kända för barnen och de kunde vara sig 

själva och slappna av under undersökningarna. Att använda oss av flera olika övningar 

gjorde att barnen tyckte det var roligt, intressant och alla var positivt inställda till att 

medverka. Alla barnen som var tillfrågade var med under alla övningarna, vi hade inget 

bortfall. 

 

 

 6.4 Vad innebär resultat för läraryrket och undervisningen i skolan? 
Vi måste uppmärksamma och lyfta och synliggöra för andra pedagoger att vi är viktiga 

för barnens matematiska utveckling, det är vår uppgift och vårt ansvar att så tidigt som 

möjligt påbörja den matematiska resan. För att skapa bra förutsättningar för lärande är 

det viktigt för oss pedagoger att bli medvetna om vad vi vill att barnen ska lära sig. Vi 

pedagoger måste få en ökad förståelse för och kunskap kring Gelman och Gallistel 

(1978) fem olika principer.  

 

    

6.5 Fortsatt forskning/Område som skulle vara intressant att gå vidare med. 
Förslag på fortsatt forskning är att ta reda på om barnens miljö påverkar barnens 

kunskaper i matematik. Vi vet vad de får av oss på förskolan/förskoleklass men vad får 
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de för input hemma? De barn som har det lätt att förstå matematik hur ser deras 

matematiska miljö ut? Kontra de som har det svårt? Eller spelar det ingen roll? 
 

Intressanta frågor är:  
- Vad har vårdnadshavarna för utbildning?  
- Vad har vårdnadshavarna för relation till matematiken och dess begrepp?  
- Pratar vårdnadshavarna matematik med barnen?  
- Hur pratar de? Positivt/negativt?  
- Har barnen äldre syskon som ger dem möjlighet att möta matematik tidigare än 

sina jämnåriga utan äldre syskon?  
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 

 

Samtyckesblankett    

  

Hej!      

Vi heter Marina Malm och Catharina Palm som är blivande förskollärare, som läser 

sista terminen på lärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Växjö. Under 

våren/sommaren 2013 skall vi skriva examensarbete som kommer att behandla barns 

tankar kring matematik, främst antalsuppfattning. Vårt övergripande syftet är att 

beskriva hur barn i förskolan/förskoleklass utvecklar matematisk förståelse. Genom 

detta hoppas vi att studien ökar förståelse för barns matematiska lärande.  

 

Metod: 

Undersökningen kommer att bestå av att observationer som dokumenteras med hjälp av 

anteckningar, film och/eller ljudinspelning av olika matematiska sekvenser. När Ni 

föräldrar/målsmän gett ert samtycke kan ni vid önskemål få ta del av materialet. Viktigt 

är att understryka att fokus i undersökningen inte ligger på individerna utan på hur barn 

utvecklar matematisk förståelse, främst antalsuppfattning. 

De medverkandes namn kommer inte att användas och det kommer inte att vara möjligt 

att identifiera några enskilda personer eller förskola/skola. Alla som medverkar kommer 

att behandlas konfidentiellt och under tystnadsplikt i enlighet med Personuppgiftslagen 

(1998:204)107. Insamlat material kommer endast att användas inom studien. Därefter 

kommer jag att radera allt material.  

 

Medverkan i undersökningen är frivillig. Nedan väljer ni graden av medverkan. 

 

 

- Ja, mitt barn ____________ får delta i observationer, film och ljudinspelning av 

matematiska sekvenser.  

 

 

- Nej, mitt barn ___________ får inte delta i observationer, film och ljudinspelning av 

matematiska sekvenser.  

 

 

 

Målmans underskrift  

 
 

Har ni några frågor kontakta oss.  

 
Marina: XXXX-XXXXXX                    

Catharina: XXXX-XXXXXX 

 

Tack på förhand         

Med vänlig hälsning Marina och Catharina 
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