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Förord 

Vi tackar alla medverkande i studien samt de berörda som har hjälpt och stöttat oss under vårt 

skrivande. Vi har mer eller mindre skrivit och redigerat delarna i uppsatsen gemensamt. Även 

matematikuppgifter, formulär, intervjufrågor samt testerna och intervjuerna har vi konstruerat 

och utfört tillsammans. 

 

Grogrunden för studien börjar bland annat i erfarenheter från vår verksamhetsförlagda 

utbildning. Vi har där sett avsaknad av kunskaper inom antalsuppfattning hos många barn. Vi 

har även, genom matematikutbildningen, förstått att pedagoger saknar kunskaper om 

antalsuppfattning, därför vill vi utröna deras kunskaper i detta. 

 

 

Halmstad 4 januari 2011 

Annika Björk och Sara Nilsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sammanfattning 

Matematik finns överallt men trots det har vi genom studien fått fram att ”det finns 

jättemycket luckor, att de inte förstår”.  Detta citat är hämtat ifrån en av våra intervjuer och 

speglar vårt resultat. Studien är kvalitativ och vi har intervjuat pedagoger samt låtit barn, i 

förskola och årskurs 1, utföra matematikuppgifter. I denna studie har vi fokuserat på 

grunderna i matematik. Syftet med studien har varit att utröna kunskaper inom 

antalsuppfattning hos barn. Vi har även belyst pedagogernas kunskaper inom 

antalsuppfattning samt hur de arbetar med detta. I studien har vi influerats av Piagets och 

Vygotskijs tankar om hur barn lär. Resultaten i vår studie har analyserats med inspiration av 

hermeneutiken. Resultaten visar att det finns okunskap hos både barn och pedagoger gällande 

antalsuppfattning. Det gäller bland annat barn som helt saknar kunskaper inom detta samt att 

pedagoger uppfattar att subitizing, se stycke 3.4., och ett till ett-principen, se stycke 3.5., är 

detsamma som antalsuppfattning. Pedagoger behöver djupare förståelse för de matematiska 

begreppen inom den grundläggande matematiken. Det i sin tur kan medföra ett tydligare 

matematiskt språk vilket kan underlätta kommunikationen sinsemellan. I sin tur kan det 

möjliggöra för pedagoger att tillsammans lättare kunna utveckla barns matematiska 

färdigheter som de behöver i sin vardag som vuxna samhällsmedborgare.  
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1. Inledning och bakgrund 

Vår studie kan ligga till grund för vidare forskning och även medvetandegöra pedagoger, 

skolledare och övriga intresserade främst inom den grundläggande matematiken. 

 

Under en längre tid har det i flera rapporter och undersökningar, bland annat i PISA 

(Programme for International Student Assessment) och TIMSS (Trends in International 

Mathematics and Science Study), givits uttryck för svenska skolbarns försämringar i 

matematik men nu är resultaten ännu sämre (Skolvärlden, 2011). Skolverkets projektledare 

för PISA beskriver det dessutom som en signifikant försämring i tidningen Skolvärlden 

(2011). Enligt Skolverkets (2011b) rapport från den senaste PISA- undersökningen är både 

hög- och lågpresterande 15-åringar sämre i matematik än genomsnittet. I TIMSS, som 

fokuserar på årskurs 4 och 8, specificeras att taluppfattning, aritmetik och användning av 

matematiska begrepp är faktorer som svenska barn jämförelsevis med andra länder är sämre 

på (Skolverket, 2011c). Däremot visar nationella mätningar att andelen skolbarn med högsta 

betyg ökar (Skolverket, 2011b). Dessa rapporter indikerar brister i de matematiska grunderna. 

Grunderna inleds i förskolan. 

 

Adler (2001) menar att grunderna, däribland taluppfattning och antalsuppfattning, bör bli 

goda och automatiserade. Detta för att tankeverksamheten ska fokuseras på att exempelvis 

lösa matematiska problem på en mer avancerad nivå. Brister i dessa grunder kan skapa stora 

problem på sikt för matematikkunskapen och påverka individerna negativt på flera sätt. Preisz 

(numera Sirén) och Edgren (2005), liksom många andra, ser mycket oroligt på attityden till 

matematik. Få människor ser den praktiska nyttan med ämnet, trots att det finns med i allt vi 

gör, och hur den används i vardagen, menar de. I Skolverket (2010) beskrivs det att det är 

pedagogernas uppgift att synliggöra matematiken i vardagen och göra ämnet intressant och 

lustfyllt. I Doverborgs och Pramling Samuelssons (2006a) studie visade det sig att 

pedagogerna varken synliggjorde matematiken eller tyckte att matematik var roligt. Dock 

ville de förbereda barnen i matematik inför kommande skolgång. Flera av pedagogerna har 

även antytt att de anser sig ha för lite kunskaper i matematik och matematikdidaktik. 

 

Det är mot denna bakgrund som vår studie är relevant. Vi har valt att kartlägga kunskaper om 

antalsuppfattning hos femåringar på förskolan och skolbarn i årskurs 1 samt hos deras 

pedagoger. Vi har även försökt kartlägga pedagogers arbetssätt med antalsuppfattning.  
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1.1. Definition av centrala begrepp 

 Pedagog - verksam personal med förskollärarutbildning eller lärarutbildning som 

arbetar med barn i förskolan eller med elever i grundskolan. Under rubriken Teori 

tolkar vi författarnas definition av lärare som att det rör sig om pedagoger i allmänhet.  

 Barn - barn upp till 18 år.  

 Elever - barn som går i grundskolan. 

 Förskolebarn - de barn som går i förskolan, är fem år och ingår i studien. 

 Skolbarn - de barn som går i årskurs 1 och ingår i studien.  

 Samling - där barnen sitter samlade i ring tillsammans med pedagogerna, här sker 

pedagogisk verksamhet.  

 Pedagogisk verksamhet - där medveten inlärning sker med barn i förskola och skola. 

 Subitizing - är det engelska begreppet för spontan antalsuppfattning som vi valt att 

använda. Det betyder att man direkt kan se ett visst antal föremål, se vidare under 

stycke 3.4. 

 Antalsuppfattning - med detta menar vi antalsprincipen eller kardinalprincipen, 

vilket innebär förmågan att uppfatta t.ex. antalet tre utifrån tre föremål. Detta ska inte 

förväxlas med spontan antalsuppfattning, eller som det på engelska heter subitizing, då 

det betyder något annat. Se förklaring under stycke 3.8. 

1.2. Syfte 

Syftet med uppsatsen är att utröna kunskaper om antalsuppfattning hos barn i förskola och 

skola samt att undersöka hur pedagogerna medvetet arbetar med antalsuppfattning. 

1.3. Frågeställningar 

Hur ser kunskaperna ut hos barnen, i de utvalda grupperna, gällande antalsuppfattning? 

Hur beskriver pedagogerna sitt arbete för att utveckla förskolebarns och skolbarns 

antalsuppfattning? 
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2. Teori 

Här beskriver vi de teorier som ligger till grund för vår studie. Vi har inspirerats både av det 

konstruktivistiska och sociokulturella synsättet vilka främst har startat i Piagets och 

Vygotskijs tankar om kunskap och lärande (Arfwedson & Arfwedson, 2002). En del författare 

benämner detta som social konstruktivism se t.ex. Björkqvist (1992).  

2.1. Konstruktivism, Piaget och Vygotskij 

Enligt Arfwedson och Arfwedson (2002) kännetecknas det konstruktivistiska synsättet av att 

den lärarande individen är den centrala. Genom mänskliga handlingar konstruerar denne sin 

egen kunskap i samspel mellan individen och sig själv samt mellan individen och 

omgivningen (Ahlberg, 1992; Arfwedson & Arfwedson, 2002; Säljö, 2000).  

 

Grundidén till konstruktivismen har hämtats från Piagets stadieteori vilken innebär att den 

kognitiva mognadsprocessen sker i olika, biologiskt följande stadium. Här beskrivs dessa 

stadium, de två första är mer relevanta för vår studie. 

 Det första stadiet, 0-2 år, benämns som det sensorimotoriska stadiet, enligt Ruuth 

(i Piaget, 2008). Med hjälp av sina sinnen lär sig barnet vad det kan göra med sin 

kropp och hur den ser på sin omvärld. Barnet kan bara uppfatta föremål då denne ser 

det (Piaget, 2008; Samuel & Bryant, 1996; Simatwa, 2010).  

 Det andra stadiet, 2-7 år, benämns som det preoperationella stadiet där 

språkutvecklingen inklusive symbolkunskap är viktig (Piaget, 2008; Samuel & Bryant, 

1996).  

 I det tredje stadiet, 7-12 år, som kallas för de konkreta operationernas stadium, förfinar 

barnet sina mentala handlingar och tänker konkret (Piaget, 2008; Samuel & Bryant, 

1996).  

 Det sista stadiet, 12 år och uppåt, de abstrakta operationernas stadium, innefattar bland 

annat en utveckling av abstraktionsförmågan och det logiska tänkandet (Ojose, 2008; 

Piaget, 2008; Samuel & Bryant, 1996).  

Övergången mellan dessa är beroende av omgivningen och faktorerna assimilation och 

ackommodation. I Ruuths (i Piaget, 2008) svenska översättning av Piagets bok "Six études de 

psychologie (Barnets själsliga utveckling)" förklarar han att när människan gör erfarenheter i 

nya situationer eller objekt utvecklas nya beteendemönster och vidgar dennes mentala rum. 

Detta innefattar assimilation. Med ackommodation menas situationer där redan inlärda 
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beteendemönster måste anpassas då de inte längre är relevanta för en situation (Piaget, 2008; 

Simatwa, 2010). När dessa två faktorer står i jämvikt påbörjas ett nytt stadium förklarar Ruuth 

(i Piaget, 2008). 

 

Många har kritiserat Piaget, bland annat Ojose (2008) som menar att han underskattar yngre 

barns förmågor samt överskattar de äldres förmågor. För pedagogen kan det dock vara till 

stöd att känna till stadierna men alla barn i en klass befinner sig inte på samma stadium. Ojose 

(2008) och Ruuth (i Piaget, 2008) menar att stadierna inte är fasta i förhållande till åldern utan 

att barn i samma ålder kan befinna sig i olika stadier. Till skillnad från Vygotskij menar 

Piaget att individen själv frambringar sina tankestrukturer (Maunula, 1996). Vygotskij, 

å andra sidan, anser att människan lär genom kommunikation och samspel tillsammans med 

andra individer (Arfwedson & Arfwedson, 2002; Newman & Holzman, 1993). Han har 

myntat ett känt begrepp som det talas mycket om idag, nämligen ZPD (zon of proximal 

development). Med det menas ett avstånd mellan det en individ ensam och utan handledning 

presterar gentemot prestationen i handledning med någon. Alltså utvecklas människan lättare i 

interaktion med någon, t.ex. en pedagog, eftersom denne utmanar individen med sin kunskap 

och handleder individens lärande. Enligt Vygotskij sker utvecklingen ständigt i kombination 

med lärande och mognad (Newman & Holzman, 1993; Säljö, 2000). 
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3. Litteraturgenomgång 

Här belyser vi läroplaner samt kursplanen i matematik. Vidare beskriver vi olika delar av 

grunderna inom matematiken bland annat om subitizing, Gelmans och Gallistels (1978) fem 

principer, Johanssons och Wirths (2007) baskunskaper och ramsräkning.  

 

I vår studie har vi utgått ifrån flera andra studier gällande barns antalsuppfattning. Järrestedts 

och Wallins (2009) samt Lindbergs och Kristianssons (2007) studier har bland annat visat att 

pedagoger har en viktig roll i inlärningen. Pedagogerna anser att barnen lär av varandra och 

att det är viktigt att barnen får kunskaper om matematikens grunder redan i förskolan. Även 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2000b) belyser, i sin studie, pedagogers roll i 

utvecklandet av antalsuppfattningen samt barns kunskaper om detta. De menar att barns ålder 

och mognad inte bara spelar roll utan att det är vad pedagogen uppmärksammar barnet på. 

Det är också viktigt att pedagogen drar lärdom av barnens intresse och erfarenheter samt 

uppmuntrar deras idéer. Författarna skriver att redan som nyfödd kommunicerar barnet med 

omvärlden, med andra ord utvecklas deras kunskaper direkt vid födseln. 

3.1. Läroplan för förskolan 

I läroplanen för förskolan beskrivs det att förskolan ska lägga en grund för barns utveckling 

och lärande. Det är viktigt att förskolan uppmuntrar barns nyfikenhet och lust att lära. 

Pedagogerna ska utgå från barnens erfarenheter så att barnen därigenom kan bygga ny 

kunskap t.ex. i samspel med varandra, i matematik och i lek. I förskolan är det pedagogernas 

uppdrag att bland annat se till att barnen utvecklas och utmanas i matematik (Skolverket, 

2010).  

 

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, 2010. s. 10). 
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3.2. Läroplan för skolan 

Grundskolan syftar till att elever ska lära sig ny kunskap, utveckla denna vidare och utveckla 

tidigare erfarenheter. Vidare ska den med utgångspunkt i elevers tidigare kunskaper, 

erfarenheter, bakgrund samt språk främja motivation och elevers livslånga lust att lära. 

Samtidigt ska skolan anpassas efter elevers individuella behov och förutsättningar samt 

förmedla livslång kunskap som bildar en referensram vilken är till för alla. En av dessa 

kunskaper är matematiskt tänkande vilken ska kunna användas av eleven i vardagslivet och 

förmågan ska skapa förutsättningar för vidare studier samt att lösa problem (Skolverket, 

2011a). 

3.3. Kursplan i matematik 

Syftet med matematikämnet är att ge möjlighet att utveckla elevers förmåga att kommunicera 

och argumentera kring matematik genom olika uttrycksformer. Dessutom ska förtrogenhet för 

grundläggande matematiska begrepp, metoder samt deras användbarhet utvecklas. Något som 

vi nämner i litteraturgenomgången inbegriper grundläggande matematiska begrepp just 

antalsuppfattning. I det centrala innehållet för årskurs 3 beskrivs undervisning med naturliga 

tal och dess användning för att bestämma antal och ordning (Skolverket, 2011a). 

3.4. Subitizing 

En förmåga som faktiskt är medfödd är subitizing. Denna förmåga innebär att man uppfattar 

föremål omedelbart, dvs. att man tittar snabbt på föremålen utan att räkna dem. Ett exempel 

på subitizing kan vara att barnet genast uppfattar att de fått en sexa då de slagit en tärning 

(Johansson, 2011; Johansson & Wirth, 2007; Jung, 2011). En utveckling har 

uppmärksammats av Hannula, Räsänen och Lehtinen (2007) av hur många föremål en individ 

uppfattar vid en blink. De beskriver att barn mellan 1-2 år uppfattar ett till tre föremål, mellan 

3-5 år uppfattasett till fyra föremål medan barn från 5 år till vuxen ålder kan uppfatta ungefär 

ett till fem föremål. Gelman och Gallistel (1978) förklarar på liknande sätt denna utveckling 

men menar samtidigt att det är lättare att uppfatta ett antal föremål ju färre antalet är. Jung 

(2011) förklarar att pedagogerna kan utmana barnen i subitizing genom att presentera olika 

mönster på föremålen och olika antal föremål som visas i en blink. Vidare menar han att 

denna förmåga är en viktig förutsättning för att utveckla antalsuppfattning. Enligt Johansson 

och Wirth (2007) är subitizing en grundpelare inom matematiken till skillnad från vad 

Gelman och Gallistel (1978) anser.  
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3.5. De fem principerna och de fem basfärdigheterna 

Gelman och Gallistel (1978) har föreslagit fem principer som de menar innefattar 

matematikens grunder. Dessa är (1) ”one-one principle”, (2) ”the stable-order principle”, (3) 

”the cardinal principle”, (4) ”the abstraction principle” och (5) ”the order-irrelevance 

principle” (Gelman & Gallistel, 1978, s. 77-82). En översättning av principerna, som 

Arvidsson och Svedberg (2010) gjort är följande: (1) ett till ett-principen, (2) principen om 

den stabila ordningen, (3) antalsprincipen, (4) abstraktionsprincipen samt (5) principen om 

den godtyckliga ordningen. Gelman och Gallistel (1978) förklarar att antalsprincipen är nära 

sammanlänkad med ett till ett-principen och principen om den stabila ordningen i en 

utvecklingsmässig bemärkelse. Antalsprincipen utvecklas efter de två första principerna. De 

tre första principerna utgör räkneprocesser, dvs. hur man gör när man räknar, och kan 

tillämpas på vilken uppställning eller vilka föremål som helst. 

 

1. Ett till ett-principen innebär förmågan att räkna föremål, t.ex. tre stycken stenar. För 

att lyckas med detta måste barnet stegvis para ihop ett föremål/element med ett annat. 

Varje sten paras då ihop med talen ett, två respektive tre. Viktigt är att barnet inte 

räknar samma sten två gånger (Arvidsson & Svedberg, 2010; Doverborg & Pramling 

Samuelsson, 2006b; Gelman & Gallistel, 1978). När ett till ett-principen används 

behöver barnet inte ha kunskaper om siffror eller räkneord. Vid ett till ett-principen 

kan man se att barn använder olika strategier beroende på hur långt de kommit i sin 

mognad. Vid det första steget tar barnet upp eller vidrör föremålet som ska räknas eller 

paras ihop. Föremålet som ska räknas flyttas ofta från ett ställe till ett annat. När 

barnet tar sig in i det andra steget pekar det endast på föremålet och i det sista steget 

nickar eller endast blickar de över föremålen som ska räknas (Kilborn, 1989). 

2. Gelman och Gallistel (1978) menar att förmågan gällande principen om den stabila 

ordningen befästs då barnet har grundförståelse för de första 12 - 13 talen i talraden. 

Johansson och Wirth (2007) förklarar talraden med att talen står i en viss ordning och 

är beroende av varandra t.ex. ett, två, tre och inte två, fyra ett. Då barn kan ordningen 

på räkneorden har de tillämpat principen om den stabila ordningen  

(Arvidsson & Svedberg, 2010; Doverborg & Pramling Samuelsson, 2006b; Gelman & 

Gallistel, 1978). 

3. Antalsprincipen innebär att det sist uppräknade föremålet som räknas representerar 

antalet föremål (Gelman & Gallistel, 1978). För att exemplifiera principen ska ett barn 
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kunna räkna de tre stenarna som i ovanstående exempel, ”ett, två, tre”, och därefter 

bestämma antalet stenar med talet tre. Om barnet istället börjar räkna om, vid frågan 

hur många stenar det är, har det inte förstått principen (Arvidsson & Svedberg, 2010; 

Gelman & Gallistel, 1978).  

4. Abstraktionsprincipen innebär, enligt Gelman och Gallistel (1978), förståelsen för 

vad som kan räknas och kategoriseras. Exempelvis kan ett visst antal stolar, vilka är 

konkreta, räknas och kategoriseras samt abstrakta ting som huvudräkning. Författarna 

hänvisar till Gast och poängterar att barn utvecklar en abstraktionsförmåga långsamt, 

dvs. att tänka och uppfatta abstrakta ting. Först efter sju års ålder har förmågan att 

uppfatta vilka abstrakta ting som kan räknas blivit färdigutvecklad. 

5. Med principen om den godtyckliga ordningen menas enligt Gelman och Gallistel 

(1978) förmågan att räkna varje föremål endast en gång utan att ordningen har någon 

betydelse. I ett exempel med fem stycken pärlor bör barnet räkna pärlorna en i taget 

utan att räkna samma pärla två gånger. Oavsett var i ordningen barnet börjar och hur 

många gånger det räknar dem ska det komma fram till att pärlorna är fem stycken. 

 

Likaså har Johansson och Wirth (2007) skrivit om vad de kallar för de fem baskunskaperna. 

Författarna har benämnt de olika delarna med spontan antalsuppfattning, ramsräkning, 

antalsräkning, sifferkunskap och ordinaltal. 

 

1. Spontan antalsuppfattning, eller som Gelman och Gallistel (1978) benämner det 

“subitizing”, innebär att individen utan att räkna föremålen ska kunna uppfatta dem då 

de för ett ögonblick visas för denne. Enligt Johansson och Wirth (2007) är detta en 

basfärdighet till skillnad från vad Gelman och Gallistel (1978) menar. 

2. Ramsräkning innebär att barn har kunskaper om siffror i en ordning exempelvis ett, 

två, tre, fyra o.s.v. Förmågan utvecklas i två steg, vilket beskrivs under stycket 3.7. 

När barnet fått kunskaper om stegen kan de uppfatta siffrorna i en talrad (Johansson 

och Wirth, 2007). Denna förmåga är här en grundpelare i matematiken till skillnad 

från Gelmans och Gallistels (1978) syn.  

3. Antalsräkning kan liknas med Gelmans och Gallistels (1978) kardinalprincip. Med 

det menas att barnet måste kunna räkna antalet föremål samtidigt som det ska förstå att 

den sist uppräknade siffran innebär antalet föremål (Johansson och Wirth, 2007). Se 

vidare under stycket 3.8. 



9 

 

4. Sifferkunskap, menar Johansson och Wirth (2007), är den andra grundpelaren inom 

taluppfattning. Det betyder att barn tillgodogör sig kunskap om siffror i skrift. 

Exempelvis vänder barn ofta på siffror så de blir bakåtvända. Detta är inget Gelman 

och Gallistel (1978) anser vara en baskunskap.   

5. Ordinaltal innebär tal i förhållande till varandra i talraden, t.ex. att talet sex får sin 

betydelse av att talet fem står före och att talet sju står efter talet sex. Denna liknar det 

Gelman och Gallistel (1978) kallar för principen om den stabila ordningen.  

 

Gelman och Gallistel (1978) har gjort flertalet studier, en del har bidragit till upptäcker som 

grundat idéerna till principerna. Därför väljer vi att använda deras principer istället för 

Johansson och Wirths (2007) baskunskaper i denna studie. Dessutom är Gelman och Gallistel 

mer omnämnda i andra vetenskapliga källor bland annat i Arvidssons och Svedborgs (2010) 

samt Doverborgs och Pramling Samuelssons (2006b) studier. Trots det anser vi att 

ramsräkningen ändå har en stor del i barns utveckling och kommer därför belysa det.  

3.6. Möjliga problem i matematiken 

Grunderna i matematik bör bli goda och automatiserade, menar Adler (2001). Detta för att 

tankeverksamheten ska fokuseras på att lösa mer avancerade matematiska problem. Okunskap 

i dessa grunder kan skapa stora problem på sikt för matematikkunskapen i stort. Anledningen 

till att många barn klarar av matematiken trots att de saknar djupare förståelse för 

antalsprincipen beror, enligt Adler (2001) på att de lär sig enkla räkneoperationer mekaniskt. 

Exempelvis lär de sig att 5+5 alltid är 10. Det är först när matematiken blir avancerad som 

problem uppstår. Adler (2007) menar att problemet uppstår då en förståelse för kopplingen 

mellan talet i sig och antalet saknas. För individen själv kan bristerna och uppfattningen om 

en okunnighet innebära en känslomässig blockering. I sin tur beskriver Adler (2001) att en 

knäckt självkänsla kan uppstå och i värsta fall ångest inför matematik, vilket tyvärr är väldigt 

vanligt. Kilborn (1989) beskriver en liknande negativ påverkan på självkänslan vid 

skolstarten. Många barn känner ett slags utanförskap gentemot andra klasskamrater då de inte 

kan hantera talraden som redskap. 

3.7. Ramsräkning 

Med ramsräkning menas, enligt Johansson och Wirth (2007), att barn räknar på talraden och 

säger tal i ordning, t.ex. ett, två, tre, fyra o.s.v. Denna förmåga börjar ofta i åldern tre till fyra 

år, enligt Adler (2001), men då är siffrorna oftast slumpvis valda t.ex. ett, två, fem, sju o.s.v. 
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Johansson och Wirth (2007) menar att förmågan utvecklas i två steg. Det första innebär att 

barnet har anammat själva ramsan, dvs. att uttala siffrorna med en viss rytm och gång. Här 

räknar de endast från ett och uppåt. Oftast kan barnen endast ett fåtal siffror i ramsan 

exempelvis ett, två, fyra o.s.v. I det andra steget ska barnet kunna se att ramsan består av 

siffror och att siffrorna inte sitter ihop i talraden utan de står i följd enligt första exemplet i 

detta stycke. Först i sjuårsåldern börjar barn uppfatta talraden djupare samt att den uppfattas 

som oändlig. Anledningen till att färdigheten uppkommer så sent är att tidigare matematiska 

förmågor behöver grundas dessförinnan (Adler, 2001; Piaget, 2008). I samma ålder förväntas 

barnet börja använda tal och siffror. Barnet är inte alltid moget för detta utan behöver en 

djupare grund för vad tal är och för att kunna se hur talraden är uppbyggd innan tal och siffror 

används. När barnet är i nio-tioårsåldern har de utvecklat förståelse för att de ska koppla ihop 

antal och tal. Bara för att barn kan ramsräkna behöver det inte betyda att de har kunskaper om 

antalsuppfattning (Adler, 2001). 

3.8. Antalsuppfattning 

Johansson (2011) tar upp om de fem principerna däribland antalsprincipen. Författaren menar 

att barn som förstått denna princip många gånger betonar det sistnämnda talet. Exempelvis 

kan barnet antingen räkna föremålen fram till fyra tyst för sig själv för att sedan högt säga fyra 

eller räkna högt och upprepa den sistnämnda siffran. Ahlberg (1992) förklarar att barn 

kombinerar fingerräkning, skriftliga noteringar och huvudräkning vid beräkningar. 

Strategierna kan se väldigt olika ut, en del kombinerar en inre föreställning med att räkna på 

föremål (Ahlberg, 1992; Johansson & Wirth, 2007). Räkning av antal i vardagen, i 

kombination med subitizing, bidrar till att många barn har kunskaper om de fem principerna 

innan de börjar skolan, framhåller Johansson (2011). Författaren menar att ett barn kan 

använda räkneorden, dvs. ett, två, tre o.s.v., till att namnge föremål. Detta behöver dock inte 

betyda att barnet förstått principen för hur vi räknar eller fastställer antalet i en mängd 

föremål, vilket även Adler (2001) förklarar. Begreppet antal är helt centralt för matematik och 

förklaras med förmågan att uppfatta antal på olika sätt (Adler, 2001; Adler, 2007). Många 

gånger räknar barnen på fingrarna då de gör svåra beräkningar. Då har de exempelvis 

händerna på bordet eller i knäet. Barnen kan även peka och räkna på ett föremål i taget 

(Ahlberg, 1992). Eftersom barn har olika erfarenheter och bakgrund och därmed varierade 

kunskaper bör pedagoger utgå ifrån barnets perspektiv (Skolverket, 2010).  
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Kilborn (1989) menar att subitizing och talraden är de första förmågorna man lär sig och att 

dessa utvecklas olika för varje enskilt barn. Han menar att forskare är oense i denna fråga men 

han själv har sett bevis på att barn kan subitizing innan de lärt sig talraden. Författaren menar 

även att barn lär sig detta parallellt. 

3.9. Pedagogen och dennes roll i förskola och skola 

Det är pedagogers uppgift att finnas till hands för barnen och stötta dem i deras utveckling 

och lärande (Skolverket, 2010). Enligt Doverborg och Pramling Samuelsson (2000a) är det 

viktigt att pedagogen inte tar saker och ting förgivet utan ständigt reflekterar över sin 

pedagogik. Clarke och Clarke (2011) visar att de framgångsrika pedagogerna, utifrån deras 

studie, är de som ställer utmanande frågor till barnen vilket bidrar till reflektion. Genom rätt 

anpassad utmaning kan pedagogen få barnen att komma vidare i sin utveckling (Newman & 

Holzman, 1993; Säljö, 2000). Dessutom menar Clarke och Clarke (2011) att det används 

öppna uppgifter där mer än ett svar är rätt samt tar tillvara på barnens spontana frågor. Under 

observationerna såg författarna att det diskuterades matematik i bland annat helklass och par. 

Ahlberg (1992) menar att kommunikationen i undervisningen oftast sker mellan pedagogen 

och de barn som ställer frågor. Vanligt är att de räknar enskilt i matematikboken och att detta 

är den främsta kommunikationen, dvs. mellan boken och barnet. Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2000a) anser att barn lär sig genom att göra, t.ex. konkreta handlingar och att 

aktivt använda konkret material, något som även Jung (2011) förespråkar. Vidare krävs det, 

enligt Skolverket (2010) och Skolverket (2011a), att pedagogen är lyhörd för barnen bland 

annat för hur de uppfattar frågor och uppgifter i vardagen. Barn löser uppgifter på olika sätt 

vilket kan bero på att de har uppfattat uppgiften olika (Pramling Samuelsson & Asplund 

Carlsson, 2003). 

 

I en studie som Doverborg och Pramling Samuelsson (2006a) gjort, gällande pedagoger i 

förskola och förskoleklass, tydliggörs det att pedagogerna anser att barnen ska lära sig det 

som pedagogerna själva betraktar som grundläggande matematik. Främst arbetade 

förskollärarna med antalsuppfattning, vilket är en av grunderna i matematik, särskilt vid 

tillfällen som var planerade av dem själva. Det kan t.ex. gälla vid samlingar och måltider. 

Författarna menar att pedagogerna i huvudsak vill förbereda barnen i matematik inför 

kommande skolgång. Den här studien visar också att pedagogerna inte synliggör matematiken 

för barnen och att pedagogerna ser matematiken som tråkig. Flera pedagoger har antytt att de 
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ser sig ha för lite kunskaper inom matematiken och matematikdidaktiken. Studien har också 

visat att pedagogerna sällan nämner att barnen ska lära sig matematik i meningsfulla 

sammanhang. Ahlberg (1992) belyser att en vardagsanknytning sällan finns i 

matematikundervisningen. I Doverborgs och Pramling Samuelssons (2006a) studie framkom 

det hur pedagogerna arbetar med matematik i vardagen, bland annat nämns antalsuppfattning 

och att pedagogerna exempelvis låtit barnen räkna varandra i samlingen. Resultatet i 

Järrestedts och Wallins (2009) studie visar att samtliga förskoleklasser arbetar med 

antalsuppfattning i samlingar, något som pedagoger i årskurs 1 inte alls nämner medan 

förskolpedagoger arbetar medvetet med antalsuppfattning i vardagen. Å andra sidan 

diskuterar Ahlberg (1992) att barn kan missa det matematiska innehållet om undervisningen 

kopplas till vardagen och deras intresse. Hon menar att fokus istället ligger på barnens 

intresse, t.ex. en match i fotboll, än på matematiken som är kopplad till fotbollen. Detta 

eftersom fokuset och engagemanget tas från matematikuppgifterna till fotbollsmatchen. 

Istället för att ersätta den så kallade skolmatematiken med en vardagsanknytning menar hon 

att de behöver få redskap för att uppfatta matematiken i olika kontexter, inte bara i skolan. 

3.10. Diamant 

Svenska elever har bristande kunskaper i matematik, påtalar Löwing (2011), vilket även PISA 

och TIMSS visar på (Skolvärlden, 2011). Hon menar att det kan bero på att pedagoger i 

skolan ofta håller fast vid matematikböckerna och att undervisningen inte är tillräckligt 

varierande. Löwing (2011) tar upp att en kartläggning har gjorts på runt 40 000 elever i olika 

kommuner. Resultaten i förskoleklasserna har visat sig vara bra, enligt studien, då författaren 

menar att eleverna är väl förberedda inför årskurs 1. Ett problem, som författaren tar upp, är 

att undervisningen i årskurs 1 många gånger inte ger eleverna möjlighet att utvecklas där de är 

i sin matematiska utveckling. Undervisningen i klass 1 verkar inte vara anpassad till dagens 

elever. Detta kan bero på att pedagogers matematikdidaktiska utbildning saknar fokus på 

innehåll och struktur (Löwing, 2011). 

 

Löwings (2011) studie är utförd utifrån ett diamantmaterial. Diamant står för diagnoser i 

matematik. Materialet består av 55 diagnoser som belyser uppgifter inom matematiken från 

förskoleklass till årskurs 8. Det är utvecklat för att pedagoger ska kunna kartlägga elevers 

kunskaper inom matematik samt kunna planera undervisningen utefter dessa (Löwing & 

Fredriksson, 2010; Löwing, 2011). 
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4. Metod 

I detta kapitel redogör vi hur vi har gått till väga för att ta fram underlag för vår studie. Vi har 

gjort en kvalitativ studie med intervjuer för att kartlägga pedagogers kunskaper i 

antalsuppfattning. Vi har även låtit barn göra matematikuppgifter för att få fram deras 

kunskaper. För att få erfarenhet inför studien som ligger till grund för uppsatsen genomförde 

vi pilotstudier, en i förskolan och en i årkurs 1.  

4.1. Pilotstudie 

Vi sammanställde intervjufrågor till pilotstudien, se bilaga 6, och gjorde förfrågningar efter 

deltagare. När vi fått svar skickades samtyckesformulär, se bilaga 1, ut till förskolebarn och 

skolbarn, vars pedagoger godkände att ställa upp på intervju. Därpå konstruerade vi 

matematikuppgifter utifrån Diamant, se bilaga 2, uppgift 4 och 5, och har inspirerats av den 

första diagnosen av Diamant, förberedande aritmetik, samt ett fåtal uppgifter som kartlägger 

barns kunskaper gällande antalsuppfattning (Skolverket, 2009). Vi har utefter det tillverkat 

egna matematikuppgifter till pilotstudien samt utvecklat dessa ytterligare till vår huvudstudie, 

se bilaga 3 och 4. Texten om syftet samt vad som bör noteras är hämtade från Diamant, se 

bilaga 2 (Skolverket, 2009). Uppgifterna gick ut på att ta reda på barnens kunskaper i 

antalsuppfattning. De utfördes enskilt, i ett avskilt rum, med ett barn i taget. Innan vi började 

frågade vi barnen ytterligare en gång om de ville delta. En av oss ställde frågor medan den 

andre ansvarade för diktafonen och antecknade barnets kroppsspråk. Vi lät barnen utföra 

matematikuppgifterna innan vi intervjuade pedagogerna. Tanken med detta upplägg var att 

minska risken för att pedagogerna skulle påverka barnen. Vid intervjutillfällena var vi båda 

medverkande för att båda skulle uppleva situationen och på så sätt kunna analysera utifrån 

detta. 

4.2. Design 

Utefter pilotstudien har vi förändrat både intervjufrågor och matematikuppgifter för att 

möjliggöra utförligare svar, vilket vi presenterar nedan. 

4.2.1. Matematikuppgifter med barn 

Både under pilotstudien och studien använde vi max tio föremål. Vi valde att använda oss av 

de material som barnen var väl förtrogna med. Under pilotstudien fick barnen i förskolan 

använda mosaikstenar medan skolbarnen fick använda pennor och röda platta cirklar. 
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I studien, som ligger till grund för uppsatsen, använde förskolebarnen pärlor och skolbarnen 

använde träklossar, föremål som de var bekanta med sedan tidigare. I studien valde vi att 

endast ha med antalen tre, fem och tio istället för tre, fem, sju och tio. Skillnaden är även att vi 

bestämde oss för att utföra respektive uppgift en gång jämfört med pilotstudien då stegen i 

uppgifterna utfördes på olika sätt, exempelvis lades tre föremål fram fyra gånger. Under 

pilotstudien dolde vi inte antalet föremål när de lades fram vilket gjorde att många räknade 

dem under tiden. Detta ändrades genom att undersökningsledaren höll föremålen dolt i handen 

samt lade fram alla föremål på en gång i uppgiften. Föremålen ordnades, under båda 

studierna, på olika sätt utan något medvetet mönster. Ytterligare förändring gjordes i den 

senare studien där vi tydliggjorde uppgifterna genom att lägga upp dem efter olika steg, 

därmed gjorde vi så gott som samma moment vid varje uppgift och tillfälle. Dessa uppgifter 

utfördes enskilt där en av oss ställde frågor medan den andra skrev ner barnens svar i ett 

formulär, se bilaga 5, vilket vi inte hade i pilotstudien. 

 

När barnen fick göra den första uppgiften frågade vi hur långt de kunde räkna och noterade 

detta. Då de skulle svara på den andra uppgiften, steg ett, lade en av oss först ut fem föremål. 

Sedan ställdes frågan, ”hur många föremål ligger det på bordet?”. När barnet svarat frågade 

undersökningsledaren direkt samma fråga igen. Detta upprepades med antalet tio och tre. 

Vidare på den tredje frågan började denne med att lägga ut fem föremål. Sedan ställdes frågan 

”hur många föremål ligger det på bordet?” och när barnet svarat ändrades ordningen på 

föremålen, steg tre. Efter det fick barnet samma fråga igen. Även detta tillvägagångssätt 

upprepades med antalet tio och tre. Vid varje fråga och steg noterade den andra 

undersökningsledaren, som satt tyst bredvid, hur barnet gjorde då det räknade samt om svaret 

var korrekt eller ej. Personen, som ställde frågorna, var noga med att inte avslöja om barnet 

gjort rätt eller ej utan sade istället tack efter varje svar som givits. När uppgifterna var klara 

tackades barnen för att de ställt upp och berömdes. Detta eftersom vi ville påverka barnen så 

lite som möjligt.  

4.2.2. Intervjuer 

Vi gjorde en semistrukturerad intervju vilket innebär fasta frågor som sedan, under själva 

intervjun, kan följas upp med följdfrågor vilket leder in respondenten mot våra 

forskningsfrågor (Dyer, 1995; Eliasson, 2010). De som deltog var pedagoger från en förskola 

och från två förstaklasser.  
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Vår intervju influerades av trattmodellen. Kort förklarat innefattar denna sex steg där 

intervjuaren börjar med presentation av sig själv och studien samt vilka etiska regler 

intervjuaren kommer att förhålla sig till. Intervjun påbörjas med ytliga frågor för att ju längre 

in i intervjun ta sig an djupare frågor om ämnet. Intervjun avslutas sedan med att tacka 

respondenten och förmedla hur arbetet kommer att fortgå (Kylén, 2004). 

 

Efter pilotstudien utvecklade vi några frågor inför vår studie som förtydligade dessa. Vi ansåg 

det irrelevant hur länge lärarna hade jobbat på sin arbetsplats och valde istället att fråga hur 

gamla barnen var där de arbetade. Vi valde att göra frågeställningarna tydligare i fråga 4 och 5 

om hur deras utbildning ser ut samt om de har någon särskild inriktning och/eller 

vidareutbildning i matematik, se bilaga 6 och 7. Fråga 8 i pilotstudien valde vi att ta bort 

eftersom den var svår att svara på. Istället ställde vi en öppen fråga om hur de medvetet 

arbetar med matematikens grunder. Då fråga 9 i pilotstudien enbart verkade relevant för 

årskurs 1 valde vi att ta bort den. Vi uppfattar att vi inte fick något svar om antalsuppfattning i 

den ena intervjun, därför lade vi till fråga 8 i den senare studien för att rikta in respondenterna 

mot vår forskningsfråga. Som avslutning lade vi till fråga 11 om övriga kommentarer där de 

kunde lyfta något ytterligare.  

 

Samtliga intervjuer var panelintervjuer vilket innebär att vid intervjutillfällena var det en 

respondent samt två intervjuare varav den ena höll i frågorna medan den andre bland annat 

antecknade kroppsspråket hos respondenterna (Kylén, 2004). Detta gjorde vi då intervjun 

spelades in och transkriberades. Genom att intervjun spelas in kan intervjupersonen 

koncentrera sig på enbart frågorna och svaren istället för att anteckna, framhåller Trost 

(2005). 

4.3. Urval 

Deltagarna i studien valdes ut genom bekvämlighetsurval vilket, enligt Eliasson (2010) och 

Trost (2005), innebär att de intervjupersoner som finns tillgängliga används i studien. Under 

denna rubrik presenterar vi hur vi valt ut intervjupersonerna samt hur vi valt ut barnen som 

genomfört matematikuppgifterna. 

4.3.1. Pedagoger 

Vi har sammanlagt intervjuat sex pedagoger i sydvästra delen av Sverige under oktober 2011. 

Antalet beror på den tidsbegränsning vi har haft för uppsatsen. Intervjuerna har utförts i tre 
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olika rektorsområden. Pedagogerna vi intervjuat har hand om de barn som utfört 

matematikuppgifterna. Vi har valt att använda oss av svaren från ena intervjun i pilotstudien 

eftersom vi inte fick svar på våra forskningsfrågor i den andra. 

4.3.2. Förskolebarn och skolbarn 

Vi har valt att undersöka förskolebarn som är fem respektive sju år gamla. Femåringarna går 

på en förskola i sydvästra Sverige. Förskolan där pedagogerna medvetet arbetar med 

matematik består endast av femåringar. Det var flera av barnen som inte ville vara med av de 

tillfrågade, trots det fick vi sammanlagt 24 deltagande, varav nio gick i förskolan och 15 i 

årskurs 1.  

4.4. Reliabilitet, validitet 

Med validitet menas att det som är tänkt att mätas faktiskt också mäts med det instrument man 

mäter. Dessutom handlar det om trovärdigheten i den tolkning man gör av resultaten man får 

fram. Beträffande reliabilitet gäller det bedömningar ifall resultatet går att generalisera samt 

ifall samma studie skulle upprepas fås samma resultat fram, alltså om studiens tillförlitlighet 

(Eliasson, 2010; Skolverket, 2011d). 

 

I och med att vi har inspirerats av ett känt diagnosmaterial, som bland annat kartlägger 

förmågan om antalsuppfattning, då vi gjorde våra matematikuppgifter har vi stärkt studiens 

validitet. Därmed vet vi att uppgifterna kontrollerar denna förmåga. Eftersom vi har använt 

oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder, matematikuppgifter och intervjuer, har detta 

medfört att vi använt oss av en så kallad triangulering. Det betyder att man kombinerar olika 

metoder, för att få fram en mer komplett bild av forskningsfrågan (Eliasson, 2010; Trost, 

2005). Dessutom har vi provat både uppgifterna och intervjufrågorna på personer i en 

pilotstudie. Enligt Kvale (1997) är det en fördel att göra en pilotstudie eftersom det ger 

erfarenheter i hur man förbereder och utför en intervju. I och med det har vi fått respons på 

hur man kan svara på uppgifterna och frågorna. Detta gör att intervjuns kvalitet kan utvecklas 

positivt. Vi har stärkt studiens validitet genom att vi genomförde en pilotstudie och därmed 

fick möjlighet att utveckla frågorna samt matematikuppgifterna. 

 

Vi har stärkt reliabiliteten i intervjutexterna genom att båda har lyssnat på och transkriberat 

intervjuerna (Kvale, 1997). Slutligen gick vi igenom våra transkriberingar tillsammans 

samtidigt som vi lyssnade till inspelningarna och skrev färdigt transkriberingarna. Däremot är 
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det svårt att säkerställa validiteten eftersom alla transkriberingar innebär urval och tolkning. 

Varje transkribering medför ett ställningstagande om vad som ska tas med t.ex. harklingar och 

andra läten (Kvale, 1997).  

4.5. Etiska principer 

Vetenskapsrådet (2002) presenterar fyra punkter som är viktiga för att garantera 

respondenternas anonymitet, vilka vi har följt. Informationskravet innebär att syftet ska 

tydliggöras och kontaktinformation till handledarna för uppsatsen ska lämnas till 

respondenterna. Ytterligare har vi informerat om att det är valfritt att delta. Samtyckeskravet 

förklaras med att deltagarna ska godkänna medverkan i studien. Ett samtyckesformulär 

lämnades till föräldrar vars barn deltog. Konfidentialitetskravet betyder att deltagarna inte ska 

kunna identifieras (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att vi inte använder oss av de intervjuades 

namn eller benämner vilken skola eller kommun vi utfört intervjuerna garanteras deras 

anonymitet (Backman, 1998; Trost, 2005). Nyttjandekravet innefattar information om att 

materialet enbart kommer att användas till detta ändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Ytterligare 

aspekter att ta upp för respondenten, utifrån Kvales (1997) sju forskningsstadier, är om 

intervjusituationen i sig. Han påtalar att stress kan uppkomma och att ens självuppfattning kan 

förändras.  

4.6. Metodkritik 

För att få en ännu bättre struktur på processen i uppsatsen skulle vi kunnat arbeta mer utifrån 

Kvales (1997) sju stadier för kvalitativa intervjustudier. Trost (2005) lägger till beaktning i 

val av teoretiskt perspektiv i Kvales första stadium.  

 

En tydlig kritisk punkt mot vårt upplägg av studien är enligt Rosenthal & Jacobson (1996) att 

vi både gjorde uppgifterna tillsammans med barnen, författade frågorna till intervjun, 

genomförde intervjun samt tolkade svaren. Detta medför ett kritiskt problem som kallas 

”experimenter bias”. Kort förklarat innebär detta att man som forskare, oftast omedvetet, 

påverkar sina försökspersoner i olika riktningar. Man kan som forskare lätt hitta det man 

söker, t.ex. fakta som stödjer ens hypotes, genom att man på olika sätt omedvetet påverkar 

försökspersonerna i en viss riktning. Detta har bland annat Rosenthal & Jacobson (1996) visat 

i några klassiska experiment. Vi kan således i vår studie utövat en tydlig ”experimenter bias” 

över barnen genom att omedvetet gett dem olika, små ledtrådar under testets utförande och 

under intervjuerna med pedagogerna. Barnens svar i testen och respondenternas svar kan 
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också ha påverkats av vår ålder, av vårt kön samt deras upplevelse av vår kompetens och 

auktoritet. Doverborg och Pramling Samuelsson (2000a) påtalar att relationen mellan 

undersökningsledaren och de deltagande i studien kan påverka resultatet. Saknas denna 

relation kan deltagarna, särskilt barnen, känna sig osäkra. För att undvika ”experimenter bias” 

är den allmänna regeln, enligt Dyer (1995), att minimera kontakten mellan forskare och 

försöksperson. I vårt fall skulle vi enkelt kunna undvika detta problem genom att vi låtit 

någon utomstående person, helst okänd för barnen och respondenterna genomföra 

intervjuerna samt matematikuppgifterna. Även transkriberingen, menar Kvale (1997) skulle 

kunna utföras av någon utomstående för studien och de inblandade för att säkra studiens 

reliabilitet. 

 

Ett kritiskt argument mot intervju som undersökningsmetod, menar Dyer (1995), är att 

informationen från intervjun nästan uteslutande består av tolkningar eller fraser av 

respondentens svar. Något som ställer till problem då man (1) inte kan vara säker på exakt vad 

respondenten sagt och (2) dels om det var så han/hon verkligen menade. Punkt (1) kan 

undvikas om man tillhandahåller detaljerade utskrifter av intervjun, dvs. en transkribering. 

Punkt (2) kan dock, enligt kritikerna, alltid vara öppen för debatt och olika tolkningar (Dyer, 

1995). En viktig aspekt som Doverborg och Pramling Samuelsson (2000a) talar om, är att det 

är svårt att skriva ner allt respondenten säger. För att göra intervjun mer kvalitativ kan man 

med fördel spela in intervjun. Fördelen är, enligt Eliasson (2010), att ljudfilen går att lyssna 

på igen vilket gör att man kan använda ordagranna svar från den intervjuade. En nackdel med 

denna metod är att transkriberingen tar tid. Ytterligare en nackdel, påtalar Kylén (2004), är att 

diktafonen kan hämma respondenten samt att det är nödvändigt att lyssna av hela intervjun. 

Samtidigt försvinner mimik och kroppsspråk. Detta skulle man kunna få med om man 

videofilmar intervjun vilket även det kan hämma respondenten och är en kostnadsfråga (Trost, 

2005). 

 

Transkriberingen kunde vi diskuterat djupare, innan vi påbörjade den, för att exakt veta vad vi 

skulle tagit med och hur våra val påverkat analysens utgångsläge. I övrigt uppfattar vi att vi 

lagt ner mycket tid på att diskutera processens olika delar och att alla delar hade kunnat 

diskuteras än djupare, för att göra studien än mer kvalitativ. Särskilt hade vi kunnat gå igenom 

metodologi betydligt mer och satt oss in i den arbetsgången för att tydligare nå fram till vårt 

mål. 



19 

 

Fördelen med att vi valde en semistrukturerad intervjuform är att intervjuaren kunde få 

förtydliganden och ge mer djupgående svar genom följdfrågor, till skillnad från en 

strukturerad intervju med fasta frågor, (Dyer, 1995; Eliasson, 2010). Frågorna kan läggas 

fram på ett sätt så att de intervjuade uppfattar frågorna olika och då svarar på annat (Pramling 

Samuelsson & Asplund Carlsson, 2003).  

 

Ett kritiskt argument mot bekvämlighetsurvalet är att de personer man finner inte skiljer sig 

från mängden, genomsnittet. Urvalet går inte att generalisera. Därför är det orimligt att ens 

nämna hur många som följer ett visst mönster (Eliasson, 2010; Trost, 2005).  

 

Vi utförde pilotstudien för att ta reda på hur väl matematikuppgifterna och intervjufrågorna 

fungerade, hur mycket vi fick ut av dem och omfånget, alltså hur stor uppsatsen verkade bli. 

Med fyra barn i femårsåldern och fyra i sjuårsåldern utförde vi egendesignade tester, bilaga 3 

och 4, som inspirerats av diagnosmaterialet Diamant (Skolverket, 2009).  Det är enligt Kvale 

(1997) en fördel att göra en pilotstudie eftersom det ger erfarenheter i hur man förbereder och 

utför en intervju. Detta gör att intervjuns kvalitet kan utvecklas positivt.  

 

Enligt Eliasson (2010) ska begrepp vara tydligt förklarade för de som deltar i studien för att 

undvara missförstånd vilket kan påverka undersökningens utfall. Här hade vi kunnat vara 

ännu tydligare vid intervjun. Vår första tanke var att lämna ut en förklaring av begreppen så 

de var införstådda med ämnet de skulle prata om. Efter diskussion fram och tillbaka bestämde 

vi oss för att inte ge ut en förklaring då det kan påverka resultatet. Exempelvis kan de tänka 

mer medvetet gällande antalsprincipen i samband med verksamheten och vägleda barnen 

tydligare mot att få syn på detta fenomen. Likväl kan de bli mer medvetna om att de redan 

arbetar med antalsprincipen. 

 

Vi hade kunnat fokusera mer på operationaliseringen som Eliasson (2010) menar handlar om 

att förstå begrepp samt att göra dessa mätbara. Med det menas att begreppen ska kunna 

undersökas. Författaren menar att vi på detta sätt får fram de variabler, enligt Stukát (1993) de 

egenskaper som studeras, som undersökningen baseras på. Därefter hade vi kunnat göra en 

ostrukturerad intervju för att, enligt Hultén, Hultman och Eriksson (2007) få djupare 

förståelse i området, här om antalsuppfattning, med förutsättning att intervjuaren är skicklig 
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på att spela okunnig och på så sätt få fram tydliga förklaringar av den intervjuade. Fördelen 

med en strukturerad intervju, enligt författaren, är att det som ska besvaras blir mer enhetligt. 
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5. Resultat och analys 

Med inspiration från den hermeneutiska metodologin har vi analyserat vår empiri. Grunden i 

hermeneutiken är att följa den hermeneutiska cirkel vilket innebär att fokus startar i helheten 

av det som analyseras för att sedan fokusera på delarna. Slutligen kopplar man tillbaka till 

helheten (Starrin, 1994). Hermeneutiken går att koppla ihop med vår teori, dvs. att människan 

konstruerar sin egen kunskap efter vissa mönster. Grunden i metodologin är att förstå 

människan och dennes bakomliggande tankar och förutsättningar till dennes handlingar, alltså 

de studerades innebörder och intentioner i relation till det sammanhang de befinner sig i, 

skriver Sjöström (1994). Med andra ord möjliggör hermeneutiken att vi kan urskilja 

respondenternas handlingar, förutom det som de kommunicerar i tal, vilka avslöjar mycket 

om personen i fråga (Kvale, 1997).   

 

Vi presenterar fråga 1 i matematikuppgifterna som vi utförde men väljer att inte analysera 

svaren eftersom det bara bekräftar om barnen kan talraden upp till tio eller inte. Denna 

information ligger till grund för vidare uppgifter. Några barn ville av okänd anledning inte 

besvara fråga 1, därför ställdes fråga 2 istället. Dessa svar visas i bilaga 4 och 5 inom 

svarsalternativet ”vet ej”. 

 

Nedan presenteras intervjupersonerna. Dessa har fått fiktiva namn för att bevara deras 

integritet samt för att göra det tydligt i texten vilka vi syftar till; Karin, Sandra, Caroline och 

Ronja. I pilotstudien gjorde vi två intervjuer varav den ena inte behandlas i resultatet. Detta 

ställningstagande gjordes eftersom vi inte fick svar på vår forskningsfråga. Vi valde även att 

inte redovisa barnen från pilotstudien eftersom vi omarbetade matematikuppgifterna så pass 

att svaren blev olika. 

 

Vi har valt att redovisa våra resultat ifrån matematikuppgifterna med stolpdiagram. Stukat 

(1993) menar att stolpdiagram används då man utgår ifrån nominaltal, dvs. noll, ett, två, tre 

o.s.v. Detta för att tydliggöra våra resultat, se bilaga 8 och 9. 

5.1. Resultat av barnens matematikuppgifter 

Barnen i förskolan går på samma avdelning och är eller ska fylla fem år. Totalt deltog nio 

stycken i studien. Barnen i årskurs 1 är eller ska fylla sju år. Det är totalt 15 stycken som 

deltagit i studien. Då vi sammanställde resultaten från diamantformulären, se bilaga 5, fann vi 



22 

 

att förskolebarnen och skolbarnen hade lite olika strategier som vi vidareutvecklar nedan. 

Strategierna delas in efter förskolebarn respektive barn i förstaklass. Samtliga har mer eller 

mindre svårt för antalet tio. 

5.1.1. Fråga två 

Här presenteras barnens strategier som de använder när de svarar på fråga två: hur många 

föremål ligger det på bordet? Se bilaga 3. 

5.1.1.1. Förskolebarn och skolbarn 

Förskolebarnen använder sig av olika strategier. En av strategierna är att de räknar med 

blicken, andra petar på föremålen, medan några delar upp föremålen då de räknar. Ett 

exempel på den sista strategin är att de flyttar pärlor från en hög till en annan. Det finns även 

de som direkt, utan att räkna, kan uppfatta antalet fem men främst gäller det antalet tre.  

Skolbarnen använder lite andra strategier. Vi har sett att de är bättre på att svara direkt, utan 

att räkna föremålen, jämfört med förskolebarnen. På samma sätt som för förskolebarnen gäller 

det antalet tre och fem, inte tio. Likväl finns det skolbarn som räknar med blicken. Några 

nickar samtidigt som de räknar och andra pekar i luften med fingret mot varje föremål. 

Ytterligare finns det skolbarn som nickar och mumlar, nickar och rör på läpparna, ungefär 

som att de mimar siffrorna. Vissa räknar med blicken och mumlar. 

5.1.1.2. Sammanfattning och analys 

En del av förskolebarnen har svårt för antalsuppfattning. Vid frågan i steg tre är det ett fåtal 

som räknar om. De som räknar om har inte förstått antalsuppfattningen. Det är många som 

klarar av uppgifterna i denna fråga, både av förskole- och skolbarnen. Strategin då de direkt 

svarar på hur många föremål som finns kopplar vi till subitizing. Denna förmåga har vi sett 

hos flertalet skolbarn och förskolebarn, särskilt vad gäller att uppfatta antalet tre. Däremot är 

det väldigt få av förskolebarnen och skolbarnen som klarar av att se antalet tio, utan att räkna 

föremålen. Uppfattningen av antalet fem är betydligt lättare än antalet tio, särskilt för 

skolbarnen. Även här tolkar vi att de har förmåga för subitizing. Det som skiljer sig mellan 

barnen är att förskolebarnen har svårare för att räkna antalet tio. Ett av förskolebarnen tittar 

länge på antalet tio och rycker sen på axlarna, varpå en av oss initierar att barnet kan ta på 

föremålet medan det räknar. Då gör barnet som sagts och viskar rätt svar, tio. Några svarar 

dock direkt ”tio” vilket kan bero på att de memorerat antalet föremål sedan tidigare. 
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5.1.2. Fråga tre 

Vi presenterar här resultatet av fråga tre, hur många föremål ligger det på bordet, se bilaga 3. 

Steg fyra handlar inte enbart om antalsuppfattning utan är en kombination av denna och 

principen om den stabila ordningen.  

5.1.2.1. Förskolebarn och skolbarn 

Förskolebarnen använder sig av andra strategier i denna fråga jämfört med vad de gör i fråga 

två. Strategierna är att de petar på föremålen, flyttar dem vid räkning respektive räknar dem 

med blicken. Då de flyttar föremålen, vid räkning, tar det ett föremål i taget och föser dem åt 

sidan. I både fråga två och tre var det många av förskolebarnen som räknade högt. Skolbarnen 

använder sig av en strategi där de nickar och rör på läpparna samtidigt som de räknar 

föremålen. Många räknar endast med blicken medan andra räknar med blicken samtidigt som 

de mumlar. Ytterligare räknar några samtidigt som de nickar och mumlar. Några nickar enbart 

medan de räknar. Inget av skolbarnen petar på föremålen samtidigt som de räknar. 

5.1.2.2. Sammanfattning och analys 

Skolbarnen har svårt för antalet tio även i denna uppgift, fråga tre. Detta beror troligtvis på att 

de inte har inpräntat principen om den godtyckliga ordningen, vilken här behövs i 

kombination med antalsuppfattningen. Ännu en faktor som visar på att några inte uppfattar 

denna kombination är att flera av förskole- och skolbarnen ger ett inkorrekt svar på steg fyra. 

Till skillnad från skolbarnen tar förskolebarnen på föremålen samt delar upp dem då de 

räknar. Fråga två och tre i steg två är samma uppgift men vi ser, i stolpdiagrammet, att svaren 

skiljer sig åt, se bilaga 4 och 5 figur 2 samt 4. Det kan bero på att förskolebarnen först inte 

förstår uppgiften. 

5.2. Resultat av intervjuer med pedagoger 

Här presenteras resultaten ifrån intervjuerna vi gjorde med barnens pedagoger. Först 

presenteras pedagogerna i förskolan, om hur de förklarar antalsuppfattning samt hur de 

arbetar med det. På samma sätt presenterar vi sedan pedagogerna i skolan.  

5.2.1. Resultat av intervjuer i förskolan 

De båda respondenterna är förskolpedagoger och jobbar tillsammans i sydvästra delen av 

Sverige, för tillfället på en femårsavdelning. Ronja har arbetat i ca 10 år medan Caroline har 
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jobbat i cirka 1 år. Båda har läst matematik inom sin högskoleutbildning och arbetar aktivt 

med matematik i verksamheten tillsammans med barnen.  

5.2.1.1. Pedagogernas förklaring av antalsuppfattning 

När de förklarar antalsuppfattning nämner Ronja att hon kan se att det ligger tre stenar “utan 

att behöva räkna dem”, vilket tyder på subitizing. Dessutom nämner båda att man kan para 

ihop föremål t.ex. vid måltider då barnen paras ihop med varsin stol. Detta kan kopplas till ett 

till ett-principen. Caroline säger att “det blir tre hur jag än... var jag än börjar räkna (...) tre är 

ändå alltid lika mycket”. Detta tolkar vi som en kombination av antalsuppfattningen och 

principen om den godtyckliga ordningen. Ronja talar även om abstraktionsprincipen då denne 

säger “tre kan vara många olika saker” samt att det “kan vara tre små saker, tre stora saker”. 

Vi uppfattar att Ronja blandar ihop subitizing, ett till ett-principen och antalsuppfattning 

medan Caroline blandar in principen om den godtyckliga ordningen och abstraktionsprincipen 

med antalsuppfattningen. Utifrån detta drar vi slutsatsen att de inte direkt kan förklara 

antalsuppfattning och därmed inte har tillräckliga kunskaper om den.  

5.2.1.2. Medveten undervisning 

Vi uppfattar att förskolepedagogerna mer direkt nämner att de arbetar med antalsuppfattning i 

sin undervisning, till skillnad från pedagogerna i skolan. Uppgifter i samlingen är något som 

både Ronja och Caroline nämner exempelvis att de räknar barnen. Vi tolkar det som att de 

arbetar med ett till ett-principen. Eventuellt får de även in antalsuppfattning här men det är 

inget som uttrycks direkt. De belyser matematik i vardagen i undervisningen och tycker att 

detta finns överallt, vilket Ronja även förmedlar till föräldrarna. Vi observerade att de arbetar 

med konkret material då de hade framme dokumentation om antal. De nämnde även att de 

arbetar med exempelvis stenar och frukt. En tolkning kan vara att de delar eller delar upp och 

räknar dessa föremål, något som kan kopplas till antalsuppfattningen och ett till ett-principen. 

Caroline säger ”till exempel när vi räknar barn i samlingen så (…) använder vi djur eller 

kapplastavar för att identifiera att dem e, så här många är vi, hur många är pojkar, hur många 

är flickor”. Även detta tolkar vi som de två principerna ovan. Dock är det osäkert om hon låter 

barnen säga antalet så som vi gjort i matematikuppgift två, de kanske bara räknar dem. Ronja 

berättar att hon arbetar med matematik då de har gymnastik. Hon säger att ”i gympan har vi 

mycket med att ställa sig i ringar, tre, att man räknar… att man använder kroppen, att man 

inte bara sitter och tränar matte (…) utan att vi kan göra det på så många (…) andra sätt”. Vi 

tolkar att barnen ska få uppleva matematik med kroppen och att de kan tituleras en siffra, 
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barnet är en person. Detta förstår vi även som att barnen får uppleva matematik utanför 

förskolans väggar. Ytterligare kopplar hon matematik till estetik som t.ex. skapande och 

genom att måla. Hon arbetar med problemlösning i verksamheten, t.ex. när de delar ut frukt 

till barnen, vilket återigen tyder på ett till ett-principen. Ronja nämner ytterligare ramsor, 

öppna frågor och att räkna baklänges som innehållet i matematikämnet. Det första exemplet 

kopplar vi till att hon använder ramsräkningen i verksamheten. Caroline förklarar att hon 

reflekterar tillsammans med barnen och utvecklar deras erfarenheter genom att få barnen att 

koppla tillbaka till tidigare situationer då de lär sig något nytt, inom matematik, t.ex. i leken.  

Hon säger också att det är viktigt att prata matematik. Vi tolkar att det bland annat handlar om 

att samtala kring de matematiska begreppen. 

5.2.2. Resultat av intervjuer i skolan 

Både Karin och Sandra har någon form av lärarutbildning. Sandra jobbar i en förstaklass och 

har varit verksam sedan år 2002. Hon har behörighet i årskurs 1-7 och har 20 poäng, enligt 

dagens system 30 högskolepoäng, i matematik. Karin är i grunden förskolpedagog och har 

sedan vidareutbildat sig. Nu arbetar hon i en förstaklass och har varit verksam sedan 1975. 

Båda pedagogerna arbetar aktivt med matematik. 

5.2.2.1. Pedagogernas förklaring av antalsuppfattning 

Vi har konstaterat att pedagogerna inte har samma föreställning om antalsuppfattning som vi 

har, utifrån hur vi har tolkat Gelmans och Gallistels fem principer. Vi uppfattar att båda 

pedagogerna blandar ihop antalsuppfattning med subitizing när de ska förklara 

antalsuppfattningen. När pedagogerna förklarar antalsuppfattning tar Sandra upp ett exempel 

där ett barn kan räkna till fem och vet att det heter fem men har inte förståelse för att antalet är 

fem. Exemplet kan tolkas som att det handlar om subitizing eftersom Sandra förklarar att detta 

gäller när det rör sig om färre antal än fem. Karin menar att man kan se på ett tal hur mycket 

det är och förklarar att “det är inte en, två, tre, fyra va utan det är fyra”. Hon relaterar till hur 

mycket något är. Samtidigt förklarar pedagogen att hon visar ett antal snabbt med fingrarna 

och att barnen ska säga hur många det är, vilket även det tyder på subitizing. Ytterligare tolkar 

vi att Karin kopplar in ordinaltal då svårigheter med antalsuppfattningen förklaras. Hon menar 

att skolbarn bara ser ramsräkningen som en rolig ramsa utan förståelse för talen i relation till 

annat, som exempel nämner hon att skolbarnen kan låtsashandla. Ingen av pedagogerna 

nämner hur de arbetar med just antalsuppfattning. Dock ingår denna förmåga i de 

matematiska grunderna som de beskriver att de arbetar med. 
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5.2.2.2. Medveten undervisning 

Skolbarnen i Sandras klass har var sin matematikbok som de arbetar i. Utifrån den utgår 

hennes genomgångar, i helklass. Med utgångspunkt i de exempel hon ger uppfattar vi att hon 

även arbetar med konkret material. Karin nämner att hon arbetar laborativt med konkret 

material så som kastanjer, kottar och tärningar. För tillfället arbetar hennes klass inte i en 

matematikbok utan med konkret material. Eftersom hon anser att de först ska kunna läsa i 

matematikboken. Detta kräver kunskaper i svenska vilket de just nu fokuserar på. Trots allt 

tolkar vi att Karin arbetar aktivt med matematik så som hon beskriver. Sandra ger exempel på 

ett tema i matematik där de med hjälp av sina egna gosedjur löser uppgifter exempelvis om 

mängd och statistik. Barnen fick då räkna och gruppera sina gosedjur, berättar hon. Detta 

tolkar vi som att hon har en viss förståelse för vad antalsuppfattning är i dessa moment 

eftersom hon i samband med temat tog upp begrepp, exempelvis antalet gosedjur kan vara 

större eller mindre än ett annat antal. Hon påpekar att det är viktigt att tidigt använda 

matematiska begrepp så barnen, som hon säger, kan ”koppla det till någonting som de har 

gjort tidigt”. Detta tolkar vi som att hon vidareutvecklar barnens kunskaper och erfarenheter. 

Även Karin beskriver detta. Båda nämner att de pratar om matematik tillsammans med 

barnen. Karin säger sig utnyttja en så kallad modellinlärning som förklaras med att de 

tillsammans, pedagog och skolbarn, pratar kring matematik i en samling, om t.ex. 

problemlösning.  
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6. Diskussion 

Vi kommer här att diskutera de resultat vi har fått fram. Vi presenterar först diskussionen 

kring barnen i studien för att sedan avsluta med pedagogerna. 

6.1. Barn 

Vi blev överraskade över att det var så många som klarade av uppgifterna och verkade förstå 

antalsuppfattningen. Vi ser det som positivt. Å andra sidan var det inte alla som klarade av 

uppgifterna utan flera barn visade att de har okunskap i antalsuppfattning. Resultatet i studien 

kan bero på flera saker, bland annat att barnen är osäkra i situationen som de ställdes inför 

eller att de inte förstod våra frågor samt hur de skulle gå tillväga med uppgifterna. Gelman 

och Gallistel (1978) menar att deras två första principer, ett till ett-principen och principen om 

den stabila ordningen, bygger upp antalsuppfattningen. Resultaten, att vissa barn har 

svårigheter med antalsuppfattningen, kan bero på att de inte har förstått de första principerna. 

Vidare kan det råda okunskap inom själva principerna, det vill säga avsaknad av 

grundläggande delar. Kilborn (1989) tar upp tre steg inom ett till ett-principen, vilka vi har 

observerat att barnen i studien har använt sig av. Vi tolkar att dessa steg kan förklara barnens 

resultat utifrån hur de ligger till i utvecklingen. Endast förskolebarnen befinner sig inom det 

första steget då de tar på föremålen när de räknar dem. Det är även ett av förskolebarnen som 

konsekvent flyttar dem från ett ställe till ett annat. Det betyder att skolbarnen har kommit 

längre i utvecklingen. Det andra steget innebär att barnet pekar på föremålen, vilket alla 

skolbarn gör utom ett. De övriga skolbarnen har därmed kommit vidare i utvecklingen. 

Skillnaden mellan barnen är att förskolebarnen petar på föremålen medan skolbarnen pekar 

mot dem. Flertalet barn, främst i skolan men även flera i förskolan, nickar eller följer med, 

med blicken, när de räknar. Detta tyder på det sista steget, som Kilborn (1989) beskriver. Vi 

har noterat att flera förskolebarn räknar högt. Möjligen kan det bero på att de saknar 

abstraktionsprincipen som Gelman och Gallistel (1978) nämner.  

 

Vad gäller ett till ett-principen, att para ihop antal med föremål, uppkommer detta i Piagets 

första stadium, t.ex. att barnet parar ihop en boll med siffran ett och nästa boll med siffran två, 

menar Ojose (2008). Piagets ståndpunkt är att antalsuppfattningen kan ta form först efter att 

ett till ett-principen är utvecklad (Simatwa, 2010). Utifrån vad pedagogerna har sagt i 

intervjuerna uppfattar vi att barnen får redskap, bland annat matematiska begrepp, för att 

kommunicera matematik. Detta är något vi koppla till Piagets andra stadium. Vi är dock 
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osäkra på ifall barnen får lära sig ”rätt” begrepp eftersom vi har uppfattat att pedagogerna inte 

förstår vad vi menar med antalsuppfattning. I Piagets tredje stadium kan barnet klara av 

logiska resonemang så länge det rör sig om konkret material, t.ex. att rangordna föremål efter 

längd vilket en av pedagogerna beskriver. Konkret material är något vi använde då barnen 

utförde matematikuppgifterna. Vi har även sett att det konkreta materialt finns i verksamheten 

och antar att det används mer eller mindre regelbundet. Enligt Piaget bör barn i sexårsåldern 

arbeta med konkret material för att utveckla dessa resonemang (Arfwedson & Arfwedson, 

2002). Det är först i nio- tio års ålder som Adler (2007) menar att tal och siffror ska 

introduceras för barnen, innan dess har de lättare för att räkna med konkret material. Detta är 

något som barnen i Karins klass får uppleva. De har ingen matematikbok eftersom de först, 

enligt henne, ska lära sig grunderna bland annat med hjälp av konkret material. 

 

Vi fann att barn använder olika strategier när de ska bestämma antalet föremål, i likhet med 

vad Pramling Samuelsson och Asplund Carlsson (2003) samt Ahlberg (1992) anser. Flera av 

barnen hade svårt att klara av uppgifterna med antalet tio. När de räknade antalet tio tog det 

ofta längre tid och vi upplevde att de noga räknade varje tal för sig, detta till skillnad från då 

de räknade antalet tre och fem. Vid dessa lägre tal uppfattar vi att flera av dem använde sig av 

subitizing. En anledning till att barn i förskolan och skolan hade svårt för antalet tio kan bero 

på följande som Adler (2001) skriver. Enligt honom kan barnen ha lärt sig en strategi för att 

räkna men de räknar utan förståelse. Detta kan även förklara varför en del klarade av att 

uppfatta antalet tio. Jung (2011) menar att barnen grupperar antalet föremål för att lättare 

kunna se hur många föremål det är. De kan ha lärt sig att se antalet fem med hjälp av 

subitizing. Då kan de ha fått en bild av exempelvis 5+5, som är lika med 10. En anledning till 

detta kan vara, som Jung (2011) förklarar, att förståelse för kopplingen mellan talet i sig och 

antalet saknas.  

 

Av intresse och för att få fram ett större underlag för studien hade vi kunnat göra 

matematikuppgifterna med ett större antal barn. Beroende på hur många barn som då ingått i 

studien hade vi eventuellt kunnat generalisera våra resultat och jämföra dem med 

populationen, vilket Trost (2005) efterfrågar.  
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6.2. Pedagoger 

Med facit i hand förstår vi att det hade blivit lättare för våra respondenter om de hade fått en 

förklaring av begreppet antalsuppfattning innan intervjun började, särskilt då detta begrepp 

kan missuppfattas med begreppet subitizing. Caroline har inte förstått att vi syftar till, vad vi 

benämner, antalsuppfattning och inte subitizing eftersom hon tar upp ett till ett-principen och 

subitizing när hon beskriver antalsuppfattningen. Alla pedagoger, i vår studie, har på något 

sätt nämnt att de arbetar med ett till ett-principen. Anledningen till att vi inte gav ut 

förklaringen är för att vi, efter diskussion, kom fram till att det påverkar respondenterna. Vi 

anser att det var ett bra beslut eftersom vi nu fick fram att pedagogerna inte förstod eller hade 

kunskaper om antalsuppfattning vilket vi i detta arbete kan presentera. 

 

Gelman och Gallistel (1978) förklarar att antalsprincipen är nära sammanlänkad till ett till ett-

principen och principen om den stabila ordningen i en utvecklingsmässig bemärkelse. Det kan 

vara en av anledningarna till varför våra respondenter inte kunde svara fullständigt på våra 

frågor angående antalsuppfattning. I och med att de flesta pedagoger saknar eller är 

omedvetna om de matematiska begreppen, här principerna,kan de få svårt att kommunicera 

sinsemellan. Vi har konstaterat att flera av pedagogerna arbetar med antalsuppfattning utan att 

vara medvetna om det. Flera saknar dessutom fullständig förståelse för vad antalsuppfattning 

innebär och blandar ihop de olika principerna. Deras beskrivning av antalsuppfattning tyder 

på subitizing, ett till ett-principen, abstraktionsprincipen och en kombination av 

antalsuppfattning och principen om den godtyckliga ordningen. Förklaring till detta kan vara 

att pedagogernas utbildningar inte tydliggör dessa grunder ordentligt, vilket kan orsaka 

missuppfattningar. De kan också ha glömt bort skillnaderna mellan principerna eller 

missuppfattat våra intervjufrågor. Detta kan påverka deras kunskaper om antalsuppfattning 

och hur de arbetar med det samt hur de ser på ämnet matematik. Dessa problem skapar ett nytt 

problem, nämligen att pedagoger inte använder ett tydligt gemensamt matematiskt språk. I sin 

tur kan det medföra svårigheter, att arbeta med de matematiska grunderna, eftersom det kan 

finnas brister i kommunikationen mellan pedagogerna kring ämnet. Kopplat till Vygotskijs 

tankar medför dessa hinder att pedagogerna hämmas i sin egen utveckling då de har svårt att 

lära av varandra. Pedagogerna får även svårt att hjälpa varandra med att lägga grunden för 

barns matematiska tänkande. För att få bukt med dessa problem behöver pedagoger utbildning 

som ger dem förståelse för de matematiska grunderna. Genom utbildning och kommunikation 
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kan en gemensam språklig och matematisk grund skapas. Detta kan eventuellt skapa ett 

tydligare arbetssätt. 

 

Doverborg och Pramling Samuelsson (2006a) skriver att pedagogerna i sin studie hade för lite 

kunskap inom matematik och matematikdidaktik. Tvärtom menar Karin att hon har gått 

många kurser och tycker att ju mer man utbildar sig desto mindre gripbart blir ämnet, det blir 

mer komplext. Hon säger att:  

 

(…) alltså matte är ju ett mysterium (…) ju mer man har haft matte i alla dessa år 

(…) desto mindre tycker man att man kan. Det spelar ingen roll hur mycket 

kurser man går på (…) matten är ju bland det svåraste som finns (…) men också 

väldigt roligt för det finns så mycket att göra.   

 

Några anledningar till detta synsätt, säger hon själv, kan bero på att hon får lov att arbeta 

friare än tidigare, att hon inte längre behöver vara bunden till läroboken och har möjlighet att 

ta in förskolepedagogik i skolan. Sandra däremot verkar vara väldigt bunden till 

matematikboken och vill ha genomgångar tillsammans med alla skolbarn samtidigt. Barnen 

får inte heller gå för långt fram i matematikboken utan hon vill hålla dem samlade. Å andra 

sidan använder hon sig av ett tema med gosedjur där hon kopplar till konkret material. Karin 

förklarar att det nuförtiden finns mer konkret material att använda och att det idag även är mer 

accepterat att använda det. Även förskolepedagogerna använder sig av konkret material då de 

låter barnen utforska matematiken. Dessutom använder de matematiska begrepp, något som 

troligen bara använts i skolan förr i tiden.  

 

Till skillnad från pedagogerna i skolan kopplar förskolepedagogerna matematiken till 

estetiska ämnen och att de använder kroppen för att uppleva matematik. Ytterligare en 

skillnad är att förskolepedagogerna tar upp ett till ett-principen då de förklarar de matematiska 

grunderna samt antalsuppfattning. Vi menar att det kan bero på att förskoleverksamheten 

fokuserar mer på vardagliga situationer vilket gör att matematiken blir en naturlig del i 

verksamheten. Barnen får leka sig fram till matematisk kunskap och uttrycka detta med 

kroppen på olika sätt. I skolan används inte leken på samma sätt vilket kan bero på gamla 

traditioner inom skolan. Vi tror att det har att göra med ett äldre synsätt då det 

konstruktivistiska perspektivet låg mer i fokus än det sociokulturella. Förr skulle skolbarnen 

sitta tysta och koncentrerat för att konstruera sin egen kunskap bland annat genom att upprepa 
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fakta. Idag har det således förändrats men förändring tar tid vilket kan ha gjort att delar av de 

gamla synsätten finns kvar. Därför är det fortfarande skillnad inom pedagogiken i förskolan 

och skolan.  

 

Faktum att Karin har genomgått flera kurser i matematik kan påverka hennes inställning till 

ämnet. Karins citat ovan bevisar dessutom motsatsen till vad Doverborg och Pramling 

Samuelsson (2006a) har kommit fram till i sin studie. De påvisar att pedagogerna uppfattar 

matematik som tråkigt och att det inte synliggörs i vardagen, något som även Preisz och 

Edgren (2005) anser gäller i allmänhet för synen på matematik i samhället. Enligt Doverborg 

och Pramling Samuelsson (2006a) kan det handla om förskollärarnas egna upplevelser av 

ämnet och avsaknad av tillräcklig utbildning. Uppfattningen av att matematik är tråkigt har vi 

inte sett hos våra respondenter. Vi har tolkat det som att de är engagerade, tycker att det är 

intressant och att det är ett viktigt ämne. 

 

I vår studie berättar Karin att hon använder matematiken i vardagen t.ex. då hon handlar på 

låtsas med barnen. Förskolpedagogerna ger ytterligare exempel på detta då de bland annat 

räknar barnen i samlingen eller delar upp frukt mellan sig. Liknande exempel framkom i 

Doverborg och Pramling Samuelssons (2006a) studie då förskollärarna förklarade sitt arbete 

med antal. Främst togs situationer upp vilka var initierade av dem själva, på samma sätt som 

våra respondenter gör. Det kan betyda att pedagoger har svårt för att synliggöra 

antalsuppfattning i vardagen. Eventuellt beror det på att de har svårt att ta fasta på vad barnen 

säger spontant, något som de skulle kunna bygga vidare undervisningen på. Enligt Ahlberg 

(1992) är det viktigt ge barn redskap som kan synliggöra matematiken i olika kontexter. Vi 

menar att det bör göras utifrån deras egna erfarenheter och idéer. Barnen behöver alltså få upp 

ögonen för att matematiken finns överallt. Det sistnämnda är något även våra respondenter 

nämner, Ronja säger t.ex. att ”matematik finns precis överallt, och vi kan få in det i (…) allt 

vi gör”. För att få barnen att ta till sig matematiken uppmanar vi till att göra undervisningen 

vardagsnära och lustfylld. Vi menar att lärandet både kan vara lustfyllt och lärorikt, något som 

även Skolverket (2010) och Skolverket (2011a) tar upp. 

 

Att få verktyg till att klara av olika situationer i livet är något som även Ruuth (i Piaget, 2008) 

påtalar. Han förklarar Piagets assimilation och ackommodation där individen utvecklar ny 

kunskap samt utifrån sina erfarenheter anpassar sig till nya situationer. Detta belyser dessutom 
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våra respondenter då de talar om att barn utgår ifrån tidigare erfarenheter, Caroline säger att 

man ”kopplar (…) tillbaka när man pratar med dom barnen vid ett annat tillfälle”. 

Ytterligare går detta att koppla till läroplanen för förskolan samt läroplanen för grundskolan, 

förskoleklassen och fritidshemmet som påtalar barns tidigare erfarenheter (Skolverket, 2010; 

Skolverket, 2011a).  

 

Slutligen anser vi att pedagogen bör ha kännedom om antalsuppfattningens uppbyggnad och 

hur denna kunskap kan användas i relation till barnens vidareutveckling. Vidare bör 

pedagogen ha kännedom om var i utvecklingen barnet befinner sig och därför bör pedagoger 

känna till Piagets stadieteori (Piaget, 2008).  
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7. Konklusion 

Resultatet visar att många av barnen faktiskt har kunskaper inom antalsuppfattning. Å andra 

sidan finns det också ett fåtal som vi misstänker helt saknar kunskap om antalsuppfattning. 

Andra har okunskap i de förmågor som bygger upp antalsuppfattning, t.ex. inom ett till ett-

principen. Dessa brister kan leda till att barnen får svårt att hantera vardagssysslor som 

handlar om matematik och är därför viktigt att motverka. Okunskap finns även hos pedagoger 

gällande grunderna i matematik, eftersom de blandar ihop grunderna. Exempelvis verkar de 

förstå ett till ett-principen och subitizing som detsamma som antalsuppfattning. De saknar 

därmed förståelse för begreppen vilket gör det svårt att uppfatta och använda dem tillsammans 

med barn samt andra pedagoger. Trots det, arbetar de med grunderna men detta sker oftast 

omedvetet. I sin tur kan det innebära att inte alla barn får den kunskap de behöver och har rätt 

till. Pedagogers uppdrag är att utveckla barnens matematiska förmågor, särskilt de 

matematiska grunderna, för att kunna klara av vardagssysslor.  

 

Vi anser att pedagogerna behöver få redskap för att använda begreppen aktivt i verksamheten 

genom kommunikation. Det bör tillgodoses genom pedagogers utbildning och då ännu 

tydligare än vad det är idag. Detta skapar ett gemensamt språk inom matematiken, vilket 

underlättar pedagogernas uppdrag. Pedagoger, rektorer och andra berörda huvudmän bör bli 

mer medvetna om detta problem, att brister finns inom den grundläggande matematiken.  

 

Vi föreslår att verksamma pedagoger utför diamanttesten tillsammans med barnen för att ta 

reda på deras enskilda kunskaper i matematik. Detta anser vi är viktigt eftersom bland annat 

Löwing (2011) menar att undervisningen i skolan inte anpassas till där barnet är i 

utvecklingen. Precis som flera av våra respondenter har nämnt menar Johansson (2011) att det 

i förskolan finns många tillfällen för barnen att räkna och reflektera över olika matematiska 

fenomen. En fråga vi ställer oss är om detta även gäller för skolan. Vi efterfrågar vidare 

forskning kring det här området. En annan intressant upptäckt är att barnen använder sig av 

olika strategier och kombinationer av dessa, då de räknar föremålen. Det här ämnet skulle 

kunna forskas vidare på. Ytterligare skulle man kunna kontrollera om barnen faktiskt 

uppfattar matematiken genom att pedagoger tar in barns intressen. Då skulle man även kunna 

kartlägga vilka redskap barnen får som de kan använda i olika kontexter. 
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9. Bilagor 

 

Bilaga 1 

 

Hej! 

Vi är två studenter som läser till förskollärare/lärare på Högskolan i Halmstad. Vi behöver 

göra matematikuppgifter tillsammans med några barn för att få ett underlag till vår studie som 

redovisas i form av en C-uppsats. Vi kommer eventuellt att spela in vad som sägs under tiden 

barnen gör sina uppgifter. Detta kommer i så fall att omskrivas och sparas. Studien kommer 

att handla om grundläggande kunskaper i matematik. Materialet kommer vi att använda i vår 

C-uppsats. Vi kommer inte att använda oss av era barns namn i studien eller i uppsatsen.  

Vi ber om er tillåtelse att göra matematikuppgifter tillsammans med ert barn i detta arbete. 

Vi är tacksamma om ni, genom att underteckna detta dokument, ger oss möjlighet att lösa vår 

uppgift. 

 

  Ja, mitt barn får lov att delta i studien, om barnet vill. 

  Nej, mitt barn får inte lov att delta. 

 

 

___________________________________________________________ 

Barnets namn 

 

____________________________________________________________ 

Målsmans underskrift 

 

____________________________________________________________ 

Ort och datum 

 

 

Har ni frågor var vänliga kontakta Sara Nilsson på xxx-xxxxxxx eller Annika Björk på xxxx-

xxxxxx. Vill ni ha kontakt med våra handledare, Jan-Olof Johansson och Carina Stenberg kan 

de nås via mejl xxxxxxxxxx@hh.se eller xxxxxxxxxx@hh.se.  

mailto:xxxxxxxxxx@hh.se
mailto:%20xxxxxxxxxx@hh.se
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Bilaga 2 

 

DIAGNOS AF 

 

Material: 22 föremål såsom gem eller 

knappar. 

 

1 Syfte: Att ta reda på hur stor del av 

talraden eleven behärskar, alltså klarar 

direkt, utan att tveka. 

Uppgift: Hur långt kan du räkna? 

Om eleven inte uppfattar frågan kan man 

hjälpa eleven på traven genom att börja 

räkna: ett, två, tre … hur fortsätter man? 

Notera i resultattabellen hur långt eleven 

kommer i talraden utan att staka sig eller 

hoppa över något tal. 

 

2 Syfte: Att ta reda på om eleven har 

förkunskaper 

för att kunna ”räkna från första/största 

termen”, en viktig förkunskap för addition. 

Uppgift: Börja på 5 och fortsätta räkna. 

Om eleven inte uppfattar innebörden i 

frågan kan man ge ett exempel: När man 

räknar från 3, så räknar man 4, 5, 6 osv. 

Försök nu fortsätta räkna från 5. 

Notera i resultattabellen Ja eller Nej. 

 

3 Syfte: Att ta reda på om eleven kan räkna 

bakåt från ett givet tal, en viktig 

förkunskap för subtraktion. 

Uppgift: Börja på 10 och räkna bakåt. 

Om eleven inte uppfattar innebörden i 

frågan så kan man ge följande exempel: 

När man räknar från 7 och bakåt så räknar 

man 6, 5, 4, 3 osv. Om eleven inte klarar 

bakåträkning från 10, så pröva om hon kan 

räkna bakåt från 5. 

Notera i tabellen Nej eller Ja från 5 eller Ja 

från 10. 

 

4 Syfte: Att ta reda på om eleven kan visa 

hur många föremål (vilket antal) som 

svarar mot ett givet tal. 

Uppgift: Lägg upp 14 knappar (föremål) 

på bordet. 

Notera i tabellen hur många knappar 

eleven klarar av att räkna utan att staka sig. 

 

5 Syfte: Att ta reda på om eleven kan 

använda talraden korrekt för att bestämma 

antalet föremål. Inled genom att lägga 22 

knappar (föremål) i oregelbunden ordning 

på bordet. 

Uppgift: Hur många knappar ligger det på 

bordet? Om en elev inte kan räkna alla 

knapparna, minska antalet knappar till 15, 

10 eller 5 och upprepa därefter frågan. 

Notera hur många knappar eleven klarar av 

att räkna. Notera också om eleven säger att 

det är 1, 2, 3, … 10 knappar eller att det är 

10 knappar (antalsprincipen). 

 

6 Syfte: Att ta reda på om eleven förstår 

principen om godtycklig ordning, dvs. att 

det blir samma resultat oavsett i vilken 

ordning man räknar föremålen. Låt det 

antal knappar (föremål) som eleven klarade 

av att räkna i fråga 5, ligga kvar på bordet. 

Fortsätt samtalet från fråga 5. 

Uppgift: Du sade att det var 22 (el. motsv.) 

knappar. Nu börjar jag räkna på den 

knappen istället. Hur många blir det då? … 

Varför? Om eleven direkt säger 22 (el. 

motsv.) med en korrekt motivering, 

notera Ja. Om eleven tvekar, 

notera ? och om eleven gissar på ett nytt 

tal,notera Nej. 

 

7 Syfte: Att ta reda på om eleven förstår att 

addition av ett tal med 1 ger nästa tal i 

talraden, en viktig förkunskap till addition. 

Uppgift: Det ligger 6 apelsiner i en skål. 

Om du lägger dit en apelsin till, hur många 

apelsiner är det då i skålen? Eleven ska 

kunna svara utan att använda föremål eller 

fingrar. Här gäller det att se om eleven kan 

abstrahera (kan utföra operationen i 

huvudet). 

Notera Ja eller Nej. 
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8 Syfte: Att ta reda på om eleven förstår att 

subtraktion av ett tal med 1 ger föregående 

tal, en viktig förkunskap till subtraktion. 

Uppgift: Det ligger 6 apelsiner i en skål. 

Om du tar bort en apelsin, hur många är 

det då i skålen? Eleven ska kunna svara 

utan att använda föremål eller fingrar. Det 

gäller att se om eleven kan abstrahera (kan 

utföra operationen i huvudet). 

Notera Ja eller Nej. 

 

9 Syfte: Att ta reda på vilken 

additionsstrategi eleven använder 

Lägg 3 knappar i elevens ena hand och 5 

knappar i en av dina händer. 

Uppgift: Hur många knappar har du? 

(Peka på handen med 3 knappar.) Hur 

många knappar har jag? (Visar din hand 

med 5 knappar.) Hur många knappar har 

vi tillsammans? (Håll händerna öppna 

bredvid varandra.) 

Notera Räknar alla (uppräkning från 

början), räknar från 3 (från första), räknar 

från 5 (från största) eller Ser direkt (Vet). 

 

10 Syfte: Att ta reda på om eleven 

behärskar talskrivning. Detta brukar vara 

en bra indikator på hur mycket matematik 

eleven behärskar. 

Fråga: 

a) Kan du skriva siffran 5? 

b) Kan ta skriva talet 12 med siffror? 

c) Kan du skriva talet 27 med siffror? 

Notera Ja eller Nej. 

 

(Skolverket, 2009, s. 6-7). 
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Bilaga 3 

 

Diamant uppgifter, pilotstudie: 

 

 

1. Syfte: ”att ta reda på hur stor del av talraden eleven kan räkna” (diamant). Och för 

att vi ska kunna veta hur många föremål som vi ska lägga upp till barnet i kommande 

uppgifter. 
 

Uppgift: ”Hur långt kan du räkna?” (diamant) 

 
 

 

2. Syfte: ”att ta reda på om eleven kan visa hur många föremål (vilket antal) som svarar 

mot ett givet tal.” (diamant) 

 

Uppgift:  

Steg 1: Lägg ut ett antal föremål (3, 5, 7, 10) på bordet. 

Steg 2: Hur många föremål ligger på bordet? (elev svarar) 

Steg 3: Fråga igen, hur många är det? (elev svarar) 

Upprepa med olika antal 

Upprepa med annan sorts föremål 

 

Notera hur många föremål barnet kan räkna utan att staka sig.  

 
 

 

3. Syfte: ”att ta reda på om eleven kan använda talraden korrekt för att bestämma 

antalet föremål.” (Diamant) 

 

Uppgift:  

Steg 1: Lägg ut ett antal föremål på bordet.  

Steg 2: Hur många föremål ligger på bordet?  

Steg 3: Flytta om föremålen (håll inte hela handen för)  

Steg 4: Hur många föremål ligger på bordet?  

Upprepa med olika antal 

Upprepa med annan sorts föremål 

 

Lägg upp så många som barnet kan räkna till, max 10 stycken. 
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Bilaga 4 

 

Egenkonstruerade matematikuppgifter: 

 

1. Syfte: att ta reda på hur stor del av talraden barnet kan räkna. Även för att vi ska kunna veta 

hur många föremål som vi ska lägga upp till barnet i kommande uppgifter. 

 

Uppgift: Hur långt kan du räkna? 

 

 

2. Syfte: att ta reda på om barnet kan visa hur många föremål (vilket antal) som svarar mot ett 

givet tal. 

 

Uppgift: 

Steg 1: Lägg ut ett antal föremål (Börja med 5, 10, 3 föremål) på bordet. 

Steg 2: Hur många föremål ligger på bordet? 

Steg 3 Hur många föremål ligger på bordet? 

Upprepa med olika antal 

 

Notera hur många föremål barnet kan räkna utan att staka sig. 

Notera också om barnet säger att det är 1, 2, 3, … 10 föremål eller att det är 10 föremål 

(antalsuppfattning). 

 

 

3. Syfte: att ta reda på om barnet kan använda talraden korrekt för att bestämma antalet 

föremål. 

 

Uppgift: 

Steg 1: Lägg ut ett antal (börja med 5, 10, 3) föremål på bordet. 

Steg 2: Hur många föremål ligger på bordet? 

Steg 3: Flytta om föremålen (håll inte hela handen för) 

Steg 4: Hur många föremål ligger på bordet? 

Lägg upp så många som barnet kan räkna till, max 10 stycken. 

 

Notera om barnet kan svara ex 10 när det räknat och sedan frågar du hur många är där? 

Notera hur många föremål barnet klarar av att räkna. 

Notera också om barnet säger att det är 1, 2, 3, … 10 föremål eller att det är 10 föremål 

(antalsuppfattning). 
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Bilaga 5 

Diamantformulär 

 Fråga 1 Fråga 2 

     

Fråga 3 

       Steg 2 

 

Steg 3 

 

Steg 2 

 

Steg 4 

  Räknar 

till: 
5 10 3 

Kommentar: 
5 10 3 

Kommentar: 
5 10 3 

Kommentar: 
5 10 3 

Kommentar: 

 

45 X O X 
petade på föremålen vid 

räkning O O X 

Räknade om alla utom 

antalet 3, petade på 

föremålen X O X petade vid räkning O O X 
räknade alla utom antalet 3, 

petade vid räkning * 

                                  

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

                                   

  

*Texten i formuläret är ett exempel på hur vi har fyllt i formuläret då matematikuppgifterna har utförts med barnen.
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Bilaga 6 

 

Intervjufrågor pilotstudie: 

 

1. Vad heter du? 

2. Hur länge har du jobbat här? 

3. Hur länge har du jobbat som lärare? 

4. Vilken utbildning har du? Har du någon särskild inriktning i din utbildning? Ingick 

matematik i din utbildning? 

5. Har du läst andra kurser inom matematik? 

6. Vad är grunderna i matematik för dig? 

7. Hur arbetar du medvetet med grunderna i matematik i förskolans/skolans vardag? 

8. Finns det saker i den grundläggande matematiken som du ”bara gör”, eller säger utan 

att fundera på varför? 

9. Vad gör du för att ta reda på vilka förmågor/kunskaper eleverna har i grundläggande 

matematik? 

10. Upplever du att dina elever har svårigheter i antalsuppfattning och i så fall, på vilka 

sätt?  

11. Vad gör du för att dina elever ska nå målen i årskurs 3? 

12. Finns det något du vill tillägga eller undrar över? 
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Bilaga 7 

 

Intervjufrågor huvudstudie: 

 

1. Vad heter du? 

2. Hur gamla är barnen som du jobbar du? 

3. Hur länge har du jobbat som lärare? 

4. Vilken utbildning har du? 

5. Har du någon form av utbildning i matematik? I så fall, på vilket sätt? 

6. Vad är grunderna i matematik för dig? 

7. Hur jobbar du medvetet med grunderna i matematik i förskolans/skolans 

vardag? 

8. Vad betyder antalsuppfattning för dig? 

9. Hur jobbar du för att utveckla barnens antalsuppfattning? 

10. Upplever du att dina barn/elever har svårigheter i matematiken gällande 

antalsuppfattning och i så fall, på vilka sätt? 

11. Har du något du vill tillägga eller undrar över? 
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Bilaga 8 

Förskolebarn 

 

 

 

Figur 1. Visar hur långt förskolebarnen kan räkna 

 

 

 

Figur 2. Visar antalet rätt svar vid fråga 2 där staplarnas färg representerar antalet 

föremål  
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Förskolebarn 

 

 

 

Figur 3. Visar antalet rätt svar vid fråga 2 där staplarnas färg representerar antalet 

föremål  

 

 

 

Figur 4. Visar antalet rätt svar vid fråga 3 där staplarnas färg representerar antalet 

föremål 
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Förskolebarn 

 

 

 

Figur 5. Visar antalet rätt svar vid fråga 3 där staplarnas färg representerar antalet 

föremål 
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Bilaga 9 

Skolbarn 

 

 

Figur 1. Visar hur långt skolbarnen kan räkna 

 

 

 

Figur 2. Visar antalet rätt svar vid fråga 2 där staplarnas färg representerar antalet 

föremål  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1-19 20-39 40-59 60-79 80-99 100-119 120-139 Vet ej

0 

1 1 1 

2 

8 

1 

2 

Fråga 1 
Hur långt kan du räkna? 

15 

11 

15 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Steg 2 

Fråga 2  
Hur många föremål ligger det 

på bordet? 

5

10

3



50 

 

Skolbarn 

 

Figur 3. Visar antalet rätt svar vid fråga 2 där staplarnas färg representerar antalet 

föremål  

 

 

 

Figur 4. Visar antalet rätt svar vid fråga 3 där staplarnas färg representerar antalet 

föremål. 
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Skolbarn 

 

Figur 5. Visar antalet rätt svar vid fråga 3 där staplarnas färg representerar antalet 

föremål. 
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