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SAMMANFATTNING  

I detta examensarbete har vi kartlagt förskollärares inställning till matematik. Hur 

förskollärare arbetar med Gelman och Gallistels fem principer i matematik, samt hur 

medvetna de är om principerna. Tidigare forskning pekar på vikten av att barn får förståelse 

för Gelman och Gallistels fem principer, för att utveckla en grundläggande matematisk 

förståelse. I vår studie visar vi på hur man kan arbeta med principerna på förskolan. Vi har 

använt oss av kvalitativa intervjuer, där vi har intervjuat fem kommunalt anställda 

förskollärare. Vi har inspirerats av hermeneutiken som metod. Vår analys av resultatet visar 

att förskollärarnas inställning till matematik inte är genomgående positiv, men några 

förskollärare har genom fortbildning förändrat sin inställning och syn på matematik. Alla 

förskollärare arbetar på något sätt med de fem principerna, någon medvetet men de flesta 

omedvetet. Om personalen på förskolan arbetar mer medvetet med principerna stärker detta 

sannolikt barnens grundläggande matematiska kunskaper och leder till ökad matematisk 

förståelse och färdighet.  

 

Nyckelord: förskola, förskollärare, Gelman och Gallistels fem principer, inställning, 

matematik 
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1. INLEDNING  

I detta kapitel redovisar vi för vår bakgrund till studien, samt vilket syfte och frågeställningar 

vi arbetar utefter. 

1.1.  BAKGRUND 

Sverige deltar som ett EU/OECD land i TIMSS (Trends in International Mathematics and 

Science Study) för att få en övergripande syn på hur det svenska skolsystemet fungerar i 

relation till de andra länderna som deltar, samt hur undervisningen ser ut i matematik och 

naturvetenskap. Genom TIMSS kan man även följa en progression både inom Sverige och 

mellan de andra EU/OECD länderna. Enligt TIMSS 2007 ligger nivån vad det gäller 

naturvetenskap på genomsnittet för de svenska grundskoleeleverna i årskurs 4 och årskurs 8. 

Medan vad det gäller nivån för matematik ligger svenska elever under genomsnittet både i 

årskurs 4 och årskurs 8 (Skolverket, 2011a).   

Enligt PISA (Programme for International Student Assessment) 2009 har elevers kunskaper i 

matematik försämrats sedan början av årtusendet. 22 % av 15-åringarna i Sverige har 

bristande kunskaper i matematik, vilket leder till att de kan få vissa problem i samhällslivet. 

Det innebär att var femte 15-åring saknar grundläggande matematiska kunskaper (Skolverket, 

2011c). Året dessförinnan fick Skolverket i uppdrag av Regeringskansliet (2010) att ge 

förslag på förtydliganden samt komplettering av vissa mål, vad det gäller läroplanen för 

förskolan. Som skäl för uppdraget, när det gäller matematik, angavs:  

Det samhälle dagens barn växer upp i ställer högre krav än tidigare på matematisk förståelse och 

matematiska färdigheter för att kunna hantera vardagen. Kunskaper i matematik ger bl.a. 

förutsättningar att fatta välgrundade beslut i vardagslivets många valsituationer. Matematiken är 

ett av våra viktigaste hjälpmedel i praktiska tillämpningar som ger basen för att räkna (...)Det är 

just kopplingen mellan det användbara och undersökande och mellan det konkreta och det 

abstrakta som kännetecknar matematiken (Regeringskansliet, 2010, s.12). 

Citatet visar på att dagens samhälle har förändrats, kraven på matematik har blivit högre. För 

att dagens barn ska klara av dessa krav, krävs det en bra start på matematiken redan från 

förskolan. En förutsättning för detta menar vi är att förskollärarna inte ser matematik som 

överflödiga kunskaper, utan som nödvändiga. 
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Regeringskansliet (2010) anser att för att barns matematik ska kunna utvecklas på ett lek- och 

lustfyllt sätt, måste detta uppmärksammas utifrån barnens perspektiv. Barn utvecklas i 

matematik genom ett socialt samspel och deras tankar om matematik utmanas i samspel med 

personalen på förskolan. Vidare betonar Regeringskansliet hur viktig personalens roll är, vad 

det gäller barns lärande och framtida utveckling. 

Högskolan i Halmstad (2011) erbjuder studenter att läsa en kurs i matematik som heter 

matematik och matematikdidaktik, MA2044. Kursen beskriver hur viktigt det är att barnen får 

med sig grunderna i matematik, innan de bygger vidare inom det matematiska området. Dock 

diskuteras inte hur förskollärare arbetar för att utveckla kunskapen och förståelsen redan på 

förskolan. En av uppgifterna som ingår i ovanstående beskrivna kurs handlar om att göra en 

screening i en årskurs ett. Screeningen handlar om Gelman och Gallistels fem grundläggande 

principer i matematik. Trots att eleverna, där vi genomförde vår screening, gick i slutet av 

årskurs ett saknade flertalet av eleverna en eller flera grundläggande bitar. Detta tog vi med 

oss som vår förförståelse och funderade på varför majoriteten av eleverna saknar grunderna. 

Vi började fundera på hur man arbetar med dessa principer i förskolan, då förskolans uppdrag 

är att ge ett livslångt lärande. Men även vad förskollärare har för inställning till matematik. 

Våra funderingar bidrog således till vårt syfte med denna uppsats. 

1.2.  SYFTE  

Syftet med detta examensarbete är att med intervjuer kartlägga förskollärares 

inställning till matematik, samt hur de arbetar med Gelman och Gallistels fem 

principer i matematik på förskolan, för att ge barnen en förutsättning för förståelse 

när det gäller den grundläggande matematiken.  

1.3.  FRÅGESTÄLLNING  

Vad har förskollärare för inställning till matematik? 

Hur arbetar förskollärare med Gelman och Gallistels fem principer i förskolan? 

Hur medvetna är förskollärare om de fem principerna? 
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2. TEORETISK GENOMGÅNG  

I detta avsnitt redogör vi för vår teoretiska utgångspunkt, samt teoribegrepp som är centrala 

för vår studie. 

2.1. SOCIOKULTURELLT PERSPEKTIV  

Vi har i denna uppsats inspirerats av det sociokulturella perspektivet som Lev S Vygotskij är 

en grundläggande inspirationskälla till. Det sociokulturella synsättet har inspirerats av 

Vygotskij som har sitt ursprung i konstruktivismen som Piaget förespråkar (Säljö, 2000). 

Huvudtesen i det sociokulturella perspektivet är:  

Betydelsen av kulturen och den sociala interaktionen för människans intellektuella, emotionella 

och övriga utveckling (Williams, 2001, s.35). 

Vi ser den sociala interaktionen som en förutsättning för att barnen ska ta till sig samt förstå 

matematik och dess innebörd. Detta är även något som Löwing (2008) och McIntosh (2010) 

poängterar. Barn som vistas i förskolan har tillgång till både kamrater och vuxna, som kan 

stimulera och bidra till deras utveckling. Lärandet i förskolan ska ske på ett lek- och lustfyllt 

sätt (Skolverket, 2011b). Vi anser att om ovanstående krav ska uppfyllas krävs det att lärare 

medvetet arbetar efter ett sociokulturellt synsätt.  

Lärandet sker enligt Williams (2001) genom samspel i ett sociokulturellt perspektiv. Den 

bästa förutsättningen för barnens utveckling är att de handleds av vuxna eller mer kunniga 

kamrater. Författaren fortsätter med att barn kan skapa en bra förutsättning att öka sitt 

kunnande genom att samarbeta. Pedagogens roll är att vägleda och stötta barnen. Säljö (2000) 

menar att människan genom kommunikation blir delaktig i kunskaper och färdigheter. Genom 

att barn lyssnar på hur andra människor framställer världen och vad de pratar om, blir de 

medvetna om vad som är värdefullt och intressant att lägga märke till. På detta sätt förs barn 

in i kommunikativa och interaktiva processer som redan pågår och i dessa processer finns 

förhållningssätt och perspektiv på omvärlden redan inbyggda. 

Säljö (2000) konstaterar att en påverkande tanke i Vygotskijs teori är att människor alltid 

befinner sig under förändring och utveckling. Människan har inte enligt Säljö sin kunskap 

lagrad i ett förråd i ett sociokulturellt perspektiv, utan kunskap är något som man använder i 

vardagen i sitt handlande. I samspel med andra människor har vi alltid möjlighet att ta till oss 
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kunskap från andra medmänniskor (Säljö, 2000). Han fortsätter med att i ett sociokulturellt 

lärandeperspektiv är det viktigt att pedagogen lägger utvecklingsribban på en lagom 

utmanande nivå för varje barn. Enligt Williams (2001) kallar Vygotskij detta för den 

proximala utvecklingszonen. Ahlberg (1992) menar att den teori som Vygotskij har är att barn 

som ska ta sig an ny kunskap har bäst förutsättningar om barnet befinner sig inom den 

proximala utvecklingszonen. Arbete i små grupper där diskussion mellan barn förekommer 

får också, enligt henne, stöd av Vygotskijs teori. Vygotskij menar enligt Ahlberg att 

människan är av naturen en socialt tänkande individ. 

Pedagogens uppgift enligt Säljö (2000) är att förmå barnen att vilja utvecklas samtidigt som 

det är viktigt att utmaningen inte blir för stor mot var barnen befinner sig i nuläget. Blir 

utvecklingszonen för stor, kommer barnen inte att kunna ta till sig vare sig kunskap eller 

förståelse på samma sätt som om utmaningen hade varit mindre. Finns det en förbindelse 

mellan uppnådd kompetens och utvecklingszonen kommer den framtida kompetensen att öka 

hos människan. Säljö (2000) och Williams (2001) tar båda upp att det i ett sociokulturellt 

perspektiv är utvecklande att barn får lösa uppgifter i dialog med andra. Genom att barnen får 

interagera och förklara hur de tänkt för varandra, kommer de fram till en lösning. I en sådan 

dialog menar Säljö (2000) att alla kommer lärande ur, de har fått lära sig diskutera, jämföra 

och argumentera för sitt tänkande. När barn utsätts för ett sådant lärandeperspektiv får de både 

sam-tala och sam-lyssna och på så vis dela med sig av varandras analyser, resultat samt 

slutsatser. Genom att barnen kommunicerar med varandra menar Vygotskij att de blir 

delaktiga i kunskaper och färdigheter som sker runtomkring dem (Säljö 2000).  



9 

 

2.2. CENTRALA TEORIBEGREPP 

I detta avsnitt redogör vi för Gelman och Gallistels fem principer. Vi har även tydliggjort vår 

tolkning med ett eget exempel per princip.  

2.2.1. ETT – TILL – ETT - PRINCIPEN 

Ett – till – ett - principen innebär att barnet parar samman föremål från två olika grupper, för 

att se vilken grupp som till exempel innehåller flest, färst eller om det är lika många. Det kan 

även innebära att man parar ihop ett föremål med en person (Gelman & Gallistel, 1978). Ett 

exempel kan vara att barnet har två skålar framför sig. I en skål ligger det fem kvadratiska 

klossar och i den andra ligger det sex cirkulära klossar. Barnet tar en kvadratisk kloss och en 

cirkulär kloss och bildar ett par och fortsätter tills klossarna tar slut eller en skål blir tom. Har 

barnet förståelse för ett – till – ett – principen, vet barnet om det är lika antal eller inte i de 

båda skålarna (Gelman & Gallistel, 1978). 

2.2.2. ABSTRAKTIONSPRINCIPEN 

Abstraktionsprincipen innebär att barnet har förståelse för att föremål som ingår i en mängd 

kan räknas oavsett hur föremålen ser ut (Gelman & Gallistel, 1978). Ett exempel kan vara att 

det i en väl avgränsad mängd finns fyra föremål, en bil, en traktor, en buss och ett tåg. Har 

barnet förståelse för abstraktionsprincipen vet barnet att föremålen går att räkna, trots att de 

ser olika ut (Gelman & Gallistel, 1978). 

2.2.3. PRINCIPEN OM GODTYCKLIG ORDNING 

Principen om godtycklig ordning innebär att barnet vet att oavsett vilket föremål man börjar 

räkna på i en väl avgränsad mängd, är antalet detsamma (Gelman & Gallistel, 1978). Ett 

exempel kan vara att barnet har tio russin framför sig på bordet. Barnet får räkna dem och 

kommer fram till att det är tio stycken. Om du därefter frågar barnet – Hur många russin är det 

om du börjar räkna på ett annat istället? Har barnet förståelse för principen om godtycklig 

ordning, behöver inte barnet räkna om russinen utan vet att antalet är detsamma oavsett var i 

mängden man börjar räkna. De barn som ännu inte kan räkna, kan ändå ha en förståelse för 

principen om godtycklig ordning, genom att de kan konstatera att mängden är densamma 

oavsett var man börjar någonstans (Gelman & Gallistel, 1978). 
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2.2.4. PRINCIPEN OM TALENS STABILA ORDNING 

Principen om talens stabila ordning innebär att barnet har förståelse för talraden när barnet 

räknar ett antal föremål (Gelman & Gallistel, 1978). Ett exempel kan vara att det i hallen finns 

fem stycken väskor. Barnet räknar ett på den första väskan, två på den andra och så vidare. 

Barnet som parar ihop räkneordet med föremålet och gör samma räkning varje gång, har på så 

vis förståelse för principen om talens stabila ordning (Gelman & Gallistel, 1978). 

2.2.5. ANTALSPRINCIPEN/KARDINALTALSPRINCIPEN 

Antalsprincipen/ kardinaltalsprincipen innebär att barnet har förståelse för att det sistnämnda 

räkneordet anger hur många föremål det finns i en given mängd (Gelman & Gallistel, 1978). 

Det kan till exempel innebära att barnet räknar antalet prickar på en tärning, 1, 2, 3, 4 och vet 

på frågan – Vad visar tärningen? att svaret är fyra, utan att behöva räkna om igen. Kan barnet 

detta har barnet en förståelse för antalsprincipen/kardinaltalprincipen (Gelman & Gallistel, 

1978).  
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3. LITTERATURGENOMGÅNG 

I detta kapitel redovisar vi vad läroplanen samt vad tidigare forskning säger, inom det aktuella 

området.  

3.1. DETTA SÄGER LÄROPLANEN FÖR FÖRSKOLAN –  LPFÖ98/10 

Förskolan fick för första gången en läroplan år 1998, Läroplanen för förskolan, Lpfö 98. 

Läroplanen har enligt Emanuelsson (2006) uppkommit från det vi tidigare kallade lekskola 

och daghem. Året 2010 utkom en reviderad upplaga med förtydliganden samt enstaka tillägg 

(Skolverket, 2011b). Några av anledningarna till en reviderad läroplan är bland annat att 

förskolan har i det pedagogiska uppdraget fått en allt större innebörd det senaste decenniet 

(Regeringskansliet, 2010). Förskolans förmåga har inte utnyttjats fullt ut när det gäller att 

stimulera barnens naturliga lust att lära. Förskolan bör i högre utsträckning, utifrån det 

enskilda barnets intressen, behov, erfarenheter och förutsättningar, tidigt ge pedagogisk 

uppmuntran för barnens matematiska utveckling. Ett mer engagerat arbete från pedagogerna 

medför att barnen är bättre förberedda för deras kommande skolgång samt livslånga lärande 

(Regeringskansliet, 2010).    

I läroplanen för förskolan står det att förskolans uppdrag är att ge barnen förutsättningar för 

ett livslångt lärande. Barnens vistelse i förskolan skall vara lärorik samtidigt som den ska vara 

lek- och lustfylld och ge trygghet (Skolverket, 2011b).  

Vi har valt ut de delar i läroplanen som handlar om matematik, eftersom vårt syfte med detta 

arbete är just matematik.   

Förskolan ska 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 

 

 utvecklar sin förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika 

lösningar av egna och andras problemställningar 

 utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska 

               begrepp och samband mellan begrepp 

 

 utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang 

(Skolverket, 2011b. s.10) 
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3.2. ALLMÄNT OM MATEMATIK  

Världen är enligt Butterworth (2000) full med matematik, mycket mer än vad vi själva tror. 

Författaren beskriver hur mycket matematik man möter bara genom att läsa tidningen eller all 

matematik man möter på vägen till förskolan/skolan/jobbet. Butterworth bedömer att man 

bearbetar 1 000 matematiska uppgifter i timmen, 16 000 per dygn och närmare 6 000 000 om 

året. Han påpekar med detta tydligt att matematik inte bara är ett ämne utan att det finns runt 

omkring oss i vår vardag. 

3.3. BARNS FÖRSTA MÖTE MED MATEMATIKEN 

Barns förmåga att kunna räkna och lösa matematiska problem grundläggs inte i skolan, 

förskolan eller i hemmet (Ahlberg, 1995). Inträdet i matematikens värld startar enligt henne 

samt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) redan vid födseln eller i tidig ålder. Den 

matematiska processen byggs däremot upp i samspel med andra. Doverborg och Pramling 

Samuelsson fortsätter med att barngruppen ska ses som en viktig del i lärandet, då barns 

lärande förutsätter kommunikation och samspel med andra barn och vuxna. Doverborg 

(2006a) tar upp att genom att pedagogerna är medvetna om och ger barnen möjlighet att 

använda matematik i meningsfulla sammanhang, utmanas barnens matematiktänkande. 

Överallt i vår omgivning finns det matematik. Men det räcker inte att barnen lever i en 

matematikmiljö utan de måste, i samspel med andra barn och vuxna, förstå och reflektera över 

den. 

Erövrandet av matematikens värld är en ständigt pågående interaktion mellan lyhörda pedagoger 

och barn som är intresserade eller som blir intresserade när de väl upptäcker den (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2007, s.3). 

Ahlberg (1992) menar att om elever tidigt i livet, gärna redan innan skolstarten, ges möjlighet 

att prata matematik har de stor möjlighet att utveckla och vidga sin matematiska förståelse. 

Ahlberg (2000), Doverborg och Pramling Samuelsson (2000), Emanuelsson (2006) samt 

Johansson och Wirth (2007) är alla av åsikten att barnens första möte med matematiken är av 

stor betydelse då det i framtiden påverkar deras möjlighet att lära sig matematik, samt deras 

förhållningssätt till ämnet. Det är därför viktigt att de får en så bra grund som möjligt att stå 

på, redan i förskoleåldern. Doverborg (2006a) menar på att det är förskolans uppgift att hjälpa 

barn att få förutsättningar till att uppnå det. Johansson och Wirth (2007) beskriver den 

grundläggande matematikkunskapen som ett ”mattetorn”. Har barnen en stabil grund att 
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bygga på uppstår det sällan kunskapsluckor högre upp i åldern, varvid det är högst sannolikt 

att matematiken uppfattas som intressant och överskådlig. Om barnen inte lyckats skapa 

begreppsförståelse och har kunskapsluckor i de grundläggande matematikkunskaperna erfars 

matematiken som krånglig, ointressant och utan mening. Löwing (2008) anser att det är av 

stor vikt att förskollärarna undersöker vad barnen kan och försöker kompensera det som 

barnen inte tidigare fått med sig. Barn som saknar grunden kommer med stor sannolikhet att 

halka efter i skolans matematikundervisning, samtidigt som lusten för ämnet försvinner. 

Ahlberg (2000) betonar att det redan i tidig ålder är ett stort spann vad det gäller barns 

kunnighet i matematik. Olika undersökningar har enligt Johansson och Wirth (2007) visat att 

det finns brister i barnens prestationer i matematik. Problemen kan bero på att eleverna saknar 

delar i den grundläggande förståelsen av matematiska tankar och begrepp.  Ahlberg (2000), 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007), Johansson och Wirth (2007) samt Olsson (2000) 

är av samma åsikt att det är förskollärarens uppgift att utgå från barnens tidigare erfarenheter 

och intressen samt ge dem nya upplevelser som leder till att de utvecklar nyfikenhet och lust 

att lära. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) anser även att det är avgörande för 

förskolans framtid, när det gäller det livslånga lärandet, att de ger alla barn en utmaning när 

det gäller matematik och det måste ske på barnets villkor. 

3.4. GELMAN OCH GALLISTELS FEM PRINCIPER 

Butterworth (2000), Doverborg och Pramling Samuelsson (2007), Löwing (2008) samt 

McIntosh (2010) är alla av åsikten att människan föds med en förmåga att kunna förstå 

grunderna i matematik, att utveckla förmågan att förstå antal och att göra noggranna 

jämförelser. Butterworth (2000) åsyftar dock inte till att vi vid födseln kan räkna ett, två, tre 

och så vidare utan att den grundläggande matematiska förmågan finns lagrad i hjärnan. För att 

utveckla den medfödda matematiska förmågan menar Löwing (2008) samt McIntosh (2010) 

att det krävs social interaktion och erfarenhet. Gelman och Gallistel (1978) är av åsikten att 

alla de fem principerna är nedärvda, men poängterar att det krävs en social interaktion, för att 

utveckla dem. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) samt Löwing (2008) skriver att 

ett- till- ett - principen, abstraktionsprincipen samt principen om godtycklig ordning är de tre 

principer som barnet kan ha förståelse för utan att ha förståelse för räkneorden. Vidare menar 

de även att de tre första principerna inte har någon inbördesordning och det har ingen 

betydelse i vilken ordning barnet upptäcker dem. Principerna talets stabila ordning och 
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antalsprincipen/ kardinaltalsprincipen är enligt författarna sammankopplade med 

räkneramsan. Alla de fem principerna kräver enligt Gelman och Gallistel (1978) att man 

vistas i en social miljö för att kunna utveckla dem. Det är extra viktigt för de två sistnämnda 

menar författarna. 

Emanuelsson (2006) anser att den mest grundläggande kvantifieringen är att kunna räkna 

föremål och uppfatta antal. Butterworth (2000) menar att i en väl fungerande miljö kan ett- 

till- ett- principen utvecklas under barnets andra levnadsår. Han menar att man kan få syn på 

det till exempel när ett litet barn delar ut godis till barnets närstående. Ger barnet en godisbit 

till varje person så har barnet redan då förståelse för principen. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000) är av samma åsikt och anser att förståelse för ett – till – ett – principen kan 

visas genom att barnen, till exempel med hjälp av sina fingrar, visar hur många fruktbitar de 

vill ha. Butterworth (2000) poängterar tydligt att barnet kan vara förtrogen med principen utan 

att kunna räkna. Emanuelsson (2006) skriver att ”förr i tiden” när bonden släppte ut boskapen 

på sommarbete så lade han en sten i fickan för varje kreatur han släppte ut. När djuren sedan 

skulle räknas in jämfördes de med antalet stenar i fickan. Bonden använde sig av det som 

Gelman och Gallistel senare kom att uppkalla ett- till – ett - principen. Gelman och Gallistel 

(1978) menar att förståelsen för principen om godtycklig ordning, att det är lika mängd 

oavsett var man börjar räkna, bör barnet också tillägna sig ganska tidigt. När barnet även 

tillägnat sig den principen har de enligt dem en bra matematisk grund att stå på. 

Små barn uppfattar ofta enligt Gelman och Gallistel (1978) samt Olsson (2000) att saker som 

ligger tätt ihop är färre än då de ligger utspridda på en längre sträcka, trots att antalet är lika. 

Detta menar författarna beror på att barnen tittar på vilken rad som är längst. För att kunna 

hjälpa barnet med att upptäcka att antalet är detsamma, kan man enligt dem använda sig av ett 

– till – ett – principen, genom att para ihop och se att det är lika många. Gelman och Gallistel 

(1978) har genom sin forskning upptäckt att många föräldrar, när de hör att barnen tror att de 

utspridda föremålen är flest, blir väldigt förvånade och säger att det inte gäller deras barn. De 

har mött föräldrar som i efterhand har berättat att de gått hem och testat sina barn och 

uppmärksammat att deras barn faktiskt upplevde detta som svårt.    

När barn är i tre till fyra års ålder anser Butterworth (2000) att de som befinner sig i en 

gynnsam miljö har möjlighet att utveckla förståelsen för antalsprincipen/kardinaltalsprincipen. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) har samma erfarenhet som Butterworth. Även de 

poängterar betydelsen av att vara i en miljö där det finns medvetna föräldrar, pedagoger eller 
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andra vuxna. Barnet behöver dock inte enligt Butterworth (2000) vara medveten om att sista 

räkneordet är den totala mängdens numerositet. Det kan till och med vara så att barnet härmar 

de vuxnas sätt att säga. När vi tränar och undersöker ifall barnet har förstått 

antalsprincipen/kardinaltalsprincipen menar författaren att barnet lätt kan tro att de räknat fel 

när en vuxen ber dem upprepa det räknade antalet. Butterworth uppmanar till försiktighet och 

fingertoppskänsla så att barnets självförtroende inte elimineras. 

Löwing (2008) har i sin forskning upptäckt att många barn inte växer upp i en miljö där det 

pratas matematik och på så vis inte får möjlighet att utveckla grunderna i matematik i ett tidigt 

stadium i livet. Många barn, kommer enligt henne, till förskoleklassen utan att ha förståelse 

för principerna som är nödvändiga för att bygga upp en primär taluppfattning. 

Sterner och Johansson (2006) anser att det är av stor vikt att personalen inom förskolan sätter 

upp medvetna mål, synliggör vardagsmatematiken och ger barnen möjligheter att diskutera 

och reflektera över matematiska fenomen på ett lek- och lustfyllt sätt. Williams (2001) menar 

att det är av stor betydelse att förskollärare ger inspiration till barns samarbete, för att de ska 

få möjlighet till att se vikten av andras idéer, kunna rättfärdiga sina åsikter samt ompröva sina 

egna åsikter. Det gör enligt Sterner och Johansson (2006) att barnen får utmaningar, samtidigt 

som en utveckling sker till att förstå de fem principerna som Gelman och Gallistel beskriver 

som oerhört viktiga att förstå för att kunna tillägna sig mer avancerad matematik.   

3.5. FÖRSKOLLÄRARNA OCH MATEMATIK 

Emanuelsson (2006) skriver om att en hel del människor har dåliga erfarenheter av 

matematik. Men det finns även de som är nyfikna eller rent utav älskar matematik. Om en 

pedagog har negativa inställningar eller erfarenheter av matematiken, påverkar det i sin tur 

barnens inställning till ämnet. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) anser att 

pedagogernas uppfattning och inställning till vad matematik är, speglar av sig i hur de sedan 

arbetar med matematiken på förskolan. Williams (2001) menar genom att barn lär av 

varandra, att det inte innefattar uteblivande av vuxna. Hon fortsätter med att det inte går att 

ersätta förskollärarens didaktiska erfarenheter, samt deras förmåga att introducera nya 

kunskaper. För att barnen i förskolan ska ha möjlighet att lära av varandra och samarbeta 

behövs det förutsättningar för detta, vilket de vuxna kan ge. Williams (2001) anser att 

pedagogernas egna förhållningssätt till hur barn lär av varandra är av stor vikt för att 

frambringa utgångspunkter för barns samlärande. Sterner och Johansson (2006) fortsätter med 
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att för att kunna utmana barnen och synliggöra matematiken i vardagen, är det av stor 

betydelse att pedagogerna är kunniga i sitt ämne och ser positivt på det.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) betonar hur viktigt det är att lärandet sker på 

barnets villkor. Skolverket (2011b) poängterar hur viktigt det är att lärandet utgår från barnens 

förutsättningar. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) menar att många pedagoger i 

förskolan inte har kunskap om hur barn i yngre år tar sig an matematik och hur de erövrar den 

grundläggande matematiken. Författarna fortsätter med att för att pedagogen ska ge barnet en 

resa i det livslånga lärandet är det viktigt att pedagogen ser matematiken i vardagen. Att det 

inte bara är ett ämne som barnet kommer att möta i skolan utan att det finns omkring oss vart 

vi än går. Doverborg (2006a) anser att det är förskolans verksamhet som är utgångspunkt för 

lärandet och möjligheten till att lära matematik, inte att det ska vara lärarstyrda aktiviteter. 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000) poängterar att i förskolan ska inte barnen utsättas 

för formellt räknande, det handlar mer om att skapa situationer samt ta tillvara på barnens 

frågeställningar och bygga utifrån det. I Skolverket (2011b) står det att lärandet ska vara lek- 

och lustfyllt och bygga på barns villkor.  

Ahlberg (2000) menar att det finns pedagoger som tycker att de inte behöver planera in 

matematiktillfällen, utan det kommer in matematiska begrepp naturligt till exempel när 

barnen spelar spel eller dukar till måltid. En svårighet med detta anser författaren kan vara att 

det ofta är barn med goda kunskaper och intresse som är delaktiga och lär sig, medan andra 

barn som visar mindre intresse för aktiviteten lätt glöms bort. Detta menar hon, leder till att 

det är svårt att nå fram till alla barn. Doverborg (2006b) skriver att många pedagoger tar för 

givet att barnen förstår matematiken, eftersom de räknar tillsammans med barnen, till exempel 

vid samling eller måltid, vilket Ahlberg (2000) inte håller med om.  

3.6. KÄNDA SVÅRIGHETER OCH MISSUPPFATTNINGAR 

I rollen som förskollärare krävs det enligt Ahlberg (2000) att man har en vid oförutfattad syn, 

där man ser varje barn som en enskild individ full med förutsättningar att lära. Ahlberg menar 

att detta inte alltid är självklart. Det finns föreställningar om att det är svårare för flickor att 

förstå matematik än det är för pojkar. Saknas genusperspektivet kan det medföra att det 

accepteras att flickorna inte kan lära sig. Det läggs mer energi och tid på att pojkarna ska 

förstå matematiken trots att de egentligen borde få likartade förutsättningar. 
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Det finns också enligt Ahlberg (2000) uppfattningar om att en del barn, hur mycket de än 

försöker och hur mycket de än anstränger sig, inte har förmågan att lära sig matematik så att 

de klarar sig i ett vardagsperspektiv. Löwing (2008) skriver att förr ansåg pedagogerna att 

barn som inte arbetade i samma tempo som övriga i klassen helt enkelt inte var mogna att ta 

till sig matematikens erövringar. Att låta barnet mogna var det bästa receptet ansåg man då. 

Har man dessa föreställningar menar Ahlberg (2000) att man snarare stjälper än hjälper barnet 

eftersom detta påverkar undervisningen och därmed även barnets lärande. En ytterligare 

missuppfattning enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) som än idag är mycket 

vanlig är att man är av åsikten att barn kan lösa matematiska problem ifall barnet kan 

räkneramsan. Ett barn som kan räkneramsan behöver inte ha förståelse för den, utan har lärt 

sig den mekaniskt, som man lär sig en visa. Gelman och Gallistel (1978) är av uppfattningen 

att man måste ha förståelse för deras fem principer innan man får förståelse för uppräknandets 

idé, det vill säga kunna räkna och lösa problem. Löwing (2008) anser att man på ett tidigt 

stadium kan upptäcka vilken princip barnet har svårigheter med och hjälpa barnet extra för att 

få förståelse för innebörden av principen. Löwing har tillsammans med en kollega utvecklat 

ett diagnosmaterial, diamant. Med hjälp av det materialet kan pedagogen upptäcka vilken 

princip barnet har svårt för. Det kan korrigeras genom enkla och vardagliga medel exempelvis 

genom lek. 

Kända svårigheter och missuppfattningar hos barn: 

 Barn i två- treårsålder lär sig ofta räkneramsan utan att förstå dess innebörd. De kan 

räkna en grupp leksaker med ett till första leksaken, men räknar även två och tre innan 

barnet går vidare till nästa leksak 

 Barnet blir inte förvånat om antalet skiljer sig åt trots att man inte rört mängden 

 Barnet tror att föremål som ligger utspridda är fler än om de ligger tätt ihop 

 Barnet tror att 2 älgar är fler än 3 små kaniner  

 Barnet tror att mängden skiljer sig åt om man börjar räkna på olika ställen i samma 

mängd 

 Barnet börjar räkna om på frågan: Hur många?     

(McIntosh, 2010) 
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4. METOD 

I metodkapitlet redovisar vi vilka tillvägagångssätt vi har använt oss av, för att få svar på vårt 

syfte med examensarbetet.  

4.1.  VAL AV METOD OCH DATAINSAMLINGSMETOD 

Vi har som instrument valt att använda oss av en kvalitativ metod, för att kartlägga hur 

förskollärare arbetar med de fem principerna i förskolan. Vi har valt att intervjua 

förskollärare, för att ha möjlighet att upptäcka nya egenskaper i deras arbete med principerna. 

Ahlberg (1992) anser att en kvalitativ metod kan betecknas som en forskningsansats, där man 

använder sig av ett insamlat material. Empirin ska tolkas för en ökad förståelse och inte för att 

mätas och användas av numerisk data. En kvalitativ undersökning är en bra metod att använda 

sig av om man enligt Nyberg (2000) vill ha uttömmande svar. Patel och Davidson (2011) är 

av åsikten att om man vill upptäcka och identifiera den intervjuades livsvärld är en kvalitativ 

intervju att föredra. I en kvalitativ intervju finns det enligt författarna inte någon möjlighet att 

i förväg formulera svarsalternativ, eller fastställa svaret på en fråga, utan svaren kommer från 

respondentens sida.  

Intervjudesignen är semistrukturerad för att intervjupersonen ska få möjlighet att ge 

divergenta svar, det vill säga utveckla sina svar, för att det inte ska uppstå oklarheter (Patel & 

Davidson, 2011). Intervjun är uppbyggd enligt vad Patel och Davidson (2011) benämner tratt-

tekniken. Det innebär att man börjar intervjun med deskriptiva frågor för att gå vidare med 

djupare och mer ingående frågor. Vi valde att göra den utformningen på intervjun för att 

bygga upp en rapport, där den intervjuade känner sig bekväm och trygg i situationen. Enligt 

Nyberg (2000) kommer det leda till att personer som intervjuas ger mer uttömmande svar. 

Nyberg menar att om man börjar med en svårbesvarad fråga, är risken stor att respondenten 

tappar intresse för frågorna och svaren tappar relevans. Vid intervjutillfällena var vi med båda 

två, en som intervjuare och den andre som medlyssnare. Vi har spelat in våra intervjuer med 

en diktafon, för att sedan kunna transkribera dem.   

I vår pilotstudie har vi kommit fram till att begreppen angående de fem principerna inte är 

vedertagna. Deltagarna i studien har därför i förväg informerats om vad de fem principerna 
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innebär. Detta för att vi ska få så genomtänkta svar som möjligt, samt att det ger oss 

trovärdigare resultat.    

4.2. VAL AV ANALYTISK METOD 

Hermeneutik betyder enligt Birkler (2008) samt Patel och Davidson (2011) i det närmaste 

tolkningslära. Det är då forskaren studerar, tolkar och försöker förstå de grundläggande 

betingelserna i den mänskliga existensen. Författarna förklarar den hermeneutiska 

vetenskapen som en strävan efter förståelse för hur människor uppfattar världen. 

Uppfattningarna menar de är inte mätbara, utan måste tolkas utifrån människans beteende, för 

att på så vis nå en förståelse för hur de uppfattar världen. Vår studie är en tolkning av de 

intervjuades synsätt som bygger på deras livsvärld och den mening de tillskriver sig själva. 

Därför har det enligt oss passat att analysera vår studie utifrån en hermeneutisk teori. Vi vill 

dock poängtera att vi inte slaviskt har analyserat och tolkat utefter en hermeneutisk 

arbetsgång, utan att vi snarare har inspirerats av ett hermeneutiskt synsätt i vår studie. 

Inom hermeneutisk forskning är det av stor vikt att forskaren, sedan tidigare, har god kunskap 

om huvudobjektet, vilket Birkler (2008) menar är forskarens förförståelse. För att vi ska 

kunna tolka de intervjuade förskollärarna krävs det att vi har en god kännedom om 

forskningsobjektets innebörd. Förförståelse anser Patel och Davidson (2011) är de tankar, 

känslor, intryck och uppfattningar som forskaren har sedan tidigare. Vår förförståelse är all 

kunskap och alla intryck som vi har fått erfara genom livet. Birkler (2008) samt Patel och 

Davidson (2011) är av åsikten att förförståelsen forskaren har är inte ett hinder utan en 

nödvändighet för att förstå forskningsobjektet. Samtidigt får forskarens förförståelse inte ta 

överhand. Medvetenhet för detta menar de är viktigt, vilket vi har i åtanke genom hela vår 

studie. 

När vi analyserat vårt material har vi utgått från vår förförståelse. Vi har läst 

transkriberingarna för att försöka förstå helheten, för att sedan bryta ner det i delar. Vid 

analysering av empirin är det inom hermeneutiken viktigt enligt Birkler (2008) samt Patel och 

Davidson (2011) att forskaren relaterar helheten till delarna och vice versa. Vidare anser de 

att för att nå fram till en fullständig förståelse är det av stor vikt att det sker en pendling 

mellan del och helhet, samt att de ställs i relation till varandra.  
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4.3. URVAL 

Vi har valt att intervjua fem förskollärare som är verksamma inom förskolans värld. 

Förskollärarna tjänstgör på olika kommunala förskolor, belägna i västra Sverige. Vi gjorde ett 

medvetet val att välja förskollärare från olika förskolor för att förskollärarna inte skulle få 

möjlighet att påverka varandras svar. Vi valde ut vilka förskollärare vi skulle intervjua enligt 

bekvämlighetsprincipen. Den innebär att man väljer ut personer som finns i ens närhet 

(Eliasson, 2010). Vi valde bekvämlighetsprincipen av resurssjäl då vår tid är begränsad. 

Denscombe (2004) skriver att det är av stor angelägenhet att forskare disponerar sin tid utefter 

de förutsättningar som råder.  

Vi genomförde intervjuerna under tidsperioden oktober till november 2011.    

4.4. PILOTUNDERSÖKNING 

Vi har valt att genomföra en pilotundersökning, för att veta om våra frågor är relevanta för vår 

studie, samt för att få erfarenhet av att göra semistrukturerade intervjuer. Denscombe (2004) 

menar att det är viktigt att man ställer rätt frågor, så att svaren får betydelse för 

undersökningen och inte bara leder till värdelösa svar. Genom en pilotundersökning får man 

fram ifall intervjufrågorna är förståeliga och användbara, samt vilka förbättringar som kan 

vara aktuella att förändra (Nyberg, 2000). Till pilotstudien har vi valt att intervjua två stycken 

förskollärare. Den ena förskolläraren fick information om vad de fem principerna innebär, 

medan för den andra förskolläraren avslöjade vi inte det. Syftet med detta var att få fram om 

vi skulle redogöra innan vad de fem principerna innebär eller inte.  

4.5. KRITISK GRANSKNING AV METOD 

Vi är medvetna om att vårt val av en kvalitativ metod kan ha flera brister. Vi skulle kunna ha 

valt att intervjua fler förskollärare än de fem vi planerat. Desto fler som ingår i en studie desto 

bättre resultat kan man få (Nyberg, 2000). Genom att vi har gjort ett bekvämlighetsurval, är 

det svårt att generalisera resultatet så att det överensstämmer med förskollärarna i stort 

(Eliasson, 2010). Anledningen till att antalet stannar vid fem intervjuer samt att vi har gjort ett 

bekvämlighetsurval är av resurs skäl, vår tid för examensarbetet är begränsat till tio veckor. 

Alternativt hade vi kunnat göra en observationsstudie där vi följt förskollärare och en grupp 

barn under en längre tid, för att med egna ögon observera hur de medvetet/omedvetet arbetar 

med principerna i förskolan. Att göra en observationsstudie är tidskrävande i sig, samtidigt 
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som den kräver tillstånd från vårdnadstagare, rektor och övriga inblandade (Patel & Davidson, 

2011). 

Motivet till att vi valde att göra en kvalitativ undersökning gentemot en kvantitativ, är att man 

inte kan få en kvantitativ undersökning semistrukturerad. Vi ser det också som viktigt att 

respondenterna i studien får motivera och förtydliga sina svar, vilket är svårt vid en 

kvantitativ enkätundersökning. Deltagarna i vår kartläggning har fått ta del av principernas 

innebörd innan intervjun genomfördes. Det kan ha påverkat resultatet, eftersom att de mellan 

utskicket och intervjun har haft möjlighet att formulera svaren efter hur de önskar arbeta och 

inte hur de gör i verkligheten.  

Vi har valt att spela in våra intervjuer med en diktafon. Genom att spela in får vi ner exakt vad 

de svarar, vilket kan vara svårt om man bara antecknar under intervjun. Patel och Davidson 

(2011) menar att ljudinspelning är en bra metod att föredra, samtidigt som de poängterar att 

en bandspelares närvaro kan påverka respondentens svar, då de ska ge så förnuftiga och 

logiska svar som möjligt. Vi har uppmärksammat att när vi avslutat ljudinspelningen har 

respondenten lagt till svar som inte framkom under inspelningen. Samtalet har även bytt 

karaktär från formell till informell. Det som vi uppmärksammat beskriver Patel och Davidson 

(2011) som mycket vanligt förekommande. 

4.6.  RELIABILITET OCH VALIDITET  

Reliabilitet handlar enligt Eliasson (2010) om undersökningens trovärdighet, att det är möjligt 

att upprepa forskningen med samma resultat. För att reliabiliteten ska förbli hög krävs det 

enligt henne att forskaren inte missförstått den insamlade empirin, utan oavsett vem som skall 

tolka resultatet ska de komma fram till samma sak som forskaren. Patel och Davidson (2011) 

anser att för att få en hög reliabilitet vid intervjuer kan ytterligare en person närvara, för att 

registrera svaren. Vidare menar de att om inte detta är möjligt, ser de ljudinspelning som en 

bra metod. Genom att intervjun finns inspelad, samt transkriberad, kan man lyssna och läsa ett 

flertal gånger, för att inte gå miste om väsentlig information. Vi har använt oss av båda 

metoderna för att försäkra oss om att få en så hög reliabilitet som möjligt. En ytterligare 

möjlighet för att höja reliabiliteten är enligt Eliasson (2010) att låta respondenterna få läsa 

transkriberingen av sin intervju. För att höja reliabiliteten på vår studie har vi låtit 

respondenterna ta del av, samt ge eventuella kommentarer på materialet.  
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Med validitet menas enligt Eliasson (2010) samt Patel och Davidson (2011) att 

undersökningen mäter det som är syftet med studien. Vi anser att vi har en stark koppling 

mellan våra intervjufrågor och vårt syfte, eftersom vi har genomfört en pilotstudie och 

kommit fram till att våra frågor ger svar på våra frågeställningar. Detta leder enligt oss till en 

bättre validitet. Eliasson fortsätter med att för att få en god validitet krävs det att reliabiliteten 

är hög. Forskarens önskan är att ha hög validitet i sin undersökning. För att få det krävs det 

enligt Eliasson (2010) att forskaren i ett tidigt stadium har sin frågeställning klar för sig. Patel 

och Davidson (2011) är av åsikten att det är viktigt att forskaren funderat över de val som görs 

vad det gäller den information som samlats in till analysen, för att få en god validitet.  

4.7.  ETIK 

Vi har valt att arbeta utefter Vetenskapsrådets (2002) fyra krav: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 

forskaren på ett tillbörligt sätt informerar de som ingår i forskningen samt syftet med studien. 

I samband med förfrågan om deltagande informerade vi respondenterna om detta. Vi har även 

informerat om att deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta sitt samarbete när som under 

studien. Samtyckeskravet innebär att de som deltar i studien har gett sitt medgivande. De som 

deltar i vår studie har både gett sitt samtyckande till att delta i intervjun samt till att den spelas 

in. Konfidentialitetskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2002) att personer som deltar i 

studien förblir anonyma för de som tar del av studien, personerna avidentifieras. Denscombe 

(2004) menar att om personer som deltar i intervjun förblir anonyma, för de som tar del av 

studien, har de enklare för att uppge uppriktiga svar. Våra anteckningar förvaras på ett sätt 

som gör att ingen utomstående har möjlighet att komma åt innehållet. Det sista kravet är 

nyttjandekravet som innebär att den information som vi tillskansat oss genom forskningen 

endast får användas till den specifika forskningen och inget utöver det (Vetenskapsrådet, 

2002). 
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5. ANALYS OCH RESULTAT 

I följande avsnitt presenterar vi de fem förskollärare som vi har intervjuat. Vi har 

avidentifierat dem, samt gett dem fiktiva namn. Resultatet som finns att läsa nedan har vi fått 

fram genom analys av våra kvalitativa intervjuer, med utgångspunkt ifrån våra 

frågeställningar: Vad förskollärare har för inställning till matematik, hur förskollärare arbetar 

med Gelman och Gallistels fem principer i förskolan, samt hur medvetna förskollärare är om 

de fem principerna. 

5.1. BESKRIVNING AV FÖRSKOLLÄRARNA 

Anne Anne är född 1966 och tog sin förskollärarexamen 1989. Hon gick den 

traditionella och enda förskollärarutbildningen som fanns då. Anne har breddat 

sin kompetens genom aktionsforskning. Hon har arbetat inom sitt yrke i 23 år 

och har varit sin nuvarande arbetsplats trogen sedan dess. På Annes avdelning är 

de två förskollärare. 

Gudrun Gudrun är född 1966 och tog liksom Anne sin förskollärarexamen 1989. Även 

hennes utbildning var allmän. Hon har gått alla fortbildningar som hon har blivit 

erbjuden, bland annat en ICDP-utbildning på två år. Just nu går Gudrun en 

handledarutbildning på en lärarhögskola. Hon har varit verksam inom yrket i 22 

år och har arbetat på sin nuvarande arbetsplats sedan 1990. På Gudruns 

avdelning är de två förskollärare. 

Karin Karin är född 1970 och tog sin förskollärarexamen 1993. Utbildningen var en 

allmän förskollärarutbildning. Karin har gått på de fortbildningar som fås inom 

arbetet samt läst en kurs utöver om barn och unga med socioemotionella 

problem, Hon har arbetat inom sitt yrke och varit på sin nuvarande arbetsplats i 

18år. Karin är ensam förskollärare på sin avdelning.  

Lena Lena är född 1984 och var färdigutbildad förskollärare 2008, med inriktning 

barn, matematik och naturvetenskap. Lena har arbetat inom yrket sedan hon tog 

sin examen och har varit på samma arbetsplats sedan dess. Hon har inte gått 

någon fortbildning sedan sin examen. Lena är ensam förskollärare på sin 

avdelning.  
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Monica Monica är född 1950 och var färdigutbildad förskollärare 1972. Det fanns bara 

en inriktning på utbildningen. 2004 tog hon sin specialpedagogexamen. Monica 

har deltagit i ett forskningsprojekt om barns språkutveckling. Hon anser att hon 

tidigt i livet började arbeta inom sitt yrke då hon passade barn som ung. Monica 

har arbetat på sin nuvarande arbetsplats sedan 2005. På avdelningen arbetar hon 

tillsammans med ytterligare två förskollärare. 

5.2. FÖRSKOLLÄRARNAS INSTÄLLNING TILL MATEMATIK 

Gudrun anser att skolmatematiken var tråkig för de räknade bara i räkneböckerna, förståelsen 

var knapphändig. De använde inget laborativt material, utan räknade enbart med penna och 

papper. Uppgifterna var enligt henne svåra, de hade ingen progression. Det som Gudrun har 

upplevt under sin egen skolgång vill hon inte att dagens barn ska genomgå, utan hon har en 

önskan om att barnen ska vara intresserade samt tycka det är roligt med matematik. 

Man tänker ju på sin egen matematik i skolan som var tråkig. Men nu när man har fått fortbildning 

inom matematiken i förskolan så är det bara roligt (Gudrun).  

Monica ser matematik som något vardagligt, något man måste kunna för att klara sig i 

vuxenlivet. Detta är något hon vill göra barnen uppmärksammade på. Även Gudrun påpekar 

detta och tillägger att man får ta det när de är intresserade, det blir mer naturligt då. Hon 

menar att det är viktigt att förskolläraren har förmågan att se när barnet visar intresse för det. 

Gudrun berättar att eftersom barn är olika har de också olika intressen. Monica fortsätter med 

att det handlar mycket om att kunna räkna och arbeta med problemlösning. Samtidigt berättar 

Monica för oss att hon inte är vidare positiv till matematik. 

Jag gillar läget och det finns böcker man kan ta till, och så vidare. Jag kan väl säga det var väl inte, 

jag var väl inte speciellt positiv med att gå in i det där med matte. Jag tycker väl kanske att det var 

lite överflödiga kunskaper, att det fanns annat som ligger mig mer varmt om hjärtat, det här med 

barns språk (Monica). 

Trots att Monica inte har så positiv inställning till matematik, arbetar hon aktivt med det. Hon 

beskriver tydligt under intervjun hur de arbetar med matematiken på hennes förskola. Hon ger 

oss allmänna förslag, men även väldigt specifika. Efter intervjun bjöd hon in oss på en rundtur 

på avdelningen, för att visa oss olika matematikmaterial som de arbetar med. 
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Karins inställning till matematik har drastiskt förändrats sedan hon började gå på alla 

matematikseminarier som hon erbjudits. Hon har som hon säger, fått upp matteögonen. 

Matematik är nu något positivt i hennes värld. Hon åskådliggör den mer nu än tidigare, i det 

hon jobbar med. Hon anser att matematik finns överallt bara man får upp ögonen för det.  

Lena menar att matematik är mycket. När vi ber henne att förklara vad hon menar, säger hon, 

att det stora är att räkna och använda sig av former av alla de slag. Att hon väljer att säga just 

räkna och former, beror på att de arbetar med det för tillfället. Lena anser att det viktigaste är 

att man försöker att göra matematiken till något roligt. Lenas inställning är, att gör man det 

roligt och meningsfullt, tycker barnen om att öva och öva, och på så vis vidgas deras 

förståelse. 

Sammanfattningsvis kommer vi fram till att alla svarar tvekande på frågan om de känner sig 

trygga i sina matematiska kunskaper. De känner sig alla trygga med de kunskaper som de 

behöver i arbetet med barnen. När det gäller matematik på högre nivå är alla av åsikten att det 

är svårt, de känner sig alla mer eller mindre osäkra. Lena uttrycker, när det gäller den 

avancerade matematiken, att hon behöver en påminnelse. För att hålla uppe sina kunskaper 

inom avancerad matematik, krävs det enligt Lena att man arbetar aktivt med det hela tiden, 

vilket inte sker på förskolan. 

5.3 GELMAN OCH GALLISTELS FEM PRINCIPER 

Under detta avsnitt presenterar vi hur medvetna förskollärarna är angående Gelman och 

Gallistels (1978) fem principer, samt hur förskollärarna utifrån deras personliga uppfattningar 

arbetar utefter Gelman och Gallistels fem principer. 

5.3.1. FÖRSKOLLÄRARNAS MEDVETENHET OM DE FEM PRINCIPERNA 

Karin, Monica och Lena känner inte till Gelman och Gallistels principer sedan tidigare. De 

har varken hört talas om personerna eller principerna, innan vi gav dem förklaringarna till 

dess innebörd. I och med att de på förhand fick erhålla vad de olika principerna innebär, hade 

de tid och möjlighet till att tänka efter om och hur de arbetar utefter dessa. Alla tre förstod att 

de på ett eller annat sätt arbetar med principerna, men det är på ett omedvetet sätt. Flera av 

förskollärarna berättar för oss att efter att de har fått vetskap om principerna har de upptäckt 

att de faktiskt arbetar med dem utan att de är medvetna om det. Gudrun och Anne känner igen 

principerna sedan tidigare men visste inte vem som var anfader till dem. Sammanfattningsvis 
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uppmärksammar vi genom våra intervjuer att alla förskollärarna arbetar med de fem principer, 

några medvetet och några omedvetet.    

5.3.2. ETT – TILL – ETT – PRINCIPEN 

Förskollärare Gudrun säger att hon inte jobbar medvetet med just denna princip. Samtidigt 

berättar hon för oss: 

Bilar var det några barn som satt och jämförde med häromdan, vem har flest bilar. Och då la dom 

ju upp dom på rad och jämförde och då kom jag på att det är ju det dom använder (Gudrun).  

Gudrun menar att principen kommer naturligt, den finns i vardagen, och därför arbetar hon 

inte speciellt aktivt med den. Aktiviteten som Gudrun beskriver för oss visar på ett 

sociokulturellt förhållningssätt mellan barnen, då de samspelar och lär av varandra. När 

barnen äter frukt efter maten tar Gudrun ibland fram två olika frukter och barnen får då se 

vilka det finns flest av. Barnen tycker, enligt henne, om att räkna och sortera frukten för att 

sedan jämföra antalet, om det är lika många, fler eller färst. Gudrun berättar med entusiasm att 

barnen ibland själva tar egna initiativ till att räkna utan hennes påverkan.  

Karin berättar om en situation som är vanligt förekommande. De parar ihop familjens 

medlemmar med antalet fingrar, ett finger för mamma, ett finger för pappa och så vidare. En 

del barn visar enbart med fingrarna hur många de är i familjen. Medan andra räknar antalet 

familjemedlemmar. De barn som även har förståelse för antalsprincipen/ kardinaltalsprincipen 

benämner antalet efter att de har räknat. Vi menar att Karin, utan att vara medveten om det, 

även fått med antalsprincipen/ kardinaltalsprincipen samt principen om talens stabila ordning. 

Monica beskriver många exempel där övningarna går att koppla till ett – till – ett – principen. 

En av dem är följande:  

”(…) och förra veckan så gjorde jag, eller hade en uppgift på samlingen där jag hade lagt fem 

klossar framför barnen. Och sedan fick de lägga lika många grenar och så jämförde vi vad som var 

mest. Det var ju lite svårt men till slut var det en flicka som upptäckte att det här var ju faktiskt 

lika mycket. Sen drog jag ihop grenarna och frågade vad är mest nu? De trodde ju att klossarna var 

flest från början men det är ju faktiskt fem klossar och faktiskt fem grenar. Det är ju faktiskt lika 

mycket, mmmm (Monica).”  

När Monica planerade övningen var inte tanken att barnen skulle få träna på denna princip, 

utan en vanlig mattesamling, där samspelet mellan barn och förskollärare skulle vara i fokus. 
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Det blev en diskussion där allas åsikter var lika mycket värda. Det var, efter att hon fick 

förklaringarna av oss som hon kunde koppla det till ett – till – ett – principen.    

Lena kommer först inte på någon aktivitet där de arbetar utefter denna princip. Men efter en 

lång stund svarar hon lite tvekande, att det skulle kunna vara när barnen dukar. De får para 

ihop en tallrik med ett barn. Anne däremot kan inte komma på någon specifik aktivitet där 

hon arbetar med just denna princip.  

5.3.3. ABSTRAKTIONSPRINCIPEN 

När vi analyserar svaren, angående hur de arbetar med de olika principerna, kommer vi fram 

till att svaren på denna princip är näst intill obefintliga. Karin, Lena och Monica ger oss inte 

något direkt svar och Gudrun missuppfattar innebörden av principen. Hennes svar är relevanta 

för ett – till – ett – principen. Anne däremot berättar sin version angående principen under 

intervjun. När de plockar in leksakerna efter en dag ute på gården, ber hon de äldre barnen att 

plocka in fem saker var som ligger i sandlådan. För de yngre barnen visar hon fingrar, till 

exempel håller upp två fingrar, att de ska plocka in två saker. De väljer oftast att ta in olika 

föremål. Anne menar att barnen inte ser till föremålen utan till antalet. De yngre barnen ser 

hur de äldre barnen gör och vill gärna ta efter. I ett sociokulturellt perspektiv, lär de yngre 

barnen av de mer kunniga äldre barnen.  

5.3.4. PRINCIPEN OM GODTYCKLIG ORDNING 

Anne, Karin, Monica, Lena och Gudrun är samstämmiga vad det gäller denna princip. Svaren 

vi får visar på att alla använder sig av denna princip vid samling, då de räknar barn och vuxna 

som sitter i ringen. De berättar för oss att de först ber ett barn att räkna samtliga och de 

konstaterar hur många de är. Sedan ställer de frågan: Om vi börjar räkna på det barnet istället, 

hur många är vi då? Och samtliga berättar för oss att oftast räknar barnen om igen.  

Ehh, jag har testat den grejen och dom räknar om och om igen, alltså dom är inte riktigt där ännu. 

För de fortsätter att räkna och räkna och räkna och räkna, dom ser inte detta. Men nu jobbar jag ju 

med fyraårsgruppen. Jag kan inte säg att jag har inte testat med femåringarna, det har jag ju inte 

gjort. Men fyraåringarna dom, där var det barn som inte förstod (Gudrun).  

Gudrun anser att räkningen är viktig i sig, samtidigt tar det oerhört mycket energi från barnen 

att räkna. Förstår barnen att antalet är detsamma kan de lägga fokus på något annat. Vid 

mindre samlingar har barnen enklare för att förstå att antalet är detsamma. Talområdet blir 
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inte så stort för dem, utan ligger mer i den proximala utvecklingszonen. Något annat förslag 

hur de arbetar med denna princip, än vid samlingen, fick vi inte fram under intervjuerna.  

5.3.5. PRINCIPEN OM TALENS STABILA ORDNING 

Svaren vi får angående denna princip visar att här arbetar de på olika sätt. Det finns många 

möjligheter att öva upp förståelsen på. Anne beskriver bland annat att de använder sig av 

principen om talens stabila ordning i samband med barnens utevistelse. Tillsammans med 

barnen räknar hon i tamburen hur många de är som går ut. Hon hjälper till och gör det tydligt 

för barnen, genom att hon samspelar med dem. Hon visar med kroppsspråket, när de räknar 

ett pekar hon på första barnet och så vidare.  

Monica berättar att de sjunger många räknesånger, samt ramsräknar på hennes avdelning.  

(…)en elefant balanserade, och sen är det två elefanter balanserade, vi sjunger tio små indianer och 

fem fina fåglar eller fem fina frukter (…) och var är handens fingrar och så räknar man hur många 

det är. Och sen har vi ju räkneramsor varje dag efter måltiden, först så kommer ett, då böjer vi oss 

snett och så vidare och ett två gå på tå och tre och fyra och så vidare (…) och nu har vi en 

baklängesramsa (Monica). 

Detta, för att enligt henne, träna upp både språket samt matematiken, vilket Monica ser som 

en viktig del för barnens utveckling. Monica menar att man genom ramsräkning får in ett flyt i 

räkningen och att det blir en social aktivitet där alla barn deltar. De yngre barnen vill lära sig 

ramsorna lika bra som de äldre. Karin ger oss exempel på hur hon räknar med barnen. Hon 

frågar dem om de vet vad som kommer efter exempelvis tre, eller om de kan börja räkna från 

tre och uppåt. Karin anser att det är viktigt att barnen har en förståelse för talraden, för att 

kunna förstå denna princip. Hon berättar att hon använder sig av denna metod för att det inte 

bara ska bli en ramsräkning för barnen, utan för att de ska bli mer säkra på siffrornas stabila 

ordning.   

Gudrun menar att denna princip går att träna upp genom att man räknar mycket med barnen, 

samt spelar spel där det handlar om att kunna samspela med varandra. Det innebär även att 

både kunna se och konstatera hur många steg man ska flytta, och att därefter flytta rätt antal 

steg. Gudrun anser, att om barnen inte har förståelse för talens stabila ordning är det inte lätt 

att flytta rätt antal steg. Men genom att de spelar med andra barn ser de hur de gör och skapar 

efterhand en egen förståelse. Gudrun brukar vara övertydlig med hur många steg hon flyttar, 

för att göra det mer konkret och tydligt för barnen.  
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Monica delger oss, att vid fruktstunden får barnen räkna hur många bitar de har fått. Hon 

försöker se till att de räknar ett till första frukten och två till andra o.s.v. samt att de slutar när 

de räknat sista biten. Monica berättar för oss att hon har uppmärksammat att det är vanligt 

förekommande att barnen fortsätter att räkna uppåt, trots att bitarna tagit slut för längesen.  

Lena berättar att de räknar i många sammanhang på förskolan. De arbetar mycket aktivt med 

matematik för tillfället, då de är med i ett matematikprojekt. Barnen har fått upp ögonen för 

att matematiken finns överallt omkring dem, till och med vid frukosten. De delar sin smörgås 

i delar för att räkna hur många små smörgåsbitar de kan få, samt jämföra med kamraterna. De 

som sitter vid samma bord diskuterar tillsammans vilka som har flest, färst eller lika många. 

Lena konstaterar att träning ger färdighet.  

5.3.6. ANTALSPRINCIPEN/KARDINALTALSPRINCIPEN 

Förskollärarna är nästintill samstämmiga när det gäller frågan om hur de arbetar med 

antalsprincipen/kardinaltalsprincipen. Alla menar att man kan träna upp denna princip i 

samspel, på ett lek- och lustfullt sätt med hjälp av tärningen, när man spelar spel. Barnen 

tycker om att spela spel och när tärningen finns med blir det mycket räkning för dem. 

Prickarna ska räknas och summeras. Gudrun menar, att om de inte har förståelse för denna 

princip, tar spelet lång tid eftersom de måste räkna om och om igen. Karin är medveten om att 

barnen tycker denna princip är svår att få förståelse för, men genom att barn och vuxna spelar 

spel, drar de lärdom av varandra. Gudrun berättar under intervjun att hon har undersökt om 

fyraåringarna på hennes avdelning är förtrogna med innebörden av principen och kom fram 

till att ungefär hälften av dem är det.  

Gudrun arbetar medvetet med denna princip, även vid fruktstunden. Hon brukar be barnen att 

ta fruktbitar i sin hand och räkna dessa. Genom denna aktivitet får Gudrun med både 

antalsprincipen, samt principen om talens stabila ordning. Är det olika sorters frukt får de 

även träna på abstraktionsprincipen. Hon medvetlighetsgör inte de olika principerna, utan 

noterar bara dem för sig själv. 
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6. DISKUSSION 

Syftet med det här arbetet är att kartlägga förskollärarnas inställning till matematik, samt hur 

de arbetar med Gelman och Gallistels fem principer i matematik på förskolan, för att ge 

barnen en förutsättning för förståelse när det gäller den grundläggande matematiken. I det här 

avsnittet knyter vi samman tidigare forskning med det vi har kommit fram till i kapitlet analys 

och resultat, samt kopplar det till våra egna reflektioner. Vi avslutar diskussionen med vad vi 

har tillfört forskningen, samt vad som skulle vara intressant för vidare forskning. 

6.1. FÖRSKOLLÄRARNAS INSTÄLLNING TILL MATEMATIK  

Det finns enligt Emanuelsson (2006) många människor som har dåliga erfarenheter av 

matematik. Detta är något som även vi upptäcker hos de förskollärare som vi har intervjuat. 

Gudrun upplever sin egen skolmatematik som tråkig, hennes förståelse var bristfällig. När 

Gudrun började arbeta som förskollärare var detta något hon bar med sig i mötet med barnen. 

Även Monica har en något negativ bild till matematiken. Hon ser matematik som överflödiga 

kunskaper, trots detta försöker hon ändå att arbeta aktivt med det. När hon arbetar med barnen 

är hon medveten om sin inställning till matematik, men försöker att inte avspegla det på 

barnen. Vi anser att trots att man har en negativ inställning till ämnet, är det viktigt att göra 

som Monica och ge sken av att man är intresserad. Ett genuint intresse hade enligt oss 

självklart varit det bästa, men vi förstår att vissa ämnesområden ligger en närmre om hjärtat 

än andra. Emanuelsson (2006) menar att barnets inställning påverkas om pedagogen är 

negativ till ämnet. Både Gudrun och Karin berättar för oss att det inte var förrän de började gå 

på olika fortbildningar inom matematik som de upptäckte att matematik faktiskt är roligt, och 

fick upp ögonen för matematiken. Fortbildningarna synliggjorde vardagsmatematiken. Deras 

inställning har förändrats till det bättre, vilket medför att de förhoppningsvis för det vidare till 

barnen. Den slutsats vi drar av detta är att det är viktigt för barns lärande och förståelse att 

förskollärarna engagerar sig i ämnet. Vi menar att huvudmannen för verksamheten bör 

erbjuda förskollärarna fortbildning samt workshops som bidrar till att deras inställning till 

matematiken förbättras, vilket i längden gynnar barnens lärande.  

Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) är av åsikten att det är viktigt att pedagogerna är 

lyhörda för barnens intressen. Detta är något som specifikt Gudrun men även de andra 

förskollärarna poängterar är viktigt. Det gäller att ta vara på de tillfällen som ges, när barnen 
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visar intresse för matematiken. Det negativa med detta är att man missar de barn som aldrig 

visar något intresse för ämnet. Det kan enligt oss leda till att man missar de barn som är i 

störst behov av att stimuleras och utvecklas i sitt lärande. Vi anser av egen erfarenhet att när 

intresset finns ökar möjligheten att lära och att lära är oftast roligt. Lena är av inställningen att 

matematik ska vara meningsfullt och roligt. Vi menar att om några barn tycker det är roligt 

med matematik, kan det via samspel med andra barn och vuxna inspirera fler till att vilja lära. 

Lenas inställning stämmer överens med vad som står i Lpfö 98 att lärandet ska vara lek- och 

lustfyllt (Skolverket, 2011b).   

6.2. GELMAN OCH GALLISTELS FEM PRINCIPER 

I detta avsnitt kopplar vi samman hur förskollärarna anser att de arbetar med Gelman och 

Gallistels fem principer, med tidigare forskning samt våra egna åsikter.  

6.2.1. ETT – TILL – ETT – PRINCIPEN 

Emanuelsson (2006) skriver att förr i tiden, innan folk kunde räkna, använde sig bönderna av 

stenar för att kontrollera hur många djur de släppte ut. De parade ihop en sten med ett kreatur. 

Karins situation, där hon beskriver hur barnen parar ihop sina familjemedlemmar med 

handens fingrar, och Lenas beskrivning om hur barn vid dukning parar ihop en tallrik med ett 

barn, har likheter med Emanuelssons redogörelse. Vi menar att likheten mellan 

beskrivningarna ligger i att det handlar om att para ihop föremål med varandra, vilket även är 

syftet med ett – till – ett – principen. Dessa redogörelser stämmer väl överens med Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2000) samt Butterworth (2000). De är av åsikten att det är vanligt 

att barn parar ihop för att få fram antalet, innan de har erhållit förståelse för talraden.  

Gelman och Gallistel (1978) och Olsson (2000) har kommit fram till att föremål som ligger på 

en längre sträcka uppfattas av många barn som fler, än om föremålen ligger tätare ihop, trots 

att antalet är detsamma. Detta visar även Monica för oss att hon upptäckt, då hon berättar om 

hur barnen fick jämföra pinnar med klossar. När grenarna låg tätare ihop än klossarna, ansåg 

barnen att klossarna var flest, trots att de en stund innan konstaterat att antalet var detsamma. 

Detta anser McIntosh (2010) är en vanligt förekommande svårighet för barnen. Vi ser 

Monicas övning som ett bra exempel för att konkret visa på att längden inte har någon 

betydelse för antalet. Monica använder sig av material som finns i barnens omgivning. Vi vill 

med detta poängtera att det inte krävs så mycket planering och tillgång till specifikt 
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matematikmaterial för att synliggöra detta. Vi menar på att det blir mer naturligt för barnen 

när man använder sig av material som de känner till. Gudruns beskrivning av hur barnen 

jämför vem som har flest bilar, är ytterligare ett bra exempel på hur man på ett naturligt sätt 

kan se om barnen har förståelse för principen.  

6.2.2. ABSTRAKTIONSPRINCIPEN 

Förskollärarna, som vi har intervjuat, har svårt att se hur de ska arbeta med denna princip, då 

de upplever den som svår att förstå. Vi gav förskollärarna en förklaring vad principen innebär, 

utefter vår tolkning. I efterhand kan vi som kritik se att vi borde ha varit ännu tydligare med 

vår förklaring, samtidigt var det den princip vi lade ner mest tid på att förstå. Anne ger oss ett 

exempel hur hon tolkar att hon arbetar med denna princip, då hon ber barnen att plocka in 

leksaker efter en dag ute på gården. För att barnen enligt Doverborg och Pramling Samuelsson 

(2007) ska ha förståelse för abstraktionsprincipen behöver de inte ha någon uppfattning om 

räkneordens ordning, utan veta att föremålen i en väl avgränsad mängd går att räkna trots att 

de ser olika ut. Vi menar att principen inte hänger ihop med att Anne ber barnen att plocka in 

ett visst antal föremål, utan de ska veta att när de håller några olika leksaker i famnen går de 

att räkna. Vi vill poängtera att så som vi har tolkat denna princip behöver barnen inte kunna 

räkneordsföljden. Det viktiga är att de vet att föremålen går att räkna, inte hur många de är. 

6.2.3. PRINCIPEN OM GODTYCKLIG ORDNING 

Gelman och Gallistel (1978) anser att när barnen har förståelse för principen om godtycklig 

ordning har de en bra grund att stå på när det gäller matematik. Då har de förstått att antalet är 

detsamma, oavsett var man börjar räkna i en väl avgränsad mängd. Alla förskollärare vi har 

intervjuat är samstämmiga till hur de arbetar med denna princip. De räknar tillsammans med 

barnen hur många de är i samlingen. De brukar börja med att ett barn räknar samtliga i ringen. 

När de har konstaterat hur många de är, frågar de: Hur många är vi om vi börjar räkna där 

istället? Barnen räknar i regel om samtliga igen. Förskollärarna har uppmärksammat att 

flertalet barn inte förstår att mängden är detsamma och tränar därför ofta för att barnen ska få 

förståelse för detta. Det som förskollärarna har observerat stämmer väl överens med en 

svårighet som McIntosh (2010) skriver om, nämligen att barnen tror att mängden skiljer sig åt 

om man börjar räkna på någon annan istället.  
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Genom våra intervjuer har vi uppmärksammat att förskollärarna tror att det viktiga är att 

barnen kan räkna antalet i samlingen, vilket Gelman och Gallistel (1978) inte menar. Enligt 

dem är det huvudsakliga att förstå att mängden är detsamma oavsett. Vi vill med detta 

poängtera att det inte enbart är fel av förskollärarna att de ber barnen att räkna, för samtidigt 

tränar de på andra principer. Barn som kan räkna antalet i ringen, samt ange dess numerositet, 

visar på förståelse för antalsprincipen/ kardinaltalsprincipen samt talens stabila ordning.  

6.2.4. PRINCIPEN OM TALENS STABILA ORDNING 

Förskollärarna ger oss flera förslag på hur de arbetar, som vi kan koppla till denna princip. 

För att träna på både principen om talens stabila ordning, räkneorden och språket använder 

Monica sig av sånger och ramsor. Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) menar att 

hennes arbetssätt är vanligt inom förskolan. Samtidigt menar de att man måste vara 

uppmärksam på att barnen inte per automatik har förståelse för räkneramsan utan de kan ha 

lärt sig den som en ramsa. Vi är av åsikten att Monicas arbetssätt inte på något sätt är 

förkastligt, eftersom att lärandet enligt Skolverket (2011b) ska vara lek- och lustfyllt.  För att 

se om barnen har förståelse för principen kan man emellanåt göra som Karin och be barnen 

säga vad som kommer efter tre och räkna uppåt. Klarar barnen detta visar de enligt Gelman 

och Gallistel (1978) att de har en förståelse för principen, eftersom de visar på att de kan 

talraden. Flertalet av förskollärarna berättar för oss att de känner sig nöjda med sitt arbete i 

matematik, för de räknar mycket med barnen. Vi kan se tecken på att förskollärarna är av 

åsikten att ifall de räknar tillsammans med barnen tror de att de gör barnen duktiga på 

matematik. Vi kan å ena sidan se att det är bra att de räknar tillsammans med barnen, men å 

andra sidan en farhåga om de inte följer upp och ser om barnen har förståelse för räkneordens 

innebörd. 

Anne ger oss ett annat exempel på hur hon använder sig av denna princip, då hon i tamburen 

räknar hur många barn som går ut på gården. Hon markerar tydligt med hela handen, att hon 

räknar ett på första barnet, två på nästa barn och så vidare. Enligt McIntosh (2010) kan en 

svårighet vara att barnen gärna räknar fortare än vad de pekar. Vi menar att Annes exempel, i 

samspel med barnen, visar konkret att varje räkneord hör ihop med en person.   
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6.2.5. ANTALSPRINCIPEN/ KARDINALTALSPRINCIPEN 

Barn i tre till fyra års ålder som vistas i en gynnsam miljö, har enligt Butterworth (2000) 

möjlighet att utveckla förståelse för denna princip. Alla förskollärarna berättar för oss att de 

spelar mycket spel, särskilt tärningsspel, för att träna upp förståelsen för antalsprincipen/ 

kardinaltalsprincipen. Vi anser att spela spel bidrar till en gynnsam miljö där barnen kan ta 

lärdom av varandra. Skolverket (2011b) säger att lärandet ska vara lek- och lustfyllt, vilket vi 

menar att det oftast blir när man spelar spel. Vi är införstådda med att det även kan bli osämja 

bland barnen, om viljan att vinna är större än att delta för spelandets skull. Då försvinner 

glädjen med spelet. Förskollärarens roll är att se till så att alla kommer överens, så att 

spelandet blir lustfyllt.      

McIntosh (2010) och Butterworth (2000) har konstaterat att det är vanligt att barnet börjar 

räkna om på frågan hur många det är. Förskollärarna bekräftar för oss att de har gjort liknande 

upptäckter som McIntosh och Butterworth. Många av förskollärarna upplever även att 

innebörden av principen är svår för barnen, då de gärna räknar om. Det är viktigt att 

förskollärarna, när de frågar hur många det är, väljer sina ord rätt. Butterworth (2000) menar 

att om förskollärarna inte ställer frågan på ett ödmjukt sätt, blir barnen osäkra och tror att de 

har räknat fel. På sikt menar författaren att barnens självförtroende för matematik sjunker till 

botten. 

6.2.6. FÖRSKOLLÄRARNAS MEDVETENHET OM DE FEM PRINCIPERNA 

I bearbetningen av vårt material kommer vi fram till att majoriteten av förskollärarna inte 

känner till Gelman och Gallistels fem principer sedan tidigare. De förskollärare som har 

kännedom om principerna har dock ingen aning om var de härrör ifrån, utan har bara hört 

talas om att principerna är viktiga för barns utveckling. Vi har genom våra intervjuer kommit 

fram till att förskollärarna arbetar med principerna trots att de inte är medvetna om det. Vi 

anser dock att förskollärarna hade kunnat arbeta tydligare med principerna ifall de hade haft 

kännedom om dem. För att kunna utveckla principerna krävs det enligt Doverborg och 

Pramling Samuelsson (2007) samt Löwing (2008) social interaktion. Vilket vi tycker oss 

kunna se, genom intervjuerna, sker på förskolan. Flertalet av aktiviteterna som går att koppla 

till de fem principerna, som förskollärarna beskriver för oss, förekommer i ett socialt samspel 

mellan barn och personal.   
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Vi menar att om förskollärarna arbetar mer medvetet med de fem principerna på förskolan, 

stärks barnens matematiska förståelse ytterligare. Detta eftersom de fem principerna enligt 

Gelman och Gallistel (1978) ger grunden för att räkna och lösa matematiska problem. En 

förskollärare som är medveten om principerna har då enligt oss ett syfte med sina aktiviteter. 

Har man syftet med aktiviteten klart för sig, har man även ett mål att sträva mot. Vi menar 

även att en medveten förskollärare även anpassar sitt matematiska språk utefter situationen 

och hjälper förhoppningsvis barnen till djupare matematisk förståelse.  

Enligt Ahlberg (2000); Doverborg och Pramling Samuelsson (2000); Emanuelsson (2006) 

samt Johansson och Wirth (2007) är det av största angelägenhet att barnens första möte med 

matematiken blir en positiv upplevelse, då det påverkar möjligheten att lära sig matematik i 

framtiden. Barn som inte lyckas få förståelse för den elementära kunskapen vad det gäller 

matematik, får enligt Johansson och Wirth (2007) kunskapsluckor som kan leda till att man 

upplever matematik som ointressant och svårbegripligt. Vi anser att om barnen får en positiv 

upplevelse av matematik, redan på förskolan kan det i längden leda till att 

matematikkunskaperna förbättras. Detta leder förhoppningsvis till att fler och fler klarar av 

samhället, som idag ställer högre krav på matematisk färdighet och förståelse.   

6.3. DIDAKTISKA IMPLIKATIONER 

Vårt arbete bidrar till att kartlägga hur förskollärare arbetar med de fem principerna i 

matematik. Tidigare forskning förklarar varför det är viktigt att barn får förståelse för 

principerna, men inte hur man som förskollärare arbetar med dem. I detta arbete visar vi på 

hur förskollärarna arbetar med principerna, samt deras inställning till matematik. Inställningen 

till matematik kan förändras genom att huvudmännen erbjuder personalen inspirerande 

fortbildning inom ämnet.  

Genom att förskollärare, huvudmän samt föräldrar tar del av vårt arbete, är vår förhoppning 

att de inser betydelsen av hur viktiga grunderna i matematik är för barnens vidare utveckling.  
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6.4. FÖRSLAG TILL VIDARE FORSKNING 

Som förslag till vidare forskning anser vi att det hade varit intressant att fördjupa oss i vårt 

syfte och observera de förskollärare som vi har intervjuat. Vår studie bygger på 

förskollärarnas berättelser om hur de arbetar med Gelman och Gallistels fem principer. Det 

hade varit spännande att, via observationer, se om deras berättelser stämmer överens med hur 

de faktiskt arbetar. 
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BILAGOR 

Bilaga 1 

Brev till respondenterna 

Hej! 

Vi är väldigt tacksamma att ni vill vara delaktiga och hjälpa oss i vårt examensarbete. Vårt 

examensarbete handlar om hur förskollärare arbetar med matematik på förskolan.  

Vi vill bl.a. veta hur ni arbetar med grundläggande matematik utefter nedanstående principer. 

Vi upplevde när vi gjorde vår teststudie att en del frågor kräver lite eftertanke, dessa frågor 

mailar vi därför ut till er i förväg. Ni får gärna fundera ut hur/om ni arbetar med dessa 

principer på er förskola, så att ni är förberedda inför intervjun. 

1. Hur arbetar ni med ett – till – ett – principen, för att utveckla barnens förståelse för 

dess innebörd? Ge exempel!  

Ett – till – ett - principen innebär att barnet parar samman föremål från två olika grupper, för att se 

vilken grupp som innehåller flest, färst eller om det är lika många (Gelman & Gallistel, 1978). Till 

exempel barnet har två skålar framför sig. I en skål ligger det fem kvadratiska klossar och i den andra 

ligger det sex cirkulära klossar. Barnet tar en kvadratisk kloss och en cirkulär kloss och bildar ett par 

och fortsätter tills klossarna tar slut eller en skål blir tom. Har barnet förståelse för ett – till – ett – 

principen, vet barnet om det är lika antal eller inte i de båda skålarna (Gelman & Gallistel, 1978). 

 

2. Hur arbetar ni med abstraktionsprincipen, för att utveckla barnens förståelse för dess 

innebörd? Ge exempel! 

Abstraktionsprincipen innebär att barnet har förståelse för att föremål som ingår i en mängd kan räknas 

oavsett hur föremålen ser ut (Gelman & Gallistel, 1978). Till exempel i en väl avgränsad mängd finns 

det fyra stycken föremål, en bil, en traktor, en buss och ett tåg. Har barnet förståelse för 

abstraktionsprincipen vet barnet att föremålen går att räkna, trots att de ser olika ut (Gelman & 

Gallistel, 1978). 

 

3. Hur arbetar ni med principen om godtycklig ordning, för att utveckla barnens 

förståelse för dess innebörd? Ge exempel!  

Principen om godtycklig ordning innebär att barnet vet att oavsett vilket föremål man börjar räkna på i 

en väl avgränsad mängd, är antalet detsamma (Gelman & Gallistel, 1978). Till exempel barnet har tio 

russin framför sig på bordet. Barnet får räkna dem och kommer fram till att det är tio stycken. Om du 

därefter frågar barnet – Hur många russin är det om du börjar räkna på ett annat istället? Har barnet 
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förståelse för principen om godtycklig ordning, behöver inte barnet räkna om russinen utan vet att 

antalet är detsamma oavsett var i mängden man börjar räkna. De barn som ännu inte kan räkna, kan 

ändå ha en förståelse för principen om godtycklig ordning, genom att de kan konstatera att mängden är 

densamma oavsett var man börjar någonstans (Gelman & Gallistel, 1978). 

 

4. Hur arbetar ni med principen om talens stabila ordning, för att utveckla barnens 

förståelse för dess innebörd? Ge exempel!  

Principen om talens stabila ordning innebär att barnet har förståelse för talraden när barnet räknar ett 

antal föremål (Gelman & Gallistel, 1978). Till exempel i hallen finns det fem stycken väskor. Barnet 

räknar ett på den första väskan, två på den andra och så vidare. Barnet som parar ihop räkneordet med 

föremålet och gör samma räkning varje gång, har på så vis förståelse för principen om talens stabila 

ordning (Gelman & Gallistel, 1978). 

 

5. Hur arbetar ni med antalsprincipen/kardinaltalprincipen, för att utveckla barnens 

förståelse för dess innebörd? Ge exempel!  

Antalsprincipen/ kardinaltalsprincipen innebär att barnet har förståelse för att det sistnämnda 

räkneordet anger hur många föremål det finns i en given mängd (Gelman & Gallistel, 1978). Till 

exempel barnet räknar antalet prickar på en tärning, 1, 2, 3, 4 och vet på frågan – Vad visar tärningen? 

att svaret är fyra, utan att behöva räkna om igen. Kan barnet detta har barnet en förståelse för 

antalsprincipen/kardinaltalprincipen (Gelman & Gallistel, 1978). 

 

Allt material behandlas konfidentiellt och ni kan när som helst avbryta intervjun, eller avböja 

samarbetet om så önskas.   

Vid frågor kontakta oss Kristina: xxxxxx08@student.hh.se 

                   Carolin: xxxxxx08@student.hh.se 

Ni kan även kontakta våra handledare på Högskolan i Halmstad 

Jan- Olof Johansson      xxxxxxxxxxx@hh.se 

Carina Stenberg  xxxxxxxxxxx@hh.se 

Med vänliga hälsningar 

Kristina Persson och Carolin Pettersson. 

mailto:xxxxxx08@student.hh.se
mailto:xxxxxx08@student.hh.se
mailto:xxxxxxxxxxx@hh.se
mailto:xxxxxxxxxxx@hh.se
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till studien   

1. Namn/ födelseår? 

2. Vad har du för titel? 

3. När tog du din examen? 

4. Vilken inriktning hade din utbildning? 

5. Har du breddat din kompetens sedan din examen? Om Ja, vad/vilka? 

6. Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 

7. Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats? 

8. Hur ser fördelningen ut, fskl/bsk/övrigt? 

9. Hur upplever du arbetsklimatet?  

10. Vad är matematik för dig? 

11. Känner du dig trygg med dina matematiska kunskaper? 

12. Beskriv hur ni arbetar med matematik på förskolan? 

13. Känner du till Gelman och Gallistels fem principer inom matematik? Om Ja, 

förklara/utveckla! 

14. Hur arbetar ni med ett – till – ett – principen, för att utveckla barnens förståelse för 

dess innebörd? Ge exempel!  

15. Hur arbetar ni med abstraktionsprincipen, för att utveckla barnens förståelse för dess 

innebörd? Ge exempel! 

16. Hur arbetar ni med principen om godtycklig ordning, för att utveckla barnens 

förståelse för dess innebörd? Ge exempel!  

17. Hur arbetar ni med principen om talens stabila ordning, för att utveckla barnens 

förståelse för dess innebörd? Ge exempel!  

18. Hur arbetar ni med antalsprincipen/kardinaltalprincipen, för att utveckla barnens 

förståelse för dess innebörd? Ge exempel!  

19. Är det något ni vill tillägga?  


