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Sammanfattning 

 

 

Tanken med detta arbete är att ta reda på förskolebarns kunskaper om taluppfattning 
med fokus på antal. Studien genomfördes i en förskola i Mellansverige med 15 barn 
från 3-5 år för att se skillnaden i taluppfattning mellan dessa åldersgrupper men även 
mellan jämnåriga. Vidare ville jag genom observation ta reda på vilka aktiviteter som 
görs i förskolan för att kunna utveckla barnens förståelse och tänkandet inom 
taluppfattning. Resultatet av intervjun visar att barnen har stor förmåga och 
förståelse kring klassificering och sortering oavsett ålder. Men 14 av de 15 barnen 
förstod inte antalskonservation. Observationen visar att klassificering och sortering 
ingår i aktiviteter som barnen brukar göra varje dag medan antalskonservation inte 
uppmärksammas. Denna studie hjälper förskollärare att ta reda på barnens 
taluppfattning för att utifrån det anpassa aktiviteter efter barnens förmåga och göra 
lärandet intressant och lustfyllt. 
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1. Introduktion 
 

Jag har funderat på hur en bra undervisning av matematiken i förskolan ska vara. I 
förskolan finns det barn med olika ålder i en och samma grupp. Vad kan jag göra för 
att anpassa min undervisning till individens nivå och för att kunna göra 
undervisningen lustfylld och intressant? Malmer (2010) anser att pedagogens 
tolkning av barnets kunskap och olika signaler är avgörande för att kunna planera 
undervisningen för det enskilda barnet är att få kännedom om hans/hennes 
utgångsläge. En annan tanke är hur jag ska kunna utmana barnen i sitt eget lärande. 
Att ta reda på barnens förkunskaper är viktigt för att kunna individualisera för dem i 
deras aktiviteter men även att ställa frågor som de kan resonera och reflektera över. 
Bergius & Emanuelsson (2011) lyfter fram att den övergripande målsättningen är att 
uppmärksamma varje barns möjligheter och behov. Varje barn måste tas på allvar 
och vi ska ha respekt för barnens egna tankar så att de känner sig trygga i gruppen. 
Genom det får barnen självförtroende och tillit till sin egen förmåga som kan leda till 
att barnen vågar mer och kan bidra till barnens vidare utveckling, tror jag. Som 
pedagog ska man ha kunskap för att kunna utmana varje barn och för att stödja 
barnet i sin utveckling. Det är viktigt för oss att kunna stödja barnens lärande redan 
från början. Löwing och Kilborn (2002) påpekar att det bästa sättet att stödja och 
möta barnen i deras behov är att tidigt ta reda på barnens förståelse och begrepp 
kring matematik. Att veta barnens förkunskaper är därför en viktig del för att kunna 
utmana dem i sitt lärande. Vi vet att i denna ålder utvecklas barnen mycket snabbt i 
sitt tänkande så därför behöver de vårt stöd i sin utveckling. Vi har ett stort ansvar för 
dessa barn. Men även att tänka bredare under vår planering inom olika områden och 
varje ämne för att kunna underlätta barnens lärande till nästa nivå och fortsatta 
skolgång. Bergius & Emanuelsson (2011) påpekar att förskollärare är viktiga för att 
utveckla barnens syn på matematik, på begrepp och metoder men också lusten att 
lära. Förskollärare har ansvar för att barnens erfarenheter och uppfattningar av 
matematik kan utvecklas efter de mål som läroplanen säger att man ska sträva mot 
inom förskolan.  

Forskarna Clements & Sarama (2007) påpekar att det finns flera skäl att börja med 
matematik i tidig ålder för att få en bra taluppfattning och därmed undvika problem 
när barnet blir äldre: ”Specific quantitative and numerical knowledge in the years 
before first grade has been found to be a stronger predictor of later mathematics 
achievement than tests of intelligence or memory abilities (Krajewski, 2005)” 
(s.462). De beskriver vidare att forskningen visar att det finns kunskapsluckor mellan 
barnens individuella matematik kunskaper och skolmatematiken: ”For these reasons, 
there has been much recent interest in, and attention to, the learning and teaching 
of mathematics before first grade” (s.462). 

Det är därför viktigt för mig som förskollärare att kunna ta reda på barnens 
taluppfattning för att kunna utveckla vidare det barnen kan och vad de behöver börja 
lära sig. Jag anser att det är lättare att planera och anpassa aktiviteter om man vet var 
barnen befinner sig i sin utveckling för att kunna utmana varje barn på rätt sätt. 
Genom att göra en kartläggning av 3-5 åringars utveckling inom taluppfattning får 
jag en överblick som jag kan använda i min planering av målmedvetna aktiviteter. 
Resultatet och analysen av min kartläggning kan jag använda i den fortsatta 
planeringen. 
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Denna studie är viktig för förskolan eftersom andra förskollärare med samma mål 
kan använda den som ett verktyg om de vill repetera och genomföra min studie på 
andra barn. Det är enkelt att vidareutveckla testet för att få veta mer om yngre barns 
taluppfattning.  

 

1.1 Syftet 
 

Syftet med den här studien är att studera några förskolebarns taluppfattning med 
fokus på antal. Jag ska undersöka och göra en kartläggning av 15 barn i åldern 3-5 år 
genom att be barnen svara på några frågor och göra några matematiska uppgifter 
under enskilt samtal, (frågorna finns i bilaga 2). Uppgifterna ska ha olika typer av 
frågor så att jag får veta hur långt de har kommit i sin utveckling inom taluppfattning 
i ämnet matematik. Utifrån dessa samtal vill jag studera och synliggöra likheter och 
olikheter mellan barn i förskoleåldern gällande deras matematikkunskaper. Med den 
information som kommer fram av studien vill jag få reda på om ett barn saknar något 
som det behöver jobbas med men också att inte ge för lätta eller ointressanta 
uppgifter. Studien ska hjälpa mig att stötta dessa barn i sin utveckling av 
taluppfattning utifrån deras egna behov. Jag och andra förskollärare ska även kunna 
reprisera studien för att ta reda på andra barns taluppfattning i åldern 3-5 år.   

 

1.2 Frågeställning 
 

 Vad karakteriserar barns utveckling inom taluppfattning och speciellt 
antalsuppfattning? 

 Vilka skillnader och likheter finns mellan och inom åldersgrupperna 3-5 år? 

 Vilka antalsövningar är lämpliga för barn på olika utvecklingsnivåer? 
 
 

2. Litteraturgenomgång 
 

Denna del handlar om tidigare forskning på området taluppfattning. Det är teori om 
barns utveckling, matematikövningar och läroplanen för förskolan.   

2.1 Vad är taluppfattning? 

 

Som pedagog påpekar Malmer (2010) att man måste vara medveten om olika steg av 
talbegrepp för att kunna analysera och bedöma barnens utveckling om 
taluppfattning. Hon fortsätter med en sammanställning av olika viktiga moment på 
vägen mot taluppfattning såsom klassificering, parbildning, ramsräkning, antal med 
mera och dess betydelse. Klassificering är att barnen kan jämföra föremål och 
sammanföra de som har någon gemensam egenskap som t ex färg, form och storlek. 
Parbildning är att kunna samordna ett föremål i en gruppering med ett annat föremål 
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i en annan gruppering. Barnen kan ofta rabbla upp räkneramsan men utan att 
räkneorden har någon betydelse. När räkneorden får ett innehåll så fungerar 
räkneramsan för att ta reda på ett antal som att det sist uttalade räkneordet är totala 
antalet. Barnen känner till talens grannar, ett mer och en mindre. Antalskonstans är 
när barnen enbart fokuserar på antal oavsett föremålens utseende och placering. 
Persson & Wiklund (2010) säger att under barnens vardag och lek klassificerar 
barnen föremål efter någon egenskap och sorterar dem efter det på ett naturligt sätt 
under hela sorteringen. Leksaker sorteras efter olika egenskaper, i skogen sorterar de 
olika föremål och lägger dessa i olika högar. När det städas plockar de sakerna 
tillbaka till de platser de ska ligga. Barnen får ordning och kontroll på saker genom 
att klassificera och sortera dem. Barnen kan få olika sorteringsuppgifter efter någon 
given egenskap eller sortera fritt och beskriva hur de tänkt. Författarna beskriver 
vidare flera exempel på aktiviteter med sortering för barn. Att kunna klassificera och 
beskriva egenskaper är en grundläggande kunskap inom matematik och det är även 
språkutvecklande.  

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999), Björklund (2013) och Persson & Wiklund 
(2010) poängterar att många vuxna tror att om barnen kan ramsräkning så kan de 
även räkna och lösa problem. Men så är det inte, det krävs att barnen måste ta till sig 
följande fem principer för att ha förståelse för uppräknandets idé med räkneord och 
hur man räknar hänvisar författarna till Gelman och Gallistel (1978).  

1. Ett-till-ett korrespondens är principen som innebär att barnet kan jämföra 
antal föremål i två mängder genom att ett föremål från den ena mängden paras 
ihop med ett föremål från den andra mängden. 

2. Den stabila ordningen är principen som betyder att barnen vid uppräkning 
varje gång säger räkneorden med samma ordningsföljd. 

3. Kardinalprincipen är att barnen förstår att det sist uppräknade räkneordet 
också anger antalet föremål i den totala mängden. 

4. Abstraktionsprincipen innebär att alla föremål som ingår i en grupp kan 
räknas oavsett föremålens egenskaper. 

5. Den irrelevanta ordningens princip innebär att man kan börja räkna var man 
vill när man ska räkna alla föremål i en mängd, men inget föremål får räknas 
mer än en gång. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) nämner att barn kan tillägna sig princip 1, 
4 och 5 utan att ha förståelse för räkneorden, men att princip 2 och 3 däremot är 
knutna till räkneramsan. Gelman och Gallistel menar att dessa principer utvecklas 
med åldern och att de är medfödda. Barnen kan förstå principerna på olika sätt och 
utan någon speciell ordning som beror på barnens intressen och erfarenheter. Vuxna 
och kompisar formar barnens informella kunskaper och vuxna hjälper barnen förstå 
olika aspekter som den matematiska. Björklund (2013) påpekar att kulturen 
bestämmer räknesätt och symbolernas innebörd, dessutom att matematik är viktig 
och nödvändig i vardagen. Hon påpekar att dessa principer som Gelman och 
Gallistels beskriver inte är beroende av varandra förutom den första principen som de 
följande principerna stödjer sig på. Om ett barn förstår en princip vid ett tillfälle så 
betyder det inte att det fungerar vid ett annat tillfälle. Till exempel om barnet kan 
räkna föremål som står på rad rytmiskt eller genom att peka på varje föremål, det blir 
mycket svårare om föremålen inte är placerade i ett mönster. Persson & Wiklund 
(2010) påpekar att från dessa principer får barnen förståelse för att räkna beroende 
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på erfarenheter och att lärare ska ge barnen möjligheter att använda sina 
erfarenheter för att de ska kunna utvecklas vidare.  

Det finns fem matematiska basfärdigheter som forskare säger ska hållas isär för att 
förstå barnens utveckling av den matematiska förmågan. Den första är spontan 
antalsuppfattning som betyder att man direkt ser ett antal föremål med ett ögonkast 
utan att räkna, det kallas subitisering. Den andra är ramsräkning som betyder att när 
barnet börjar prata i 2-årsålder ökar ordförrådet och när de första talorden kommer 
skapas förutsättning för att säga talorden i ordning. Den tredje är antalsräkning som 
betyder att ett barn räknar ett antal föremål genom att peka samtidigt och att det 
sista räkneordet är antalet räknade föremål. Den fjärde är sifferkunskap som betyder 
att barnet börja intressera sig för siffror som anger t ex ålder, telefonnummer. Den 
femte är att förstå ordinaltal som anger talets position i förhållande till de andra talen 
i talraden (Johansson & Wirth, 2011). 

Grundläggande taluppfattning enligt Löwing & Kilborn (2003) är att från 
räkneramsans ord göra en parbildning mellan ett räkneord och ett föremål. 
Föremålen får i tur och ordning namnet ett, två, tre… där namnet på sista föremålet 
är antalet föremål i mängden. Sedan lära sig behärska talens ordning både framåt och 
bakåt i talraden och lära sig räkna uppåt från ett givet tal som är en viktig övning 
innan eleverna börjar med addition. Lära sig känna till talens grannar och grannens 
granne. Att förstå talraden och lära sig klara av tiotalsövergångarna och se hur 
addition och subtraktion med 1 är kopplat till talets grannar. Författarna säger att 
läraren måste vara observant på att räkneorden bryter ett logiskt mönster, från talet 
11 och upp till 29. Talet 11 borde logiskt heta tioett men från talet 30 blir det logiskt 
och heter trettio, trettioett o.s.v. Detta kan vara ett hinder som en del barn kan ha 
svårt för att förstå, speciellt barn med annat modersmål där räkneorden har en logisk 
uppbyggnad. 

Genom att räkna föremål lär sig barnen att samordna de framförande räkningsorden 
med någon handling eller indikator, som att peka mot varje föremål när de räknar 
eller flyttar föremål allteftersom de räknar. Det finns 4 komponenter för att 
genomföra och utveckla en fullständig räkning av föremål. Den första är en situation 
att värdera, att se en grupp föremål. Den andra är målet att finna hur många. Den 
tredje är aktiviteten räkning. Den fjärde är resultat, antal enheter av alla inberäknade 
föremål (Clements & Sarama, 2007). 

Att utveckla sin förståelse för grundläggande egenskaper hos tal innebär både att 
förstå innebörd och deras olika användning. Utvecklingen av en god taluppfattning 
kan vara att se ett mindre antal föremål utan att behöva räkna dem, kunna dela tal på 
olika sätt, förstå räkneorden som ordningstal och kunna ordna antal i serier (Persson 
& Wiklund, 2010). 

Subitisering är en process som är att se skillnaden mellan en, två, tre, fyra enheter 
utan att räkna och det är grunden för att uppfatta likheter och skillnader mellan 
antal. Barnen utvecklar efter erfarenheter känslan att se olika antal mera noggrant 
(McIntosh, 2011). Subitisering är grunden för utvecklingen av sin räknefärdighet som 
i sin tur krävs för att få en känsla om en mängd föremål är fler eller färre än någon 
annan mängd med föremål. Att uppmärksamma barnen på mängder i deras närhet är 
viktigt och att en mängd kan bestå av olika föremål. Denna förmåga utvecklas efter 
hand och barnen får en antalsuppfattning (Björklund, 2013). 
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En tidig aritmetisk färdighet är att förstå vad som sker när innehållet i en mängd 
förändras, att det alltså blir en numerär förändring. Det är naturligtvis viktigt att inse 
resultatet av att föremål läggs till eller tas bort från en mängd för att i ett senare skede 
kunna använda vedertagna symboler och principer. Det går att uppskatta om två 
mängder är lika stora eller inte utan kännedom om talbegrepp, men för att förstå och 
använda det vanliga sättet att benämna och beräkna är det viktigt att kunna se den 
ordinala betydelsen i mängder som kan gestaltas i ”större-mindre”, ”längre-kortare”, 
”fler-färre” (Björklund, 2013). 

Antalskonservation är när barnet vet antalet föremål i en mängd och att antalet inte 
förändras när föremålen flyttas om eller räknas om. Att föremålens storlek eller om 
de ligger tätt eller spritt tillsammans inte heller påverkar antalet (McIntosh, 2011). 
Björklund (2013) påpekar med hänvisning till Piaget (1977) att konstansbegreppet 
handlar om att förstå att en mängd är konstant, Piaget menar att det behövs ett 
logiskt tänkande för att konservera ett antal och det är utvecklat först vid 7-årsåldern. 
Men Björklund hänvisar också till studier av Gelman (1982) som visar att barn från 
3-årsåldern kunde ge förklaringar på varför antalet i en mängd inte förändrats. 
Björklund menar därför det är viktigt att uppmuntra barnen när tillfällen bjuds så att 
det logiska tänkandet hos barnen får växa till. Hon har beskrivit ett exempel hur en 
pedagog uppmärksammar barnens förmåga att upptäcka att 10 föremål oavsett hur 
dessa grupperas på varierade sätt, placeras på olika sätt men ändå är antalet föremål 
alltid 10. Talförståelse omfattar alltså flera av likheter och olikheter i antal som tycks 
ligga till grund för den verbalt uttryckta uppfattningen. Det logiska tänkandet är 
naturligtvis betydelsefullt för matematisk kunskapsbildning, men språket är 
synnerligen viktigt för att människan ska kunna kommunicera om numerära 
relationer och samband, antingen i verbala begrepp eller i symboler.  

Sammanfattningsvis skriver Malmer (2010) och citerar en artikel ur Nämnaren 
årgång 22, nr 2 (1995), s 23 ”med taluppfattning menar vi en persons övergripande 
förståelse för tal och operationer parat med förmåga, färdigheter och lust att 
använda denna förståelse på olika sätt som underlag för beslut och för att utveckla 
användbara och effektiva strategier för att använda tal och operationer” (s.108). 

2.2 Barns utveckling 

 

Doverborg & Pramling Samuelsson (2011) beskriver att redan i början när barnet föds 
har det en förmåga att uppfatta och få kunskap om sig själv och sin omgivning. Det är 
både miljö och människor runt omkring som påverkar barnet. 

Matematik kan betraktas som andra kognitiva och sociala förmågor. Språk, 
begreppsbildning och symbolförståelse, kopplingen av dessa är stark och blir tydlig 
när matematik betraktas som ett socialt och kulturellt fenomen. Även i de yngsta 
barnens lärande framträder betydelsen av att urskilja och variera begreppsinnebörd 
och förståelse, inte minst när barn kommunicerar med varandra och strävar efter att 
förstå andra sätt att uppfatta något meningsfullt. I sådana situationer blir språket och 
matematiken interagerande redskap som redan det lilla barnet försöker förstå och 
utveckla (Björklund, 2013). Språket har stort inflytande för matematikundervisning 
och för barns tänkande (Malmer, 2010). 
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Doverborg & Pramling Samuelsson (2011) påpekar att det i barnets värld finns 
aspekter såsom barns lärande, språk och identitet som inte kan skiljas åt från 
varandra. Barnen lär sig språket och med hjälp av det de lär sig om sig själv och 
omvärlden. Barnen måste få möjlighet redan från början att utveckla språk och 
begrepp som används inom matematiken. 

Johansson & Wirth (2011) lyfter fram att barn i 3-5 års ålder eller ännu tidigare 
börjar bli intresserade av siffrorna. Barnen känner tidigt igen siffror de ser ofta som 
t.ex. siffran som säger deras ålder, siffror i deras telefonnummer. Det är liksom när 
de vill börja skriva sina namn med bokstäver vill de likaså skriva siffrorna de känner 
igen. När barnen är sex år och går i förskoleklass kan de flesta skriva siffrorna och 
innan de börjar skolan kan några barn skriva tal större än 10. Talord och antal kan 
barnen tidigt koppla, att ett talord svarar mot ett antal föremål. Siffran är en symbol 
för talordet som är en symbol för antalet. 

Clements & Sarama (2009) beskriver att i många studier säger forskare att förståelse 
av addition och subtraktion med mindre tal börjar vid ca 3 års ålder. Många barn kan 
vid 4 års ålder med hjälp av ett antal konkreta föremål börja lösa enkla 
additionsproblem noggrant. Vid 5-6 års ålder börjar barnen lösa additionsproblem 
utan hjälp av konkreta föremål. 

Clements & Sarama (2009) anser att barn i 3 års ålder eller yngre kan skilja mellan 
ett eller fler än ett föremål och senare kan de också urskilja två och tre föremål. Vid 4 
års ålder kan de urskilja upp till fyra eller fler föremål och då börjar också 
subitisering och räkning bli kopplade. De påpekar att uppläggning av föremålen har 
stor betydelse, att föremål på en rad är enklast och att en spridd uppläggning av 
föremål är svårare. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) påvisar att pedagogens medvetenhet har 
stor påverkan på barnens utveckling av matematiska begrepp genom systematiskt 
arbete och samspel. Detta ger även en stor omfattning av förståelse för antal. De 
flesta barn klarar av att lösa additionsuppgifter till större tal som sju även om de inte 
har arbetat med sådana uppgifter tidigare. Det innebär att barnet möter det okända 
med hänsyn till den trygghet de har från sina tidigare kunskaper där de löst olika 
problem. Författarna påvisar ytterligare att barnen får kunskap om matematikens 
innebörd med hjälp av pedagoger, det räcker inte att som pedagog säga att 
matematiken finns naturligt i barnens vardag. I det här fallet har språket, 
kommunikation, tematiserandet och problematiserandet stor betydelse. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) hänvisar till Doverborgs (1987) tidigare 
studie där barn i 3-6 års ålder får räkna till 40. Det visar sig att av barn i 3-4 års ålder 
är det 40 % som kan räkna till 20 men inte längre än 29, 30 % kunde räkna inom 
talområdet 1-10. 55% av 5-6 åringar kan räkna till 40, 20 % som kan räkna till 29 men 
samtliga 5-6 åringar kunde räkna längre än till 10.  

I USA har man uppmärksammat matematikens lärande i tidig ålder på grund av att 
antalet inskrivna barn i förskolan ökar. Det är också för att barnens matematiska 
förmåga har en kraftig utveckling under de första fem åren. (Clements & Sarama 
2007). I Sverige är nu 83% av alla 1-5 åringar inskrivna på förskolan, för tio år sedan 
var det 72% och det är nästan 95% av 3-5 åringar som är inskrivna enligt 
pressmeddelande (Skolverket, 2013a). 
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2.3 Matematikövningar 

 

Björklund (2013) lyfter fram att långt innan barnen möter den formella 
matematikundervisningen har de erfarenheter från räkneramsa, räkneord och räkne 
principer och det ger barnen möjligheter att få en uppfattning om idén med 
räknandet. Barnen behöver bli medvetna om kardinaltalet för att kunna utveckla 
räknefärdigheterna. Få förståelse att det sist nämna räkneordet är det totala antalet 
av de uppräknade föremålen. Att barnen kan gestalta det genom att konkretisera och 
benämna föremålen vid uppräknandet, ofta använder de sina fingrar för att visa en 
mängd av föremål där varje finger motsvarar ett föremål och det ger stora möjligheter 
för pedagogen att se hur barnen tänker. Hon lyfter fram ytterligare att 
räknefärdigheter utvecklas genom samspel med omvärlden och med andra 
människor som barnen möter i vardagen. 

Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) nämner två ramsor eller sånger ”En 
elefant balanserade”, ”Fem fina fåglar satt på en gren”, som bygger på upprepning 
och räknande i någon form. Även om barn inte lär sig att räkna genom att vara 
delaktiga i dessa ramsor så känner de rytmen i uppräknandet. Det är känslan för 
upprepning och kontinuitet i t.ex. räkneramsan som är det viktiga med att använda 
sådana ramsor. I ramsan ”En elefant balanserade” blir det en upprepning som leder 
till en ökning för det tillkommer en elefant varje gång. I ”Fem fina fåglar satt på en 
gren”, får barnen tillfälle till att räkna upp från ett, och para samman ett finger, en 
fågel med det uppräknande räkneordet. Sedan flyger fågel efter fågel iväg så det sker 
en minskning. 

Persson & Wiklund (2010) anser att under barnens vardag i olika aktiviteter sorterar 
de föremål efter olika egenskaper mycket ofta och naturligt. De sorterar djur i olika 
hagar efter farlighetsgrad, i skogen sorteras kottar och stenar i olika högar som 
föreställer olika sorters mat. Om man har tur städas saker tillbaka till sina rätta 
platser efter leken. Klassificera betyder att man kan urskilja egenskaper hos föremål 
som ska sorteras och hålla fast vid dessa egenskaper under hela sorteringen.  När vi 
klassificerar och sorterar skapar vi en ordning som gör det lättare för oss att få 
kontroll på tillvaron. 

Barnen kan få utmaningar med olika svårighetsgrader som att sortera olika föremål 
efter en viss egenskap eller utefter flera egenskaper som form och färg och sedan tala 
om hur de tänkt.  Dela upp ett antal föremål i två högar så att i den ena högen blir det 
föremål med en viss egenskap och i den andra högen föremål utan den egenskapen. 
Sortera efter antal eller bilda par och jämföra antalet i två mängder. Barnen får träna 
sig att fokusera på vissa egenskaper, jämföra, upptäcka likheter och bortse från andra 
egenskaper. Att kunna urskilja och särskilja egenskaper är en grundläggande kunskap 
i matematiken. Beskriva ett föremåls egenskap är språkutvecklande och viktigt för att 
erövra vardagsspråket men också matematikspråket. Det finns många tillfällen i 
barnens aktiviteter att utforska språket, att få beskriva ett föremål, hitta motsatsord, 
att klassificera och sortera föremål (Persson & Wiklund, 2010). 

Clements & Sarama (2009) lyfter fram olika övningar som är lämpliga för att kunna 
öva olika typer av subitisering, ” perceptual subitizing” som är när man ser t.ex. ett 
antal prickar på en tärning och säger det snabbt, ” conceptual subitizing” är när man 
ser t.ex. det totala antalet prickar på två tärningar och säger det snabbt. Därför tycker 
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de att tärningar och domino brickor är lämpligt material för sådana övningar. Där 
barnen får träna att se hur många prickar som kommer upp och talar om det snabbt. 
De lyfter fram ytterligare aktiviteter som de hänvisar till (Wheatly, 1996), det är 
”Quickdraw” eller ”Snapshot” (Clements & Sarama, 2003a). Under dessa aktiviteter 
gäller det att barnen så snabbt som möjligt kan se hur många föremål som finns och 
hur de är placerade. Barnen får se föremålen under en kort stund som därefter täcks. 
Sedan säger man till barnen att placera föremålen i den ordning och placering de sett 
och samtidigt säga numret. Detta spel kan varieras beroende på barnens förmåga och 
författarna har många meningsfulla variationer av snapshots aktiviteter. I sådana här 
spel kan man som förskollärare med olika idéer göra annorlunda upplägg av detta så 
det blir ännu roligare för barnen. Clements & Sarama (2009)ger också tips om hur 
man kan göra det, t.ex. att placera föremål i olika mönster så att barnen blir 
medvetna om att man kan placera ett antal föremål på olika sätt men att det ändå 
förblir samma antal.  

 

2.4 Läroplanen för förskolan, Lpfö 98 (rev. 2010) 

 

Förskolan ska se till att alla barn ska känna sig trygga och ha roligt i verksamheten. 
Verksamheten ska vara en lärorik plats för barnen. Förskolan har för alla barn 
följande matematiska mål att sträva efter, jag citerar dessa mål: 

 ”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 lösningar av egna och andras problemställningar. 

 Utvecklar sin förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda 
matematiska begrepp och samband mellan begrepp, och 

 Utvecklar sin matematiska förmåga att föra och följa resonemang” (s. 10). 

Förskolan ska medföra en trygg miljö för barnen som inbjuder till arbetslust och lek 
och inspirera barnen att undersöka omgivningen. Vuxna som barnen möter i 
förskolan ska se varje barns möjligheter och ha engagemang att samspela med barn 
eller barngrupp.  

Barns lärande och utveckling genom lek är viktig. Verksamheten ska präglas genom 
att använda leken medvetet för att främja barnens utveckling och lärande. Leken 
stimulerar barnens kommunikation, samarbetsförmåga och inlevelse. Förmågor som 
symboliskt tänkande och att lösa problem ökar. I leken får barnen även bearbeta 
erfarenheter och upplevelser. 

 

 

 



12 
 
 

3. Metodologi 
 

För att kunna få svar på mina frågeställningar om barns taluppfattning har jag använt 
mig av litteratur för att fördjupa min förståelse av 3 till 5 åringars 
matematikutveckling. Genom det fått förståelse om hur jag kan göra en studie av 
dessa barn och som metod har jag valt att intervjua och samtala med barn enskilt för 
med barn i denna ålder är det svårt på andra sätt som t.ex. att observera ett enskilt 
barn i en grupp, barnet påverkas då hela tiden av övriga deltagare. Men för att få svar 
på min tredje frågeställning ska jag göra observationer under barnens aktiviteter och 
se vilka matematikövningar de innehåller och om de är rimliga för barnens tal 
utveckling. Jag har även kontrollerat i Lpfö 98 (rev.10) för att veta vilket ansvar och 
vad förskolan har för mål att sträva emot. 

 

3.1 Urval 

 

Jag har valt att genomföra mina intervjuer i en förskola som ligger i Mellansverige. 
Förskolan har 6 avdelningar som består av 2 småbarnsavdelningar med barn 1-2 år, 3 
uppväxtavdelningar med barn från 3-5 år och en avdelning för barn som behöver vara 
kvar på kvällstid eller behöver komma tidigt. Barnen som ska vara med i studien är 
från 3 till 5 år och hör till de båda uppväxtavdelningarna. 

Jag ska observera hur barnen reagerar under enskilt samtal och hur de svarar på 
mina frågor. Jag använder en diktafon för att kunna repetera hemma samt för att 
höra mig själv, hur jag själv ställer frågorna och förklarar de uppgifter som barnen 
ska göra. Undersökningen av varje barn tar 10-15 minuter. Jag kommer att testa mina 
frågor på några barn innan jag startar undersökningen för att eventuellt ändra 
frågorna. Intervjuerna genomförs i ett rum där barnen känner sig hemma för de 
brukar vara där när de ritar och målar. Stukát (2005) påpekar att intervjuer ska göras 
i en ostörd miljö som känns trygg för båda parter. 

Jag ska även göra observationer på dessa avdelningar för att se vilka aktiviter 
förskollärarna använder för att kunna stimulera barnens matematik utveckling inom 
taluppfattning. Det är också för att se hur förskollärarna uppmärksammar 
taluppfattning i aktiviteter som genomförs. Stukát (2005) säger att använda 
observation är en lämplig metod när man vill ta reda vad som faktiskt görs och 
därmed få kunskaper direkt från ett sammanhang. 

Jag skickade 22 brev till föräldrar med frågan om samtycke för medverkan i min 
studie av förskolebarns taluppfattning, se bilaga 1.  

Jag fick samtycke av 17 föräldrar men kunde bara göra kartläggning av 15 barn för 2 
barn blev sjuka. 
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3.2 Kvalitativ intervju som insamlingsmetod 

 

För att få svar på mina frågor i detta arbete tog jag hjälp av 15 förskolebarn i 3-5 
årsålder. Jag tänker och väljer ut vilka frågor och konkret material som ska användas 
och varför så att intervjuerna ska bli intressanta. Innan intervjuerna har jag förberett 
ett frågeformulär som jag ska använda tillsammans med det konkreta material som 
jag valt. Jag är även medveten om att olika miljöer kan påverka barnen så 
intervjuerna görs därför enskilt i ett rum där barnen brukar vara. Barnen ska få svara 
på mina frågor genom att undersöka frågorna tillsammans med det material som ska 
användas, se bilaga 2. Jag använder kvalitativt inriktad forskning som innebär att jag 
gör intervjuer med barn i olika åldrar från 3 till 5 år. Det textmaterial jag får från 
intervjuerna ska jag kvalitativt analysera och bearbeta så att jag får svar på mina 
frågeställningar. Patel & Davidsson (2012) anser att nedskrivna kvalitativa intervjuer 
och verbala analys metoder av textmaterial är kvalitativ inriktad forskning. 

 

3.3 Utformning av frågeformulär 

 

Frågorna som jag använder i denna studie har jag formulerat så att jag anser att det 
passar för förskolebarn i åldern 3-5 år. Jag använder kursmaterial som jag fick under 
kursen MMA008 som kommer från Skolverkets hemsida Diamant och från en nyare 
version (Diamant, 2013). Detta material är till för att kartlägga elevernas (6-7 
åringar) grundläggande färdigheter i aritmetik och om de har tillräckliga kunskaper 
för att gå vidare i andra områden av matematik. Skillnaden mellan dessa versioner är 
den tionde sista frågan där läraren i gamla versionen säger en siffra eller tal som t.ex. 
5, 12, 27 och eleven får skriva ner dessa tal. I den nya versionen lägger man ett antal 
knappar på bordet som eleven får räkna och sedan skriva ner talet som motsvarar 
antalet knappar, sedan fortsätter man öka antalet knappar. Löwing & Kilborn (2002) 
anser att det är viktigt att utreda elevernas förståelse och uppfattning om matematik 
vid skolstarten. Det är det bästa sättet för att kunna möta elevernas behov på rätt sätt 
och att det är nödvändigt att ta reda på elevernas förkunskaper i tidigt stadium. 
Löwing & Kilborn (2002) använder endast knappar i sin studie och rekommenderar 8 
frågor som är väldigt lika Skolverkets 10 frågor.  

I min studie har jag också 10 frågor varav några är likanande Skolverkets och de 
frågor som Löwing & Kilborn (2002) använder. Första frågan är lika som deras, några 
är liknande deras och så har jag lagt till en fråga om sortering. Men jag har anpassat 
mina frågor för åldern 3-5 år, jag har använt olika föremål för att intressera barnen 
och hållit mig till mindre antal. Barnen behöver heller inte skriva något svar. 
Frågorna är också anpassade med tanke på att inte få för lång intervjutid så att 
barnen orkar vara fokuserade. Frågornas syfte är att få reda på barnens 
taluppfattning som talrad, antal, tiotalsövergång, räkna bakåt, talens grannar, 
subtraktion, addition, antalskonservation, klassificering och sortering. Frågorna finns 
på bilaga 2. 

Jag testade mina frågor på några barn innan jag gjorde intervjuerna och det gick bra 
så jag gjorde inga ändringar. 
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3.4 Observation 

 

Jag gör även observationer för att kunna besvara min frågeställning nummer 3. I 
denna studie har jag använt observationer på en avdelning i en förskola under en 
vecka. Observationerna sker under olika tillfällen både inne och ute vid olika 
tidpunkter av både planerade och spontana aktiviteter. 

 Jag observerade några aktiviteter där det ingår matematikövningar och ska se vad 
det är för sorts övningar som kan förbättra barnens taluppfattning. En planerad 
aktivitet som jag observerade vid fem tillfällen är samlingen som sker varje förmiddag 
under cirka 10-15 minuter. Övriga planerade aktiviteter som jag observerade är tre 
olika sånger som görs vid flera tillfällen under denna vecka. Läsning ur en bok vid ett 
tillfälle och en flanosaga vid ett annat tillfälle, båda efter lunch. Lek ute i skogen vid 
två tillfällen. Frileken är en spontan aktivitet när barnen själva väljer lek eller väljer 
något spel som de vill spela med andra barn men även med förskollärare. Jag gjorde 
observationer under tre olika tärningsspel som barnen valde.  

Jag ska se vilka barn som är aktiva och om de deltar i alla dessa aktiviteter. Jag ska 
titta i vilken miljö aktiviteterna genomförs och hur långa de är. När jag observerar vill 
jag vara med i lek och spel eller så är jag med från sidan och fokuserar på hur 
förskollärarna genomför sina aktiviteter. Stukát (2005) anser att deltagarobservation 
har fördelen att erfarenheter och värderingar finns med i konkreta situationer men 
nackdelen är att man kan bli känslomässigt engagerad och påverka de observerade. 
Han anser ytterligare att man måste rikta uppmärksamheten mot ett särskilt område 
och inte bara titta och lyssna. Bjørndal (2005) skriver att om observatören är delaktig 
i samspelet så får observatören tillgång till information som annars inte kommer 
fram. En nackdel är att observatören har svårt att dokumentera direkt under 
observationen utan måste göra det arbetet i efterhand. 

Under alla olika observationer har jag gjort anteckningar direkt under observationen 
och efteråt har jag läst igenom och förtydligat mina anteckningar så jag ska förstå vad 
jag har sett.   

 

3.5 Forskningsetiska ställningstaganden. 

 

Innan jag gör mina undersökningar ska jag skicka ett brev till barnens föräldrar för 
att få deras samtycke (se bilaga 1). Detta gör jag för att kunna respektera individens 
rätt och beslut.  

Det finns 4 huvudkrav inför etisk forskning, dessa är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet enligt Patel & Davison 
(2012). Informationskravet är att informera berörda om syftet med uppgiften. 
Samtyckeskravet betyder att deltagare i en undersökning får själva bestämma om de 
vill medverka. Konfidentialitetskravet är att deltagarna ska ges konfidentialitet och 
personuppgifterna ska inte gå att komma åt. Nyttjandekravet av insamlade uppgifter 
om personer får enbart användas för forskningsändamål.  
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Jag skickade brev till föräldrar med frågan om samtycke för medverkan i min studie 
av förskolebarns taluppfattning. Jag talar om vem jag är och varför jag vill göra 
studien med hjälp av deras barn. Att jag ska låta barnet genomföra några konkreta 
uppgifter enskilt och i samtal med mig. Jag kommer att spela in samtalet för att 
kunna analysera svaren, men det kommer att raderas efter studien. Jag talar om att 
alla svar som redovisas i min studie är anonyma.  

 

3.6 Reliabilitet och validitet 

 

Stukát (2005) beskriver att reliabilitet är kvaliteten på mätinstrumentet och 

validiteten är att man mäter det som var avsikten.  

Jag försökte att formulera frågorna med tillhörande material så att barnen skulle bli 
intresserade och ge mig de svar jag behövde för att få ett resultat. Eftersom frågorna 
ställdes under enskilda samtal med barnen så kunde jag förtydliga frågorna om det 
behövdes och även ge följdfrågor. Barnen fick fråga mig, diskutera och säga vad de 
ville. Barnen fick använda materialet som tillhörde frågorna. Jag fick svar på alla 
mina frågor och anser därför att valideten blev hög och att kvaliteten på intervjuerna 
och frågorna gav mig svar på barnens taluppfattning. 

Jag är medveten om att det kan finnas många reliabitetsbrister i denna studie. Stukát 
(2005) säger att det kan bli feltolkningar av både frågor och svar, barnen kan ha haft 
tur eller otur med frågorna de fick, barnen kan ha gissat, dagsformen hos barnen har 
betydelse och var det rätt plats och tidpunkt osv. 

Jag skrev ner alla intervjuerna men Patel och Davidson (2012) påpekar att under 
transkriptionsprocessen påverkas intervjuunderlaget för att talspråk och skriftspråk 
inte är lika. Det försvinner också gester, mimik, betoningar och kroppsspråk under 
denna process. När man transkriberar tal till skrift kan det vara frestande att bilda 
meningar och därmed blir texten för tydlig. Det är även lätt att sätta egna namn på 
händelser och på det sättet bygger in sin egen mening av en företeelse.   

Resultaten av denna studie gäller bara för medverkande barn vid detta tillfälle och 
kan inte användas generellt. Studien visar mest på att det är ett sätt att ta reda på 
barns taluppfattning på en grupp och enskilda barn och därmed kunna anpassa 
matematikövningarna efter deras egna kunskaper. 

Resultaten av mina observationer för att se vilka matematikövningar som 
förekommer i olika aktiviteter är mer som en lista av exempel. Jag beskriver hur 
aktiviteterna med matematikövningar går till och hur barnen kan utvecklas av dem. 

 

4. Resultat med slutsatser 
 

Resultatet av intervjuerna redovisas i en kartläggning av barnens kunskaper om 
taluppfattning och en resultatanalys av barnens svar på varje fråga. Det visar att 
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barnens utveckling av taluppfattning varierar mycket från 3 åringar upp till 5 åringar 
men också inom samma åldersgrupp. Intervjutranskriberingar av varje barn finns i 
bilaga 3, varje barn på en egen sida. 

Observationer av aktiviteter med matematikövningar kan användas och anpassas till 
en nivå som kan utveckla barnens taluppfattning, men det krävs förskollärarnas 
kompetens för att lyfta fram matematiken när möjligheter dyker upp på olika sätt. 

 

4.1 Kartläggning av barnens kunskaper om taluppfattning 

 

Här redovisar jag resultatet i en kartläggningsmodell för att få en tydlig överblick av 
barnens svar på mina frågor. 

Ålder 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 

Pojke/Flicka F F F F P P P F P F F P P P P 

Barn 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                                

Talrad till 5                               

Talrad till 11                               

Talrad till 20                               

Räkna antal till 5                               

Tiotalsövergång                               

Räkna bakåt                               

Talens granne                               

Subitisering                               

Addition                               

Subtraktion                               

Antalskonservation                               

Klassificering                               

Sortering                               
 

Denna modell kommer från en föreläsning om inkludering på MDH i Västerås av Fia 
Serrander den 18 september 2013. 

Jag har tolkat barnens intervjusvar och placerat dem i olika kategorier för att läggas 
in i denna kartläggning. 

Det visar sig att skillnaden i utvecklingen mellan åldersgrupper är stor men även hos 
jämnåriga finns stora skillnader. Samtliga barn kunde klassificera och sortera men 
antalskonservation var det bara ett barn som förstod. 
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4.2 Resultatanalys av barnens svar på intervjufrågorna 

 

Här nedan gör jag resultatanalys av barnens svar på de 10 olika intervjufrågorna 
under 7 olika teman.  

1. Talraden. 

2. Räkna ett antal konkreta föremål och tiotalsövergång.  

3. Räkna bakåt. 

4. Subitiseringsförmåga. 

5. Subtraktion och addition.  

6. Antalskonservation.  

7. Klassificering och sortering.  

 

   4.2.1 Talraden 

 

För att få reda på hur barnen behärskar talraden fick de svara på frågan, kan du 
räkna för mig så långt du kan? Barnens svar placeras i tre kategorier som visar hur 
långt de klarar talraden, till 5, till 11 och till 20. Barn 1, 3 och 5 svarade på frågan med 
hjälp av sina fingrar. Björklund (2013) påpekar att när barnen som är 3 år 
visualiserar sin antaluppfattning på detta sätt, visar de också att innebörden i 
räknandet handlar om att kommunicera antal, och att idén är att beskriva en samling 
objekt. Barn 2,4 och 10 använder föremål för att kunna räkna. Barn 2 använder 
geometriska former och rabblar upp siffrorna men använder inte korrekt talordning. 
Ahlberg (2011) menar att barns uppfattning om av vad räkning är indelade i olika 
kategorier. Likt det Ahlberg skriver uppfattar barn 4 räkning som att använda 
räkneord, då menar man att barnet säger inte talorden i talkonsekvens ordning utan 
barnet uppfattar det som enstaka räkneord. Fyra 4 åringar och samtliga 5 åringar kan 
räkna och har förståelse om hur man räknar, ibland händer det att det går för fort 
men när man säger till dem att räkna om och räkna sakta så kan de räkna med rätt 
talordning. Barnens kunnande och hur långt de kan räkna är varierande, beroende på 
deras förmåga och hur bra språkkompetens de har i räknandet. Som Doverborg & 
Pramling Samuelsson (1999) studie visat att det varierar mycket inom olika 
åldersgrupper och jag håller med. För att kunna utveckla barnens goda taluppfattning 
är det mitt stora ansvar som förskollärare att kunna stödja dessa barn som är ett 
måste för att de ska få en stabil talrad. Barnens räkningskunskaper varierar beroende 
på barnens närmiljö. Närmiljön har stor påverkan i barnens utveckling och lärande 
vilket pekar mot Vygotskijs teori att miljö och kunskap går hand i hand. 

 



18 
 
 

   4.2.2 Räkna ett antal konkreta föremål och tiotalsövergång. 

 

Jag har en liten nalle puh och en stor nalle puh, syftet är att räkna antal nallar och 
frågan är, hur många nalle puh har jag? Alla barn förutom barn 2 och4 svarade på 
frågan med förståelse för räkneordet. Dessa barn har bra förståelse om räkneorden 
som antal (kardinaltal) det menas att barnen har förmåga att uppfatta att det sist 
nämnda räkneordet är det totala antal föremål anser Doverborg & Pramling 
Samuelsson (1999) men även Björklund (2013) anser detta. Barn 2 räknar föremål 
samtidigt som hon pekar på det medan barn 4 räknade nallarna när jag låter henne 
hålla i dem och leka med föremålen. Detta gör jag för att stimulera henne att svara på 
mina frågor. Lek med utvalt material är en metod som får barnen att börja fundera 
men väcker även barnens nyfikenhet anser Harlen & Symington (1996). En stor del 
av barnens utveckling och lärande är från leken. Att använda leken som metod i sin 
undervisning främjar barnens lärande (Lpfö98, rev.2010). I nästa fråga är det 4st 
bilar på ett bord och jag frågar hur många bilar finns det på bordet? Barn 1 och 3 har 
förståelse för frågan om hur många men även barn 5 likaså men med färre antal 
föremål, barn 2 och 4 räknar med osäkerhet antalet med hjälp av sina fingrar. Barnen 
i denna ålder har inte kommit så långt i sin utvecklingsprocess om räknandet än så 
länge, de har inte riktig förståelse av kardinaltalens betydelse, men så småningom 
med bra samspel mellan dessa barn och förskollärare kommer deras förmåga att 
utvecklas. Samspelet är en aktivitet som skapar kunskap men det krävs som 
förskollärare att vara engagerad, medveten om vad vi vill lära barn och om barns sätt 
att få kunskap påpekar Doverborg & Pramling Samuelsson (1999). Barn 1, 3, 6, 7, 8, 
9, 11, 12, 13, 14 och 15 har bra förståelse och säkerhet om frågan och räknar till fyra, 
medan barn 10 räknar till 3 sedan kommer osäkerheten och slutar räkna, barn 10 har 
precis fyllt fyra år. Enligt Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) kan barn i 2-3 
årsåldern oftast skilja mellan ett, två och tre föremål men fyra föremål tycker barnen 
är för många. Då anser jag att detta barn är kvar i denna fas av sin utveckling. Som 
förskollärare har jag stort ansvar så att detta barn får de möjligheter som behövs för 
att utvecklas, genom denna intervju har jag fått kunskap om hur jag kan samspela 
med detta barn för att skapa förståelse kring räkneordet och så småningom kring 
kardinaltal. Med 11st klossar framför mig frågar jag hur många klossar finns här? 
Syftet är att räkna antal klossar och komma förbi tiotalsövergången. Barn 1, 3, 6, 8, 9, 
11, 12, 13, 14 och 15 har förståelse för frågan och klarar tiotalsövergången. Barn 7 
bedömer jag har förståelse fast det är ett större antal föremål men slutar räkna när 
han kommer till 10. Barn 2 försöker och har förmåga att säga vad hon tycker. Jag 
anser att i hennes ålder är det bra att säga några siffror eller tal i alla fall. Hon är 
under sin utvecklingsprocess. Björklund (2013) påpekar att barnen i 3 årsåldern 
använder sina fingrar för att gestalta antalet och i det här fallet anser jag att antalet 
föremål som låg på bordet är för många för detta barn. Men om förskolläraren 
uppmärksammar hennes förmåga och stödjer henne i sin process så klarar hon det. 
Barn 4, 5 och 10 vågar eller vill inte ens säga något, vill inte gissa, det är jag orolig för, 
eftersom jag inte kan veta hur de tänker. Det är en process som förskollärarna måste 
uppmärksamma så att barnen kan bearbeta och utveckla sina tankar och idéer. 
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   4.2.3 Räkna bakåt. 

 

Jag ber barnen räkna bakåt för att se hur de behärskar det. Barn 1, 3, 8 och 15 kan 
räkna bakåt från 5. Barn 12, 13 och 14 kan räkna bakåt från 10. De två 3 åringarna 
räknar bakåt med hjälp av sina fingrar eller med mina fingrar. De har förståelse för 
processen genom att när man viker ner ett finger så minskar antalet. Barn 12, 13, och 
14 räknar betydligt säkrare. Dessa barn har god förmåga om talets granne utifrån 
deras förmåga och nivå. De är på väg till en bra förståelse om subtraktion. Löwing & 
Kilborn (2003) påpekar att det är viktig träning att räkna nedåt från ett givet tal 
innan eleverna börjar med subtraktion. 

   4.2.4 Subitiseringsförmåga. 

 

Jag vill se om barnen har subitiseringsförmåga genom att slå en sexsidig tärning och 
frågar hur många prickar är det på den sida som kommer upp? Barn 7, 8, 9, 11, 12, 13, 
och 14 har subitiseringsförmåga men det varierade, vissa måste kontrollräkna hela 
tiden men den går att träna om förskollärare har bra förmåga att uppmärksamma 
eller skapa aktiviteter som barnen kan ta del av som kan leda till deras utveckling. Jag 
har sett några spel där barnen använder tärningar såsom fiaspel, yatzy, trollskogen 
tur och retur. Att vara uppmärksam och göra det regelbundet så får barnen förmåga i 
subitisering och utvecklas. Doverborg & Pramling Samuelsson (1999) beskriver att 
det tar tid för förskolebarn att utveckla sin subitiseringsförmåga. 

   4.2.5 Subtraktion och addition.  

 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple och frågar hur många äpplen har jag kvar? Syftet 
är att se hur barnen räknar subtraktion eller kommer fram till svaret på något annat 
sätt. I denna fråga har 3 stycken 3 åringar stor förståelse om hur processen går till 
och har stor förmåga att förstå frågan och med hjälp av äpplena se hur man ska göra. 
Barn 2 har inget svar, barn 5 och 10 vill inte fortsätta. 4 stycken 4 åringar kunde svara 
på frågan med självförtroende. Samtliga 5 åringar behärskade denna fråga utan att se 
äpplena. Det svarar direkt om de får se äpplena. Vid nästa fråga har jag 5st stenar i 
handen som jag visar barnen. Sedan lägger jag 2 stenar i en glasburk och stänger 
handen där jag har 3st stenar kvar. Sedan frågar jag hur många stenar finns i burken 
och hur många stenar har jag i handen? Barn 1, 3, 4, 11 och 13 kunde svara på frågan 
men då måste föremålen vara synliga innan de svarar på frågan, det kan bero på att 
de har svårt att räkna osynliga föremål neråt eller uppåt. (Clements & Sarama, 2007) 
påpekar att räkna bakåt speciellt mer än 3 steg av osynliga föremål är svårt för de 
flesta barn. Barn 7 kan med hjälp av sina fingrar lösa problemet när han vet att det är 
2 stenar i burken och räknar 3, 4, 5 och svarar 3, detta barn har förmågan conceptual 
subitisering, jag menar att detta barn har förmåga att se en del av föremålen och 
lägger till den andra delen så att det tillsammans blir alla föremål. Även barn 12, 14 
och 15 behöver inte se föremålen för att kunna svara. De har också förmågan 
conceptual subitisering och använder sin abstrakta förmåga men även de aritmetiska 
strategierna på olika sätt (Clements & Sarama, 2009). Det är även så att dessa barn är 
på väg att uppfatta och upprätta att subtraktion är en omvändning av addition och 
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kan använda addition istället för subtraktion. Denna förståelse utvecklas över flera år 
enligt Clements & Sarama (2007). 

   4.2.6 Antalskonservation. 

 

Det är 2st högar med vardera 5st knappar, en tät hög och en spridd hög. Syftet är att 
förstå att antalet knappar inte ändras oavsett hur knapparna placeras, 
antalskonservation. Frågan är i vilken hög är det flest knappar? Barn 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, svarar att den hög som är utspridd är det flest knappar i, barn 5 och13 
resonerar kring uppgiften genom att titta på hur stort område knapparna ligger inom, 
barn 5 genom att ringa in för att visa skillnaden. Barn 14 vågar inte säga något utan 
att räkna igenom varje hög, hans kroppsspråk visar att han inte vill säga något fel, jag 
vet inte om han är rädd för att svara fel och vad det beror på. Jag tycker att processen 
och förståelsen är det viktigaste i denna del. Barn 15 svarar att föremålen som ligger 
tätt är färre än i den högen där de är utspridda. Detta svar är lättare att hantera och 
jag kan förklara att man inte kan tänka så utan måste vara uppmärksam på att antalet 
föremål inte förändras oavsett hur de placeras om. Björklund (2013) säger att enligt 
Piaget (1977) kommer förmågan att konservera antal inte bara från konkreta 
erfarenheter utan också ett logiskt tänkande som sägs vara utvecklat i 7-8 årsålder. 
Men Björklund menar att det är förskollärarens ansvar att göra eller uppmärksamma 
när det ges tillfällen att jämföra under barnens sysselsättning för att kunna utveckla 
barnens logiska tänkandes framväxt. 

 

   4.2.7 Klassificering och sortering. 

 

Jag frågar hur kan du sortera dessa pappersformer? Vi har pappersformer vardera 
3st cirklar, 3st trianglar, 2st kvadrater och 2st rektanglar, olika färger och storlekar. 
Samtliga barn har förmåga att klassificera och sortera saker som de tycker hör ihop. 
De flesta sorterar direkt efter färg. I denna del har jag frågat om det finns ytterligare 
olika sätt att para ihop pappersformer som barnen kan sortera efter oavsett vad de 
tidigare visat för mig. Jag fick varierande svar men samtliga 3 åringar sorterar efter 
färg, barn 2 försöker efter geometriska former men hon tycker att sortera efter färg är 
det rätta sättet. Av 4 åringarna har 2 sorterat efter färg och 3 har sorterat efter 
geometriska former, samtliga har ingen annat förslag på ytterligare annat sätt. Av 5 
åringarna sorterade 3 barn efter färg, 2 efter geometriska former sedan färg men barn 
13 sorterade även efter storlek. I denna fråga har jag också förklarat ordet sortera om 
jag insåg att barnet inte förstått och pratar om vad som hör ihop eller vilka är 
likadana. Efter att barnen har sorterat visade jag samtliga barn att det går att sortera 
dessa pappersformer på olika sätt liksom färg, geometriska former och storlek. Jag 
har märkt att de flesta barn sorterar pappersformerna efter färg, samtliga 3 åringar 
gjorde det, sedan geometriska former och ett barn lyckades att sortera efter storlek. 
Jag funderar på vad detta kan det bero på? Barn i dessa åldrar har fortfarande svårt 
att se olika egenskaper samtidigt. Oftast uppmärksammar barnen fasta egenskaper 
före föränderliga egenskaper. Malmer (2010) hänvisar till Piaget som påstår att 
förskolebarn har det svårt med fler än en egenskap åt gången. Konstanta egenskaper, 
som färg och form är lättast att se, en föränderlig egenskap som storlek är mycket 
svårare att se. Barnet som såg alla 3 sätt att sortera har god förmåga att urskilja och 
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särskilja de olika egenskaperna av pappersformerna.  Det samspel som jag hade med 
barnen som behöver detta för att kunna svara på mina frågor är för att hjälpa barnen 
att förstå vad jag menar, det är som när Vygotskij beskriver att samspel är lärande 
och utveckling, inte bara en metod för att stödja lärande och utveckling, samspelet 
med vuxna och andra barn är det som gör att barnet får en plattform för sitt lärande 
och sin utveckling. Samspel är en viktig källa till barnens lärande (Strandberg, 2010). 
I samspel med andra människor som barnen möter i vardagen, ger barnen olika 
betydelser av matematikens fenomen, begrepp och principer som barnen tolkar och 
skapar förståelse från sina tidiga erfarenheter och kunskaper (Björklund, 2013).  

4.3 Resultatanalys av studien  
 

I de två sista frågorna har jag också gjort uppgifter med addition för att kunna se om 
barnen kan förstå skillnaden mellan addition och subtraktion. Jag vill se om barnen 
har förståelse för antalet föremål om man lägger till eller att man tar bort. Hur 
barnen resonerar kring detta. De flesta förstår att om man lägger till så ökar antalet 
föremål och om man tar bort minskar antalet föremål. Men som sagt barnens 
kunskaper för att lösa problemet varierar, vissa barn använder föremål och vissa 
utan. Det påvisar att barnens utveckling om räkning av antal, förståelse om talraden, 
m.m. är individuell. Det är inte så konstigt att det är så, barn har olika förutsättningar 
och erfarenheter. Det är förskollärarnas ansvar att dessa barn utvecklar sin förståelse 
inom olika områden. Det är förskollärarna som kan skapa tillfällen för att ge dessa 
barn möjlighet att få dessa erfarenheter.  

 I intervjuerna har jag även kollat barnens förmåga av antalskonservation och att 
räkna bakåt för att jag tycker att dessa områden behöver barnen förstå, för att kunna 
ha en god taluppfattning. I antalskonservation får barnen lära sig att tänka och bli 
mer uppmärksamma om antal föremål ändras eller bara placeras om. McIntosh 
(2011) påpekar att barnen inte funderar om en grupp om fem föremål ändras när de 
räknar om nästa gång. Detta stadie går alla barn igenom men med olika 
förutsättningar, det är förskollärarens ansvar att uppmärksamma detta under 
aktiviteter som görs i en förskola för att skapa möjligheter för att utveckla barnens 
förståelse för antalskonservation (Björklund, 2013).  

I intervjuerna ändrar jag frågan om jag anser att barnen inte förstår detta för att 
underlätta för barnen att bearbeta sina tankar och idéer. I detta samspel har jag ett 
stort uppdrag att ge barnen möjlighet att skapa grundläggande utveckling i 
matematik. Björklund (2013) lyfter fram att de samspel som barnen möter i vardagen 
och i sin omgivning med andra människor visar sig som olika betydelser hos 
matematiska fenomen, barnen tolkar begrepp och principer och skapar förståelse av 
det utifrån sina kunskaper och erfarenheter.  

Jag har gjort en kartläggning, där har jag klassificerat i olika kategorier som till 
exempel talraden 5, 11, 20. I denna kategori har jag bedömt att barnen kan räkna till 
5 men enligt forskning kan barnen i 3 årsålder räkna till 3 föremål, mer än tre tycker 
de är för många (Doverborg & Pramling Samuelsson, 1999). Genom denna kunskap 
har jag utvecklat mig själv och fick en idé hur man tänker och reflekterar över om det 
är rimligt eller inte i mina bedömningar. Jag har lärt mig att ta hänsyn till barnens 
olika förutsättningar och kunskapsnivåer. I min kartläggning är det två stycken 3-
åringar som kan räkna till tre men inte till fem. Ett barn som bara rabblar siffrorna 
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utan att tänka på talraden. Det är en vanlig process i barns utveckling. Med 
förskollärarnas stöd och uppmärksamhet kan dessa barn utveckla sin förmåga om 
talraden. Det syns inte i min kartläggning att dessa 3-åringar kan räkna till 3. Det är 
orättvist och det måste jag uppmärksamma och ta hänsyn till om jag gör någon 
liknande undersökning. Det positiva i denna kartläggning är att jag enkelt ser vad 
barnen kan och vilka områden som det måste jobbas med. Det är en utgångspunkt för 
planering av mina aktiviteter så småningom på jobbet med hjälp av en kartläggning, 
tack vare Fia Serrander som introducerade oss i detta sätt under en föreläsning 
(2013-09-18). 

 

4.4 Resultatanalys av observationer 
 

Observationer av aktiviteter på förskolan har jag gjort för att kunna besvara min 
frågeställning nummer 3. När jag observerar är jag ibland med i lek och spel eller så 
är jag med men från sidan och tittar hur förskollärarna genomför dessa aktiviteter. 
De flesta matematikövningar som jag har sett handlar om klassificering, sortering, 
räkning (framåt och bakåt), lägga till och ta bort m.m. Jag har även sett att det finns 
saker att förbättra och ge mer uppmärksamhet för att kunna utmana barns förmåga 
ännu mer. 

Dessa matematikövningar förekommer inom olika aktiviteter inomhus och utomhus 
både planerade och oplanerade. Längden av aktiviteterna är beroende av barnens ork 
att koncentrera sig. När förskollärare upptäcker att barnen börjar tappa 
koncentrationen ger förskollärarna barnen möjlighet att göra något annat som 
barnen vill göra för att kunna motivera barnen vidare i sin utveckling. Förskollärarna 
använder föremål som tärning, kottar, stenar, pinnar, böcker, m.m. I de planerade 
aktiviteterna är det bestämt hur många och vilka barn som ska vara med och vilka 
matematikövningar som ska ingå. Men det finns aktiviteter där barnen väljer själva 
vad de ska spela och leka och då upptäcker förskolläraren tillfällen och utnyttjar det 
för att få in matematik även i dessa oplanerade aktiviteter. Under observationerna 
har jag dokumenterat vilka barn som är med och i vilka aktiviteter. 

Jag har observerat några aktiviteter som förskollärarna har gjort för att utveckla 
barnens förmåga och förståelse om taluppfattning. Det börjar med att varje morgon 
har de en samling där barnen får möjlighet att räkna hur många som är närvarande 
och hur många som är frånvarande. De har sjungit sånger som ”Skata Klara”, där 
presenteras 10 ballonger med olika färger, i första delen lär sig barnen att räkna och 
samtidigt lär sig att antalet ballonger ökar hela tiden tills alla färger kommer upp. I 
andra delen av sången kommer en igelkott och då vet man att igelkotten har vassa 
taggar, när en ballong hamnar på en tagg exploderar den och antal ballonger 
minskar. Barnen har även möjlighet att lära sig ordningstal begreppet. 

Två andra sånger som jag sett genomföras är ”Fem fina fåglar satt på en gren” den gör 
en förskollärare genom att plocka fjädrar i olika färger föreställande fåglar ur en påse 
för att fånga barnens uppmärksamhet och sätter dem på sina fingrar som är målade 
med motsvarande färg. Sedan flyger fågel efter fågel iväg så det sker en minskning. 
”En elefant balanserade på en tråd” som jag också hör att de sjunger leder till en 
ökning eftersom det tillkommer en elefant varje gång. Dessa sånger eller ramsor 
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använder förskollärarna för att barnen ska få upprepning av räkneramsan. Doverborg 
& Pramling Samuelsson (1999) menar att det viktiga med att använda sådana här 
ramsor är känslan för upprepning och kontinuitet.  

Det förekommer också räkning att uppmärksamma när man läser böcker. T ex får 
barnen svara hur många helikoptrar är kvar om en ska flyga på ett uppdrag när det 
var sex helikoptrar från början. Men även i en flanosaga där läraren sätter upp bilder 
ur sagan på en tavla efterhand som den läses. När sagan är slut räknar barnen hur 
många bilder det finns uppsatta på tavlan och sedan tar de bort en och en och räknar 
bakåt ner till noll. Det är en aktivitet som barnen får göra för att utveckla den 
aritmetiska förmågan. 

I skogen får barnen i uppdrag att hämta ett antal pinnar, kottar, stenar, eller andra 
föremål som finns i skogen. De större barnen får en siffra och får hämta motsvarande 
antal föremål för att sedan lägga sin hög i rätt ordning i förhållande till de andras 
högar. Vid detta tillfälle får barnen utveckla sin förståelse av olika mängder föremål. 
Denna aktivitet får barnen även göra inomhus genom att använda olika leksaker som 
finns på avdelningen. I en del aktiviteter händer det att barnen jobbar i par där 
samspelet utvecklas och barnen får träna att samarbeta. Genom samspelet lär sig 
barnen av varandra, delar med sig av varandras kunskaper och erfarenheter samt att 
det är språkutvecklande. Barnen leker också gömma kottar, medan kompisen blundar 
ändrar barnet antalet och sedan gissar kompisen hur många som fattas eller om det 
blivit fler. Antalet kottar får barnen avgöra men om förskollärarna tycker att detta är 
för lätt eller för svårt då ger man förslag och förklarar varför. Detta tillfälle gör att 
barnens additions, subtraktions och även antalkonservationsförmåga utvecklas. 

 Jag har sett några spel som de brukar spela som t.ex. yatzy, fia, först till farmor är 
några exempel och i dessa spel använder de sexsidiga tärningar. I yatzy använder 
man fem stycken sex sidiga tärningar och samlar poäng. I detta spel låter 
förskollärarna barnet räkna och säga antalet prickar som kommer upp, eller att 
barnet säger antalet direkt. Enligt Clements & Sarama (2009) ger dessa övningar med 
tärningar tillfälle att öva olika typer av subitisering, ” perceptual subitizing” som är 
när man ser ett antal prickar på en tärning och säger det snabbt, ” conceptual 
subitizing” är när man ser det totala antalet prickar på två tärningar och säger det 
snabbt. Barnen har även möjlighet att utveckla sin förståelse om likheter och 
olikheter. Fia spel där får barnen välja vilken färg de vill ha, blå, röd, gul och grön, det 
finns 4 pjäser i varje färg. Där används också en sexsidig tärning som man slår och 
sedan får man flytta en pjäs samma antal steg som det antal prickar man får. Först till 
farmor, i det här spelet finns olika fällor som t.ex. att man får stå över ett kast, att 
man kan gå 2 steg framåt eller bakåt, att man använder tal t.ex. när man hamnar på 
ruta 32 och är nästan i mål står det att du ska gå tillbaka till ruta 27. Barnen tycker att 
de här spelen är mycket roliga och spännande. Det är bra att ta tillvara på sådana 
tillfällen och utmana barnen i sitt lärande. Efter att barnen spelat färdigt måste de 
plocka tillbaka spelens olika delar till den plats de ska ligga, de gör det genom att 
klassificera och sortera delarna. 

Förskollärarna eller pedagoger som jobbar i förskolan behöver bra kunskap om 
matematisk tänkande för att kunna reagera snabbt under alla lekar och spel som 
barnen är med i och utnyttja dessa situationer (Doverborg, 20o6). 

Bilder på några av aktiviteter med matematikövningar finns på bilaga 4. 
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5. Diskussion 
 

Här nedan diskuterar jag den metod jag använt för min studie och resultateten från 

min studie. 

 

5.1 Metoddiskussion 

 

Barnen som har varit med i min studie kommer från två avdelningar på en förskola. 
Jag har valt att genomföra min studie med barn från 3 till 5 år gamla för att det är en 
normal åldersgrupp i en förskola. När man hamnar i en grupp med barn i dessa 
åldrar måste jag kunna göra mina aktiviteter intressanta och lustfyllda så att barnen 
blir engagerade och aktiva. Det är också för min skull så att jag kan öka min kunskap 
om var barnen befinner sig i sin utveckling vid en viss ålder. Att genomföra denna 
intervju individuellt för att kunna se att barnens svar kommer från sitt eget tänkande 
och inte vad han/hon hör vad andra säger. Jag är medveten om att barnen har olika 
förutsättningar och erfarenheter samt kunskaper i olika nivå. Vissa barn behöver mer 
förklaring för att förstå frågorna. Det är så att barnen kan mycket mer än man tror 
om de får möjligheter att bearbeta sitt tänkande.  

Jag har skickat samtyckebrev till föräldrar för att kunna respektera deras beslut. Jag 
är tacksam till alla föräldrar som ger mig möjlighet att göra denna studie tillsammans 
med deras barn. Med ansvarig personal på förskolan har jag diskuterat denna studie 
så att de kan ta del av detta.  

En kvalitativ intervju som jag har valt är det sätt som passar till barn i dessa åldrar. 
Det är också en möjlighet för mig att ändra eller redigera mina frågor om jag tycker 
att barnen inte hänger med eller inte förstår vad jag menar. Jag tar dessa möjligheter 
för att kunna ge varje individ möjligheter att visa sin förmåga att tänka, resonera och 
bearbeta sina tankar. Under denna intervju har jag stor möjlighet att ge följdfrågor 
för att ta reda på barnens kunskaper.  

 

5.2 Resultatdiskussion 

 

Det visar sig att skillnaden i utvecklingen mellan åldersgrupper är stor men även hos 
jämnåriga finns stora skillnader. Detta resultat är bra att få för att kunna följa upp 
barnens utveckling. Som förskollärare med detta resultat blir det lättare med 
planeringen av sin undervisning och aktiviteter. Förskolläraren ser tydligt vad man 
måste kunna hantera och på vilken nivå barnen befinner sig och med vad man ska 
utmana dem. Det är viktigt att förskollärare har en bra kunskap om ämnet för att 
kunna undervisa men även att kunna ge barnen flera möjligheter att tänka för att lösa 
uppgifterna.  

Hur och vilka aktiviteter som görs i en förskola har stor påverkan på barnen och hur 
matematiken synliggörs för barnen. Samtliga barn kunde klassificera och är duktiga 
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på att sortera och det är inte så konstigt eftersom barnen i förskolan gör det hela 
tiden, ofta före, under och efter aktiviteter. Barnen sorterar sopor, leksaker, mm. 
Barnen har svårt med antalskonservation, se att antalet föremål inte ändras om de 
sprids ut eller placeras om på något annat sätt. 

Jag fick veta vilka kunskaper barnen har som jag intervjuade. Jag tycker att det är 
underbart att veta var barnen egentligen befinner sig i sin utveckling. Detta resultat 
ger mig ännu mer kunskap om hur jag ska bemöta dessa barn men även hur jag ska 
göra för att utveckla barnens svaga sidor samt starka sidor. Jag upptäcker även att 
det finns områden som förskollärarna i förskolan måste uppmärksamma i barnens 
matematiska utveckling. Det är viktigt att förskollärarna har kunnande om 
matematikens innehåll för att kunna förmedla det på rätt sätt till barnen i förskolan. 
Det görs mycket men jag upplever att det finns mycket att förbättra i förskolan inom 
matematiken. Det är även att jag har lärt mig hur jag ska göra för att utveckla barnens 
matematiska tänkande. När jag ska börja jobba har jag en grundläggande kunskap 
hur man ska kunna stödja barnens förmåga inom matematiken. Det är värt att lägga 
tid på att ta reda på barnens kunskaper för att kunna följa upp deras utveckling. 

Barnen har förmågor och färdigheter som är grundläggande för att taluppfattningen 
ska utvecklas. I barnens erfarenheter och dess samspel med andra människor i sin 
omgivning utvecklas barnens tänkande. Det är viktigt som förskollärare att ta det 
ansvar som behövs för att barnen ska utvecklas och även skapa möjligheter för barns 
lärande i förskolan men också se vad som begränsar det (Björklund, 2013). Jag anser 
att förskollärarnas kompetens är en stor del av barnens utveckling och lärande. 
Barnen befinner sig i förskolan flera timmar varje dag. Det är viktigt att 
uppmärksamma barnens utveckling så att barnen upptäcker sitt eget lärande. 

Att veta var barnet befinner sig i sin utveckling är av stor betydelse i undervisningen. 
Vi vet att varje barn har olika förutsättningar och erfarenheter. Varje individ behöver 
olika sätt att lära. Som pedagog veta barnens förkunskaper i olika delar av 
matematiken gör det lättare för mig att planera min undervisning och anpassa den till 
alla, kunna ställa anpassade frågor till barnet. En aktivitet kan vara gjord så att den 
går att anpassa, göra om för olika nivåer. Det kan vara en mattesaga där man kan 
anpassa frågorna till barnens nivå. Bergius & Emanuelsson (2011) påpekar att samtal 
och intervjuer är ett sätt för att ta reda på barnens tankar. Läraren får då kunskaper 
om barnens upplevelser och erfarenheter. Det ger läraren möjlighet att planera 
innehållet i undervisningen och anpassa arbetssättet till barngruppen.  

Genom detta arbete fick jag också reda på att som förskollärare i en förskola hur 
viktigt det är att ha en bra kompetens för att uppmärksamma det matematiska i 
barnens vardag. I matematiken är det inte bara räkning som gäller det är också att 
lyfta fram matematikens innebörd för att öka barnens förståelse och begrepp inom 
matematik. Det krävs mycket för att kunna göra detta. Nu har jag funderingar som 
jag så småningom får använda i mitt jobb efter allt jag gjort och tänkt på. Det kräver 
tid, engagemang, vilja och entusiasmen. När man jobbar som förskollärare har man 
ett uppdrag som är väldigt komplext, jag hoppas att jag hittar dessa tillfällen för att 
det är viktigt att kunna göra barnens utveckling rättvis, det vill säga att alla får 
möjlighet att utveckla sina kunskaper och erfarenheter som kan leda till bättre 
skolgång i framtiden. Jag delar Björklunds (2013) uppfattning att det ligger på 
förskollärares ansvar att skapa möjligheter som utvecklar barnens kunskaper och 
förståelse av matematik. 
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Det syns tydligt i resultatet att antalskonservation behövs uppmärksammas ännu mer 
i förskolan. Det behövs aktiviteter där denna del ingår för att barnen ska kunna 
utveckla sina logiska tankar. Det är också att bli medveten om att antalet föremål inte 
ändras om de sprids ut eller placeras om på något annat sätt. Det kan göras i en 
samling och samband med räkning, flytta ett barn till andra sidan cirkeln, ställa 
frågan om vi fortfarande är lika många? 5 barn hämtar en kloss var och de lägger dem 
på golvet, hur många barn behövs för att kunna hämta en kloss var från golvet? 
McIntosh (2011) beskriver liknande övningar. Barnen har svårt med 
antalskonservation, se att antalet föremål inte ändras om de placeras om på något 
annat sätt. Förskollärarna måste involvera detta i olika aktiviteter. Barnen behöver 
inte kunna detta men att vara medveten om och få tänka och reflektera över sådana 
händelser som är en process till utveckling. Björklund (2013)förknippar detta till 
logisk tänkande och enligt Piaget teori är denna förmåga utvecklad i åldern 7-8 år 
men jag håller med om Björklunds tanke om att barnen kan utveckla sitt logiska 
tänkande från tidig ålder, det krävs att vi som jobbar inom förskolan 
uppmärksammar och gör aktiviteter så att barnen kan lära sig att tänka och resonera 
kring sammanhanget. Barnen är nyfikna på alla händelser runt omkring sig och 
genom det utvecklar barnen sina kunskaper och förmågor i olika grad. Om 
förskollärarna är medvetna och har kunskap om vad antalskonservation är för något 
men också hur detta kan stödja barnens förmåga att utveckla sitt matematiska 
tänkande.  Det visar sig i mitt resultat att ett barn i 5 årsåldern har denna förmåga 
och kan utveckla det ännu mer om han får det stöd som behövs för att kunna 
bearbeta sina tankar. Lärarens stöd behövs vid varje tillfälle under barnens aktiviteter 
för att kunna utveckla sin förståelse av begrepp inom området (Doverborg, 2006). 

Små barn är nyfikna på allt och vill göra allt. Den tiden måste vi vuxna utnyttja med 
att lära ut och stödja dem i sin lärandeutveckling. Aktiviteter ska vara lustfyllda, 
roliga och intressanta för att kunna fånga barnens intresse. Om barnen är 
intresserade av aktiviteter är det lättare för dem att lära. Det som jag upplevde under 
intervjun att en 3 åring som leker med material och plötsligt hörde jag att hon 
babblar med siffror och benämner geometriska former är ett steg i barnets lärande. 
Jag känner att hon har roligt och kul medan jag frågar henne.  Leken är en 
stimulerande aktivitet som kan användas på ett medvetet sätt (Lpfö 98, rev.2010). 

Barnets utveckling och lärande påverkas av deras närmiljö som familjen och 
förskolan. Vi måste synliggöra och använda matematiken när det ges tillfälle. Det är 
vuxna som är barnens förebild, de gör vad vi gör inte vad vi säger. Som förskollärare 
har jag ett stort ansvar i barnens utveckling, det är mitt uppdrag att lära dem vad jag 
kan och som förskollärare har jag bra kompetens och kunskap på olika områden i 
varje ämne. Detta kan leda till att undervisa barnen på olika sätt som passar till 
barnens förutsättningar och kunskapsnivå. I matematiken är det viktigt att barnen 
blir medvetna om olika sätt att tänka för att lösa olika uppgifter. Det är betydelsefullt 
för barnens förmåga att tänka och reflektera över. Dessutom att barnen har 
möjligheter att tänka på olika sätt och så småningom kan välja ut det sättet som 
passar till sitt lärande. 

Matematiska grundläggande kunskaper är så viktigt i barnens lärandeutveckling för 
att kunna gå vidare till en högre nivå. Barn behöver behärska den grundläggande 
nivån med bra känsla för att detta ska gå bra och känna sig lustfyllda. Detta kan 
betyda mycket i barnens framtid.  Det krävs att som förskollärare ha stor vilja att 
engagera, att bry sig om men även att vara aktiv och leda i barnens lärande. Att vara 
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medveten om sitt uppdrag och hur man vill lära barn men även om barns sätt att lära. 
Det är viktigt som förskollärare att vara uppmärksam i barnens vardag och vara 
skicklig att lyfta fram matematikens innebörd i samband med vardagen. Doverborg & 
Pramling Samuelsson (1999) men även Björklund (2013) menar att vi måste det för 
den stora påverkan det har på barnens lärande och utveckling. Under mina 
observationer har jag upplevt vid aktiviteter att barnen inte får tillfällen att tänka och 
reflektera över att antalet inte ändras, om man inte tar bort eller inte lägger till. Det 
är enkelt men kan få konsekvenser senare i barnens skolliv om de inte får förståelse 
för det.  

Under min intervju har jag upplevt att barnen sorterar mina pappersformer efter färg 
sedan geometriska former eller tvärtom och det är ett barn som sorterar efter storlek. 
Det är intressant tycker jag, samtliga 3-åringar sorterar efter färg, 4- samt 5-åringar 
sorterar i första hand efter färg och i andra hand efter form, en 5-åring sorterade efter 
storlek. Färg och former har fasta egenskaper och förändras inte medan storlek och 
längd förändras beroende på vad man jämför med. Det är så att fasta egenskaper är 
lättare att identifiera än föränderliga egenskaper, Malmer (2010) anser detta. 

I övningen att räkna hur många bilar det finns på bordet är det en 4-åring som slutar 
vid 3 och vill inte fortsätta i sin räkning, hon behöver få det som behövs för att kunna 
utvecklas. Hon behöver hjälp med att utveckla sitt självförtroende. Hon är lite 
försiktig och vågar inte säga så mycket men när jag observerar henne ser jag att hon 
har god förmåga att kommunicera med sin kompis i barngruppen. Det hon behöver 
är att träna på att räkna, förskollärarna måste utmana hennes förmåga för att kunna 
utvecklas vidare. Förskollärarna måste finnas som stöd så att hon känner sig trygg. 
Att läraren ska vara uppmärksam på vad barnen håller på med och ge dem 
utmaningar för att de ska kunna utveckla sin förståelse av begrepp. Att ge dem stöd i 
vad de gör just nu. Att utmana barnens förmåga att tänka och reflektera genom att ge 
dem en öppen fråga (Doverborg, 2006). 

Barnen tycker om att leka och spela. Förskollärarna har möjlighet att följa upp 
barnens utveckling och lärande vid dessa tillfällen, när barnen gör något de är 
intresserade av, har fokus på saker och har lust att lära. I spelet yatzy t.ex. tycker jag 
att det är bra att uppmärksamma hur många prickar det blir sammanlagt. Men jag 
anser att det är bra att uppmärksamma även kombinationer av prickar som dyker 
upp i spelet. När det kommer två tvåor så säger man att två och två är fyra, alltså att 
två tvåor är fyra. Om man uppmärksammar sådant konsekvent så får barnen 
möjlighet att upptäcka att man kan räkna på olika sätt, men också att man 
introducerar multiplikationsprocessen till barnen som man kan utveckla vidare. Det 
är förskollärarens ansvar att utmana barnen i sitt eget lärande men även att ge 
barnen bra tillfälle att bearbeta sitt eget tänkande. Att introducera till barnen olika 
strategier att räkna ger barnen möjligheter att möta nya fenomen som bygger på 
förståelse (Björklund, 2013). 

Det viktigaste i detta arbete är att jag har fått barnens uppfattning och kunskap om 
mina funderingar och det kan leda till att det blir lättare för mig att samspela med 
dessa barn i mitt arbete. Jag vet var barnen befinner sig i sin utveckling och det är en 
fördel för mig för att jag vet precis hur jag kan utmana dem. Det är ett lärorikt sätt för 
mig och även så att barnen ska få en anpassad utmaning för att kunna fortsätta 
utvecklas på ett naturligt sätt. Jag hoppas att detta arbete ger möjlighet för andra att 
göra detsamma.  
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Bilaga 1: Samtyckebrev 
 

Hej Kära föräldrar! 

 

Jag heter Susana Valencia Olsson. Jag studerar på Mälardalens Högskola till lärare 
för de tidigare åren med inriktning Utveckling av matematisk tänkande. Det är min 
sista termin i skolan och jag ska skriva ett examensarbete.  

Under denna termin kommer jag att befinna mig här på ert barns förskola. Jag har 
valt att studera hur barn tänker kring matematik genom att låta dem enskilt 
genomföra några enkla och konkreta uppgifter i samtal med mig.  Jag ska spela in 
våra samtal för att kunna analysera dem. Samtalen kommer att raderas efter det och 
materialet i studien behandlas anonymt.  

Jag behöver ert samtycke för att kunna genomföra min studie så jag hoppas att ni kan 
svara på svarsalternativen här nere och lämna lappen till avdelningen senast 
måndagen den 23 september 2013. 

Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar, 

 

Susana Valencia Olsson 

susana.valencia.olsson@telia.com 

073-916 7314 

 

 

Markera ert val med ett kryss!  

 

_______ Vi/jag tillåter att vårt/mitt barn får delta i studien. 

 

 

_______ Vi/jag vill att vårt/mitt barn inte ska delta i studien. 
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Bilaga 2: Frågeformulär 
 

 

 

Namn  Pojke   Flicka  Ålder   

  

        

      Fråg
a Frågan Hjälpfråga 

Konkret 
material Svar Syfte 

            

1 

Kan du räkna för 
mig så långt du 
kan?       

Behärskar 
eleven 
talraden. 

2 

Hur många 
mjukisdjur har 
jag?    

2st Nalle Puh, 
en liten och en 
stor   Räkna antal 

3 
Hur många bilar 
finns på bordet?   4st bilar   Räkna antal  

4 
Hur många 
klossar finns här?   11st klossar   

Räkna antal, 
tiotalsöverg
ång 

5 
I vilken hög är det 
flest knappar? 

 Prova med 
att lägga i 
mönster. 

 2st högar med 
vardera 5st 
knappar, en tät 
hög och en 
spridd hög.   

Godtycklig 
ordning, 
antalskonse
rvation 

6 

Hur kan du 
sortera dessa 
pappersformer?  Para ihop 

3st cirklar som 
är olika stora 
och olika färg, 
3st trianglar 
olika stora och 
olika färg, 2st 
kvadrater, 2st 
rektanglar  

Klassificerin
g, sortering 

7 

Jag har 3st 
äpplen, och jag 
ger dig 1 äpple. 
Hur många 
äpplen har jag 
kvar?   3st äpplen   

Talets 
granne, 
subtraktion 
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8 

Jag visar hur 
många stenar jag 
har i handen. 
Sedan lägger jag i 
2st stenar i en 
glasburk och 
stänger handen 
där jag har 3st 
stenar kvar. Hur 
många stenar 
finns i burken? 
Hur många stenar 
har jag nu i 
handen?   

5st stenar och 
en glasburk   

Antal, 
subtraktion, 
problemlösn
ing 

9 

Jag har en tärning 
och jag ska slå 
den. Hur många 
prickar är det på 
den sida som 
kommer upp?   

1st sexsidig 
tärning   

Behärska 
Subitisering 

10 
Jag ber barnet 
räkna bakåt. 

Förklarar 
och ber 
barnet 
räkna bakåt 
från 10 eller 
5.  Inget.   

Talets 
grannar, 
subtraktion 
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Bilaga 3: Intervjutranskriberingar 
 

Barn 1  

En flicka som är 3 år och 5 månader. Hur gammal är du? Hon visar 3 fingrar. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Hon svarar inte och tittar på mig. Kan du 
räkna dina fingrar? Hon räknar sina fingrar 1, 2, 3, 4, 5 sedan räknar hon igen andra 
handen 1, 2, 3, 4, 5. I slutet ber jag henne att räkna bakåt från 5. Hon räknade bakåt 
från 5 till 0 med hjälp av att vika en och en av sina uträtade fingrar. 

 Hur många nalle puh har jag? Hon visar med 2 fingrar. 

Hur många bilar finns på bordet? Hon räknar och pekar samtidigt 1, 2, 3, 4 och 
säger, 4 är det. 

Hur många klossar finns här? Jag har lagt 15 klossar framför henne för att jag 
trodde på att hon kan räkna mer än hon visade till mig och hon räknade 1……..10, 11, 
12, 16, 14, 15. Jag ber henne räkna om men hon räknar likadant. 

I vilken hög är det flest knappar? Hon pekar på den som är utspridd. Jag frågade 
henne varför och hon svarade ”jag vet inte”. Jag ger henne en liten stund men fick 
inte något svar hon tittade på mig bara. Hon fick räkna föremålen och det är 5 och jag 
spridde ut dem, hon räknade igen och det är fem och säger att det är 5 fortfarande. 
Jag frågade varför förändras inte antalet. Hon svarade ”jag vet inte”.  

Kan du sortera? Vet du vad sortera betyder? Jag förklarar för henne vad hon ska 
göra, nämnde att de som är likadana går att lägga i en hög. Hon sorterar direkt efter 
färg och säger att de hör ihop för att de är gula, de är orange, och de är rosa. Jag 
frågade henne om det finns annat sätt att sortera dessa material. Hon svarade att det 
finns inget annat sätt. Jag visade henne att man kan sortera också efter geometriska 
former, liksom cirkel, triangel, kvadrat och rektangel. Men även efter storlek liten, 
mitt i mellan, stor och störst. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Jag visade 3 
äpplen och tog bort 1 äpple. Hon räknade 1, 2 med betoning förstås. 

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? Hon kan inte svara direkt men om alla är 
synliga kunde hon svara på frågorna. 

I dessa sista 2 frågor har jag gjort så att barnen kan skilja på att lägga till och ta bort. 
Detta för att ge barnen mer förståelse för antal, om man lägger till så ökar antalet och 
när man tar bort minskar antalet. Det är en förberedelse för subtraktion och addition 
och den här gången använder jag föremål som hjälp om jag tycker att barnet behöver 
det. 

Den här flickan har förståelsen att om jag tar bort ett föremål från en hög så räknar 
hon inte den som jag har tagit bort och när jag lägger till då räknar hon med den som 
jag har lagt till även om det finns andra föremål som står bredvid.  
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Barn 2   

En flicka som är 3 år. Hur gammal är du? Hur många år är du? Hon visar 5 fingrar. 
Är du så många år? Ja med leende. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Hon ville inte räkna. Men när vi är på 
sorterings del. Jag gav henne de olika geometriska formerna i olika storlekar och 
färger. Då börjar hon räkna1, 2; 1, 2; 1, 2, 3, 4, 6, 4, 6, 20, 4. Hon börjar med 
räkneramsa. 

Hur många nalle puh har jag?  Hon svarar 1, 2 och pekar samtidigt. 

Hur många bilar finns på bordet? Hon svarar 1, 2, 3, 4 och pekar samtidigt. Den här 
gången har hon lite betoning i slutet av fyra. 

Hur många klossar finns här? Jag har lagt 5 men hon säger inte 5 utan olika antal, 
jag hör när hon räknar att det är 8 och 20. 

I vilken hög är det flest knappar? I denna fråga ändrar jag ord, flest till mer för hon 
svarade inte först när jag ändrar så pekade hon på den hög som är mest utspridd, 
sedan ville hon inte säga mer. 

 Kan du sortera? Vet du vad sorterar betyder? Jag förklara till henne vad hon ska 
göra, nämnde att de som är likadana går att lägga i en hög. Hon sorterar formerna 
efter färg. Hon lekte med formerna och hon tycker att det är roligt att leka med dem 
och säger vilka färger, men hon benämner även formerna liksom cirkel och jag hörde 
hon sa triangel samtidigt som hon lyfter upp triangel. Jag vill att hon ska säga det 
igen men hon förstår inte vad jag menar. Hon fortsätter mumla men jag hörde inte 
triangel någon mer gång. Jag benämner alla de 4 geometriska former för henne och 
efter det börjar hon räkna som jag har nämnt ovan. Hon kan sortera efter färger. Hon 
försöker också att samla olika former i samma hög men hon går tillbaka till färger och 
säger att detta är det rätta sättet. I slutet av samtalet så visade jag henne att hon kan 
sortera även efter storlek och former. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Hon vet inte 
vad hon ska göra. Även om jag tydligt visar henne att jag ger henne 1 äpple, hon 
räknar de som är kvar men fortsätter också med det som jag ger till henne.  

Jag frågar henne om hon kan räkna bakåt från 3 men hon förstår inte det. 
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Barn 3  

En flicka som är 3 år. Hur gammal är du? Hon visar 5 fingrar. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Hon gjorde inte det, sedan ber jag henne att 
räkna sina fingrar. Hon räknar direkt jätte fort och babblar siffrorna. Jag ber henne 
räkna sakta och hon gjorde det. Hon räknar sina fingrar 1, 2, 3, 4, 5 på andra handen 
börjar hon igen 1, 2, 3, 4, 5.  

Hur många nalle puh har jag? 1, 2, det är bara 2, en liten och en stor. 

Hur många bilar finns på bordet? Hon räknar 1, 2, 3, 4 och säger 4 

Hur många klossar finns här?  Hon börjar babbla igen sedan ber jag henne igen 
räkna sakta. Hon räknar till 11 samtidigt som hon pekar. Jag lägger till så det blir 15st 
klossar och ber henne räkna men hon vill inte fortsätta. 

I vilken hög är det flest knappar? Hon pekade på den som är utspridd. Jag frågade 
henne varför, hon svarade att ” det är bara så, för att du lägger så”. Hon pekade på 
den som är tätt och säger att det är en liten, och pekar samtidigt på den som är 
utspridd och säger att den är stor (utrymmet som föremålen ligger). Hon kopplar det 
till nalle puh som är en liten och en stor. 

I den här frågan försöker jag ta reda på barnets förståelse om konservering av antal. 
Jag försöker med att hon får räkna antal sedan flyttar jag föremålen och lägger dem i 
rad, sedan frågar jag henne om antalet har förändrats. Hon fattar inte riktigt, hon 
räknar och räknar. Jag använder 3 föremål till henne och till slut gjorde hon som jag 
gjorde och frågade mig vad det är då, jag svarade jag det är fortfarande 3 för att du 
har bara ändrat position av föremålen, du har inte tagit bort något eller lagt till 
föremål så det är fortfarande 3. Ingen reaktion från henne istället fortsätter hon 
berätta om hemma, om stora syster, så vi går vidare till nästa fråga. 

Kan du sortera? Ja. Hur kan du sortera dessa pappersformer? Hon sorterar i färg 
utan att tveka. Jag frågade henne om det finns något annat sätt. Det är klart för 
henne att det finns annat sätt att sortera, men inte hur. Jag visade för henne att hon 
kan sortera också efter former och storlek.  

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Hon 
räknade dem som är kvar 1, 2, och svarar 2 kvar. 

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? Hon visste inte men när jag visade stenarna i 
burken och de som är kvar i min hand, räknar hon direkt stenarna i burken och 
stenarna i min hand. 

Jag frågar henne om hon kan räkna bakåt. Hon förstår i alla fall hur man gör med 
hjälp av mina fingrar, när jag viker fingrarna i ordning säger hon 5,4,3,2,1,0 utan att 
räkna en och en. Sedan gör hon det själv med sina fingrar. 
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Barn 4  

En flicka som är 3 år. Hur gammal är du? Hon visade 2 fingrar. Hur många år är du? 
Hon visade 3 fingrar. Hon är så osäker även om hon låter mig göra dessa uppgifter. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Kan du räkna? Hon vill inte räkna men när 
hon fick fråga nummer 4 då räknar hon till 4 men vill inte fortsätta. 

Hur många nalle puh har jag? Jag ber henne räkna men hon gjorde inte det. Jag 
låter henne hålla de 2 nallarna. Sedan fortsätter jag till nästa fråga. Medan vi håller 
på att räkna bilarna räknar hon också nallar 1, 2 

Hur många bilar finns på bordet? Hon räknar sina fingrar till 4. Sedan räknar hon 
bilar 1, 2, 3, 4 med betoning på 4. 

Hur många klossar finns här?  Hon ville inte räkna många klossar. 

I vilken hög är det flest knappar? Liksom barn 2 använder jag mer knappar istället 
för flest. Hon pekar på den som är utspridd. Jag frågade varför, hon ville inte säga 
någonting. Vi fortsätter vidare. 

Jag försöker också ta reda på barnets förståelse om konservering av antal, men inget 
vidare hon ville inte säga något. 

Kan du sortera? Vet du vad sortera betyder? Efter att jag har förklarat, sorterar hon 
formerna efter färger. Hon säger ”de är likadana” medan hon sorterar. Jag frågade 
henne om det finns något annat sätt att sortera dessa pappersformer, nej det finns 
det inte. Jag visade henne att man kan sortera efter storlek och former. Jag fick ingen 
reaktion. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? 4 nej inte 
det, det är 2 utan att räkna. 

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? Hon vill titta på föremålen i burken och i min 
hand sedan svarade hon rätt antal utan att räkna. 

Vid detta tillfälle försöker jag att lägga till föremål för förståelse av addition och hon 
svarade rätt. 

Jag ber henne att räkna bakåt då blir hon förvirrad och vill inte göra något mer.  
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Barn 5  

En pojke som är 3 år. Hur gammal är du? Han visade 3 fingrar, jag ber honom räkna, 
han räknade 1, 2, 3 med betoning 3 och är mycket stolt för han är en stor pojke. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Han svarade inte. Kan du räkna för mig? 
Han räknar direkt sina fingrar 1, 2, 3, 4, 5. Han fortsätter på andra handen men 
börjar räkna igen från 1 till 5.  

Hur många nalle puh har jag? Innan jag frågade honom svarade han att det är 2 
nalle puh när han såg att jag plockade dem från påsen. 

Hur många bilar finns på bordet? Han bara säger några siffror som 1, 6, 11, 9 han 
gissar. Jag lägger hans hand på bordet och lägger en bil vid varje finger då räknar han 
fingrarna 1, 2, 3, 4. När jag lägger bara 3 bilar bara på bordet räknar han med stor 
säkerhet och svarade 3 bilar finns det på bordet. Han lekte med bilarna jag låter 
honom göra det. 

Hur många klossar finns här? Han ville inte räkna. 

I vilken hög är det flest knappar? Han förstår inte riktigt ordet flest så jag använder 
mer och många då börjar han fundera och pekade på den högen med utspridda. 
Sedan frågade jag honom varför, då ringar han in varje hög och det visar sig att den 
som är utspridd är en stor cirkel och den som är tät är en liten cirkel. 

Kan du sortera? Vet du vad sortera betyder?  När jag har förklarat färdigt sorterar 
han efter färg. Finns det något annat sätt att sortera dem frågar jag. Han talade om 
för mig att han inte vill göra något mer. 

 Jag försöker fråga de sista frågorna men fick inget svar, han räknar alla föremål som 
finns även dem som jag har tagit bort. Jag tackar för mig. 
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Barn 6   

En pojke som är 4 år och 4 månader. Hur gammal är du? 4 år. Sedan frågade han hur 
många år gammal är du. Jag visade fingrarna och säger jätte många. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Jag kan räkna till 78. Sedan börjar han räkna 
sina fingrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sen slutar han, jag ber honom fortsätta men han 
ville inte. Under detta tillfälle vet jag att han kan räkna längre. 

Hur många nalle puh har jag? Han svarade direkt 2 nallar. Jag har film om nalle 
puh. Han är liten och han är stor. Vad skriver du? Jag skriver vad du har sagt. 

Hur många bilar finns på bordet? Han räknar 1, 2, 3, 4 och säger det är 4 bilar. 

Hur många klossar finns här? Han räknade och säger 11. 

I vilken hög är det flest knappar? Jag vet inte. Vad tycker du? Jag vet inte. Om du får 
välja en hög vilken hög ska du välja. Den täta för att den är högre. Sedan räknade han 
föremålen och upptäcker att det är samma antal 5 knappar i varje hög. Han förstår 
inte varför. 

När jag tog bort en hög och ändrar position av antalet frågar jag honom vad som 
händer med antal föremål, han visste inte och vill inte svara på frågorna. Jag 
fortsätter till nästa fråga. 

Kan du sortera? Ja. Hur kan du sortera dessa pappersformer? Han sorterar 
pappersformer efter geometriska former. Finns det andra sätt att sortera dessa 
pappersformer. Han börjar med färg sedan ändrar han sig och vill inte fortsätta, 
osäkerheten växer. Jag visade de olika sätten att sortera i form som han gjorde sedan 
i färg och i storlek för att dessa former har olika storlekar, det finns liten, stor och 
störst. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Det är 2 och 
tittar samtidigt i min hand. 

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? Han svarar att det är 2st stenar i burken 
samtidigt som han tittar i den. 3st stenar kvar i min hand men tittar samtidigt. Han 
räknar inte en och en utan säger direkt antalet. 

Det visar sig också att han kan se det även på tärningen, han ser 4 prickar direkt om 
det är 5 eller 6 prickar då räknar han. 

Jag ber honom räkna bakåt men han kan inte. 
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Barn 7  

En pojke som är 4 år 4 månader. Hur gammal är du? 4 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Han ville inte säga men när vi räknar 
klossarna då kunde han räkna till 10. 

Hur många nalle puh har jag? 1, 2 och pekar samtidigt och säger det är två nalle 
puh. 

Hur många bilar finns på bordet? 1, 2, 3, 4 med betoning 4. 

Hur många klossar finns här? Han räknar till 10 med klossar sedan slutar han. 

I vilken hög är det flest knappar? Han pekar på den utspridda. Varför frågar jag, då 
räknar han i varje hög och säger att båda högar är flest, båda är 5. Men han tycker 
ändå att den som har utspridda knappar är flest. Sedan frågade jag varför det för att 
de två högarna har lika många knappar, du räknade ju. Jag vet inte. 

Likadant här, jag tar bort en hög och ändrar position av föremålen, ställer dem i rad, i 
par, ändrar avståndet. Han vet att det är 5 föremål men varje gång när jag ändrar 
positionen måste han räkna, han svarar inte utan att räkna och sedan frågar jag 
varför antalet inte förändras. Han funderar och funderar och sa, jag vet inte, kanske 
för att du inte har lagt någonting samtidigt som han pekar på föremål som ligger 
bredvid. Sedan förklarar jag för honom att antalet föremål inte förändras om man 
bara flyttar dem. Det förändras om man tar bort eller lägger till något föremål.  

Kan du sortera? Ja. Hur kan du sortera dessa pappersformer?  Han gör en hög för 
cirkel, en hög för triangel, en hög för kvadrat och en hög för rektangel. Jag frågar om 
det finns annat sätt men han tycker att det är för många och visste inte vad han ska 
göra. Jag tar bort kvadrater och rektanglar. Det finns inget annat sätt. Jag visade 
honom att kan man sortera dessa pappersformer efter färger och storlekar också. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Han räknar 
hur många jag har i handen och säger 2 äpplen. 

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? Han såg att jag har lagt 2 stenar i burken så 
han svarar 2st stenar i burken. Sedan räknar han med sina fingrar 3, 4, 5 och svarar 
det är 3 kvar. 

När vi slår tärning då kunde han se direkt antalet prickar på en tärning. 

Jag ber honom att räkna bakåt men han kan inte. 
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Barn 8  

En flicka som är exakt 4 år. Hur gammal är du? 4 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Ja de kan jag. Får jag höra. Då börjar hon och 
räknar till 26. 

Hur många nalle puh har jag? 2 nalle puh. 

Hur många bilar finns på bordet? Räknar 1, 2, 3, 4 och svarar 4 bilar. 

Hur många klossar finns här? Hon kunde räkna förstås. 

I vilken hög är det flest knappar? Den som är utspridd har flest, jag frågade varför, 
hon var tyst och vill inte svara. Jag provade ändå fråga om jag ska flytta dessa föremål 
till andra sidan bordet, vad händer med antalet föremål. Hon ville inte svara.  

Kan du sortera? Ja. Hur kan du sortera dessa pappersformer? Hon sorterar i färg. 
Jag frågade om det finns annat sätt att sortera dessa pappersformer. Det finns inget 
annat sätt svarade hon. Jag visade henne lika som för de andra att man kan sortera 
efter former och storlekar. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? 2 äpplen 
kvar utan att räkna men föremålet är synligt. 

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? 2st stenar i burken och det är 3st stenar kvar i 
din hand lika som föregående frågan, föremålet är synlig. 

Vi spelar ett spel och då upptäcker jag att hon kan se antalet prickar på en tärning till 
4 utan att räkna. Så länge vi spelar då räknar hon bara när 5 eller 6 prickar kommer 
upp. Men dagen efter kommer osäkerheten igen och räknar antal prickar. 

Hon kan räkna bakåt från 5 med hjälp av sina fingrar. 
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Barn 9  

En pojke som är 4 år. Hur gammal är du? 4 år. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Han räknar till 10. När han räknar klossar då 
kunde han räkna till 14 utan att staka sig. 

Hur många nalle puh har jag? Han svarar 2. 

Hur många bilar finns på bordet? Han räknar 1, 2, 3, 4 och jag frågar hur många då 
svarar han 4 bilar. 

Hur många klossar finns här? 11 blir det svarade han. 

I vilken hög är det flest knappar? Han pekar på den med utspridda knappar. Jag 
frågade varför, för att den är stor, titta Susana den är större, han menar att den som 
är utspridd har större utrymme än den täta. 

Jag tog bort den ena högen och lade knappar på olika positioner liksom i rad, tätt, 
andra sidan bordet, utspridd och frågade vad som händer med antalet föremål om jag 
gör så. Mer förvirrad, jag ger honom en liten stund för att fundera sedan säger han att 
det är fortfarande 5 för att jag bara spridde ut knapparna. 

Kan du sortera? Ja. Hur kan du sortera dessa pappersformer? Han sorterar 
pappersformer i färg. Jag frågade om det finns annat sätt då gjorde han det med 
former. Jag frågade igen om det finns något mer sätt. Jag visade för honom att går 
också att sortera efter storlekar och han sa ok. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Han svarade 
2 äpplen lätt eftersom det är konkreta föremål. 

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? Detsamma med denna fråga han kunde svara 
när han ser konkreta föremål. 

Jag har provat också lägga till för addition han kunde det också med föremål. 

Jag har en tärning och jag slår den medan han får tala om för mig hur många prickar 
det är utan att räkna. Det kunde han med stor säkerhet till 2 prickar sedan blir han 
lite tveksam för 3 prickar. När vi gjorde det ett antal gånger så vågar han säga tre utan 
att räkna. 

Jag frågade om han kan räkna bakåt men han kunde inte så han räkna framåt istället.  
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Barn 10  

En flicka som är precis fyllt 4 år.  Hur gammal är du? Hon vill inte svara. Detta är 
andra försöket. Vid första tillfället ville hon inte alls. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Hon vill inte räkna alls. Jag lät henne leka 
med föremål som jag ska använda en liten stund. Hon tittar på dem. När hon håller 
på med nalle puh så fortsätter jag ställa frågor till henne. Hon räknar bilar till 3. 

Hur många nalle puh har du? Säger 1 och visar den ena handen med en nalle puh, 
säger 2 och visar den andra handen. 

Hur många bilar finns på bordet? 1, 2, 3 sedan vill hon inte fortsätta räkna. Hon 
pratar lite tyst. Jag fortsätter till nästa fråga. 

Hur många klossar finns här? Hon vill absolut inte räkna. 

I vilken hög är det flest knappar? Hon pekade på den utspridda, jag frågade varför, 
hon svarade ”det är det bara”. Jag provade med henne också att göra olika positioner 
med 5 föremål (knappar) och frågade om det händer något med antalet föremål. Hon 
vet inte vad hon ska säga och tittade på mig. Jag har förstått att hon inte förstår 
riktigt vad jag frågar om. 

Kan du sortera? Vet du vad sorterar betyder?  Efter att jag har förklarat så börjar 
hon fundera och tog en gul cirkel och en rosa cirkel sedan sa hon att de inte är 
samma, hon menar inte samma färg men hon ser inte att det är samma former. Sedan 
bestämmer hon att titta på andra former och lägger de i olika höger då upptäcker hon 
att det är bra de är likadana. Jag berömmer henne för sin insats och visade henne 
andra sätt, färg t.ex. och hon sa att det också är bra men också i storlekar, de är ju 
olika storlekar. Jag tycker att hon inte lyssnar på den sista förklaringen.  

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Hon vill inte 
svara på frågan och hon vill inte fortsätta. Vi slutar här. 
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Barn 11  

En flicka som är 5 år och 7 månader. Hur gammal är du? 5 år. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Hon räknar 1-15. 

Hur många nalle puh har jag?  Hon svarade direkt 2. 

Hur många bilar finns på bordet? Hon svarade direkt 4. 

Hur många klossar finns här? Hon är tveksam sedan sa jag till henne att hon kan 
räkna dem. Hon räknade och svarade 11 klossar. 

I vilken hög är det flest knappar? Hon svarade att den som är utspridd sen räknade 
hon den täta för att hon har svårt att se i början att i den täta högen är det några 
knappar på varandra och är lika många då kunde hon inte bestämma vilken hög som 
är flest. De är lika mycket. 

Jag provade använda 10 klossar så att hon inte kunde se direkt antalet föremål. Jag 
har gjort i ordning (placering) av klossarna i rad med olika avstånd, tätt och utspridd. 
Jag sade till henne att hon ska säga vad som händer med antalet föremål när jag gör 
dessa placeringar. Hon förstår inte vad som händer. Jag ger några ledtrådar, om 
antalet föremål har minskat, ökat eller är det samma. Hon förstår inte fortfarande. Vi 
lämnar denna uppgift och går vidare till nästa. 

 Kan du sortera? Ja. Hur kan du sortera dessa pappersformer? Hon sorterar 
pappersformerna efter färg. Jag frågade om det finns annat sätt att sortera de här 
pappersformerna. Hon har inget annat förslag så jag visade för henne att man kan 
sortera efter form och efter storlek. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Hon svarade 
direkt att det är 2. 

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? Hon tittar i burken först sedan svarade hon att 
det är 2 samt i min hand och svarade 3.  

När jag ber henne att tala om för mig om hur många prickar som kommer upp när jag 
slår tärningen. Hon kunde se direkt. 

Jag ber henne också räkna bakåt 
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Barn 12  

En pojke som är 5 år 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Han räknade till 24 sedan slutade han. 

Hur många nalle puh har jag?  Han svarade 2 nallar direkt. 

Hur många bilar finns på bordet? Han räknade bilarna och svarade 4. 

Hur många klossar finns här? Han räknade dem också och svarade 11. 

I vilken hög är det flest knappar? Han pekade på den utspridda, den har flest 
knappar. Sedan räknade han knapparna i den täta högen och upptäckte att både 
högarna har lika många knappar. Så svarade han att det är oavgjort. 

Jag tog 10st klossar som han räknade innan och placerade dem i rad med olika 
avstånd, tätt, och utspridd och flyttar till andra sidan bordet. Han funderar och tittar 
vad jag gör och talar om att det spelar ingen roll om jag flyttar föremålen till olika 
ställen, antalet är detsamma för att jag inte har tagit bort eller lägger till. Det tar tid 
för honom att tänka men han förstod det. 

Kan du sortera? Ja. Hur kan du sortera dessa pappersformer? Han sorterar 
pappersformerna efter geometriska former. Jag frågade om han kan sortera på annat 
sätt. Han tänkte lite och sorterade sedan efter färg. Jag frågade en gång till om det 
finns flera sätt. Han funderade igen men kom inte på något. Jag visade att han kan 
sortera också efter storlek. Pappersformerna har ju olika storlekar. Han håller med. 
Han jämför formerna och upptäcker att antal orange och gula är lika många, medan 
antal rosa är minst. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Han tänker 
lite och svarade 2 äpplen kvar utan att titta på min hand. 

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? Han lyssnar hur många ljud han hörde och 
svarade 2 stenar finns i burken sedan tittade han i burken för att kolla om han 
svarade rätt och han känner sig stolt. Han tänker en liten stund och svarade också att 
jag har 3 stenar kvar i handen. Jag frågade om hur han räknar för att få fram svaret, 
han svarade att hans hjärna talar om svaret. 

Jag har en tärning och jag ska slå den sedan måste du tala om för mig hur många 
prickar som kommer upp. Han kunde svara direkt antal prickar utan tvekan. 

Jag ber honom räknar bakåt. Han räknade från 10 till 0. 
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Barn 13  

En pojke som är 5 år. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Jag kan räkna till 40. Får jag höra? Han 
börjar räkna 1-40 samtidigt som händerna går i takt när han räknar. 

Hur många nalle puh har jag?  Han svarade direkt 2. 

Hur många bilar finns på bordet? Han tänkte lite och tittade på föremålen sedan 
svarade han 4. 

Hur många klossar finns här? Han räknade och svarade 11. 

I vilken hög är det flest knappar? Han svarade att den som är utspridd har flest 
knappar för att den är större än den andra. Vad menar du större? Titta Susana den är 
större han menar att den som utspridd har täckt ett stort område jämfört med den 
täta. 

Jag gjorde också att jag hämtar de klossarna som han räknade innan och gör det som 
jag gjorde på barn 12. Klossarna i rad och tätt är fortfarande 10 men när jag sprider ut 
dem på bordet då är det inte 10 längre han sa inte någon siffra, han sa att ”du sprider 
dem på hela bordet så därför blir det inte 10. Jag vill leka nu. Jag ska fråga en sak 
bara. 

Kan du sortera? Ja. Hur kan du sortera dessa pappersformer? Han svarade att han 
kan sortera efter former, sedan frågade jag om det finns något annat sätt, han parar 
ihop de med samma färg, efter det sorterar han efter storlek. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Med hjälp 
av föremål går det bra, han förstår hur man gör. 

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? Likadant med denna fråga han måste titta i 
burken hur många föremål som finns i den och han tittade i min hand hur många 
stenar jag har kvar och svarade rätt på frågorna. 

Jag visade honom tärningen och talade om att han ska berätta för mig hur många 
prickar kommer upp när jag slår tärningen. Han klarade uppgiften bra. 

Jag ber honom räkna bakåt då förstår han inte i början men när jag förklarar för 
honom hur man gör då räknar han snabbt från 10 neråt till 0. 
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Barn 14  

En pojke som är 5 år. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Ja det kan jag. Han räknade till 20 och 
stannade. Jag ber honom att fortsätta då räknade han 21-30. 

Hur många nalle puh har jag? Det är 2. 

Hur många bilar finns på bordet? Det är 4.  

Hur många klossar finns här? Han räknade med ögonen och svarade 10. Jag ber 
honom räkna högre så jag kan höra, han räknade igen och fick svaret 11. 

I vilken hög är det flest knappar? Han vågar inte svara utan att räkna. Jag försökte 
uppmuntra han men han vågar inte. Jag måste räkna. Till slut fick han det och 
svarade att båda högarna har lika många knappar. 

Jag har tagit klossarna och placerar dem på olika sätt sedan frågade jag han vad 
händer när jag gör detta. Han förstår inte riktigt och tittar på föremålen samt vet inte 
vad han ska göra. Han funderar och funderar och till slut känner han sig obekväm så 
jag lämnar detta och fortsätter till nästa fråga. 

Kan du sortera? Ja. Hur kan du sortera dessa pappersformer? Han sorterar efter 
färg. Jag frågade om det finns annat sätt då sorterar han efter geometriska former. 
Jag frågade igen samma sak, han svarade att han har gjort det 2 gånger så det räcker. 
Jag visade sortering efter storlek också. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Han svarade 
2 äpplen kvar. Sedan gjorde han ett eget exempel om ”jag har 10 äpplen och tar bort 1 
äpple då blir det 9 äpplen kvar”.  

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? Han svarade att det finns 2 stenar i burken jag 
hörde det och du har 3 kvar i handen, det gör han utan att titta på föremålen. 

Jag visade honom en tärning och förklara för honom vad han ska göra. Han kan se 
direkt hur många prickar som finns på tärningen utan att räkna. 

Jag frågade honom om han kan räkna bakåt. Det kunde han också från 10 ner till 0. 
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Barn 15  

En pojke som är 5 år. 

Kan du räkna för mig så långt du kan? Han räknar på sina fingrar till 10. 

Hur många nalle puh har jag? Han svarade direkt 2 nallar. 

Hur många bilar finns på bordet? Han räknade 1, 2, 3, 4 och sa 4. 

Hur många klossar finns här? Han räknade klossarna och sa 11. 

I vilken hög är det flest knappar? I den hög som är utspridd. Sedan tittade han igen 
på de två högarna och bestämde sig för att den som är utspridd har flest knappar. De 
ligger i stort område. 

Jag tog klossarna som han räknade innan och placerade dem på olika sätt. Han tycker 
att om jag lägger föremålen tätt så minskar antalet och om jag sprider ut dem ökar 
antalet. Han visste inte varför. Han trodde det. 

Kan du sortera? Vet du vad sortera betyder?  Efter att jag har förklarat vad han ska 
göra. Han sorterar i färg och sa det är det. Jag frågar om det finns annat sätt, han blir 
förvirrad, så jag visar istället för honom att man kan sortera efter geometriska former 
och storlek också. 

Jag har 3 äpplen, och ger dig 1 äpple. Hur många äpplen har jag kvar? Han svarade 
att det är 2 kvar utan att titta. 

Jag visar hur många stenar jag har i handen. Sedan lägger jag 2 stenar i en burk 
och stänger handen där jag har 3st stenar kvar. Hur många stenar finns i burken? 
Hur många stenar har jag i handen? Det är 2 stenar i burken och du har 3 kvar i 
handen. Jag vet det för att mamma och pappa har lärt mig. Jag har lärt mig siffror. 

Han kan se antalet prickar på en tärning utan att räkna. 

Han räknar bakåt med hjälp av sina fingrar och han känner sig osäker. 5 neråt till 0 
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Bilaga 4: Bilder på matematikaktiviteter 
 

  

Räkning antal kottar, ett barn lägger till eller 

tar bort ett antal kottar och det andra barnet 

får svara hur många. Vice versa. 

 

Först till farmor, ett barn kastar 

en tärning och får gå lika antal 

steg som motsvarar antal 

prickar. Vissa rutor man 

hamnar på ger ett straff eller 

belöning liksom några steg 

framåt eller bakåt eller stå över 

ett kast. 

Barn får i uppdrag att hämta ett 

antal föremål. 


