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I denna litteraturstudie var syftet att undersöka hur användning av fingrar kan skapa möjligheter och/ eller 
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Resultaten av insamlad data visade att användning av fingrar som hjälpmedel i matematiken kan innebära både 

begräsningar och möjligheter för elevernas matematiska utveckling i de tidiga skolåren. Resultaten visade också att 
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1. Inledning 

Kunskaper i matematik bidrar till att skapa ett utvecklat tankesätt vilket ger förutsättningar 

och möjligheter att delta i och fatta självständiga beslut i vardagslivet. Några av 

matematikundervisningens uppdrag är att få eleverna att utveckla kännedom om sin egen 

förmåga, väcka intresse för matematik samt ge dem möjlighet till att utveckla kunskaper inom 

olika metoder och hur dessa kan användas i olika sammanhang (Skolverket, 2011). Ett 

område som ges stort utrymme i matematikundervisningen i årskurs 1–3 handlar om 

beräkningsmetoder. I Lgr11 (Skolverket, 2011) beskrivs detta utifrån det centrala innehållet 

för matematik att eleverna ska utveckla centrala metoder för beräkningar, såsom 

huvudräkning, överslagsräkning, skriftliga metoder och användning av miniräknare 

(Skolverket, 2011).  

Enligt Skolverkets snabbfakta om bland annat grundskolan framgår det att endast ca 90 % av 

eleverna i årskurs 6 blev godkända i ämnet matematik under vårterminen 2016 (Skolverket, 

2016). Med snabb matematik kan vi räkna ut att det i genomsnitt är 3 elever per klass som inte 

uppnår målen för matematik i en klass på 30 elever. Enligt Skolverket (2016) var det ca 10 % 

av eleverna i årskurs 3 som inte uppnådde kravnivån för huvudräkning i de nationella proven i 

matematik under läsåret 15/16. Vår tolkning av detta resultat kan tyda på att eleverna saknar 

grundläggande strategier för huvudräkning och därför använder andra hjälpmedel, till 

exempel fingrarna.  

McIntosh (2008) menar att fingerräkning är ett känt problem vad gäller grundläggande 

addition och subtraktion. För att ”bota” detta menar han att eleverna behöver mer 

undervisning om huvudräkningsmetoder för att kunna räkna ut grundläggande tal snabbt och 

effektivt. McIntosh (2008) har en teori om varför elever kan multiplikation bättre än 

grundläggande addition och subtraktion. Författaren tror att det kan bero på att det är svårt att 

motivera eleverna till att memorera tal mellan 1-10, eftersom dessa ändå går snabbt att räkna 

ut på fingrarna eller genom huvudräkning. Om eleverna har befästa kunskaper och kan 

memorera dessa tal borde talen ta ungefär två-tre sekunder att räkna ut (McIntosh, 2008). I vår 

studie vill vi undersöka hur fingerräkning påverkar elevers utveckling i matematik. 

Under den verksamhetsförlagda utbildningen har vi uppmärksammat att det finns elever som 

tar sina fingrar till hjälp när de ska utföra additioner och subtraktioner. En del använder 



2 
 

fingrarna helt öppet, men det finns också elever som försöker dölja sina fingrar när de räknar. 

Eftersom många elever tycks använda sina fingrar när de räknar anser vi att det är av stor vikt 

att vi som blivande lärare har fördjupad kunskap om strategier som eleverna använder sig av, i 

detta fall hur fingrarna kan användas som hjälpmedel i matematik. Vi tror att kunskap om hur 

barn använder fingrarna underlättar för oss när vi i framtiden ska undervisa i grundläggande 

matematik.  
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2.  Syfte och frågeställningar 

Syftet med vårt konsumtionsarbete är att undersöka och fördjupa kunskap om vilken inverkan 

användning av fingrar kan ha för elevers utveckling i grundläggande aritmetik. Vi kommer att 

analysera och granska artiklar som redogör för forskning om fingrarna som hjälpmedel inom 

aritmetik. Vi har avgränsat oss till elever från förskoleklass till årskurs 6.  

Vi har utgått utifrån följande frågeställningar:  

- Hur använder elever fingrarna som hjälpmedel för matematiska beräkningar?  

- Hur kan användning av fingrar som hjälpmedel ge möjligheter för elevers matematiska 

utveckling? 

- Hur kan användning av fingrar begränsa elevers matematiska utveckling?  
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3.  Bakgrund  

I detta stycke beskriver vi användandet av fingrarna som hjälpmedel inom matematiken, 

historia samt presentera de centrala begrepp som återkommer under arbetets gång. De centrala 

begrepp som vi tar upp är taluppfattning, aritmetik, finger gnosis, fingerräkning samt 

chisanbop.  

3.1 Utveckling av taluppfattning  

I kursplanen för matematik i Lgr11 finns ett avsnitt som tar upp centralt innehåll i årskurs 1-3 

och som behandlar just taluppfattning och tals användning (Skolverket, 2011). Det handlar 

dels om att eleverna ska lära sig de fyra räknesättens egenskaper och dess 

användningsområden, dels egenskaper för naturliga tal samt positionssystemet (Skolverket, 

2011). 

Bergius och Emanuelsson (2008) menar att taluppfattning handlar om att få förståelse för 

relationer mellan tal och omvärld. Det handlar om att ha begreppslig kunskap, det vill säga 

förståelse för tals betydelse, för relationer mellan tal samt tals storlek (Björklund & 

Grevholm, 2014). Samma författare menar också att grunden till god taluppfattning läggs 

långt tidigare än i förskoleklassen. I förskolan läggs grunden till att talområdet senare får 

möjlighet att utvecklas. Enligt Löwing (2008) behöver läraren vara medveten om strukturen i 

tals uppbyggnad för ett eleverna ska få en god taluppfattning. Det krävs också att läraren har 

en genomtänkt och långsiktig planering för att eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en 

god taluppfattning (Löwing, 2008). Barnens taluppfattning utvecklas hela tiden, Bergius och 

Emanuelsson (2008) menar att utvecklingen gynnas om eleverna vid olika tillfällen får möta 

varierande strategier i undervisningen.   

3.2 Aritmetik  

Löwing (2008) definierar aritmetik som räkning med de hela talen. Grundläggande aritmetik 

handlar om tals egenskaper samt hur dessa fungerar. Ett av de första möten barn har med 

aritmetik är uppräkning med räkneramsan (McIntosh, 2008).  Den aritmetik som barn först 

stöter på i skolan är addition och subtraktion och sedan division och multiplikation (Löwing, 

2008).  

Löwing (2008) menar att det finns olika grundläggande addition- och subtraktionsstrategier. 

Inom addition beskriver Löwing (2008) strategierna räkna alla, räkna från första termen, 

räkna från största termen samt två mer avancerade strategier tidigare känd kunskap och 

metaforer. Vissa av dessa strategier kan kopplas till användning av fingrarna som hjälpmedel.  
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Räkna alla innebär att göra en uppräkning, det vill säga om eleven ska beräkna 2+5 håller hen 

upp 5 fingrar på ena handen och 2 fingrar på den andra och räknar därefter alla fingrar för att 

få reda på svaret (Löwing, 2008). Räkna från första termen är en annan additionsstrategi där 

eleven räknar vidare från den första termen, i fallet 2+5 räknar eleven då från 2 och uppåt i 5 

steg (Löwing, 2008). Räkna från största termen innebär att vända på talet så att den största 

termen står först. Till exempel istället för 2+5 räknar eleven 5+2 och räknar alltså med hjälp 

av fingrarna från talet fem. Av dessa tre strategier menar Löwing (2008) att räkna från största 

termen är den mest optimala. Sedan finns det ytterligare två strategier som är mer 

gynnsamma. Eleven kan använda tidigare känd kunskap vid beräkningar, om eleven vet att 

5+1=6 vet hen också att 5+2 är ett mer alltså 5+2=7. Kunskapen kan också vara automatiserad 

och ses som en metafor, eleven vet att 5+2=7 eftersom hen vet att hen har 7 armband, 5 

stycken som är gröna och 2 stycken som är blå (Löwing, 2008).  

Den grundläggande subtraktionsstrategi som Löwing (2008) beskriver  och som kan användas 

med hjälp av fingrarna är ta bort. Ta bort innebär att eleven räknar bakåt, vilket kan göras på 

två olika sätt. Antingen nedräkning till delen eller nedräkning till återstoden. Vid nedräkning 

till delen räknar eleven vid talet 10-4 från 10 och bakåt till 4 och svaret blir då 6 eftersom 

eleven har räknar 6 steg bakåt. Vid nedräkning till återstoden räknar eleven vid talet 13-2 från 

det största talet 13 bakåt 2 steg och får då 11 kvar, vilket är svaret (Löwing, 2008). Ytterligare 

en strategi att använda vid subtraktion med hjälp av fingrarna är komplettera (lägga till) som 

innebär att räkna från delen, det vill säga det minsta talet upp till det största talet. Till exempel 

vid 9–4 räknar eleven från 4 stegvis upp till 9, alltså 5 steg upp ger svaret 5 (Löwing, 2008).  

3.3 Från konkret till abstrakt nivå i undervisningen 

Att gå från konkret till abstrakt nivå i undervisningen är en betydelsefull del i matematik 

enligt Malmer (2002). Hon menar att det är viktigt att utgångspunkten för kunskapsprocessen 

finns i det konkreta och att det blir en meningsfull process. Malmer (2002) har presenterat en 

modell där hon beskriver de olika inlärningsnivåerna, där eleverna börjar sin matematiska 

inlärning vid steget tänka och tala, vilket sedan övergår till konkret handlande där eleverna får 

laborera med olika konkreta föremål. Löwing (2008) anser att det är en fördel att som lärare 

förklara för elever hur ett tal fungerar genom att konkretisera det. Detta kan göras genom 

konkret material, till exempel pengar eller klossar och det är en fördel om det har en 

förankring i elevernas vardag. Konkret material som till exempel människokroppen eller 

pengar kan underlätta och vara ett effektivt hjälpmedel vid elevernas matematiska utveckling. 

Nästa nivå är att synliggöra talen med hjälp av olika representationsformer såsom bilder och 
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diagram. Därefter lär sig eleverna att förstå och formulera tal och det är vid denna nivå som 

eleverna lär sig det abstrakta symbolspråket.   

3.4 Kroppen som hjälpmedel vid beräkningar – ett kulturellt och historiskt perspektiv 

Björklund (2012) menar att det finns många olika beräkningsstrategier där kroppen används 

på olika sätt. Detta är strategier som har utvecklats i olika kulturer över hela världen under en 

lång period (Bergius och Emanuelsson, 2008). 

Det visar sig också utifrån forskning att det finns olika sätt att använda händerna, fingrarna 

och kroppen vid beräkning i olika delar av världen. Bender och Beller (2012) visar på flera 

olika sätt hur människor kan räkna med hjälp av kroppen och fingrarna. I stora delar av 

Europa räknar människor bland annat från tummen till lillfingret. I Kina och USA räknar de 

från pekfingret till lillfingret och därefter tummen som nummer 5 och i Iran räknar de från 

lillfingret till tummen (Bender och Beller, 2012).  

3.5 Finger Gnosis  

Finger gnosis är inte en fingerräkningsstrategi utan en förutsättning för att kunna räkna på 

fingrarna.  Det innebär att kunna identifiera sina fingrar utan att se dem. Fingrarna blir en 

mental representation för beräkningar. Här handlar det alltså om att särskilja och använda sina 

fingrar vid räkningen utan att få någon visuell feedback. Enligt nationalencyklopedin (NE, 

u.å.) betyder ”gnosis” från grekiska insikt eller kännedom. Finger Gnosis förutsätter att 

människan kan koppla ihop sinnesintryck med minnen, i detta fall fingrarna (NE, u.å.).  

3.6 Olika sätt att använda fingrar  

Det finns olika typer av fingerräkningsstrategier som används till stöd för att göra beräkningar 

(Høines, 2000).  Samma författare menar även att fingrarna används som språk och kan 

användas till att kommunicera tal samt hjälpa eleverna att ha kontroll vid räkningen (Høines, 

2000). Fingrarna har vi alltid med oss och med hjälp av dem kan det minska förvirring vid 

beräkningar (Høines, 2000). Genom fingerräkningen kan barn i ett tidigt skede ange antal, till 

exempel visa med fingrarna hur gamla de är, 3 fingrar representerar i det fallet tre år. Löwing 

(2008) kallar detta parbildning, där ett finger står för ett antal. Hon menar dock att det är stor 

skillnad på att kunna visa upp 3 fingrar för att ange ett antal än att kunna räkna tre olika 

föremål (Löwing, 2008). I ett senare skede används fingerräkning till att hålla reda på var de 

befinner sig i räkneramsan (Høines, 2000).  
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3.6.1 Fingerräkning  

I denna konsumtionsuppsats har vi valt att benämna den fingerräkningsstrategi som bland 

annat används i stora delar av Europa som fingerräkning. Fingerräkning används vid addition 

och subtraktion och kan innebära att börja antingen från höger eller vänster hand men 

principen att räkna ett finger i taget är densamma. Eftersom det är vanligt att barn räknar ett 

steg i taget menar McIntosh (2008) att det är lätt att tappa bort sig vid denna typ av räkning 

och att svaret ofta därför blir en för lite eller en för mycket. Detta kan bero på att eleverna 

räknar med det tal de utgår ifrån eller tappar bort sig i räkningen. Det innebär till exempel att 

om eleven utgår från 5 vid 5+7 räknar hen med talet 5 vid beräkningen. Ett annat sätt att se på 

fingerräkning och fingerbaserad aritmetik är att det lägger grunden för senare numerisk och 

aritmetisk utveckling (Moeller, Martignon, Wessolowski, Engel, Nuerk 2011).   

3.6.2 Chisanbop  

Chisanbop är en fingerräkningsstrategi som utvecklades i Korea under 1940 talet. Chisanbop 

står för fingerräkning. Det är det koreanska ordet ”chi” som står för finger och ”sanbeop” står 

för femtio. Chisanbop är baserat på ett tiobassystem där fingrarna representerar olika 

talvärden. På den högra handen motsvarar varje finger talvärdet ett förutom tummen som har 

talvärdet fem. På den vänstra handen har varje finger talvärdet tio förutom tummen som har 

talvärdet femtio. Genom detta fingerräkningssystem kan alla tal mellan noll och nittionio 

representeras. För att räkna addition med hjälp av detta system trycks fingrarna som talen 

representerar ner i bordet. Om eleverna till exempel ska räkna ut 25 + 50 trycker de först ner 

två tiofingrar samt den högra tummen, ”5”. Sedan trycks den vänstra tummen ner för ”50”. 

Om eleverna behärskar denna strategi vet de att de nedtryckta fingrarna representerar talet 75. 

Vid subtraktion fungerar det ungefär på samma sätt. Vid talet 75 – 13 börjar eleven med att 

representera 75 med fingrarna nedtryckta i bordet för att sedan ta bort 13 (Calder Stegemann 

& Grünke, 2014).   
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4. Teoretiskt perspektiv  

Här presenterar vi Jean Piagets kognitiva utvecklingsteori som teoretiskt perspektiv för detta 

konsumtionsarbete.  

I de artiklar som använts till denna litteraturstudie återkommer ofta begreppet ”cognitve” i 

olika sammanhang. Detta innebär att den kognitiva utvecklingen är betydelsefull för den 

matematiska utvecklingen. Lärande ur ett kognitivt perspektiv innebär att det är viktigt med 

repetitioner samt att vara medveten om processen fram till målet (Woolfolk & Karlberg, 

2015). Jean Piaget har presenterat en kognitiv utvecklingsteori där han beskriver människans 

tankemässiga utveckling. Han delar in utvecklingen i fyra stadier som kan kopplas ihop med 

matematikutvecklingen (Woolfolk & Karlberg, 2015). Dessa stadier kallas senso-motoriska 

stadiet, preoperationella stadiet, konkreta operationernas stadium samt det formella 

operationernas stadium. I senso-motoriska stadiet tänker barnen genom sinnesintryck och 

motoriska färdigheter, de använder sin fantasi till att skapa mentala representationsformer. 

Det preoperationella stadiet berör åldrarna 2-6 år och de konkreta operationernas stadie berör 

åldrarna 7-12 år. Det är dessa åldrar som studien fokuserar på och det är därför viktigt att 

beskriva vad som sker med barnens utveckling under dessa perioder. I det preoperationella 

stadiet utvecklas barnens symboliska tänkande och förmågan att låta en sak representera något 

annat. I detta stadium har barnen svårt att förstå hur någon annan tänker och kan inte sätta sig 

in i någon annans situation (Woolfolk & Karlberg, 2015). I de konkreta operationernas stadie 

behöver barnen ibland använda sig av konkret material såsom fingrar och mynt när de gör 

beräkningar. De kan också utföra logiska tankeoperationer men dessa måste vara baserade på 

en konkret verklighet. De kan även sätta sig in i hur andra människor tänker (Woolfolk & 

Karlberg, 2015). I de formella operationernas stadie som infaller efter 12 års ålder är barnen 

inte längre beroende av konkret underlag för sitt tänkande (Woolfolk & Karlberg, 2015).  
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5. Metod  

Vi har använt oss av olika typer av metoder vid litteratursökningen. Här kommer dessa 

metoder att beskrivas. Därefter följer ett avsnitt där vi beskriver vilket typ av urval vi har 

begränsat oss till när vi har letat efter de vetenskapliga artiklar som använts i detta 

konsumtionsarbete. Artiklarna presenteras i en tabell (Tabell 3).  

5.1. Litteratursökning  

En systematisk litteraturstudie är en studie där vi fördjupar oss inom ett specifikt område. Det 

är viktigt att urvalet av artiklar sker noggrant och att artiklarna granskas kritiskt. (Eriksson 

Barajas, Forsberg & Wengström, 2013). Det är även viktigt att redovisa sina sökmetoder och 

urval (Eriksson Barajas et.al 2013).  

Till denna systematiska litteraturstudie har vi sökt litteratur både genom manuell sökning 

samt genom databaser. Databassökningen blev utgångspunkt för litteratursökningen. Det finns 

flera olika databaser och de som har använts till litteratursökningen är ERIC och UniSearch. 

ERIC är en databas som är inriktad på pedagogik och psykologi (Eriksson Barajas et.al 2013). 

UniSearch är en söktjänst från Linköpings bibliotek där vi bland annat kan söka efter artiklar 

och böcker i flera olika databaser samtidigt. I dessa databaser valde vi att enbart söka efter 

vetenskapliga artiklar, det vill säga ”peer reviewed ”. Den manuella sökningen, skedde genom 

att titta i utvalda artiklars referenslistor, även kallat kedjesökning. Genom kedjesökningen 

kunde vi i enlighet med Eriksson Barajas et.al (2013) upptäcka om det fanns ytterligare 

artiklar som passade området.  

Vid sökningen användes sökord som var relevanta för vår studie. Enligt Eriksson Barajas et.al 

(2013) är en bra strategi att utgå från orden i frågeställningen för att hitta relevanta sökord. 

Några av de ord vi använde oss av var exempelvis: finger counting, mathematics education, 

primary school, children samt finger calculation. Ju längre vi kom i vårt sökande av artiklar 

desto större blev behovet av att använda andra metoder vid sökningen för att hitta nya artiklar. 

Det vi då gjorde i enlighet med Eriksson Barajas et.al (2013) var att trunkera, det vill säga 

använda ”AND” och ”OR” för att specificera vår sökning. Vid användning av ordet ”AND” 

fick vi en smalare träfflista och vid ordet ”OR” fick vi ett bredare resultat.  

Nedan (tabell 1och 2) visas antal träffar på några av de sökord vi använde som ledde oss fram 

till relevanta artiklar. Avgränsningen i databasen var ”peer reviewed”, fulltext samt från 

tidigast år 2000.  
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Tabell 1. Sökning i databasen ERIC utifrån valda sökord (Fritextsökning) 

 Sökord Antal träffar  

1.  Finger Counting  20  

2.  Finger counting, children, mathematics education 9 

3.  Finger counting, primaryschool, mathematics 

education 

159 

  

Tabell 2. Sökning i databasen UniSearch utifrån valda sökord (Fritextsökning) 

 Sökord Antal träffar  

1.  Finger Counting  48,604 

2.  Finger counting, mathematics education 5,015 

3.  Primaryschool, children, finger counting, 

mathematics education 

3,363 

  

När vi sökte efter artiklar med sökordet finger counting kom vi snabbt ifrån kopplingen till 

matematik. Sökte vi på finger counting tillsammans med mathematics education kom istället 

artiklarna att handla om enbart matematikundervisning och inte fingerräkning. Detta gjorde 

att antalet artiklar som är relevanta för studien blev få även om antalet träffar var många.  

5.2 Urval  

Vid sökning av artiklar gjordes olika avgränsningar för att få fram det urval vi var ute efter. 

Avgränsningarna gjorde vi med hjälp av olika verktyg i databaserna. Till att börja med var det 

viktigaste vid sökningen att artiklarna skulle vara vetenskapligt granskade, alltså ”Peer 

reviewed”.  Detta för att det skulle bli lättare att plocka ut artiklar från resultaten av sökningen 

om vi visste att alla var vetenskapligt granskade.  

De kriterier för avgränsningar som sattes upp vid sökningen var att artiklarna inte skulle vara 

äldre än från år 2000, eftersom vi ville använda oss av relativt ny forskning. Ytterligare en 

avgränsning är åldern på eleverna/ barnen i undersökningarna. Avgränsningen ligger på elever 

i förskolan till och med årskurs 6. För att se om fingerräkning används och är gynnsam även 

de högre åldrarna valde vi att ta med högre årskurser än vad vi utbildar oss för. Mycket av 

forskningen visar på barns användande av fingrarna redan i tidig ålder. Annan forskning visar 

på vilka följder användandet av fingrar kan få. Följderna framkommer i senare åldrar och 

därför valdes avgränsningen till och med årskurs 6. Två undantag vi gör är att ta med två 
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artiklar i resultatet som går utanför urvalet. Kyle-Richard, Mowei, Jingmei, Darcy och 

Qyangqiang (2016) studerar vuxna och deras sätt att räkna på fingrarna. Vi valde att ha med 

den artikeln trots vår avgränsning då forskarna kommer fram till intressant fakta som är 

relevant för våra resultat. Neumans avhandling publicerades år 1989. Vi har tagit med hennes 

avhandling eftersom den har varit ett betydelsefullt bidrag inom svensk matematikdidaktisk 

forskning. Dessutom fann vi studien intressant och relevant för vårt valda område.  

När vi började arbeta med urvalet av artiklar låg fokus på rubrikerna. Lät rubriken relevant för 

området inkluderades artikeln. Om rubriken lät irrelevant exkluderades artikeln. Nästa steg 

blev att läsa abstract för de inkluderade artiklarna för att sedan göra ett urval där vi valde ut de 

artiklar som fortsatt verkade relevanta för studien. Här exkluderades 48 artiklar och 29 

stycken inkluderades. De relevanta artiklar som sedan blev kvar började nu läsas igenom från 

början till slut. De 10 artiklarna som vi slutligen bestämde oss för att använda presenteras i 

tabellen nedan. 

Tabell 3. Presentation av artiklarna från databassökning som används i resultatet, sorterat 

utifrån alfabetisk ordning av författarna.  

Författare Titel År Land Databas Sökord Metod 

Albayrak An Experimental 

Study on 

Preventing First 

Graders from 

Finger Counting 

in Basic 

Calculations 

2010 Turkiet ERIC ”Finger 

counting” OR 

(”finger 

calculation” 

AND 

mathematics) 

Tester 

Asakawa 

och 

Sugimura 

Developmental 

trajectory in the 

relationship 

between 

calculation skill 

and finger 

2014 Japan UniSearch Finger 

calculation, 

math 

Tester 

Calder 

Stegemann 

och Grünke 

Revisiting an Old 

Methodology for 

Teaching 

Counitng, 

Computation, and 

Place Value: The 

Effectivness of the 

2014 Kanada ERIC Finger 

counting, 

primaryschool, 

mathematics 

education 

Tester 
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Finger Calculation 

Method for At-

Risk Children 

Crollen och 

Noël 

The role of the 

fingers in the 

development of 

counting and 

aritmeatic skills. 

2015 Belgien UniSearch Finger 

counting, 

mathematics 

education 

Tester 

Dohmas Mind the gap 

between both 

hands: Evidence 

for internal finger- 

based number 

representations in 

children´s mental 

calculation 

2007 Tyskland UniSearch Finger 

calculation, 

mathematics 

Tester 

Guha Using 

Mathematics 

Strategies in Early 

Childhood 

Education as a 

Basis for 

Cultutally 

Responsive 

Teaching in India 

2006 Indien ERIC Finger 

counting, 

children, 

mathematics 

education 

Intervjuer 

Jordan et.al Development of 

number 

combination skill 

in the early school 

years: when do 

fingers help? 

2008 USA UniSearch Finger 

Calculation 

Tester 

Kyle-

Richard et.al 

Cross-cultural and 

Intra-cultural 

Differences in 

Finger-Counting 

Habits and 

Number 

Magnitude 

Processing 

2016 Kanada UniSearch Finger counting 

habits 

Tester och 

intervjuer  
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Embodied 

Numerosity in 

Canadian and 

Chinese 

University 

Students 

Long et.al  The cognitive 

foundations of 

early arithmetics 

skills: It is 

counting and 

number 

judgement, but 

not finger gnosis 

that count 

2016 England 

och 

Australien 

UniSearch Finger gnosis Tester 

 

Tabell. 4 Presentation av artikel från manuell sökning.  

Författare Titel År Land Metod 

Neuman Räknefärdighetens 

rötter 

1989 Sverige Tester och 

Intervjuer 

 

5.3 Metoddiskussion  

När vi började med detta konsumtionsarbete var vi nyfikna på att undersöka vad fingerräkning 

kunde få för konsekvenser om elever fastnade vid denna strategi. Dock insåg vi snart att den 

forskning som finns och bedrivs inom området främst handlar om hur fingrarna kan användas 

som hjälpmedel i matematikundervisningen. Denna insikt gjorde att vi fick ändra våra 

frågeställningar och till viss del även använda andra sökord.  

Under vår sökning av artiklar hade vi vissa svårigheter att hitta forskning som berörde 

frågeställningen då fingrarnas användning i matematikundervisning verkar vara ett relativt 

outforskat område. Däremot passade de flesta artiklar vi hittade in under våra krav på 

avgränsningar och forskningen inom ämnet verkar till största del fokusera på elever i de yngre 

årskurserna.  

En av de artiklar vi använde gällde äldre elever på universitet och deras användning av 

fingrar. Vi valde trots vår avgränsning till årskurs 6 att använda Kyle- Richard et.al (2016) i 
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resultat och diskussion. Vi valde att ha med den artikeln då den kom fram till intressanta 

resultat som i sin tur var relevant för våra frågeställningar. Att vi trots avgränsningarna valde 

att använda denna artikel i våra resultat skulle kunna ge en missvisande bild då den inte 

fokuserar på de åldrar vi har avsikt att undersöka. Dock anser vi att den istället stödjer 

resultatet som framkommer i de övriga artiklarna.  

Ytterligare en studie vi använde oss av som låg utanför avgränsningarna var Neuman (1989). 

Denna avhandling var från tidigare än år 2000 som var vår avgränsning. Vi valde att ha med 

denna studie i resultatet, dels då hon kom fram till unika resultat och dels för att vi fann 

hennes undersökning intressant för vår studie. 
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6. Resultat  

Under detta avsnitt presenterar vi de artiklar vi har valt ut till studien och dess resultat. Vi har 

valt att presentera artiklarna utifrån olika sätt att använda fingrarna som hjälpmedel i 

matematik, a) Finger gnosis, b) Chisanbop, c) Fingerräkning samt d) Fingertal.  Under de 

olika kategorierna som utgår från fingerräkningsstrategier behandlas begränsningar och 

möjligheter.  

6.1 Finger gnosis  

Finger gnosis innebär som tidigare nämnt att fingrarna blir en mental representation av antal. 

Det kan exempelvis handla om att använda fingrarna som enskilda objekt vid beräkningar 

(Asakawa och Sugimura, 2014).  

Long et.al (2016) har studerat drygt 200 barn från London och Brisbane i årskurserna 1 och 2. 

Studien avsåg att studera relationen mellan finger gnosis och barns svårigheter inom 

aritmetik. I ett av testen som genomfördes fick eleverna sätta sina händer i en låda som täckte 

deras händer. För att se om eleverna kan känna av och veta vilket finger som används utan att 

se det tryckte forskaren på ett av fingrarna som barnet sedan skulle visa, detta gjordes i ökade 

svårighetsnivåer. En av Long et.al (2016) slutsatser innebär att det inte förekommer några 

bevis på att det finns en relation mellan finger gnosis och aritmetiska färdigheter.   

Några andra forskare som också uppmärksammat finger gnosis är Asakawa och Sugimura 

(2014). De använder inte termen finger gnosis utan istället fingerfärdighet. Båda begreppen 

innebär kännedom om sina fingrar. Asakawa och Sugimura (2014) har under två år studerat 

barn i Japan. Syftet med studien var att undersöka förhållandet mellan fingerfärdighet och 

beräkningsfärdighet. Barnen var 4 år när testerna började och 6 år när studien avslutades, och 

de fick göra varje test med ett halvårs mellanrum. Forskarna undersökte relationen mellan 

addition och fingerfärdighet samt hur fingerfärdighet påverkar senare utveckling av 

beräkningsfärdigheter. Asakawa och Sugimuras (2014) slutsats blev att det finns en nära 

koppling mellan fingerfärdigheter och beräkningsfärdigheter. Det visar sig också att det finns 

ett konsekvent samband mellan dessa två i de tidigare åldrarna och att fingerfärdighet är en 

särskiljande faktor för beräkningsförmåga. Alltså menar Asakawa och Sugimura (204) att 

fingerfärdighet underlättar vid fingerräkning. Om vi kan se och använda fingrarna som 

enskilda och specifika objekt kan vi effektivt utföra beräkningar med hjälp av dem (Asakawa 

och Sugimura, 2014). 
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6.2 Chisanbop  

Calder Stegemann och Grünke (2014) studerade under ett års tid elever i årskurs 2 och 5. De 

hade som avsikt att undersöka effekten av den koreanska räknestrategin chisanbop. Forskarna 

valde att fokusera på vilken utveckling eleverna kan genomgå med chisanbop som hjälpmedel 

inom taluppfattning, beräkningsförmåga, problemlösningsförmåga samt attityden till 

matematik. Calder Stegemann och Grünke (2014) studerade olika elevgrupper där en grupp i 

varje årskurs låg inom riskzonen för matematiksvårigheter.  Resultatet av testerna visade att 

eleverna i årskurs 2 utvecklades och fick bättre resultat i alla de delar som studien avsåg att 

undersöka. Däremot visade resultaten i årskurs 5 ingen skillnad i resultat förutom för eleverna 

i riskzonen, som presterade betydligt bättre. Det visade heller ingen skillnad i attityden hos 

femteklassarna. Calder Stegemann och Grünke (2014) kunde därmed dra slutsatsen att 

chisanbop är en strategi som främst är gynnsam för elever i förskolan och lågstadiet och ger 

stor hjälp för elever i riskzonen. Chisanbop ger däremot inte hjälp till eleverna i årskurs 5 som 

inte visade några ökade resultat. En förklaring till detta, som forskarna ger, är att 

fingerräkningsstrategier kan ses som pinsamma i de högre åldrarna och i årskurs 5 har 

eleverna lärt sig fler användbara strategier.  

6.3 Fingerräkning  

Guha (2006) har intervjuat lärare som använder fingerräkning som strategi i sin undervisning 

för att ta reda på vilken effekt det får på elevernas lärande. Studien är gjord med tio olika 

lärare i Indien som undervisar i matematik för barn i åldrarna tre till sju år. I Indien har många 

skolor inte tillgång till skolanpassat konkret material vilket ger fingrarna en viktig roll då de 

alltid finns tillgängliga. Där används bland annat en fingerräkningsstrategi som innebär att 

linjerna i varje finger räknas, ”count the lines in the finger”. Resultatet visade att 9 av 10 

lärare undervisade om strategin ovan. Guha (2006) kunde konstatera att fingerräkning är till 

hjälp vid inlärning av addition och subtraktion, vilket framgick i intervjuerna med lärarna. 

Eleverna använder fingrarna vid addition och subtraktion eftersom det ger en grundläggande 

kunskap (Guha, 2006). Utifrån intervjuerna med lärarna kom Guha (2006) fram till att 

fingerräkning är möjligt att kombinera med andra strategier vilket gör att det blir en lätt och 

snabb räkning. Däremot kan det innebära problem för elever när de befinner sig i högre 

årskurser vid svårare matematik. Guha (2006) poängterar också vikten av att använda 

kulturella föremål att räkna med, exempelvis snäckskal för att göra processen mer 

betydelsefull. Guhas slutsats (2006) är att det är bra att lärarna undervisar om strategier 

eftersom det är viktigt att eleverna gör rätt för att lyckas.  
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En studie vars syfte var att undersöka hur matematiska resultat påverkas om eleverna 

förhindras att använda fingrarna är Crollen och Noël (2015). De genomförde två olika 

experiment. Vid det första experimentet skulle barn i fem årsåldern lösa två olika uppgifter 

utifrån tre olika förutsättningar. De olika förutsättningarna var, a) utan begräsningar b) 

klämma en boll i varje hand och till sist c) klämma en boll med varje fot. I det andra 

experimentet skulle barn i första och fjärdeklass ha sin hand i en box och sedan skulle 

forskaren klämma på fingrarna på olika sätt och genom olika rytmer. Därefter skulle eleverna 

ta ut handen och berätta vilka fingrar forskaren klämt på. Crollen och Noël (2015) kom fram 

till att eleverna använder fingrarna oftare när uppgifterna var mer krävande samt att när 

eleverna klämde på bollarna med händerna påverkades resultaten negativt då de hindrades att 

använda fingerräkning. Däremot visade det sig att när eleverna klämde med fötterna på 

bollarna påverkades inte resultaten. De kunde dra slutsatsen utifrån experiment 2 hos 

fjärdeklassarna att fingerräkning användes som en reservstrategi när de inte har automatiserat 

vissa operationer eller med hjälp av huvudräkning. Utifrån resultaten drar Crollen och Noël 

(2015) slutsatsen att fingerräkning hjälper barn att avlasta arbetsminnet, vilket underlättar 

inlärningen av aritmetik.  

Ytterligare några forskare som har studerat fingerräkning är Jordan, Ramineni, Locuniak och 

Kaplan (2008). Deras syfte var att undersöka när barn drar fördel av att använda fingrarna 

samt när fingrarna blir ett hinder för den matematiska utvecklingen. De genomförde en studie 

i norra USA med drygt 200 barn med början av förskolan fram till slutet av årskurs 2. All 

matematikundervisning var upplagd på samma sätt i alla klasser under hela perioden och 

barnen fick genomföra totalt 11 test. Eleverna fick under testerna frågor som de muntligt 

skulle svara på, frågorna kunde exempelvis vara: ”hur mycket blir … och …? och hur mycket 

blir det om du tar bort … från …?”. Reglerna var enkla och eleverna fick använda vilka 

strategier de ville för att lösa talen men de var tvungna att ha händerna fullt synliga för 

intervjuaren. Varje fråga bedömdes som rätt eller fel och de bedömde även tidsåtgången. 

Resultatet visade att det var vanligare att barnen använde fingrarna för att göra beräkningar i 

både addition och subtraktion i förskoleklass än i årskurs 1. Forskarna kunde även se att i 

årskurs 2 hade användningen av fingrarna minskat och kunde därför konstatera att i de flesta 

fall ”försvinner” användningen av fingrar över tid. De kunde även se att vid användning av 

fingrarna var felen vanligare vid större tal. Sammanfattningsvis menar Jordan et.al.(2008) att 

elever i förskolan bör uppmuntras till att använda fingrarna i matematik, men att lärare ska 
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vara medvetna om att det finns elever som kanske räknar bättre i huvudet än med hjälp av sina 

fingrar.  

Albayrak (2010) har under två terminer genomfört en undersökning med 7-åringar i Turkiet. 

Hans syfte var att undersöka om fingerräkning är en vana som går att bryta samt om 

fingerräkning är gynnsamt för matematikutvecklingen eller inte. Han genomförde studien med 

hjälp av två lärare som hade varsin klass i årskurs 1. Ena klassen var kontrollgrupp och bedrev 

sin undervisning som vanligt medan den andra klassen var experimentgrupp där läraren fick 

utgå från metoder som syftade till att förhindra användandet av fingerräkning. Albayrak 

(2010) kom fram till att fingerräkning är en vana som kan brytas. Resultatet visade att 

användandet av fingerräkning minskade kraftigt efter de framtagna undervisningsprogrammet 

i experimentgruppen. Hans slutsats utifrån observationerna är att elever som inte använder 

fingerräkning har lättare att utveckla sin aritmetiska räkneförmåga, det vill säga det abstrakta 

tänkandet och problemlösningsförmåga (Albayrak, 2010). Detta beror på att eleverna får lära 

sig andra strategier som är mer användbara än fingerräkning (Albayrak, 2010).  

I Tyskland studerade Dohmahs (2007) ungefär 130 barn för att se hur de använder fingrar som 

hjälpmedel vid huvudräkning. Deltagarna fick göra ett test vid fyra tillfällen, det första i slutet 

av årskurs 1 och det sista i mitten av årskurs 3. Testen prövade eleverna på enkla addition- 

och subtraktionsproblem samt komplexa addition- och subtraktionsproblem. Dohmahs (2007) 

kom fram till att alla elever gjorde åtminstone ett split-five fel, vilket innebär att eleverna ger 

ett svar som är för litet eller för stort. Till exempel vid talet 4+3 räknar eleverna från fyra över 

på andra handen och får ett svar som är felaktigt. Detta menar han beror på att eleverna gör fel 

vid övergången mellan händerna då en hand inte räcker till och eleven måste ”hoppa” till 

nästa hand. Han kom även fram till att split-five fel till en början sker när eleven räknar ett 

finger i taget. Utifrån resultaten drar Dohmahs (2007) slutsatsen att det finns ett samband 

mellan fingertal-representationer och detta samband verkar vara både funktionellt och en 

koppling mellan motorik och hjärna. Dohmahs (2007) menar alltså att användning av fingrar 

är gynnsamt men att övergången mellan händerna kan leda till fel svar.  

En studie som skiljer sig från de andra i det här konsumtionsarbetet är Kyle-Richard et.al 

(2016) som genomförde sin forskning på vuxna studenter från Kanada och Kina. Syftet var att 

undersöka och analysera om det är någon skillnad i resultat och effektivitet om studenterna 

använder olika strategier vid beräkningar med fingrar. Ett test som studenterna fick 

genomföra var att jämföra två summor av två olika beräkningar där den ena gruppen skulle 

välja vilket tal som var störst och den andra gruppen vilket tal som var minst och sedan 
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tvärtom. Uppgifterna kunde exempelvis vara vilken summa som resulterade i det största talet 

vid beräkningarna 2+11 och 15+7. Studenterna som medverkade var både höger- och 

vänsterhänta. Det visades vid testerna att övervägande studenter tog längre tid på sig att räkna 

ut vilket tal som var störst vid svåra beräkningar. Kyle-Richard et.al (2016) kom fram till i 

resultatet att de olika kulturella strategierna hade stor betydelse för beräkningarna. Den största 

skillnaden upptäcktes mellan studenterna från Kanada som räknade på två händer och de 

kinesiska studenterna som räknade på en hand. De kinesiska studenterna hade både färre fel 

och var snabbare än studenterna från Kanada. Forskarnas slutsatser utifrån resultatet är bland 

annat att de studenter som enbart använde en hand fick bättre resultat, detta kan bero på den 

mentala tallinjen (ett matematiskt verktyg som ses mentalt) samt uppfattningen av 5-bas 

systemet.  

6.3.1 Fingertal  

En svensk forskare Dagmar Neuman (1989) har undersökt barns utveckling av grundläggande 

matematik med fokus på lågstadieelever i sju års ålder. Bland annat skrev hon om hur 

fingrarna kan användas som fingertal. Neuman (1989) anser att fingertal kan ses som en 

miniräknare, hon menar att med hjälp av fingrarna kan elever på ett logiskt sätt göra 

beräkningar. Strategin som Neuman (1989) beskrev i sin forskning utgår från att fem är ett tal 

som inte går att dela på och representeras på vänster handen, medan höger handen används för 

att addera och subtrahera talen. När denna strategi används har varje finger ett namn som 

motsvarar ett tal, exempelvis en hand och tre fingrar har fingertalet 8 (Neuman, 1989). I sin 

forskning intervjuade hon barn när de gjorde uppgifter för att se hur de gick tillväga i sina 

beräkningar. Neuman (1989) kom fram till att de barn som i början av matematikutvecklingen 

använder fingertal vid beräkningar har lättare att lösa uppgifter än de barn som bara använder 

sig av huvudräkning. Om elever använder sig av strategin fingertal utvecklas talbegreppet 

tack vare att eleverna både räknar och ser talet. Detta gör att talen blir abstrakta istället för 

endast konkreta (Neuman, 1989). Neuman (1989) menar också att till en början kräver 

fingertal att barnen räknar varje finger för sig innan de automatiserar och vet att tillexempel 5 

och 2 representerar talet 7. Så småningom går eleverna från att se talen konkret till att se det i 

sina tankar. Hon kom även fram till att det är bättre att använda sig av fingrarna istället för 

konkret material, då eleverna kan gestalta och ”känna” talen med hjälp av fingrarna (Neuman, 

1989). När Neuman (1989) själv funderade över sitt resultat väcktes funderingar kring varför 

lärare motarbetar användning av fingrar eftersom resultaten visar att det är positivt för elevers 

matematiska utveckling.  
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6.4 Sammanfattning av resultat  

Här visas en sammanställning av resultatet i tabellform (tabell 4.) Tabellen utgår ifrån arbetets 

frågeställningar där vi valt att kategorisera spalterna som möjligheter och begränsningar med 

utgångspunkt i de olika hjälpmedlen.   

Tabell 4. Sammanfattning av resultatet.  

Hjälpmedel Skapar möjligheter för att:  Begränsar därför att:  

Finger gnosis 

(Fingrarna ses som 

en mental 

representation) 

o Det är en förutsättning för att kunna 

räkna på fingrarna  

o Det är en särskiljande faktor för 

beräkningsförmåga 

o Elever kan känna igen fingrarna utan 

att se dem 

o Det inte finns ett samband mellan 

finger gnosis och aritmetik  

Chisanbop 

(En 

fingerräkningsstrategi 

baserat på 

tiobassystem) 

 

o Chisanbop är gynnsam för elever i 

förskola och lågstadiet samt elever i 

riskzonen 

o Strategin inte gynnsam för elever i 

senare skolår  

o Strategin kan ses som pinsam för 

äldre elever  

Fingerräkning 

(En strategi där varje 

finger används och 

representerar ett 

antal)  

o Det är en vana som kan brytas 

o Det är till hjälp vid inlärning av 

addition och subtraktion 

o Det är en fördel att kunna använda 

kroppen till beräkningar 

o Fingrarna avlastar arbetsminnet och 

är till fördel för utvecklingen av 

aritmetisk förmåga 

o Att räkna på en hand kan innebära 

snabbare och mer korrekt räkning 

o Det utvecklar talbegreppet  

o Det är lättare för elever att använda 

fingrarna till en början än att räkna 

talen i huvudet 

o Talen blir abstrakta  

o Undervisning om fingerräkning kan 

gynna eleverna  

 

 

o Det är en fas elever måste komma 

ifrån 

o Elever kan få ett svar som är 1–5 

för lite eller för mycket 

o Övergången mellan händerna kan 

innebära problem  

o Elever som inte använder fingrarna 

har lättare att utveckla aritmetisk 

räkneförmåga 

o Strategin inte är gynnsam i äldre 

åldrar  

o Läraren bör vara medveten om att 

vissa elever räknar bättre i huvudet 

än på fingrarna 
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7. Diskussion  

Under följande avsnitt kommer vi diskutera artiklarna utifrån dess resultat och utifrån våra 

frågeställningar samt bakgrund. Artiklarna kommer att jämföras med varandra och vi kommer 

belysa likheter och skillnader mellan resultaten och slutsatserna. Vi har valt att kategorisera 

diskussionen under olika rubriker utifrån våra frågeställningar där möjligheter och 

begränsningar med användning av fingrar står i fokus. Vi kommer även att avsluta med en 

kort sammanställning av resultatet och diskussionen utifrån våra frågeställningar.  

7.1 Användning av fingrar ger möjligheter i yngre åldrar  

Calder Stegemann och Grünke (2014) menar att fingerräkning är som mest gynnsam för 

elever i förskolan samt lågstadiet men även för elever i riskzonen. Calder Stegemann och 

Grünke (2014) menar också att i de högre årskurserna används inte fingerräkning i samma 

utsträckning, något som kan bero på att eleverna har lärt sig fler användbara strategier. 

Crollen och Noël (2015) menar att i högre årskurser används fingerräkning som en 

reservstrategi vilket innebär att det inte är en strategi som eleverna använder som 

förstahandsval. Dessa resultat tyder på att användandet av fingrar är en strategi som elever 

kommer ifrån när de får kännedom om andra användbara strategier i matematik.  

Calderman Stegemann och Grünke (2014) och Crollen och Noël (2015) är överens om att 

användning av fingrar är en fördel när barn i förskolan och lågstadiet ska lära sig matematik. 

Crollen och Noël (2015) kom fram till att när barn i femårsåldern inte hade möjlighet att 

använda sina fingrar vid beräkningen blev resultatet sämre. Calder Stegemann och Grünke 

(2014) studerade effekten av chisanbop och kom fram till att eleverna i årskurs 2 fick bättre 

motivation till matematik och även bättre resultat vid användning av chisanbop. De kunde dra 

slutsatsen att chisanbop är som mest gynnsam för elever i förskolan och lågstadiet men detta 

gäller inte för elever i årskurs 5 där varken resultaten eller motivationen blev bättre. Även 

Guha (2006) kom fram till att vid inlärning av grundläggande matematik som addition och 

subtraktion är fingrarna till hjälp. Hon menar dock att det kan innebära svårigheter vid svårare 

matematik. Jordan et.al (2008) stödjer också att fingrarna är till hjälp för barn i de yngre 

åldrarna. De kom fram till att fingrarna användes som mest i förskoleklass och årskurs 1. 

Däremot i årskurs 2 börjar användningen av fingrarna att minska.  

Sammanfattningsvis menar forskarna i dessa fyra studier att användning av fingrar som 

hjälpmedel i matematik är till fördel för yngre elever. Dock menar de att det är en strategi 

elever behöver byta ut för att utvecklas och för att kunna göra beräkningar av mer avancerade 
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tal. Piagets kognitiva utvecklingsteori ger stöd för detta resonemang (Woolfolk & Karlberg, 

2015). Piaget menar att elever i en ålder mellan 7–12 år ofta behöver använda sig av konkret 

material vid beräkningar. I åldrar högre än 12 år kan de utföra olika uppgifter med hjälp av 

andra strategier. Utifrån Piagets stadieteori drar vi en slutsats, varför barnen inte slutar 

använda fingrarna tidigare kan bero på att det är först i det formella operationernas stadium 

som barnen kan resonera om olika strategier och lösningar (Woolfolk & Karlberg, 2015).  

7.2 Användning av fingrar medför begränsningar  

Även Dohmahs (2007) är i viss mån positiv till fingrarnas användning inom matematik. Han 

menar att det är positivt eftersom det visar sig finnas en funktionell koppling mellan 

fingerrepresentationer och talrepresentationer. Det framkommer även att det kan innebära 

problem vid denna typ av räkning. Han menar att när talen blir för stora och när eleven måste 

byta till nästa hand kan det bli 1-5 för stort eller för litet. Detta problem är även något 

McIntosh (2008) belyser. Han menar att ett vanligt problem med fingerräkning är att elever 

får ett för litet eller ett för stort tal precis som Dohmahs (2007) menar med split-five fel. Även 

Jordan et.al (2008) menar att vid beräkningar av högre och svårare tal är det vanligare att 

eleverna får fel svar vid användning av fingrarna. Ett annat intressant resultat är Kyle-Richard 

et.al (2016) som kommer fram till att de studenter som räknar på en hand både får färre fel 

och räknar snabbare än de studenter som räknar med båda händerna. Det är alltså effektivare 

utan ”hoppet” mellan händerna. Samtidigt menar Guha (2006) att lärare bör undervisa om 

fingrarna som hjälpmedel i matematiken.  

En slutsats som vi drar av dessa resultat är att om lärare undervisar om fingerstrategier för 

sina elever kan de även belysa vanligt förekommande problem och fel som kan göras vid 

dessa strategier. Om eleverna är medvetna om problemen skulle det i så fall kunna förhindra 

antalet split-five fel och istället bli en användbar strategi för elever i de yngre åldrarna.  

7.3 Undervisning om användning av fingrar  

Guha (2006) menar att det är viktigt att lärare undervisar om fingerräkningsstrategier. Om 

elever inte får reda på vilka fel de kan göra inom strategin kan de heller inte lära sig att 

undvika dessa fel (Guha, 2006). Neuman (1989) diskuterar i sin avhandling om varför lärare 

och även hon själv har en motvilja till att elever ska använda fingrarna. Neuman (1989) 

kommer fram till att det är effektivare att använda fingrarna istället för konkret material 

såsom mynt då man alltid har fingrarna med sig. Med detta resultat i tanken bör lärare inte ha 

en oro över att eleverna använder fingrarna.  
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En slutsats kring detta är att istället för att arbeta emot fingerräkning kan det vara en fördel att 

undervisa om strategin istället. Genom att undervisa om fingerräkningsstrategier skulle enligt 

vår uppfattning och utifrån resultatet kunna förhindra elever från bland annat split-five fel och 

förhindra att ”hoppet” mellan händerna blir ett problem. Om lärare undervisar om 

fingerräkningsstrategier skulle elever även kunna komma ifrån att det är en pinsam strategi 

som Calder Stegemann och Grünke (2014) menar. Vi anser att de skulle komma ifrån att det 

är en pinsam strategi då undervisningen kan bidra till att eleverna accepterar 

fingerräkningsstrategier som vilken strategi som helst. Vi upplever att andra strategier som 

lärare undervisar om, som till exempel uppställning inte anses som pinsam vilket stödjer att 

fingerräkningsstrategier i sådana fall inte heller blir ett pinsamt hjälpmedel.  

7.4 Från konkret till abstrakt  

De resultat vi har hittat och använt oss av inom området har olika uppfattningar om hur lärare 

i undervisningen bör använda konkret material. Guha (2006) menar att fingerräkning blir mer 

inflytelserik vid användning av konkret material. Piaget (Woolfolk & Karlberg, 2015) menar 

att barn vid det konkreta operationernas stadium behöver använda sig av konkret material när 

de räknar ut olika uppgifter. I de formella operationernas stadium behöver barnen inte längre 

använda sig av konkret material vid beräkningar (Woolfolk & Karlberg, 2015). Neuman 

(1989) menar att med hjälp av fingrarna vid beräkningar kan elever både ”känna” och se 

talen. Hon menar därför att det är en fördel att utnyttja fingrarna istället för konkret material 

(Neuman, 1989). Asakawa och Sugimura (2014) menar att eleverna kan göra beräkningar om 

de kan använda fingrarna som enskilda objekt. Detta skulle kunna ses som att elever ”känner” 

sina fingrar och ger därför ett bra stöd då man använder flera sinnen som gör beräkningen 

effektiv.  

Att ”känna” fingrarna kan kopplas till finger gnosis som Long et.al (2016) och Asakawa och 

Sugimura (2014) har forskat om. Asakawa och Sugimura använder inte termen finger gnosis 

utan benämner det istället som fingerfärdighet, vilket kan ses som liknande term i 

sammanhanget. Long et. al (2016) kom i sina resultat fram till att det inte finns några 

samband mellan finger gnosis och aritmetiska färdigheter. Däremot visar Asakawa och 

Sugimuras (2014) resultat på en nära relation mellan fingerfärdighet och 

beräkningsfärdigheter och att fingerfärdighet är en grundläggande förmåga för 

beräkningsfärdighet. Att dessa två studier kommer fram till olika resultat tror vi kan bero på 

att de har studerat barn i olika åldrar. Long et.al (2016) studerade barn i årskurs 1 och 2 

medan Asakawa och Sugimura (2014) studerade barn i åldrarna 4–6 år. Long et.al (2016) har i 
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sin bakgrund beskrivit andra studier som menar att det finns ett samband mellan finger gnosis 

och aritmetik. Att Long et.al (2016) inte kom fram till detta samband kan bero på att de i sin 

studie studerade barn i högre åldrar än vad som studerats tidigare. Detta tyder på att 

fingergnosis och fingerfärdighet är viktigare för barn i förskolan än för barn i högre årskurser.  

Sammanfattningsvis kan vi dra följande slutsatser av ovanstående resultat: att använda 

fingrarna som konkretisering är effektivt eftersom eleverna kan se och ”känna” sina fingrar. 

Detta blir en fördel för eleverna när de ska gå från konkret material till abstrakt tänkande. 

Malmer (2002) menar att det blir en meningsfull process om elever till en början använder 

konkret material, i detta fall fingrarna för att sedan övergå till abstrakt tänkande. De steg 

elever går igenom på vägen ger en grund och utvecklar det abstrakta tänkandet. Eftersom 

Long et.al (2016) inte kommer fram till någon koppling mellan finger gnosis och aritmetik i 

årskurs 1 och 2 kan vi anta att vägen mot det abstrakta tänkandet redan har börjat och elever 

använder sig av andra representationsformer och strategier.  Dock bör vi som blivande lärare 

vara medvetna om att det kan gå olika fort för olika elever. Även att vissa elever kan räkna 

bättre i huvudet än med hjälp av konkret material som Jordan et.al (2008) kom fram till i sina 

resultat.  

7.5 Ytterligare strategier ger elever möjligheter till att utveckla kunskaper i matematik 

Resultaten i övervägande artiklar vi har läst visar ett resultat som tyder på att elever behöver 

få kännedom om nya strategier för att utvecklas. Albayrak (2010) visar på en minskning av 

användning av fingrar när lärare undervisar om ytterligare strategier. Han kom även fram till 

att fingerräkning kan förhindras samt brytas. Han är inte positivt inställd till fingerräkning 

utan menar att elever som använder fingerräkning har svårare att utveckla aritmetiskt 

tänkande och problemlösningsförmågor (Albayrak, 2010).   

Även de studier som menar att fingerräkning är positivt för elevers utveckling i matematik 

menar ofta på att elever behöver få kännedom om nya strategier för att komma vidare. Calder 

Stegemann och Grünke (2014) menar att elever i årskurs 5 inte använder fingrarna eftersom 

de har lärt sig andra strategier. Forskarna menar att elever som går i årskurs 5 kan se 

Chisanbop som en pinsam strategi och väljer därför bort den. Av erfarenhet från 

verksamhetsförlagd utbildning har vi i olika klasser i årskurs 1-3 sett hur elever använder 

fingrarna både synligt och hur dem försöker gömma fingrarna. I årskurs 1 använder eleverna i 

de flesta fall fingrarna utan att reflektera över det. Däremot redan i årskurs 3 har vi observerat 

hur eleverna undviker att använda strategin men vid behov försöker de dölja fingrarna under 
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till exempel bordet. Crollen och Noël (2015) menar att elever i årskurs 4 använder 

fingerräkning som en reservstrategi när talen blir för svåra. Guha (2006) kom i sin studie fram 

till att fingerräkning är en strategi som går att kombinera med andra strategier vilket ger en 

bra grund för fortsatt lärande. Löwing (2008) menar att det finns två strategier utöver de 

grundläggande additionsstrategierna som är mer gynnsamma. Dessa strategier utvecklas i 

senare åldrar och gör att eleverna kan ta ytterligare steg i sin matematiska utveckling. Vi anser 

att det kan vara bra för eleverna att stegvis utveckla sina strategier från att ta hjälp av 

fingrarna som verktyg till automatiserad kunskap.  

Jordan et. al (2008) menar att i de flesta fall försvinner elevernas användning av fingrar över 

tid. Detta tror vi beror på att eleverna lär sig nya strategier som de kan använda sig av istället 

för fingrarna. Att Jordan et.al (2008) menar att i de flesta fall försvinner användningen av 

fingrar och det är något som väcker funderingar. Varför dem uttrycker sig så tror vi kan bero 

på att alla elever är olika och att det inte finns några garantier på att användningen av fingrar 

försvinner efter en viss ålder.  

Utifrån resultaten i ovanstående studier tror vi att fingerräkning är en bra grund som ger en 

trygghet hos eleverna som de kan falla tillbaka till vid svåra tal. Vi tror att eleverna kan 

kombinera fingerräkning med andra strategier och när eleverna räknar svårare tal kan 

fingrarna användas som stöd för att ”hålla koll” på vart dem befinner sig i räkningen.  

7.6 Avslutning  

Våra frågeställningar i detta konsumtionsarbete var:  

o Hur använder elever fingrar som hjälpmedel för matematiska beräkningar? 

o Hur kan användning av fingrar som hjälpmedel ge möjligheter i elevers matematiska 

utveckling?  

o Hur kan användning av fingrar begränsa elevers matematiska utveckling? 

Kortfattat kan vi konstatera att elever använder fingrarna som ett hjälpmedel oftare i de 

tidigare åldrarna i förskolan och årskurs 1. Därefter lär sig elever nya användbara strategier 

som ger möjligheter att utvecklas och lära sig svårare matematik. Användning av fingrar blir 

därför i de högre åldrarna en reservstrategi men även en strategi att kombinera med de nya 

strategierna. Fingrarna används som ett konkret material hos elever och är till fördel då de 

både kan se och ”känna” sina fingrar. Resultatet har även visat att det finns många olika 

variationer av användning av fingrar som hjälpmedel som kommer från världens alla hörn, 

bland annat fingertal, fingerräkning och chisanbop.  
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För vidare forskning är ett intressant område att utforska vad elever anser om fingerräkning 

samt i vilka sammanhang de använder fingrarna som hjälpmedel. Ytterligare ett 

forskningsområde skulle kunna vara följderna av fingerräkning om det blir en stående strategi, 

det vill säga om elever inte byter ut den mot mer användbara strategier.  
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Bilaga 1 – Lisas reflektioner  

Jag har under detta konsumtionsarbete deltagit vid beslutet av vilket område arbetet skulle 

inriktas på, samt vid konstruktion av frågeställningar vilket gjordes tillsammans med Frida. 

Därefter sökte jag artiklar i de olika databaserna för att sedan göra manuell sökning för att 

hitta ytterligare artiklar. Jag läste sedan de artiklar jag hittat för att välja om de skulle 

inkluderas eller exkluderas. Därefter skrevs en sammanfattning av de artiklar som skulle 

inkluderas som sedan infogades i ett dokument tillsammans med de artiklar som Frida hittat. 

De få gånger jag suttit ensam och arbetat med arbetet har jag sökt och läst litteratur. För att ha 

en hög standard på arbetet valde vi att läsa varandras artiklar för att sedan tillsammans 

formulera resultattexten.  

Under arbetets gång har jag även bidragit med att söka och läsa litteratur som användes till 

fakta i bakgrunden. Jag har även gjort referenslistan och fyllt på den under arbetets gång. Vid 

infogande av text i dokumentet skrev Frida på datorn medan jag bidrog med att formulera, 

diskutera samt läsa texter som skulle revideras. Vid formulering av diskussionstexten 

genomfördes det tillsammans med Frida där jag bidrog med tankar och kommentarer som 

uppkommit under arbetets gång och vid läsning av resultatdelen. Då och då har jag även läst 

igenom arbetet för att ändra fel som tillexempel referenser, meningsbyggnader och ordval.  

Sammanfattningen av detta konsumtionsarbete är att det har fungerat bra med Frida och vi har 

bidragit lika mycket till detta arbete och delat upp arbetet lika. 

  



 
 

Bilaga 2 – Fridas reflektioner  

Jag har under arbetets gång bidragit med flera olika saker. Jag har deltagit vid skapande av 

område och frågeställning, skapande av text, jag har även sökt och läst artiklar. Vid sökningen 

av artiklar satt jag och Lisa tillsammans och diskuterade sökord samt om en artikel verkade 

intressant eller inte. Var och en la vi till de artiklar vi fann intressanta i ett dokument. Vi 

gjorde även ett dokument med de artiklar vi exkluderade efter att ha läst abstract. Jag började 

sedan läsa artiklarna en efter en efter uppdelning. Vid inskrivning av resultatet läste jag även 

de artiklar som Lisa hade arbetat med, detta för att ha koll på vad de olika artiklarna kom fram 

till samt hur dem kom fram till det. Vid läsning av litteratur till bakgrunden läste jag i olika 

böcker som skulle kunna passa till denna del.  

Jag har under arbetets gång skrivit i dokumentet och formulerat texten tillsammans med Lisa. 

I stort sätt under hela arbetets gång har jag suttit tillsammans med Lisa, enbart vid enstaka 

tillfällen satt jag ensam och läste artiklar. Jag har bidragit vid alla punkter som finns i arbetet 

och diskuterat och formulerat dessa tillsammans med Lisa. Jag har läst och granskat arbetet 

flertalet gånger för att leta efter stavfel, felaktiga formuleringar eller andra felaktigheter i 

arbetet. Vid diskussionsdelen läste jag och Lisa tillsammans igenom resultatdelen och skrev 

ner tankar om hur olika studier kunde kopplas till varandra eller hur dem skiljde sig från 

varandra.  

Samarbetet under arbetets gång har fungerat bra och vi har tagit alla beslut tillsammans och 

bidragit lika mycket. Vi har inte skrivit olika delar på olika håll utan allt har gjorts gemensamt 

och i samstämmighet med varandra.  


