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Sammanfattning 

Syftet med undersökningen är att samla in data över barns räknande och räkning av antal samt 

över hur pedagoger uppmuntrar barn till räkning för att pröva om resultaten svarar mot Gelman 

och Gallistels fem principer. 

De metoder som användes var observation och kvalitativa intervjuer, vi observerade Gelman 

och Gallistels fem principer i samlingar, fria aktiviteter och i rutinsituationer. Vi intervjuade 

förskollärare om deras syn på matematik och deras arbetssätt i verksamheten.  

Våra resultat visar att de tre första principerna kommer till uttryck i barnens beteende i alla 

pedagogiska aktiviteter, medan den fjärde principen uttrycker sig tillsammans med de tre första. 

Den femte principen är svår att upptäcka hos barnen och används i mindre utsträckning.   

De viktiga konsekvenserna vi ser i resultatet är pedagogens påverkan av barnens 

initiativtagande i deras spontana räkning. 
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Förord 

Vi skulle vilja börja med att tacka alla barn och pedagoger som deltagit i undersökningen samt vår 

handledare Bo Johansson som hjälpt oss under arbetets gång. Till sist vill vi tacka våra familjer 

och vänner som stöttat och funnits vid vår sida under arbetets gång. 
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Inledning  

Matematiken har fått en större roll i förskolans verksamhet än den tidigare haft. Doverborg 

(2001) skriver att det var först på 90-talet som matematikintresset började växa hos förskollärare. 

Pedagogers uppdrag är att hjälpa barn att lägga en grund till det matematiska tänkandet, för att ge 

dem förutsättningar att klara sig i samhället (Doverborg & Emanuelsson, 2007). Ahlberg (1994) 

skriver att det är viktigt att kunskaper inom matematik börjar grundas redan i förskolan för att ge 

barn en bra start till fortsatt lärande. Det gör att det ställs högre krav på pedagoger och deras 

kunskap inom matematik samt hur barn tillägnar sig kunskapen. Doverborg (1987) hävdar att 

barn måste få möta matematiken under förhållanden där det känns meningsfullt, där det uppstår 

ett samband mellan verklighet och matematik. Det är inte endast under de lärarledda aktiviteterna 

då barnen tillägnar sig kunskaper inom matematik det sker även i deras lek. Exempelvis när de 

spelar spel, räknar trappsteg eller känner igen husnummer (Ahlberg, 2001). Ahlberg (1994) skriver 

att när matematik kommer in i barnens naturliga miljö får de en bättre förståelse till varför man 

ska lära sig matematik. Därför är det viktigt som pedagog att fånga de tillfällen då barn använder 

matematik i sin vardag för att synliggöra de matematiska begrepp som de möter (Ahlberg, 2001). 

Även Doverborg & Pramling Samuelsson (2007) skriver att matematiken blir synlig i samtliga av 

barns aktiviteter i förskolan och att det är viktigt att den synliggörs för att skapa en bättre 

förståelse hos barn. 

Eftersom matematik täcker ett stort område kommer vi att begränsa oss. Vi har valt att 

fokusera på Gelman och Gallistels fem principer om uppräkning i förskolan. Vi tittar på hur 

vanliga de fem principerna är och hur de förekommer i samlingar, fria aktiviteter samt i 

rutinsituationer. Vi är även intresserade av att se hur pedagoger arbetar och uppmuntrar barns 

räkning.  

Styrdokument 

Den 1 juli 1996 tillhörde förskolan inte längre Socialdepartementet, utan gick över till att tillhöra 

Utbildningsdepartementet. Reformen genomfördes fullständigt 1998 då förskolan fick sin första 

läroplan, Lpfö 98 (Förskola i brytningstid, 2004). De strävansmål som finns i Lpfö 98 med särskilt 

fokus på matematikens användning är följande.  

Förskolans skall sträva efter att varje barn 

*utvecklar sin förmåga att upptäcka och använda matematik i meningsfulla sammanhang, 

*utvecklar sin förståelse för grundläggande egenskaper i begreppen tal, mätning och form samt sin 

förmåga att orientera sig i tid och rum  

Utbildningsdepartementet, 1998, s.9 
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Lpfö 98 kommer att sluta gälla i verksamheten från och med den 30 juni 2011. Detta eftersom 

regeringen har omarbetat läroplanen och gjort en revidering. Den nya reviderade läroplanen 

träder i kraft den 1 juli 2011 och i den är strävansmålen mer detaljerade och följande skrivs om 

matematikens användning.  

Förskolans skall sträva efter att varje barn 

*utvecklar sin förståelse för rum, form, läge och riktning och grundläggande egenskaper hos 

mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring, 

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

lösningar av egna och andras problemställningar, 

 Utbildningsdepartementet, 2010, s.10 

Dessa strävansmål ligger till grund för undersökningens syfte, då vi vill undersöka användandet 

av barns räkning.    

Teoretisk bakgrund  

Att räkna är något som har använts långt tillbaka i tiden för att ange antal. Förr användes 

fingrarna som ett verktyg för att bestämma mängder och när fingrarna inte längre räckte till drog 

man streck för varje föremål. Idag används ett system där tecken anger antalet, vilket har gjort det 

lättare att räkna (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007).  

Barn får tidigt kontakt med matematiken och enligt forskning kan de reagera när antalet 

förändras redan vid fyra dagars ålder (Solem & Reikerås, 2004). Doverborg (2007) skriver att barn 

möter matematik genom att leka och testa sig fram i sin vardag. Solem och Reikerås (2004) säger 

att barn även får matematiska upplevelser av vuxnas användning av matematik. I sin vardag 

möter barn matematik i olika kontext som sätter in det i meningsfulla sammanhang, till exempel 

genom att spela spel eller att leka (Solem & Reikerås, 2004). I de olika aktiviteterna deltar barn i 

möten med nya matematiska utmaningar som de löser genom att använda sig av det som redan är 

känt (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007). Doverborg och Pramling Samuelsson (2007) 

påpekar att barn inte utvecklar sin matematiska medvetenhet bara av att möta matematiska 

situationer utan behöver utmanas. ”Genom medvetet samspel och ett systematiskt arbete med 

vissa matematiska begrepp utvecklar också barn i stor utsträckning även en begynnande förståelse 

för antal” (Doverborg & Pramling Samuelsson, 2007, s13). Barns antalsuppfattning utvecklas inte 

bara efter deras ålder utan handlar mer om hur pedagogen utmanar barnen i deras vardag på 

förskolan och hur man använder sig av deras tidigare erfarenheter och intressen (Doverborg & 

Pramling Samuelsson, 2001).     
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Gelman och Gallistel 

De viktigaste begreppen i undersökningen är Gelman och Gallistels fem principer som beskriver 

vad som bestämmer och styr hur barn räknar (Gelman & Gallistel, 1986). De tre första 

principerna förklarar hur barn gör när de räknar. De kan ses som ett schema enligt Gelman och 

Gallistel (1986), där man går från ett-till-ett principen upp till antalsprincipen för att ta reda på ett 

antal. Den fjärde principen står för vad som går att räkna och den femte principen är en 

sammansättning av de fyra tidigare principerna.  

Ett-till-ett principen  

Ett-till-ett principen finns med i alla räknemetoder då man parar ihop två kategorier med 

varandra. När barnen använder principen så har de två komponenter som de sätter samman steg 

för steg, de har ett föremål/element som de sedan parar ihop med ett annat föremål/element, 

märkord eller ett räkneord (Gelman & Gallistel, 1986). Det viktigaste är att endast ett föremål 

paras ihop med ett annat föremål/element eller ord för att barnen ska få en uppfattning av hur 

man räknar. Forsbäck (2007) ger ett exempel på när en flicka dukar fram tallrikar, till henne själv 

och en docka. Där hon säger dockan får en och hon en. 

Principen om stabila ordningen  

Gelman och Gallistel (1986) skriver att innebörden av principen är att räkneorden används i en 

speciell ordning, barnen vet att räkneordens ordning är ett, två, tre, fyra, fem istället för ett, tre, 

fem, fyra, två. Men även om barnen behärskar att sätta räkneorden i rätt följd betyder det inte att 

de förstår hur man räknar. Det kan handla om en automatiserad ramsa eller att härma vad andra 

sagt (Gelman & Gallistel, 1986). Ett exempel på principen är när barn räknar kulor på en kulram 

och nämner ett räkneord för varje kula i rätt ordning. 

Antalsprincipen 

Antalsprincipen innefattar att man kan plocka ut det sista uppräknade ordet och använda det för 

alla de uppräknade föremålen (Gelman & Gallistel, 1986). Efter barnen räknat föremål ska antalet 

kunna benämnas utan att behöva räknas om. Som till exempel då ett barn räknar antalet paket på 

sin teckning kan han först räkna ett, två, tre, fyra, fem och därefter benämna hur många paket 

han har räknat: - Jag har fem paket.   

Abstraktionsprincipen 

Abstraktionsprincipen innebär kunskap om vad som går att räkna och att kunna räkna de föremål 

med en speciell egenskap i en mängd (Gelman & Gallistel, 1986). Ett exempel på 

abstraktionsprincipen är att det kan sitta flera barn på en samling och ett barn får i uppgift att 

räkna de barn som har gula strumpor eller antalet pedagoger som är här idag.  
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Principen om den godtyckliga ordningen 

Den sista principen är den godtyckliga ordningen vilket innebär att föremål/element kan räknas 

hur de än ligger, men att det endast kan räknas en gång (Gelman & Gallistel, 1986). Barnen har 

fått kunskaper för hur man räknar och för räkneordens betydelse. Som till exempel när barn 

räknar snöbollar i en snölykta. Det finns ingen synlig början men barnen kan ändå räkna varje 

boll en gång så de får samma antal som om de räknat flera gånger.  

 

Vi kommer att undersöka Gelman och Gallistels fem principer i de matematiska aktiviteter barn 

utövar i samling, fria aktiviteter och rutinsituationer. Vi inriktar oss på barns användning av de 

fem principerna, inte på barnens förståelse av dem. 

Centrala begrepp 

Samling 

Med samling menar vi de stunder på dagen då barn och pedagoger tillsammans samtalar om olika 

fenomen eller utför olika aktiviteter. Pedagogerna har ofta klara syften med samlingen 

(Rubinstein Reich, 1993). 

Fria aktiviteter  

De fria aktiviteterna är de som barnen själva bestämmer över, som till exempel när barn leker, 

pusslar och pysslar. Exempelvis går barn in i en låtsasvärld och leker olika lekar som rollekar, 

regellekar, rörelselekar och konstruktionslekar (Fagerli, Oddvar, Ole & Søbstad, 2001).  

Rutinsituationer 

Med rutinsituationer menar vi de aktiviteter som dagligen sker i verksamheten, som till exempel 

kapprumssituationer som på/avklädnad, toalettbesök samt måltider (Fagerli et al, 2001). 

Syfte och frågeställning 

Syftet med undersökningen är att samla in data över barns räknande och räkning av antal samt 

över hur pedagoger uppmuntrar barn till räkning för att pröva om resultaten svarar mot Gelman 

och Gallistels fem principer. 

 

Våra frågeställningar är: 

 Hur förekommer Gelman och Gallistels fem principer i samlingar, fria aktiviteter samt 

i rutinsituationer? 

 Hur vanliga är Gelman och Gallistels fem principer i samlingar, fria aktiviteter samt i 

rutinsituationer? 
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 Hur arbetar pedagoger med matematik i verksamheten och hur beskriver de 

verksamheten? 
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Metod  

I metodavsnittet kommer det att redogöras för valen av förskolor, barngrupper samt informanter. 

Det ges en beskrivning av förskolorna och de forskningsetiska principerna som tagits hänsyn till 

under arbetets gång. Här redogörs även för de undersökningsmetoder samt det genomförande 

som använts i undersökningen. 

Urval och informanter  

Vi har valt att genomföra undersökningen på två förskolor som ligger utanför en medelstor stad i 

Mellansverige, där vi observerat barn och intervjuat pedagoger. Förskolorna valdes utifrån ett 

bekvämlighetsurval, då personalen var bekanta med oss sedan tidigare. Förskolorna har givits de 

fingerade namnen Blåbäret och Lingonet. I observationerna fingeras även barnens namn, på 

Blåbärets förskola används bokstaven B följd av en siffra. På Lingonets förskola används 

bokstaven L  följd av en siffra och pedagogen kommer att benämnas med bokstaven P.  

   I urvalet av observationer har deltagarna valts utifrån att barnen är i åldrarna 1-5 år eftersom 

Gelman och Gallistels fem principer är skapade för att passa dessa åldrar.  

Pedagogerna valdes eftersom de har kunskaper och erfarenheter av matematik i verksamheten. 

Nedan följer en beskrivningen av de förskolor och pedagoger som deltog i undersökningen. 

Förskolan Blåbäret 

Förskolan är belägen nära skogen med två utegårdar. Förskolan består av en huvudbyggnad och 

en paviljong. Avdelningen som har medverkat i undersökningen har det fingerade namnet 

Blåklockan. Avdelningen ligger i paviljongen och där går 25 barn, alla födda under år 2006. På 

avdelningen är svenska överrepresenterat hos barnen, alla har haft kontakt med det svenska 

språket sedan de föddes. På Blåklockan arbetar fem pedagoger. Nedan följer en beskrivning av de 

pedagoger som deltog i intervjuerna.  

 

- en förskollärare, 3 ½ års yrkesverksam i förskola 

Intervjuades i personalrummet på avdelningen 

Ansvarar för de matematiska aktiviteterna på avdelningen 

 

- en förskollärare, 10 års yrkesverksam i förskola 

Intervjuades i personalrummet på avdelningen 

Ansvarar för de matematiska aktiviteterna på avdelningen 
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Förskolan Lingonet 

Förskolan består av en mindre byggnad med en stor gård, och har nära till naturområden. 

Observationerna har gjorts på en avdelning med det fingerade namnet Lavendel som har 19 barn 

i åldrarna 1-5 år. De flesta av barnen på förskolan har svenska som förstaspråk. På avdelningen 

arbetar fyra pedagoger. Nedan kommer en beskrivning av pedagogen som intervjuades. 

 

- en förskollärare, 15 års yrkesverksam i förskola  

Intervjuades i skogen 

Ansvarar för den skapande verksamheten 

Etiska principer 

Enligt Vetenskapsrådet (2009) finns det fyra huvudkrav när det gäller forskning. 

Informationskravet innefattar att de inblandade är väl informerade om studiens syfte samt att 

deltagandet bygger på frivillighet. Samtyckeskravet är en viktig del, där de inblandade samtycker 

om sin medverkan i studien. Dessa personer har rätt att avbryta när de vill eftersom forskning 

bygger på frivillighet hos de medverkande (Vetenskapsrådet, 2009). 

Konfidentialitetskravet innebär att det insamlade materialet avidentifieras och deltagarna är 

anonyma. Materialet ska inte kunna kopplas till de enskilda individerna som deltagit. 

Personuppgifterna tas bort helt och endast figurerade namn får förekomma, det gäller alla 

deltagare och förskolor. Nyttjandekravet innebär att materialet endast får användas i 

forskningssyfte och till de ändamål som informerats. Materialet får inte användas till annat än de 

som angivits för de medverkande (Vetenskapsrådet, 2009).  

De fyra etiska principkraven kommer att följas i undersökningen, eftersom vi använder oss av 

observationer och intervjuer med personer. Därför bör de forskningsetiska riktlinjerna följas då 

de medverkande inte ska känna sig kränkta eller illa behandlade (Vetenskapsrådet, 2009).  

Datainsamlingsmetoder 

Utifrån frågeställningarna har vi valt att använda kvalitativa intervjuer med pedagoger och 

deltagande samt icke deltagande observationer i barngrupp. Metoderna används för att få en mer 

verklighetsförankrad bild (Bjørndal, 2005) när barn använder sig av Gelman och Gallistels fem 

principer om uppräkning. Genom att komplettera med lärarintervjuer får vi ett djupare underlag 

för analysen av studiens syfte.  
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Observationer  

För att samla information som ger svar på frågeställningarna använder vi oss av det Esaiasson 

(2007) kallar för direktobservation där vi får ta del av händelserna själva.  Eftersom det sker i 

barnens naturliga miljö är det större chans att det är barnens naturliga beteenden som visas under 

observationerna än vad det skulle ha varit i en planerad miljö (Patel & Davidsson, 2003). Som 

observatör är det viktigt att tänka på vilket förhållningssätt man ska ha för att inte påverka 

resultaten genom det egna deltagandet. De nackdelar som finns med metoden är att den tar 

mycket tid att utföra och att det ibland kan hända att man får avbryta sin observation för att 

något händer eller förändras (Patel & Davidsson, 2003). Innan observationen startar är det viktigt 

att veta hur informationen ska registreras. I undersökningen kommer vi att använda oss av 

fältanteckningar och loggbok.  

Fältanteckningar  

Vid fältanteckningar registreras observationer under händelsens gång med hjälp av papper och 

penna (Bjørndal, 2005). Vi kommer främst använda metoden när vi är icke-deltagande och endast 

registrera aktiviteter när barn räknar. Det är viktigt att vara fokuserad och plocka ut de 

väsentligaste delarna ur en observation eftersom det är svårt att hinna med att skriva ned allt 

(Bjørndal, 2005).  

Loggbok 

När man skriver ner en händelse efter observationen kallas det för loggbok (Bjørndal, 2005). Det 

användes främst vid deltagande observation eller när vi inte hade tillgång till papper och penna 

vid observationerna. Vid användning av loggbok är det bra att skriva ner sina observationer så 

fort som möjligt, då minnet fortfarande är färskt, för att inte missa viktig information (Bjørndal, 

2005). Observationerna registrerades efter händelsen eller i slutet av varje dag.  

Intervju 

Intervju som metod valdes för att ta reda på hur pedagoger arbetar i verksamheten med 

matematik. Innan intervjuerna ägde rum utarbetades en intervjuguide (se bilaga 1) som grund för 

intervjuerna, där vi lade stor vikt vid utformandet av frågorna. Intervjuer är att föredra när man 

vill ha en djupare förståelse. De inbjuder till en mer interaktion med intervjupersonen, där man 

tar reda på intervjupersonens egna uppfattningar och vardagserfarenheter (Esaiasson, 2007).  

De teman som intervjuerna utgår ifrån är pedagogernas matematikkunskaper, pedagogernas 

sätt att arbeta med matematik i förskolan, barns användning av matematik samt barns 

användning av Gelman & Gallistels fem principer.  
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Procedur 

I undersökningen har vi genomfört observationer och intervjuer på två olika förskolor. Vi 

etablerade personlig kontakt med förskolorna genom telefon och besök och informerade om 

undersökningens syfte. Efter att ha fått ett godkännande från pedagoger och förskolechefer 

delade vi ut informationsbrev till alla vårdnadshavare på avdelningarna. Efter att vårdnadshavarna 

lämnat in svarstalongen och gett sitt samtycke för barnens deltagande i undersökningen, började 

vi observera barnen. Under perioden när observationerna genomfördes bokades tider för 

intervjuer med pedagogerna. 

Observation 

Observationerna genomfördes under en tre veckors period där vi följde barnen i deras vardag på 

förskolan. Den sammanlagda tiden för observationer på Blåbärets förskola blev 48 timmar och 

50 timmar på Lingonets förskola. Under tiden på förskolorna var vi uppmärksamma på att 

upptäcka aktiviteter där barn räknar och därefter registrera observationen. Vi delade in 

observationerna i tre delar, samlingar, fria aktiviteter och rutinsituationer. Vi var både deltagande 

och icke-deltagande observatörer men försökte i så stor mån som möjligt att inte påverka det 

som observerades.  

Fältanteckningar 

Under observationerna har vi använt oss av fältanteckningar för att registrera det vi ser med hjälp 

av papper och penna. Vid användningen av metoden har vi främst suttit lite vid sidan av för att 

vara så lite delaktiga som möjligt. Fältanteckningar har använts i samtliga aktiviteter men mest 

under samlingar.  

Loggbok 

När vi använt oss av loggbok för att registrera händelser har vi både varit deltagande och icke-

deltagande observatörer. Som deltagande observatör har vi försökt att påverka situationen så lite 

som möjligt. Observationerna registrerades efter händelsen eller i slutet av varje dag. Loggboken 

har använts i samtliga aktiviteter.  

Intervju 

 Vi har utfört sammanlagt tre intervjuer med pedagogerna på de två valda förskolorna. De som 

deltog i undersökningen hade det största ansvaret för matematikverksamheten på avdelningen 

och besatt kunskap inom matematik (Esaiasson, 2007). Intervjuerna varade mellan 20-30 minuter 

vardera. Förskollärarna intervjuades under tidsperioden då vi var på förskolorna för att 

genomföra undersökningen. Intervjuerna spelades in med samtycke av intervjupersonerna 
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(informanterna) eftersom man då kan gå tillbaka i intervjun och kunna ge informanten sitt totala 

fokus under intervjusituationen samt för att koncentrera sig på de svar som gavs (Løkken & 

Søbstad, 1995). De intervjuer som genomfördes på Blåbärets förskola gjordes i personalrummet, 

där störningsmoment inte förekom eftersom rummet låg mer avskilt. Den intervju som 

genomfördes på Lingonets förskola gjordes i skogen och där förekom några störningsmoment i 

form av ljud och skrik från barn.  

De förhållningssätt som användes under intervjuerna var att visa intresse för informanternas 

berättande och deras kunskaper. Detta visades i form av ”ögonkontakt, icke-verbal 

kommunikation och givetvis också genom verbala kommentarer” (Dalen, 2008, s.39). Det gjordes 

eftersom informanten ska känna sig viktiga och besatt de kunskaper som efterfrågades i 

undersökningen.  
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Resultat 

Resultaten kommer att presenteras i tre olika avsnitt. I det första avsnittet beskrivs förskolans 

dagsschema därefter presenteras observationsresultaten och avslutas med intervjuresultaten.  

Avsnitt 1 Dagsschema 

Förskolan Blåbäret 

Avdelningen Blåklockan 

7:00 Avdelningen öppnar/Fri aktivitet fram till frukost 

7:30 Frukost  

7:45 – 9:00 Fri aktivitet 

9:00 Samling med fruktstund 

9:15 – 11:00 Fri aktivitet eller planerad aktivitet (ute/inne lek) 

11:00 Matlag 1 lunch 

11:00 Matlag 2 läsvila 

11:30 Matlag 2 lunch 

11:30 Matlag 1 läsvila 

12:00 – 12:30 Temasamling 

12:30 – 14:15 Fri aktivitet (ute/inne lek) 

14:15 Mellanmål sedan fri aktivitet fram till hemgång 

17:30 Stänger förskolan 

 

Observationerna gjordes mellan 7:30–14:30 under samlingar, fri aktivitet och i rutinsituationer.  

Det är sammanlagt 108 observationer, där 17 är från samlingar, 66 från fria aktiviteter och 25 från 

rutinsituationer. Observationerna gjordes under 48 timmar sammanlagt.  

Förskolan Lingonet 

Avdelningen Lavendel 

7.30 Öppnar/ fri aktivitet fram till fruktsamlingen 

09.00 Fruktsamling 

09.00 – 11.00 Fri aktivitet eller planerad aktivitet 

11.00 Samling 

11.40 Lunch 

12.15 – 14.40 Vila och fri aktivitet 

14.40 Mellanmål sedan fri aktivitet fram till stängning 
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17.00 Stängning 

 

Observationerna har skett mellan 8:00 – 14:00 på förskolan under samtliga aktiviteter. Det är 

sammanlagt 50 observationer, 16 från samlingen, 27 från den fria aktiviteten och sju från 

rutinsituationer. Observationerna har gjorts under 50 timmar.  

Avsnitt 2 Sammanställning av observation 

Observationerna kommer att redovisas för varje förskola, först Blåbärets förskola och därefter 

Lingonets förskola. Där de tre första principerna exemplifieras med två exempel vardera från de 

tre pedagogiska aktiviteterna samling, fri aktivitet och rutinsituation. Den fjärde principen 

exemplifieras med ett exempel på vardera pedagogisk aktivitet, likaså den femte principen.  

Förskola Blåbäret (Anne-frid Arvidsson) 

Här ges en översikt av de räkneaktiviteter som kunnat kopplas till Gelman & Gallistel i de tre 

pedagogiska situationerna samling, fri aktivitet och rutinsituationer.  

 

Tabell 1 Räkneprinciperna i de pedagogiska aktiviteterna (i procent)           

___________________________________________________________________________ 

    Pedagogiska aktiviteter______________ 

___________________________________________________________________________ 
Räkneaktiviteter som kunnat 
Kopplas till   Samling Fri aktivitet     Rutinsituation 
__________________________________________________________________________________                                                                       
Gelman & Gallistels  
princip 1 – 3      82       73           76 
 
Gelman & Gallistels 
princip 4      12       27           16 
 
Gelman & Gallistels 
princip 5        6         0              8 
 
Totalt antal observationer per aktivitet    17       66           25 
__________________________________________________________________________________ 
 

De frågor vi ställt oss när vi analyserade resultaten var: Hur förekommer Gelman och Gallistels 

fem principer i samlingar, fria aktiviteter samt i rutinsituationer? Hur vanliga är Gelman och 

Gallistels fem principer i samlingar, fria aktiviteter samt i rutinsituationer?     
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Gelman & Gallistels principer 1 – 3     

Vi har undersökt hur barn räknar utifrån Gelman och Gallistels fem principer. Den första 

principen är ett-till-ett principen, vilket innebär att barn kan para samman två föremål med 

varandra. Till exempel när de spelar memory, som är ett spel där man ska para samman olika 

föremål som finns på brickor. Principen om den stabila ordningen är den andra som innefattar att 

barn säger räkneorden i den konventionella ordningen, de vill säga i ordningen ett, två, tre, fyra, 

fem. Den tredje är antalsprincipen, som enligt Gelman och Gallistel innebär att barn kan använda 

det sista uppräknade räkneordet för att ange antalet föremål (Gelman & Gallistel, 1986). 

Principerna blev synliga under 14 samlingar, 48 fria aktiviteter och 19 rutinsituationer.  

 

Exempel på de tre första principerna i samlingar  

Alla barn och pedagoger sitter i en ring på golvet. Pedagogen som leder samlingen tar fram bilder 

som är inplastade, med en bild på ena sidan och text på den andra. Pedagogen visar en bild, som 

barnen ska para samman med en sång, som de sedan ska sjunga. Barnen har gjort det förut och 

vet vilken sång det är varje gång. Pedagogen upprepar den sång barnen svarade och säger nu ska 

vi sjunga, ”Jag hamrar och spikar”. Pedagogen räknar då in, ett, två, tre på tre börjar alla sjunga.  

Pedagogen fortsätter med att ta ett kort som visas för barnen och barnen får säga vilken sång det 

är de ska sjunga. Detta sker med Hoppe hoppe hare, Bä bä vita lamm, Imse vimse spindeln samt 

Bamsesången.  

 

Två barn (B1 och B2) kommer in efter att ha varit ute en timme. Pedagogen (P) lägger fram 

pennor och papper på borden medan barnen sätter sig ned. Pedagogen undrar hur många barn 

som är på förskolan idag? Barnen svarar att de inte vet, pedagogen tar fram en lista med alla 

barns namn och ropar upp dem. Medan pedagogen ropar upp alla barn så räknar B1 och B2 vilka 

som är här.  

B1- Hm jag får de till nitton barn.  

B2 – Ja, jag med 

B1 – Ja det är nitton barn här idag som ska äta lunch. Då behöver vi nitton tallrikar, nitton knivar,     

             nitton gafflar och nitton glas. 

P – Men fröknarna då? Fröknarna ska väl också äta? 

B1 – Ja, det är klart 

P – Vilka fröknar är här idag? 

B2 – De är fem (Räknar därefter upp fröknarnas namn) 

P – Ja bra, men en av fröknarna går hem innan lunch så hur många fröknar ska äta då? 

B1 – Hm fyra stycken 

P – Ja de är fyra fröknar som ska äta lunch idag. Hur många barn var det som skulle äta idag? 

B2 – Nitton stycken 

P – Ja, bra. Hur många fröknar då? 



14 
 

B1 – Fyra stycken 

P – Hur många blir alla som ska äta mat sammanlagt? 

B2 – Jag vet, tjugotre stycken 

P – Hur visste du de? 

B2 – Jag bara vet de 

P – Ja jätte bra. Vi är tjugotre stycken som ska äta lunch idag. 

Därefter börjar barnen och pedagogen tillsammans ta fram tallrikar, bestick och glas som ska 

dukas fram. Barnen dukar fram medan pedagogen förbereder tillbehören som ska stå på borden. 

 

I de två observationerna kommer de tre första principerna till uttryck i barnens agerande. I den 

första observationen vill pedagogen att barnen ska para samman bilder med en sång, det 

upprepas flera gånger. I observationen blir ett-till-ett principen synlig då pedagogen ber barnen 

para samman bild och sång. Medan i den andra observationen visar sig  de tre första principerna 

tillsammans, eftersom barnen parar samman räkneord med föremål, räknar i rätt ordningsföljd 

och benämner antalet i mängden.  

De gemensamma för alla observationer i samlingarna är att barnen parar samman föremål och 

olika element. Ett-till-ett principen är den vanligaste i samlingar, medan principen om den stabila 

ordningen inte kommer till uttryck på samma sätt, barnen använder räkning men inte i någon 

större utsträckning. Antalsprincipen blir synlig när barnen återger antalet men det sker inte heller 

i någon större utsträckning.  

Under samlingar blir pedagogens roll viktig som till exempel när de ska räkna föremål eller 

barn. De barn som är säkra i sin räkning räknar medan de barn som är osäkra slipper undan 

eftersom pedagogen leder räkningen. Gäller samma sak för fria aktiviteter? 

 

Exempel på de tre första principerna i fria aktiviteter 

Tre barn och en pedagog sitter vid ett bord och spelar rimmemory. Barnen parar samman bilder 

som rimmar med varandra. Varje gång som någon vände upp en bild så rimmade de andra på 

bilden. – Gubbe rimmar på stubbe ja de är par (B2 får par) Ja titta borg – torg är par, för de 

rimmar. Detta fortsätter och barnen rimmar och parar samman bilderna medan pedagogen inte 

påverkar situationen. När alla bilder är borta och alla par har delats ut så räknar alla sina par.  

B1 – ett, två, tre, fyra jag har fyra par 

B2 – ett, två, tre, fyra, fem jag har fem par 

B3 – ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, åtta jag har åtta par. Jag vann för jag har flest. 

P – Jag har bara ett par 

Aktiviteten avslutas därefter och barnen hjälps åt att plocka undan.  
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Två barn sitter och leker med klossar (det är 12 klossar som skapar en figur). Sen vill B4 bygga ett 

torn med alla klossar. Medan B5 också vill ha klossar och blir arg. De kommer då överens om att 

dela upp klossarna så de får lika många var. B4 lägger då klossarna två och två i en lång rad. 

(klossarna ligger 6*2) Därefter ger B4 sin kompis ena raden av klossar och säger, - Här får du 

klossar. Nu har de lika många klossar och de fortsätter genom att bygga ett torn tillsammans, de 

sätter varsin kloss åtgången i samma torn. 

 

I de två observationerna kommer de tre första principerna till uttryck i barnens handlande. I den 

första observationen när barnen spelar memory med en pedagog ser man i barnens handlande att 

de använder sig av ett-till-ett principen. De parar samman bilder som rimmar med varandra men 

kommer även på andra ord som kan rimma med bilderna. Där framkommer det hur barnen parar 

samman språket för att skapa ord som rimmar. Barnen visar även på den principen om den 

stabila ordningen när de räknar antalet par de samlat ihop och där kommer antalsprincipen in när 

de återger antalet par de har. Medan i den andra observationen syns det på barnets beteende att 

B4 har ett-till-ett principen i fokus, eftersom B4 delar upp klossarna till sin kamrat och sig själv.  

De gemensamma för alla observationer i de fria aktiviteterna är att barn ofta räknar föremål. 

De tre första principerna är de mest förekommande i de fria aktiviteterna, eftersom principerna 

handlar om hur barn räknar och hur de återger summan av de som räknats. Som till exempel när 

ett barn räknar bilar. Bilarna paras samman med ett räkneord och barnet räknar antalet bilar för 

att sedan återge antalet.  

Under de fria aktiviteterna blir pedagogens roll inte så styrande och pedagogerna håller sig mer 

i bakgrunden fast de är deltagande. Som till exempel tar barn ofta initiativ till räkning men frågar 

pedagogen om hjälp när de blir svårt för dem. Pedagogen finns med under alla aktiviteter men 

mer som en observatör.  

De skillnader som finns mellan samling och de fria aktiviteterna är pedagogens medverkan i de 

barnen genomför. I samlingarna är pedagogen mer aktiv medan barnen får ta mer initiativ i de 

fria aktiviteterna till exempel om de vill spela spel, lägga pärlplattor eller måla teckningar. Gäller 

samma sak i rutinsituationerna? 

 

Exempel på de tre första principerna i rutinsituationer 

B1 ska ta på sig kläder men innan, frågar barnet pedagogen; - Hur många klädesplagg måste jag ta 

på mig? Pedagogen svarar då att B1 får räkna dem. B1 räknar då klädesplaggen, tröja, skor, 

termobyxor, jacka, mössa och vantar, och får det till åtta. B1 säger då, - Oj vad mycket kläder jag 

måste ha på mig. Pedagogen svarar att det är kallt ute och då måste man ha mycket och varma 

kläder på sig. B1 svarar då; - Jaha och börjar ta på sig kläderna. Därefter sätter B1 rätt plagg på 

rätt ställe på sin kropp och klarar av att ta på sig alla kläder själv.  
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Barnen ska ställa upp sig på led för att gå till förskolan från skogen. De ska nu hitta den kamrat 

de gick till skogen med, detta lyckas alla barn med. Under promenaden hem till förskolan säger 

B1, - Titta jag kan gå 10 myrsteg och 10 jättesteg. B2 visar detta genom att räkna högt och går de 

olika stegen upp till 10. B3 vill också följa med i stegräkningen och visar kunskap i det. Under 

hela vägen tillbaka till förskolan växlar B2 och B3 mellan jättesteg och myrsteg medan de räknar 

upprepade gånger till 10. 

 

I de två observationerna kommer de tre första principerna till uttryck i barnens handlande.  Den 

första observationen visar på barnets kunskaper i att para samman klädesplagg med rätt 

kroppsdel, men även kunskapen om räkneordens ordning när B1 räknar klädesplaggen. 

Antalsprincipen använder B1 för att återge hur många klädesplagg som tagits på. I den andra 

observationen går barnen på led, innan ska de para ihop sig med sin kamrat de gick till skogen 

med. Här visar barnen i sitt beteende att de är väl bekanta med ett-till-ett principen och kan para 

sig samman med den de gick till skogen med. Under promenaden hem från skogen går ett barn 

och räknar sina steg, genom att ta olika långa steg. Barnet visar här på räkneordens ordning 

genom att ha kunskap om i vilken ordning räkneorden kommer i. Barnets kamrat som går med i 

ledet blir intresserad och gör likadant. När barnen har räknat till tio byter de steg och här syns 

antalsprincipen i deras beteende eftersom de ger uttryck i att de förstår att nu har de gått tio steg 

och det är dags att byta och räkna om.  

Det gemensamma för de observationer som gjorts i rutinsituationerna, är att barnen räknar 

spontant. De mest förekommande principerna i rutinsituationerna är ett-till-ett principen samt 

räkneordens ordning. Detta kommer till uttryck i barnens beteende när de till exempel ska ta på 

sig kläder och para samman klädesplagg med kroppsdelar eller när de spontant räknar antal i olika 

situationer.  

I rutinsituationerna är pedagogens roll att finnas där och hjälpa till om de behövs med sysslor, 

som på/av klädnad, toalettbesök, lunch och läsvila. Pedagogerna utmanar barnen i den mån som 

de vet att barnen klarar av på egenhand, men hjälper till i den grad det behövs. Det syns i 

observationerna kring på/avklädnad, som till exempel när barnen behöver hjälp med att hitta sina 

vantar.  

Skillnaderna med samling, fria aktiviteter och rutinsituationer är mer pedagogens roll och i 

vilken utsträckning pedagogen är deltagande i aktiviteterna. Som i samlingen där pedagogen 

medverkar i större utsträckning än i den fria aktiviteten, där pedagogen är mer observatör och ser 

på när barnen tar initiativen till räkning. I rutinsituationerna är pedagogens roll att vara mellan att 

medverka i hög grad till att medverka i låg grad beroende på barnens behov. Medan likheterna i 

samtliga pedagogiska aktiviteter är att barnen använder de tre principerna men i olika 

utsträckningar beroende på vad de gör och i vilket sammanhang principerna används.  

I tabell 1 är procentantalet mycket högt i de pedagogiska aktiviteterna i de tre första 

principerna. Det visar att principerna ofta observeras i de tre aktiviteterna.  
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Gelman & Gallistels princip 4   

Den fjärde principen är Abstraktionsprincipen, den innebär att barn vet att föremål kan räknas 

och att föremål med speciella egenskaper kan räknas för sig. Principen blev synliga under två 

samlingar, 18 fria aktiviteter och fyra rutinsituationer. 

 

Exempel på den fjärde principen i samlingar 

Alla på avdelningen är i skogen och en pedagog (P) går iväg med fem barn. De får varsin plastduk 

där de ska samla naturmaterial. Barnen börjar samla material. 

B1 – Titta, vad många pinnar och kottar jag har samlat? 

P – Ja, titta! 

B1 – Jag vill räkna och se hur många det är. 

P – Ja, de kan du göra. 

B1 – Ett, två, tre, fyra, fem jag har fem pinnar och ett, två, tre, fyra, fem, sex jag har sex kottar 

Aktiviteten fortsätter och de andra barnen börjar räkna sina insamlade föremål. 

 

I observationen kommer abstraktionsprincipen till uttryck när barnet visar hur många föremål 

som plockats och sedan börjar räkna dem. Barnet visar här på att pinnar kan räknas, medan de tre 

första principerna kommer till uttryck när barnet börjar räkna föremålen. Varje föremål får då ett 

räkneord, ett-till-ett principen, och när barnet räknar antalet ett till fem visas räkneordens 

ordning. Antalsprincipen kommer in när barnet anger antalet pinnar i slutet av observationen.  

Gemensamt för observationerna som kopplats till principen i samlingar är barnens förmåga att 

räkna föremål. Det syns i deras beteende att de har kunskap om den fjärde principen, när de 

själva tar initiativ till räkning av föremål.  

I observationerna har pedagogens roll varit mindre styrande och barnen har tagit initiativ till 

räkning. De har visat att de räknar olika föremål och att de förstår att föremål kan räknas.  

Gäller samma sak för de fria aktiviteterna? 

 

Exempel på den fjärde principen i fri lek 

B1 och en pedagog sitter vid ett bord och pratar. När B1 plötsligt säger, - Vad är sex och två? 

Pedagogen säger då, - hur tror du man kan räkna ut de? Pedagogen visar då sex av sina fingrar 

och vill att B1 ska ta upp två av sina. Pedagogen säger, - Jag har sex fingrar och så kommer dina 

två fingrar hur många blir de då? B1 räknar och säger att det blir åtta. Barnets nyfikenhet 

fortsätter och frågar åter igen om olika tal. Men denna gång vad blir åtta och sex. Det är ett 

svårare tal och pedagogen tar upp åtta av sina fingrar medan hon ber B1 ta upp sex av sina. Då 

räknar B1 fingrarna och kommer fram till att det blir 14. 
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I observationen kommer abstraktionsprincipen till uttryck i barnets beteende när B1 intresserar 

sig för olika tal. B1 visar intresse för talen och tar hjälp av pedagogen för att lösa dem. Pedagogen 

hjälper barnet genom att visa på konkreta föremål som barnet kan räkna för att lösa de tal som är 

intressanta.  

Det gemensamma för alla observationer i de fria aktiviteterna som kan kopplas till 

abstraktionsprincipen är barnens intresse för räkning. Barnen tar initiativ till räkning av olika 

föremål och element när de leker olika lekar som till exempel när de kör med bilar och spelar 

spel. 

I observationerna kommer pedagogens roll in i liten utsträckning men det kan förekomma 

uppmuntran från pedagoger till räkning. Pedagogerna medverkar ofta i de spel barn vill spela, då 

de hjälper barnen genom att följa regler och visa vägen.  

De största skillnaderna mellan samling och de fria aktiviteterna är pedagogens medverkan. Det 

kommer till uttryck då pedagogerna ofta leder samlingarna, medan i de fria aktiviteterna är de 

barnen som tar initiativ till vad de vill göra och om pedagogen ska medverka. Det gemensamma i 

observationerna är att barn använder sig av abstraktionsprincipen, men att de även använder de 

tre första. Detta eftersom den fjärde principen är svår att använda själv eftersom den bygger på 

de tidigare principerna. Gäller samma sak för rutinsituationerna? 

 

Exempel på den fjärde principen i rutinsituationer 

Efter att en pedagog läst en bok på läsvilan får barnen leka innan det är dags för lunch. B1 har 

böcker i en påse och ombes ta ur dem och sätta böckerna i bokhyllan. Då B2 bredvid räknar 

böckerna ett, två, tre och får dem till tre. B1 ställer tillbaka böckerna på hyllan och säger sedan till 

B2 att det var fyra böcker och inte tre stycken.  

 

I observationen kommer abstraktionsprincipen till uttryck när B2 räknar böcker. B2 visar 

kunskap i att räkna föremål när B2 vill veta hur många böcker B1 hade i påsen. Principen om 

räkneordens ordning kommer in då B2 börjar räkna böckerna och vet i vilken ordning 

räkneorden kommer. Antalsprincipen kommer in då B1 säger att de var fyra böcker och inte tre.  

Gemensamt för alla observationer i rutinsituationerna där abstraktionsprincipen förekommer 

är att barnen räknar spontant, de räknar när de själva vill. Som till exempel då ett barn räknade 

hur många lösa tänder som fanns i munnen, medan de väntade på lunchen.  

Pedagogens roll i rutinsituationer är mer avvaktande då barnen tar initiativ till räkning och vill 

ta reda på antalet föremål utan uppmuntran av pedagoger. Pedagogen finns ofta i närheten av 

barnen men är avvaktande beroende på situation och barnens behov.   

Det gemensamma med alla observationer där abstraktionsprincipen ingår är att pedagogen är 

mer passiv och barnen kan då ta mer initiativ till räkning. Barnen använder sig ofta av de fyra 

första principerna, eftersom de är svåra att skilja från varandra. 
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I tabell 1 är procentantalet för den fjärde principen mycket lägre än för de första principerna. 

Där visar sig den fjärde principen oftare i de fria aktiviteterna än i de andra två.  

Gelman & Gallistels princip 5   

Den femte och sista principen är den godtyckliga ordningen. Den innebär att föremål kan räknas, 

det spelar ingen roll hur bara varje föremål räknas en gång. För att använda den femte principen 

ska man ha kunskap om de andra fyra, eftersom principen bygger på de fyra första principerna. 

Principen blev synlig under en samling och två rutinsituationer. Under fria aktiviteter 

observerades inte denna princip.  
 

Exempel på den femte principen i samlingar 

Alla barn på avdelningen sitter i samlingsrummet med pedagogerna. Då en av pedagogerna (P) 

lägger ut sex mattor på golvet föreställande cirklar i olika färger.  Hon ber barnen räkna cirklarna 

och alla barn börjar räkna dem. Efter en stund säger B1 att det är sex cirklar. Därefter blandar 

pedagogen om cirklarna. 

P – Hur många cirklar är de nu då?? 

B1 - Men fröken, de spelar ingen roll om du lägger mattorna på olika sätt de är ju lika många   

             ändå.  

 

I observationen kommer principen om den godtyckliga ordningen till uttryck i barnets handlande, 

när B1 påpekar för pedagogen att det inte spelar någon roll i vilken ordning mattorna ligger. B1:s 

beteende visar att barnet förstår den femte principen eftersom B1 vet att mattorna är lika många 

oberoende på om man ändrar om ordningen de ligger eller inte.  

Pedagogens roll i observationen visar att uppmuntran till räkning är i fokus, eftersom 

pedagogen uppmuntrar barnen att återigen räkna mattorna. Gäller samma sak för 

rutinsituationerna? 
 

Exempel på den femte principen i fria aktiviteter  

Inga observationer, som kan kopplas till den femte principen, gjordes i de fria aktiviteterna.  
 

Exempel på den femte principen i rutinsituationer  

Det står nio barn i kö för att gå på toaletten innan de ska gå ut. B1 räknar sina kamrater i kön. B1 

börjar med den som står längst fram och räknar bak till barnet framför. B1 säger då; - Oj vad 

många de är före mig, åtta stycken. Hur ska jag orka stå här så länge? Efter en stund räknar B1 

barnen i ledet igen. B1 börjar då med barnet framför B1 och räknar framåt, sedan säger B1: - Det 

är fortfarande åtta före mig.   
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I observationen kommer principen om den godtyckliga ordningen till uttryck när B1 räknar kön 

till toaletten. Barnet räknar kön framifrån och får de till åtta, då B1 en stund senare räknar igen 

bakifrån. I barnets beteende visas kunskaper för den godtyckliga ordningen, eftersom B1 kan 

räkna från olika håll men benämner varje barn en gång och får då samma summa.  

Gemensamt för alla observationer som kan kopplas till principen om den godtyckliga 

ordningen är att barnen räknar spontant och återupprepar räknandet utan en tydlig struktur. 

Pedagogens roll i observationerna är helt passiv, pedagogen finns i närheten men påverkar inte 

situationerna eller händelserna på något sätt, mer än med sin närvaro.  

Eftersom inga observationer kan kopplas till de fria aktiviteterna kan skillnader och likheter 

enbart ses hos observationerna från samlingen och rutinsituationerna. Likheterna mellan dessa 

observationer är att de innefattar samtliga principer medan skillnaderna är pedagogens påverkan 

av aktiviteterna i observationerna. Pedagogens påverkan i samlingen är stor medan den saknas 

helt i rutinsituationerna. 

I tabell 1 är procentantalet mycket lågt i den femte principen om den godtyckliga ordningen, 

där den sällan kommer till uttryck hos barnen. Medan de tre första principerna ofta används av 

barnen och är synliga under de samtliga pedagogiska aktiviteterna. Abstraktionsprincipen 

förekommer inte i samma utsträckning som de tre första, men är betydligt mer synlig än den 

femte.   

Sammanfattning av resultat 

I resultatet framgår de att barn använder de tre första principerna i störst utsträckning. De ingår i 

alla pedagogiska aktiviteterna och blir synliga när barnen parar samman antal med föremål, räknar 

i ordningsföljd och benämner antalet i mängden. Det visas i tabell 1, där procentandelarna visar 

på den stora skillnaden i samtliga aktiviteter. Abstraktionsprincipen förekommer inte i samma 

utsträckning som de tre tidigare och är svår att urskilja. Den kommer till uttryck i barnens 

spontana räkning. Den femte principen, den godtyckliga ordningen syns inte i barnens beteende i 

någon större utsträckning, enbart i tre observationer. Som till exempel då ett barn berättar för 

pedagogen att man inte behöver räkna om mattorna bara för att man blandar om dem.  

De framgår att pedagogen är viktig för att uppmuntra barns räkning. I samlingarna är 

pedagogen mer styrande och uppmuntrar barns räkning. I de fria aktiviteterna är pedagogen mer 

som en observatör som finns tillhands när barnen behöver deras stöd. I rutinsituationerna finns 

pedagogen med och hjälper barnen i den mån de behöver.  
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Förskola Lingonet (Louise Svedberg) 

Tabell 2 Räkneprinciperna i de pedagogiska aktiviteterna (i procent) 

___________________________________________________________________________ 

    Pedagogiska aktiviteter________________  
_________________________________________________________________________________ 
Räkneaktiviteter som kunnat 
Kopplas till   Samling Fri aktivitet     Rutinsituation 
__________________________________________________________________________________                                                                       
Gelman & Gallistels  
princip 1 – 3      78       79           73 
 
Gelman & Gallistels 
princip 4      22       21           27 
 
Gelman & Gallistels 
princip 5       0         0             0 
 
Totalt antal observationer per aktivitet    51       66           11 
__________________________________________________________________________________ 
 

De frågor vi ställt oss när vi analyserade resultaten var: Hur förekommer Gelman och Gallistels 

fem principer i samlingar, fria aktiviteter samt i rutinsituationer? Hur vanliga är Gelman och 

Gallistels fem principer i samlingar, fria aktiviteter samt i rutinsituationer?     

Gelman och Gallistels princip 1- 3 

Gelman och Gallistel har fem principer som beskriver barns räkning, de tre första handlar om 

hur barn räknar. Ett-till-ett principen är den första och innebär att man parar ihop ett 

föremål/element med ett annat föremål/element eller ett ord. Ett exempel på principen är när en 

pojke ger snögubbar namn, ett namn till varje snögubbe. När en pedagog sedan frågar vad han 

gör kan han upprepa namnen och peka i samma ordning som gången innan. Principen om den 

stabila ordningen; som är den andra principen; innebär att barnen kan använda räkneorden i rätt 

följd, de vet att man räknar ett två tre och inte två ett tre. Den tredje är antalsprincipen som 

innebär att barn vet att det sista räkneordet står för antalet föremål som räknats. Det sker genom 

att de betonar eller plockar ut det sista räkneordet. Gelman och Gallistel (1986) skriver att 

användandet av principerna inte behöver innebära att barnen förstår räknandets idé.  

I de observationer som gjorts har princip 1-3 blivit synliga i 51 samlingar, 73 fria aktiviteter 

och 15 i rutinsituationer. Nedan kommer två observationer från varje aktivitet och de resultat vi 

kommit fram till.  

 



22 
 

Exempel på de tre första principerna i samling 

På förskolan har barnen brandövning, pedagogen beskriver vad de ska göra om det börjar 

brinna. Sedan berättar pedagogen att man ska ringa 112 för att brandkåren ska komma och 

släcka elden. L1 säger med svag röst: Det är ett två tre.  

 

L2, L3 och L4 har samling ute i skogen tillsammans med en pedagog. Efter att ha undersökt 

naturen är det dags att gå tillbaks till mötesplatsen: 

P: Nu ska vi räkna hur många elefantsteg det är till ryggsäckarna 

L2 tar täten och säger: ett, två, tre, fyra, fem, sex (L2 räknar högt och de andra lite lägre efter 

L2:s steg) fyrtioåtta, fyrtionio.   

L2: Det är trettio (blir tyst ett tag) Det var fyrtionio steg 

L3: Fyrtionio 

L4: Fyrtionio steg. 

 

Utifrån de observationer som gjorts i samling är det ett-till-ett principen och principen om den 

stabila ordningen som är mest synliga i aktiviteterna, det har visat sig då det räknas barn i gruppen 

eller föremål. I den andra observationen ovan blir de två första principerna tydliga när barnen 

räknar steg fram till mötesplatsen, när de parar ihop ett steg med ett räkneord och säger 

räkneorden i rätt ordning. Antalsprincipen används men är inte lika synlig i samlingen då det sista 

räkneordet sällan betonas. Antalsprincipen används i den andra observationen när L2 kan berätta 

hur många steg det var till platsen utan att räkna om. I den andra observationen används de tre 

första principerna tillsammans för att avgöra hur många steg det är till mötesplatsen. Under de 

flesta observationerna är det främst ett-till-ett principen och principen om den stabila ordningen 

som används tillsammans. Samtliga principer har vid några tillfällen används skilda från varandra. 

I observationen med brandövningen är det endast princip två som blir tydlig då flickan tycker att 

pedagogen säger fel när hon säger 112 och rättar då genom att säga ett två tre. 

I samlingen har pedagoger en stor roll när barn räknar, de leder barnen till användning av 

principerna genom uppgifter och uppdrag barnen ska utföra, både enskilt och i grupp. I några av 

observationerna får barnen endast uppleva principerna då pedagogen räknar barnen, speciellt 

antalsprincipen. Ett exempel är när pedagogen säger barnens namn högt och sätter ett kryss på 

ett papper som är synligt för barnen. Vid några få observationer har barnen själva tagit initiativet 

till att börja räkna, till exempel då ett barn stannar upp i rörelseleken för att räkna sina fingrar.  

Gäller samma sak för fria aktiviteter? 
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Exempel på de tre första principerna i fri lek 

På förskolan sitter några av barnen och leker med playdoo deg. L1 skär i en lång korv som 

rullats. 

L1: Det var en… nu är det två. L1 blir tyst en stund och fortsätter sedan: Nu är det (räknar 

med tyst röst medan L1 pekar) ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju. Sedan säger hon högt till 

pedagogen: Titta jag har sju stycken godisar 

P: Oj det var många 

L1: Ja, fast det är små 

P: Fast många små blir en stor 

L1: Ja då blir den stor 

 

L2 kommer fram till en pedagog och ber henne rita en stjärna. Sedan vill L2 att hon ritar en 

måne, en banan, en spindel, en spindel och en spindel. L2 pekar på bilderna i ordning och 

säger: ett, två, tre, fyra, fem, sex. 

 

I den fria aktiviteten uppstår de tre första principerna vilka uttrycks genom att barn räknar 

föremål, tid och parar ihop. Tydligast är ett-till-ett principen som blir synlig under de flesta 

observationerna medans principen om den stabila ordningen används i en lite mindre 

utsträckning. Antalsprincipen är minst synlig men uppstår i ett par av observationerna. I första 

observationen används de tre första principer för att ta reda på hur många godisbitar hon har. 

Ett-till-ett principen används genom att sätta ihop ett räkneord med en godis, principen om den 

stabila ordningen då räkneorden kommer i rätt ordning samt att hon använder sig av 

antalsprincipen för att ange hur många godisar hon har. De två första principerna används mest 

ihop i den fria aktiviteten vilket blir synligt genom att barnen pekar och säger räkneorden i rätt 

ordning.  

Pedagogens roll och barnens initiativtagande till att räkna är ungefär lika utifrån de 

observationer som gjorts, men även om det är barn som tagit initiativet sker det oftast 

tillsammans med en pedagog. I andra observationen tar L2 kontakt med en pedagog och ber 

pedagogen rita. L2 tar initiativet att använda ett-till-ett principen och principen om den stabila 

ordningen genom att räkna bilderna. I de observationer när pedagogen tar initiativet till barns 

räkning uttrycks det genom frågor om antal, till exempel hur många sandkakor eller snöbollar 

finns det eller hur mycket kan de räkna till. 

Ett-till-ett principen är den av Gelman och Gallistels fem principer som är vanligast att se 

under både samlingar och fri aktivitet, följd av principen om den stabila ordningen. 

Antalsprincipen syns minst under de båda aktiviteterna, men får en större plats i den fria 

aktiviteten där barnen anger antalet oftare genom att betona sista räkneordet eller plocka ut det. I 

samlingen syns ofta de två första principerna ihop, medan antalsprincipen används mest själv i de 

båda aktiviteterna då barnen räknat i huvudet eller räknat tyst. Pedagogens roll skiljer sig åt i 
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aktiviteterna då pedagogen har en mer styrande roll i samlingen medan den är mer delad i den fria 

aktiviteten. Men pedagogens roll är lika viktig i både samlingen och i de fria aktiviteterna då de 

ofta är närvarande vid barns räkning, oberoende av vem som tar initiativet. Gäller samma sak i 

rutinsituationerna? 

 

Exempel på de tre första principerna i rutinsituationerna  

Några av barnen är i hallen med en pedagog för att sätta på sig ytterkläderna. L1 hittar bara en 

av sina vantar och frågar pedagogen om hjälp. 

P: Är det här dina vantar? 

L1: Näää 

P: Du har bara en vante. Vi kan titta i glömhögen. Den här kanske (håller upp en vante) 

L2: Nä den är inte lika (pekar på randen som finns på ena vanten) 

P: det har du rätt i. Vi får kolla efter en annan.  

L2: Här är den (hittar paret till vanten som var fel) 

 

Fyra barn sitter med en pedagog vid matbordet och har precis börjat äta. 

L3: Ge oss ett tal? 

P: Vaddå för tal? 

L3: Ett sånt man räknar ut? 

P: mmm….sju plus två 

Alla utom L6 mumlar lite tyst för sig själva. 

L3: Jag tar det första, sen Liam och sen Lars. Det är nio. Nu är det Liams tur. 

P: Vill du ha ett tal L4? 

L4: Ja 

P: tre plus fyra 

L4 tänker en stund och ser lite undrande ut 

P: Vet du vad det är? 

L4 är tyst och fortsätter att tänka. L3 hoppar ner från stolen och viskar något till L4, de sitter 

och diskuterar en stund och sen sätter sig L3 igen. 

L4: Sju (ser stolt ut) 

P: Ja, det stämmer 

L5: Nu är det min tur 

P: Då tar vi sex plus sex 

L5 tänker en stund och säger sedan: tio 

P: Inte riktigt, men det här var ett svårt tal. Vi har sex fingrar (håller upp handen) och sen vill 

vi ha sex fingrar till (tar ner de sex fingrarna och sen upp sex nya). 

L3, L4 och L5 tänker en stund och svarar sedan siffror som är under tio 
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P: Vi har sex och ska ta sex till (tar upp handen och räknar på fingrarna från sex), sju, åtta, nio, 

tio, elva, tolv 

Alla tre ropar: tolv 

L5: Vet du hur mycket oändligheten plus oändligheten plus oändligheten plus oändligheten 

plus oändligheten plus oändligheten plus oändligheten är? 

P: Oj, det har jag ingen aning om. Väldig mycket 

L5: Det är sju oändligheter (håller upp sju fingrar) 

P: ja, det har du alldeles rätt i 

Alla skrattar och sedan fortsätter de att räkna tal. 
 

Från observationer som gjorts under rutinsituationerna är det främst ett-till-ett principen som blir 

synlig i barnens beteende när de parar ihop klädesplagg eller kommer på att det är en tallrik för 

mycket vid matbordet. I en av observationerna ovan blir ett-till-ett principen synlig då L1 vet att 

det saknas en vante och försöker hitta den andra. L3 använder sig också av principen då L3 ser 

att den första vanten inte passar ihop, och hittar sedan den andra vanten som hör ihop med den 

som pedagogen hittat. Under rutinsituationen uttrycks inte den stabila ordningen och 

antalsprincipen i så stor utsträckning, det sker väldigt få tillfällen då barnen använder sig av 

räkneorden. Endast under ett tillfälle blev principen om den stabila ordningen synlig där barnet 

räknade antalet grisar i en bok. Antalsprincipen har blivit synlig i några fler observationer där man 

anger ett räkneord för hur många det är utan att räkna högt, exempelvis när ett barn säger att han 

har fått två kalkonbitar på sin smörgås. De tre första principerna använts endast ihop under en 

observation, i de andra fallen används ett-till-ett principen och den stabila ordningen åtskilt från 

varandra.  

Pedagogen är ofta närvarande när barnen använder de tre första principerna, både genom eget 

initiativ från barnen och pedagogens. I de båda observationerna ovan har barnen själva tagit 

initiativet men pedagogen är med och för samtalet vidare och i andra observationer genom att 

lyssna på dem.  

I samtliga aktiviteter är ett-till-ett principen som uttrycks i de flesta observationer. Principen 

om den stabila ordningen blir synlig under flera observationer både under samlingar och i de fria 

aktiviteterna, medan den är ovanlig att se i rutinsituationer. I fria aktiviteter och i 

rutinsituationerna blir användandet av antalsprincipen större än vad det är under samlingarna där 

den används endast vid några få tillfällen. De två första principerna används oftast ihop under 

samlingen och fri lek medan i rutinsituationerna kommer den till uttryck endast en gång.  

Pedagogernas roll är störst i samlingen när barnen räknar medan det sker ett mer jämställt 

initiativ mellan pedagoger och barn i de fria aktiviteterna samt i rutinsituationer.  
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Gelman och Gallistels princip 4 

Abstraktionsprincipen är den fjärde principen från Gelman och Gallistels (1986) teori om barns 

räkning. I principen vet barn vad som går att räkna, de räknar utifrån en gemensam egenskap hos 

ett föremål/element. De observationer som gjorts av abstraktionsprincipen är 11 från samlingar, 

14 från fria aktiviteter och fyra i rutinsituationer. 

 

Exempel på den fjärde principen i samlingar 

Fem av barnen på förskolan har läst en bok som handlade om ett slott och ska nu tillverka ett 

eget. De sitter själva och väntar på att pedagogen ska komma med material.  

L1: ett, två, tre, fyra, fem, sex, sju, de är sju stycken (menar pappersrullar, L1 ser lite besvärad 

ut)  

L2: Nä, det är fel. (ropar på pedagogen) vi har för många toarullar 

P: L3 och L4 kommer snart 
 

Utifrån observationer som gjorts i samlingen blir abstraktionsprincipen tydlig när barnen pekar 

och räknar föremål och barn, eller vid några tillfällen anger räkneordet för ett antal. I 

observationen ovan uttrycks abstraktionsprincipen då L1 förstår att det endast är pappersrullarna 

på bordet som ska räknas och genom att L2 kan koppla samman att det inte är samma antal barn 

som pappersrullar. I samlingen är det vanligt att barnen räknar i grupp vilket gör det svårt att 

avgöra om det är abstraktionsprincipen eller om barnen följer pedagogens ord och pekande. 

I samlingen är det främst pedagogen som skapar tillfällen där abstraktionsprincipen blir synlig hos 

barnen. Exempelvis då pedagogen ber ett barn räkna de barn som är där och principen uttrycks 

då barnet räknar endast barnen i rummet och inte pedagogerna. Gäller samma sak för de fria 

aktiviteterna? 

 

Exempel på den fjärde principen i fri lek 

L1 frågar en pedagog om denne kan rita en legobit. Vilket pedagogen gör. 

L1: Jag vill rita en legobit.  

L1 får låna pedagogens papper och penna. När L1 är klar säger L1: fyra stycken. För det är ju 

bara fyra på en legobit (menar prickarna). L1 springer och hämtar en legobit för att visa och 

räknar prickarna, sen vänder L1 på legobiten och säger: här är det bara två (hål). L1 hämtar 

ännu en legobit och säger: det här är åtta. 
 

I den fria aktiviteten kan abstraktionsprincipen observeras under flera tillfällen, den ses i 

kombination med de tre första principerna i olika sammansättningar. I observationen ovan blir 

abstraktionsprincipen synlig då L1 bara räknar prickarna på legobiten och när L1 vänder på den 

och räknar de runda hålen.    

Pedagogen och barnen tar tillsammans ungefär lika stort initiativ till att principen ska uppstå, 

men oberoende på initiativet så är nästan alltid en pedagog närvarande. Pedagogen får barnen att  
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uttrycka att de har kunskap om abstraktionsprincipen då pedagogen ber dem räkna olika föremål, 

exempelvis sandkakor.   

Abstraktionsprincipen blir synlig i både samlingar och fri aktivitet då pedagogen ber barn 

räkna en mängd. Det sker främst genom att barnen använder sig av en blandning av de tre första 

principerna och ibland antalsprincipen för sig själv. Pedagogens roll som initiativtagande är 

mindre i de fria aktiviteterna än i samlingen, men i de två aktiviteterna sker ofta ett samspel med 

en pedagog. Det är svårare att se abstraktionsprincipen i samlingen än i den fria aktiviteten, 

eftersom barnen räknar i grupp. Gäller samma sak för rutinsituationerna? 
 

Exempel på den fjärde principen i rutinsituationer 

L1 sitter och läser en bok tillsammans med en pedagog 

L1: titta vad många grisar 

P: hur många är det? 

L1: fyra  

P: ja, fyra stycken 

L1: ett, två, tre, fyra(pekar), ett, två, tre, fyra(räknar dem igen). Jag fyller fyra år efter julafton 

 

Abstraktionsprincipen; som är den fjärde; uttrycks i rutinsituationer men endast vid några 

tillfällen av de observationer som gjorts. Abstraktionsprincipen blir främst synlig vid användning 

av antalsprincipen, då barnen anger antalet med ett räkneord. I observationen räknar ett barn 

grisar, L1 vet att det bara är grisarna som ska räknas på sidan och inte de andra djuren.  

Pedagogen är oftast inblandad när barn uttrycker abstraktionsprincipen men de tar ungefär 

lika mycket initiativ när principen uttrycks.  

I samtliga aktiviteter uttrycks abstraktionsprincipen, men i mycket mindre omfattning i 

rutinsituationer där den endast blir synlig under några få observationer. Den visar sig främst när 

de två eller tre första principerna använts ihop eller när antalsprincipen använts för sig själv. 

Pedagogernas roll är stor vid användning av abstraktionsprincipen, i ett flertal av observationerna 

är de ofta närvarande. Initiativtagandet är blandat mellan barn och pedagoger i de fria 

aktiviteterna och i rutinsituationer medan i samlingen är det mer pedagogen som styr. 

Gelman och Gallistels princip 5 

Principen om den godtyckliga ordningen innebär att barnen har en förståelse för räkneordens 

betydelse och användande. Det är användandet av de tidigare nämnda fyra principerna 

tillsammans. Man vet att det blir samma antal hur man än räknar oberoende av hur föremålen 

ligger. I de observationer som gjorts i samling, fri aktivitet och i rutinsituationerna har principen 

om den godtyckliga ordningen inte blivit synlig i någon av dem. 
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Sammanfattning av resultat  

Utifrån de observationer som gjorts i samtliga pedagogiska aktiviteter har det framkommit att 

användningen av de tre första principerna är vanligast i förskolan. De har visat sig i 78% av de 

observationer som gjorts i samlingen, 79% av de fria aktiviteterna och 73% av rutinsituationerna. 

Ett-till-ett principen är den som blivit mest synlig under alla aktiviteter, där den oftast ses ihop 

med principen om den stabila ordningen och antalsprincipen. De är tätt följda av den stabila 

ordningen som har uttrycks under samlingen och fri aktivitet i stor utsträckning, medan den 

däremot uppstod vid endast en observation i rutinsituationer. I rutinsituationerna var det vanligt 

att barnen använde sig av antalsprincipen direkt istället för att räkna högt, vilket gjorde att princip 

två inte blev synligt i barnens beteende. Antalsprincipen användes vid flera tillfällen i fri aktivitet 

och i rutinsituationer men endast under några få tillfällen i samlingen, då det främst skedde 

genom upplevelser från pedagogen. Abstraktionsprincipen uttrycks i mindre utsträckning än de 

tre första men har ändå blivit tydlig i barns beteende. Den ses ofta tillsammans med de tre första 

principerna men är svårare att upptäcka när ett-till-ett principen används själv. Den fjärde 

principen har funnits med i 22% av observationerna i samlingar, 21% i de fria aktiviteterna samt 

27% i rutinsituationer. Den uppstår främst under de fria aktiviteterna då barnen räknar enskilt 

medan den är svårare att upptäcka i samlingar då räkning oftast sker i grupp. Principen om den 

godtyckliga ordningen har inte uttryckts på något sätt i förskolans pedagogiska aktiviteter, barnen 

har inte själva tagit initiativet till att använda den och har inte heller uppmuntras av pedagoger till 

användandet. Pedagogens roll har varit viktig i alla aktiviteter, i de fyra första principerna har 

pedagogerna varit närvarande vid barns räkning. Ibland genom att utmana barnen vidare efter 

deras eget initiativtagande till räkning, genom uppgifter och uppdrag eller genom att enbart lyssna 

på vad de säger. I samlingen har det varit vanligast att pedagogen tar initiativet då hon har en 

planering att genomföra med barnen. I de andra två aktiviteterna är det mer fritt vem som tar 

initiativet till räkning, barnen och pedagogerna har en mer likvärdig roll. 

Avsnitt 3  

I avsnittet kommer vi att sammanställa intervjuerna och redovisa den information vi fått ifrån 

samlingar, fria aktiviteter och rutinsituationer samt pedagogens roll.  

Sammanställning av intervjuer 

Alla tre informanter har arbetat på förskola mellan tre och ett halvt år till 15 år. De har olika 

utbildningar, då en är utbildad förskollärare medan de andra två även har utbildning för högre 

åldrar. Samtliga är anställda som förskollärare. Informanterna lyfter fram sitt sätt att se på 

matematik där den praktiska delen är i fokus. De ser på matematik som vardagserfarenheter och 

praktisk tillämpning, 



29 
 

 som till exempel att räkna barn i gruppen och spela spel. Detta uttrycker två av informanterna på 

följande sätt.  

Matematik för mig är att kunna använda de i praktiska områden (intervju på Blåbärets förskola, 

11/11-2010)  

När man räknar saker och antal, som att räkna barn eller dela ut frukt (intervju på Lingonets 

förskola, 18/11 -2010). 

Samtliga informanter betonar att matematik finns runt barnen hela tiden, både omedvetet och 

medvetet. De arbetar för att uppmuntra barns möten med matematik i samtliga pedagogiska 

aktiviteter, samlingar, fria aktiviteter och rutinsituationer.  

I samlingar visar sig det genom att barnen möter matematiken när de räknar barn och föremål, 

som vid fruktstunden och i olika matematiska lekar där de klassificerar, sorterar och jämför. 

Följande säger en informant om fruktstunden. ”Vi delar hela och halva klyftor eller fjärdedelar 

när vi äter frukt” (intervju från Blåbärets förskola, 11/11-2010).  

I de fria aktiviteterna spelar barn spel och räknar föremål som finns i deras omgivning. I barns 

rollekar kan informanterna se vardagsmatematik när barn leker, exempelvis restaurang eller affär. 

Här visas matematiken i form av att dela med sig, handla varor och duka bord. Där en av 

informanterna påpekar vikten av att barn använder matematiska principer. Följande säger en 

informant om den fria aktiviteten.  

Att kunna duka ett bord om fröken säger att de ska dukas och veta hur många de ska dukas till. 

Att leka olika rollekar där man måste använda sig av matematiska principer som när de går och 

handlar (intervju från Blåbärets förskola, 11/11-2010).   

I rutinsituationerna kan informanterna se barns användning av matematik, när de står i 

toalettkön, på/avklädnings situationer eller dukar bord. En av informanterna säger följande när 

hon får frågan om hur barn använder matematik i rutinsituationer. ”När de dukar, de måste räkna 

tallrikar, glas och bestick, så de räcker till alla. Och hur många barn som ska äta” (intervju från 

Lingonets förskola, 18/11-2010).  

De tre första principerna kan alla informanter se i verksamheten. De har ett flertal gånger sett 

ett-till-ett principen när barn till exempel bygger med lego, där de ska hitta bitar som passar ihop. 

Eller när barnen får uppgifter som till exempel att stå på en röd prick för att de har röda 

strumpor. I den andra principen har informanterna sett att de större barnen använder sig av att 

säga räkneorden i rätt ordning upp till sex. Barnen kan räkna längre men har då svårt att förstå 

antalets betydelse som när de ska hämta ett visst antal föremål över sex, då antalsprincipen 

kommer in. Den fjärde principen anser informanterna framkommer mer i praktiska sammanhang 

när barnen kan urskilja ett visst tal.  
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Till exempel när barn hämtar föremål eller som en informant berättar.  

Häromdagen satt en pojke och räknade apelsinklyftorna då tittade han på mig och sa vill du också 

ha? Då hade han räknat ut att om jag ville ha skulle det inte räcka till att han fick en till men om jag 

inte ville ha så kunde han få en till, så han förstod då att alla kunde få en till apelsinklyfta. Det var 

vid frukostbordet då han räknade personerna vid bordet och klyftorna (Intervju från Blåbärets 

förskola, 16/11-2010). 

Den femte principen är mer osynlig i förskolan och ingenting informanterna har tänkt över i så 

stor utsträckning. En av informanterna anser att det blir mer tydligt hos sexåringar. De tycker att 

det är svårt att uppmärksamma principen men att den blir tydligare i samlingar vid matematiska 

lekar. Det kan synas genom att barnen får i uppgift att räkna föremål som sedan läggs i en annan 

ordning. Pedagogen frågar igen hur många föremål det var och barnen räknar då föremålen igen.  

 

Samtliga informanter anser att de får in matematiken i verksamheten, men att det kunde vara 

mer. Två av informanterna betonar att de medvetet tar in matematik hela tiden i sitt arbete. Det 

görs bland annat genom att ropa upp barnen, räkna antal eller parar ihop vantar. De har 

numrerade västar på en av förskolorna för att göra barnen mer synliga ute. Syftet med västarna är 

att träna på siffror, räkneordens ordning och i vissa fall bara låta barnen få se siffran.  

Sammanfattning 

Resultaten som har framkommit i sammanställningen av intervjuerna tyder på att informanterna 

är medvetna om att matematiken sker hela tiden. De beskriver barns möten med matematik och 

hur de arbetar med matematik i verksamheten. Samtliga anser att matematiken bör få större 

utrymme i verksamheten men att tiden brister.  

Pedagogerna hävdar att de tre första principerna är synliga i verksamheten eftersom de ett 

flertal gånger kommer till uttryck. Även abstraktionsprincipen syns mer i praktiska moment där 

barnen själva tar initiativ till räkning. Principen om den godtyckliga ordningen har inte uttrycks i 

någon större utsträckning enligt informanterna. Principen är inget pedagogerna har tänkt över, de 

anser att det kommer i sexårsåldern.  
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Diskussion  

Efter att vi sammanfattat huvudresultaten och diskuterat undersökningens tillförlitlighet gör vi en 

teoretisk analys av Gelman och Gallistels fem principer. Vi avslutar med yrkesrelevansen för 

läraryrket och förslag till fortsatt forskning.  

Sammanfattning  

I undersökningen har det framkommit att de tre första principerna; ett-till-ett principen, 

principen om den stabila ordningen och antalsprincipen; är de vanligaste förekommande i 

förskolans verksamhet medan abstraktionsprincipen kommer till uttryck i mindre utsträckning. 

Den sista principen om den godtyckliga ordningen uttrycks inte i barnens beteende i någon större 

utsträckning, vilket även stämmer överens med informanternas svar i intervjuerna.  

Pedagogernas roll är enligt resultaten en viktig del av barns räkning eftersom de finns där 

genom att stimulera och uppmuntra barns räkning. Det är inte enbart under samlingar som barn 

räknar utan det sker hela tiden, där pedagogerna tar tillvara på barns egna upplevelser. 

Informanterna betonar vardagsmatematiken som en viktig del i barns matematikutveckling. 

Generalisering, validitet och reliabilitet 

I undersökningen finns det många aspekter att diskutera när det gäller generaliserbarheten, 

validiteten och reliabiliteten. Eftersom undersökningen genomfördes på två olika förskolor blir 

generaliserbarheten och validiteten inte så hög men styrks av de gemensamma resultaten, men vi 

kan inte vara säkra på att resultaten stämmer överens med alla förskolor i hela Sverige. Valet av 

de två förskolorna gjordes på grund av den tidsmarginal som var uppsatt för undersökningen 

samt undersökningens omfång. Pedagogerna blev informerade om undersökningen syfte vilket 

kan ha påverkat våra resultat. 

Reliabiliteten i undersökning har varit hög eftersom vi har använt oss av samma 

undersökningsmetoder för att samla in data. Samma mätinstrument har använts för att jämföra 

resultaten från de båda förskolorna (Esaiasson, 2007). 

Teoretisk analys 

I undersökningen har vi fått fram att barn räknar i många situationer i förskolan. Vi kan tydligt se 

hur barn använder de första tre principerna som handlar om barns räkningsprocess. Gelman och 

Gallistel (1986) skriver att barn använder alla principer i olika situationer som till exempel när de 

väljer att räkna själva. Vi anser att de tre principerna kan vara tydligast att se eftersom de är 

konkreta, speciellt den första principen som används vid flest tillfällen. Gelman och Gallistel 
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(1986) diskuterar hur barn använder sig av ett schema när de uttrycker de första tre principerna, 

där de använder principerna i ordning för att bilda sig en uppfattning av antal, vilket även har 

framkommit i denna undersökning. Ibland uttrycks enbart antalsprincipen, då det är svårt att se 

deras tankemönster för hur de kommer fram till antalet. Frågan blir då om barn använder de två 

första principerna när barnen räknar i huvudet eller om de har andra tekniker. Det är viktigt att 

tänka på att även om man inte kan se kopplingar mellan dessa finns det ändå ett tankesätt bakom 

som gör att de kommer fram till det rätta antalet. Det är viktigt för pedagoger att uppmärksamma 

och lyfta fram barnens tankesätt för att barnen ska växa i sitt matematiska tänkande. Vi håller 

med om det Solem och Reikerås (2008) menar att barn ökar sin kunskap inom matematik då barn 

växlar mellan handling och tanke vilket gör att de utvecklar sina matematiska kunskaper.  

Abstraktionsprincipen har blivit tydlig utifrån våra resultat när barn räknar, men att den inte 

framkommer i samma utsträckning som de tre första principerna. Det kan bero på att den blir 

svår att se när barn räknar i grupp eller i användning av ett-till-ett principen. I undersökningen 

har det framkommit att barn kan räkna föremål/element och även det abstrakta som till exempel 

tiden. Vi vet inte om barnen förstår vad tid är, men vi kan se i deras beteende att de kan uppfatta 

tid och kan räkna den.   

Den femte principen har blivit synlig under tre observationer på en av förskolorna, vilket även 

informanterna betonar då dessa tillfällen inte uppmärksammats. Gelman och Gallistel (1986) har i 

sin undersökning fått fram samma resultat som vi. Vilket kan tyda på att det är ovanligt att barn 

kan behärska principen i förskolan eller att det inte uppstår tillfällen eller utmaningar som leder 

till användandet. Det kanske hade varit lättare att se barns användning av principen om vi använt 

oss av barnintervju för att komma åt barns förståelse.  

Det har framkommit i undersökningen att pedagogernas roll är viktig eftersom de stöttar och 

utmanar barnens matematiska tänkande i alla de pedagogiska aktiviteterna i verksamheten. 

Speciellt är detta viktigt när det kommer till principen om den godtyckliga ordningen, för att barn 

ska få bättre kunskap för vad räkning innebär och lättare kunna gå vidare i sitt lärande. Barn tar 

gärna kontakt med vuxna när de räknar både genom egna och på pedagogens initiativ. Därför är 

det viktigt att pedagogen uppmärksammar barns räkning för att kunna fånga upp barnen efter 

deras egna intressen.  

Tittar man på de strävansmål utifrån den nya läroplanen så har vi sett hur barn möter 

matematik i förskolan. De räknar mängder och föremål i samtliga pedagogiska aktiviteter, både 

själva och med hjälp av en pedagog. Vi anser att räkning av mängder finns överallt i barns miljö 

och är därför en naturlig del av deras vardag. Barn använder sig även av matematik i förskolan för 

att undersöka och lösa problem vilket den nya läroplanen skriver (Utbildningsdepartementet, 

2010).  

I en av observationerna ritar en flicka av vad hon har byggt av lego där hon använder sig av 

ett-till-ett principen, då hon först tittar på en legobit och målar av den och gör så tills alla 

legobitar finns på teckningen. Det är viktigt att vi låter barnen möta matematiken i olika 
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sammanhang för att den ska bli meningsfull för dem, både de pedagogerna skapar och de barnen 

själva skapar. 

Yrkesrelevans 

Utifrån kommande yrkesroll som förskollärare är det viktigt att lyfta fram barns antalsuppfattning 

för att de ska få grundläggande kunskaper om matematik som de kan ta med sig i sin vardag. Det 

är viktigt att pedagogerna uppmärksammar och utmanar barns användning av matematik, för att 

ge dem en lekfull upplevelse och en bra syn på matematik. 

Förslag till fortsatt forskning 

I fortsatt forskning kan det vara av intresse att studera användningen av den femte principen, den 

godtyckliga ordningen. Den kommer inte till uttryck i någon större utsträckning i vår 

undersökning och det vore intressant att se om andra kommer fram till samma sak. Enligt 

Gelman och Gallistels forskning finns det svaga bevis på att barnen använder principen. Man kan 

jämföra om det finns någon skillnad mellan hur det fungerade för 25 år sedan och hur det 

fungerar idag när matematiken fått en central roll i förskolan. Skulle man titta på barns förståelse 

kanske man ser mer av principen men det är en annan forskningsfråga som är intressant att 

undersöka. 
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Bilagor   

Bilaga 1 Intervjuguide 

Tema 1: Allmänna frågor 

Hur länge har du arbetat på förskolan? 

Vad har du för utbildning? 

   Vad har du för roll på avdelningen? 

 

Tema 2: Matematik kunskaper 

Har du fått någon fortutbildning i matematik? 

Vad är matematik för dig? 

Vad har du för erfarenheter av att arbeta med matematik? 

 

Tema 3: Arbeta i förskola med matematik 

Hur tycker du att du får in matematik i verksamheten? 

Känner du dig nöjd med ditt arbetssätt i matematik eller vill du utveckla något? 

   Om vad? 

Hur arbetar du med läroplanen för att få in matematiken? 

 

Tema 4: Barns användning 

När anser du att barn lär sig matematik? 

   Kan du ge exempel på när barn använder matematik i den fria leken? 

   Kan du ge exempel på när barn använder matematik i samlingarna? 

   Kan du ge exempel på när barn använder matematik i rutinsituationerna? 

 

Tema 5: Barns användning av Gelman & Gellistels fem principer 

Hur kan du se att barn förstår att föremål kan räknas? 

   Kan du ge exempel? 

Kan du se att barn parar samman olika föremål? 

   Kan du ge exempel? 

Har du sätt att barnen har förståelse av att antalet blir de samma oavsett vilken ordning de 

räknar? 

   Kan du ge exempel? 

Har du sätt att barnen är medvetna om vilken ordning räkneorden kommer i? 

   Kan du ge exempel? 
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Kan du se att barnen har förstått antalsprincipen? (sist uppräknade talet anger antalet föremål)   

   Kan du ge exempel? 

 

Tema 6: Avslutande frågor 

Är det något du skulle vilja tillägga som du har tänkt på under intervjun? 
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Bilaga 2 Informationsbrev till avdelningen Blåklockan 

Hej! 

Jag heter Anne-frid Arvidsson och studerar till förskollärare på Uppsala universitet.  

Under denna termin, ht-10, kommer jag att skriva ett examensarbete om matematik i förskolan 

tillsammans med en annan student. Där vi kommer att titta på hur barn använder sig av 

matematik i samlingar, fria lekar och rutinsituationer. Denna undersökning kommer att 

genomföras på flera förskolor i Mellansverige och förespråkar total anonymitet. Hela studien och 

alla inblandade är anonyma. Studiens genomförande kommer att ske med observationer, genom 

att skriva löpande protokoll samt att föra loggbok.  

 

Jag undrar om ni ger ert godkännande till mig för att genomföra denna undersökning här på 

förskolan. Om ni har frågor kring studien eller vill veta mer om arbetet innan ni bestämmer er, 

kan ni prata med mig, jag svarar gärna på frågor kring min undersökning. När undersökningen är 

godkänd kommer den att finnas på avdelningen, för att ni ska kunna ta del av det arbete in har 

hjälp mig med. 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar Anne-frid Arvidsson 

 

Klipp av talongen och lämna den till Blåklockan snarast. Senast 1/10-10  

___________________________________________________________________________ 

 

Datum: _________________ 

 

Barnets namn:________________________________________________________________ 

 

Förälderns namn:_____________________________________________________________ 

                         

                     Jag godkänner att mitt barn medverkar i undersökningen 

 

 

                     Jag godkänner inte att mitt barn medverkar i undersökningen 
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Bilaga 3 Informationsbrev till avdelningen Lavendel 

Hej! 

Jag heter Louise Svedberg och studerar till förskolelärare på Uppsala universitet. Under terminen 

ska jag skriva mitt examensarbete tillsammans med en annan student. Examensarbetet kommer 

att handla om matematik i förskolan. Där vi kommer att titta på hur barn använder sig av 

matematik i samlingar, fria aktiviteter och i rutinsituationer. Studiens genomförande kommer att 

ske genom observationer av barnen.  Undersökning kommer att genomföras på flera förskolor i 

Mellansverige och förespråkar total anonymitet, studien och alla inblandade är helt anonyma. 

 

Jag undrar om ni godkänner att jag får genomföra denna undersökning på förskolan. Om ni har 

frågor kring studien eller inte längre vill att era barn ska delta i studien efter att ha tackat ja 

kan ni prata med mig när jag är här eller via telefon eller mail. Jag svarar gärna på frågor kring vår 

undersökning.  

 

Mailadress: XXXXXXXX 

Telefon: XXXXXXXX 

 

 

Du får använda observationerna av mitt barn till examensarbetet 

JA:   NEJ:                              

 

Barnets namn:_____________________________________________ 

 

 

Underskrift av vårdnadshavare 

 

 


