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I denna litteraturstudie belyser vi olika forskares syn gällande fingeranvändningen i 

matematiken. Syftet med studien var att få en bild av vad forskning lyfter fram om 

fingeranvändning i matematikundervisningen samt användningens konsekvenser. I studien 

framkommer både för- och nackdelar med fingeranvändningen gällande elevers talförståelse 

och aritmetik. Vid datainsamlingen användes databaserna ERIC, MathEduc, Google Scholar, 

SwePub och Primo för att få fram vetenskapliga publikationer.  För att få fram relevanta 

publikationer som berör vårt område använde vi oss av inkluderings- och exkluderingskriterier. 

I resultatdelen jämförs, analyseras och kopplas de olika publikationerna samman. Studien 

resulterade i att vi fann att fingeranvändningen kan vara både fördelaktig och begränsande. En 

ståndpunkt som kommit fram genom studien är att fokus ska ligga på hur fingrarna används 

eftersom det finns både mer och mindre effektiva tillvägagångssätt. Några fördelar som har 

framkommit är att fingrarna kan ses som ett konkret material samtidigt som det utvecklar del 

och helhetsrelationer. Fingrarna kan även vara begränsande eftersom de blir otillräckliga när 

talen överstiger tio och förlorar därmed sin funktion. Forskare är oense om fingeranvändningen 

har en positiv eller negativ inverkan för elevers matematiska utveckling.  
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1. Inledning   

Får ett litet barn frågan “Hur gammal är du?” svarar de ofta “Så här många!” och visar upp 

ett antal fingrar. Dessa barn har nödvändigtvis inte lärt sig räkna än och använder sig av en 

metod som Löwing (2008, s.44) kallar för parbildning. Parbildning innebär exempelvis att 

barnet byter ut räkneordet och använder sina fingrar för att kommunicera. Barnet har 

tidigare gjort en jämförelse och kopplat ihop exempelvis antalet tre med lika många fingrar. 

Löwing (2008, s.44) menar dock att det är viktigt att skilja på att kunna göra en uppräkning 

av tal och att kunna ange ett fingertal. Det är alltså något helt annat att ha en god 

taluppfattning än att kunna visa talet tre. Barn kommer vanligtvis tidigt i kontakt med 

aritmetik och får därför tidiga erfarenheter. I början av ett barns utveckling kan räkning ses 

mer som en aktivitet som inte är kopplad till antal utan någonting inövat (Heiberg Solem, 

Alseth & Nordberg, 2011, s.25). Räkning handlar för yngre barn mer om att uppge en 

inövad ramsa eller räkneord än att kunna ange ett specifikt antal.   

Redan innan barn börjar skolan kan de mycket om tal men deras erfarenheter är synnerligen 

varierande (Heiberg Solem, et al., 2011, s.25). I årskurs 1-3 handlar 

matematikundervisningen mycket om olika beräkningsmetoder som exempelvis 

överslagsräkning och huvudräkning (Skolverket, 2018 s.55). Det är vanligt att elever tar 

till huvudräkningsmetoden räkna uppåt vid addition och nedåt vid subtraktion, ofta med 

hjälp av sina fingrar. Detta tycker McIntosh (2008, s.94) är en mycket arbetskrävande 

metod som gör att eleverna lätt tappar bort sig. Detta motsäger vad vi erfarit på våra 

verksamhetsförlagda utbildningar och vår tid på lärarhögskolan där vi har upplevt en 

positiv inställning till fingeranvändning.  

Vi har haft tre verksamhetsförlagda utbildningar och har under samtliga uppmärksammat 

att fingeranvändning är vanligt förekommande i matematiken, vilket är annorlunda i 

jämförelse med när vi gick på lågstadiet. Flera elever använde sina fingrar som stöd vid 

antalsuppfattning och räkningen. Vi har fått erfara att både elever och lärare har en positiv 

inställning till fingeranvändning. När vi gick på lågstadiet i början av 2000-talet kändes 

dock fingeranvändningen tabubelagd och inte accepterad av varken lärare eller 

klasskamrater. Vi upplever att vår kurslitteratur och föreläsningar inte heller har berört 

området tillräckligt. Därför vill vi undersöka hur användning av fingrar kan skapa 

möjligheter eller begränsningar för elever i deras tidiga matematiska utveckling.  
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2. Syfte och frågeställningar   

Syftet med denna litteraturstudie är att få en bild av vad forskning lyfter fram om 

fingeranvändning i matematikundervisningen samt användningens konsekvenser.    

  

Vi har utgått från följande frågeställningar:   

− Vilka fördelar finns det enligt forskning gällande fingeranvändning vid 

talförståelse och aritmetik?  

− Vilka nackdelar finns det enligt forskning gällande fingeranvändning vid 

talförståelse och aritmetik?  
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3. Bakgrund   

För att få en förståelse för kommande resultat innehåller detta avsnitt en bakgrundsöversikt 

där bland annat begrepp kommer att beskrivas. Under rubrik 3.1 förklaras begreppen 

aritmetik och talförståelse samt tio bastalens 25 kombinationer. Vid rubrik 3.2 redogörs 

begreppet finger gnosis och under rubrik 3.3 förtydligas vad som menas med 

representationsformer. Begreppet multimodalt lärande kommer förklaras under rubrik 3.4.  

3.1 Aritmetik och talförståelse  

 Aritmetik innebär att kombinera, behandla och omvandla tal i olika former med de fyra 

räknesätten addition, subtraktion, multiplikation och division (Sollervall, 2015, s.5). För 

att aritmetik ska kunna tillämpas måste elever ha en grundläggande taluppfattning så att de 

direkt, utan att reflektera över talens uppbyggnad, kan räkna med talen (Löwing, 2008, 

s.40). Även i kommentarmaterialet för matematik beskrivs den matematiska grenen som 

handlar om beräkningar för aritmetik (Skolverket, 2017, s.14). Elever behöver ges 

möjlighet att utveckla förståelse för de fyra räknesätten för att kunna göra effektiva 

beräkningar. För att få en förståelse för de fyra räknesätten behöver elever kunskaper om i 

vilka situationer räknesätten är mest effektiva och hur de olika räknesätten förhåller sig till 

varandra. Därför måste matematikundervisningen ge elever möjlighet att utveckla 

förmågan att “välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar 

och lösa rutinuppgifter” (Skolverket, 2018, s.55). Det innebär att elever ska kunna utföra 

beräkningar genom att välja en lämplig metod för uppgiften (Skolverket, 2017, s.8). 

Konsten att kunna räkna går att jämföra med förmågan att kunna läsa. För att kunna läsa 

krävs det att eleverna kan avkoda bokstäver för att bilda ord och för att kunna räkna krävs 

det att eleverna behärskar talen och dess egenskaper. När elever inte längre behöver 

reflektera över hur talen är uppbyggda och direkt kan räkna med dem har de fått en känsla 

för tal och dess egenskaper (Löwing, 2008, s.39–40).   

Taluppfattning är därmed en viktig och grundläggande del inom matematiken. Elever kan 

dock inte själva bygga upp en grundläggande taluppfattning. Därför krävs en genomtänkt 

och långsiktig planering av läraren som ger elever rikligt med tillfällen att praktisera 

kunskapen (Löwing, 2008, s.40). Tals användning och taluppfattning är en del av 

läroplanens centrala innehåll för årkurs 1–3 i matematik (Skolverket, 2018, s.55).  

Taluppfattning innebär att ha förståelse för tals betydelse, storlek och dess relationer till 
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varandra. (Skolverket, 2017, s.12). Två aspekter som är viktiga för att barn ska utveckla 

grundläggande förståelse för räkning och talförståelse är ordinalitet och kardinalitet. 

Ordinalitet innebär att tal har en bestämd ordningsföljd medan kardinalitet innefattar att 

förstå hur ett tal representerar ett visst antal (Heiberg Solem, et al., 2011, s.26, 28). Att 

kunna ange antal och ordning är betydelsefullt för taluppfattning och även ett centralt 

innehåll i årskurserna 1–3 (Skolverket, 2018, s.55). Redan i förskoleklass ska elever få 

möjlighet att möta och utforska naturliga tal och deras egenskaper. Detta kan ske i form av 

lek och fysiska aktiviteter men ska syfta till att utveckla elevers förståelse för tal och deras 

relation till varandra (Skolverket, 2016, s.21).  

Det krävs även en medvetenhet om hur tal kan delas upp i två delar för att kunna operera 

med dem (Neuman 2013, s.15). Tio bastalens uppdelningar kallas för 25 kombinationerna 

då det finns 25 olika sätt att dela upp tio bastalen i två delar (se figur 1).  Elever ska 

exempelvis kunna se att talet 8 kan delas upp på fyra olika sätt, 7|1|8, 2|6|8, 3|5|8 och 4|4|8 

(Neuman, 2013, s.16). Tio bastalens 25 kombinationer är grundstenar för den aritmetiska 

utvecklingen. Genom att ha en föreställning av talen och hur de kan delas upp gör att det 

blir lättare för elever att senare kunna räkna när talområdet överstiger talet tio. Kunskapen 

om 25 kombinationerna kan eleverna använda vid högre talområden genom att dela upp 

det adderade eller subtraherade talet vid tiotalsgränserna (Neuman, 2013, s.15–16).   

   

Två   Tre   Fyra   Fem  Sex  Sju  Åtta  Nio  Tio  

1|1|2  2|1|3  

   

3|1|4  

2|2|4  

4|1|5  

3|2|5  

5|1|6  

4|2|6  

3|3|6  

6|1|7  

5|2|7  

4|3|7  

7|1|8  

6|2|8  

5|3|8 

4|4|8  

8|1|9  

7|2|9  

6|3|9  

5|4|9  

9|1|10  

8|2|10  

7|3|10  

6|4|10  

5|5|10  

  

Figur 1. Tio bastalens 25 kombinationer  

3.2 Finger gnosis   

Finger gnosis är ett begrepp som funnits med i flertalet av litteraturstudiens publikationer. 

Begreppet finger gnosis är förmågan att differentiera och uppleva sina egna fingrar 

(Wasner, Nuerk, Martignon, Roesch & Moeller, 2016, s.1). Begreppet beskrivs också som 

fingerigenkänning vilket innebär att barnet utvecklar förmågan att identifiera och särskilja 

sina egna fingrar, utan att se och räkna dem (Soylu, Raymond, Gutierrez & Newman, 2018, 
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s.694). I flera tidsskriftartiklar har elevers finger gnosis förmåga testats genom ett 

experiment som är utformat på liknande sätt (Soylu, et al., 2018, s. 698; Wasner, et al., 

2016, s.7).  I experimenten sitter en elev och en experimentator mitt emot varandra. Elevens 

händer täcks över så att eleven inte kan se sina fingrar. Experimentatorn rör sedan vid ett 

av elevens fingrar och därefter får eleven återigen se sina händer och peka på det fingret 

som berördes. Genom experimentet får experimentatorn en bild av elevens finger gnosis 

förmåga (fingerigenkänning).    

3.3 Representationsformer   

Tal behöver uttryckas för att kunna hanteras. Elever i början av årskurs 1 är vanligtvis inte 

bekanta med talsymbolerna och de bör därför få uttrycka sig på de sätt som de känner till. 

Tal kan uttryckas på olika sätt och det kan exempelvis vara att säga dem högt, skriva ned 

dem som symboler, genom konkret material eller ikoner. För att elever ska kunna använda 

de olika representationsformerna krävs det att de är förtrogna med dem (Heiberg Solem, et 

al., 2011, s.34–36). Genom att arbeta med muntliga representationer använder elever sitt 

språk för att beskriva ett begrepp eller en räknestrategi. Tankarna och kunskapen blir då 

synlig för omgivningen med hjälp av språkets form (Häggblom, 2013 s.44). Att använda 

siffror är exempel på en symbolisk representationsform, som ibland även kallas för 

numerisk representationsform. Det är den mest abstrakta representationsformen eftersom 

innebörden av en symbol inte kan avläsas genom att endast studera den, utan symbolens 

betydelse måste läras in. Konkreta modeller används vanligtvis som representationsform 

då de ursprungliga föremålen för en uppgift måste ersättas med något tillgängligt. Konkret 

material kan exempelvis vara tändstickor, knappar eller brickor. Ikoner används som 

representationsform när det ursprungliga föremålet ersätts genom att rita exempelvis 

cirklar eller räknestreck. Fingrarna är också ett sätt att uttrycka tal och det sker ofta i 

samband med att tänka högt eller tyst (Heiberg Solem, et al., 2011, s.34, 37-39).  

Vid arbete med tal görs överföringar mellan olika representationsformer (Heiberg Solem, 

et al., 2011, s.41–42). Det kan exempelvis vara att se ett antal kottar och sedan överföra 

det till att uttrycka antalet muntligt. När elever använder sig av konkret material eller sina 

fingrar vid räkning gör de flera överföringar mellan olika representationsformer. De måste 

då först överföra talsymbolerna (3+6) till sina fingrar genom att räkna upp först sex fingrar 
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och sedan tre fingrar, för att slutligen lägga ihop dem och uttrycka sitt svar muntligt eller 

skriftligt.   

3.4 Multimodalt lärande   

Ett annat begrepp som relaterar till representationsformer är multimodalitet vilket handlar 

om hur världen tolkas i olika sociala sammanhang. Vi lever i ett multimodalt samhälle där 

olika uttrycksformer kombineras i form av exempelvis text, ljud, bild, rörelser men också 

genom sociala sammanhang. Multimodalt lärande handlar om att medvetet kombinera flera 

olika representationsformer i undervisningen (Häggström & Örtegren, 2017, s.14–15). Är 

flera sinnen aktiva samtidigt vid inlärning befästs kunskapen bättre eftersom det då leds 

fler kopplingar till hjärnan på samma gång. Får elever aktivera sin kropp och använda 

många sinnen genom både stora eller små rörelser blir lärandet mer effektivt (Ladberg, 

2000, s.24, 27). När fingrarna används vid matematiken aktiveras synen, hörseln och 

muskelsinnet vilket ger en multisensorisk effekt. Multimodalt lärande aktiverar flera 

sinnen vilket ökar chansen för elevers lärande och utveckling. (Häggström & Örtegren, 

2017, s.14–15).  
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4. Metod   

Nedan redogörs hur vi gick tillväga för att hitta de publikationer som litteratursökningen 

resulterade i. Under rubrik 4.1 redogörs tillvägagångssättet för litteratursökningen i de 

olika databaserna. Rubriken 4.2 innehåller urvalet av publikationer och litteraturstudiens 

inkluderings- och exkluderingskriterier förklaras. Avsnittet avslutas med punkt 4.3 där 

materialanalysen presenteras.   

4.1 Litteratursökning i databaser   

När vi påbörjade litteraturstudien och databassökningen efter vetenskapliga publikationer 

valde vi inledningsvis använda databaserna ERIC, MathEduc och SwePub. Dessa 

databaser ansåg vi vara passande för problemområdet eftersom ERIC behandlar forskning 

inom pedagogik och MathEduc är inriktat på matematikundervisning. Databasen SwePub 

använde vi eftersom den publicerar svenska forskares vetenskapliga publikationer. En 

databas som vi senare sökte i var Google Scholar. I denna databas fick vi ett högre antal 

träffar i jämförelse med de andra databaserna och utifrån våra kriterier fick vi tillgång till 

två användbara publikationer (Se tabell 1 rad 4, s.8). Vid val av sökord i databassökningen 

utgick vi från litteraturstudiens syfte och frågeställningar för att hitta relevanta 

publikationer. Några av de sökord som användes var exempelvis finger gnosis, finger 

counting och finger calculation. Träffantalet med dessa sökord varierande beroende på 

vilken databas som användes. För att specificera sökningarna valde vi att trunkera samt 

genom att lägga till ordet “AND”. Användningen av “AND” resulterar i en smalare och 

mer precis sökning, vilket gjorde att antalet träffar blev färre.   

I litteraturstudien har även kedjesökningar gjorts, vilket innebar att vi analyserade andra 

studiers referenslistor och fann därigenom publikationer som verkade relevanta och 

användbara för studien. Neumans avhandling (1987) uppmärksammade vi genom 

kedjesökning då den var med i flertalet publikationer. Genom kedjesökning fann vi även 

publikationen Finger counting and numerical cognition vilket är en bok som innehåller 

flera vetenskapliga artiklar.  I tabell 1 (rad 7, s.8) går det avläsa att vi fick en träff när vi 

sökte på bokens titel i Google Scholar men att vi har läst 7 abstrakt. Eftersom boken 

innehåller 16 artiklar där flera berör fingeranvändningen inom matematik lästes flera 

abstrakt och publikationer vilket förklarar tabell 1 (rad 7, s.8).  I tabell 1 går det även utläsa 

att vi exempelvis har läst fyra artiklar men sedan valt ut två. Detta på grund av att vi 



8 

  

bedömde att endast två av publikationerna var relevanta och uppfyllde 

inkluderingskriterierna för litteraturstudien. I tabell 1 (rad 6, s.8) visar att vi sökt på ett 

namn, Julie Betenson. Betenson har skrivit en artikel som hittades i databasen MathEduc 

men vi kunde inte avgöra om publikation var vetenskaplig. Därför gjordes en 

författarsökning där vi sökte på Julie Bentensons namn i Google Scholar. Där fann vi en 

annan publikation som hon skrivit tillsammans med Tim Jay. Denna publikation var 

vetenskaplig och passade forskningsområdet ännu bättre, därför valde vi att använda den 

istället.  

Tabell 1. Databassökning   

   

Databas  

   

Sökord  

Antal 

träffar  

Antal lästa 

abstrakt  

Antal lästa 

artiklar  

Antal 

utvalda 

artiklar  
ERIC  Finger 

mathematics    
   

42   3   1  1  

ERIC  Fingers role  
development   

   

19   4    1  1  

MathEduc  Finger gnosis   

   

5   3   2  1  

Google Scholar   “Finger 

gnosia” AND  
“calculation  
abilities”   

   

89    6   4  2  

SwePub  Finger  
counting  

   

6   2   1  1  

Primo  Julie Betenson  

   

 2   1   1  1  

Google Scholar  Finger 

counting and 

numerical  
cognition   

  

1  7  4  2  

  

4.2 Urval   

Våra frågeställningar handlar om för- och nackdelar med fingeranvändning i matematiken 

och därför är det viktigt att materialet belyser det. För att smalna av antalet träffar under 

sökningarna skapade vi inkluderings- och exkluderingskriterier för att kunna välja ut de 

mest relevanta publikationerna. Våra inkluderingskriterier för publikationerna är att de ska 
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vara vetenskapliga, handla om fingrarnas användning i matematiken, publicerade under 

2000-talet samt handla om elever i åldersspannet 4–12 år. Dessa inkluderingskriterier 

valdes för att så aktuell forskning som möjligt inom området skulle användas. För att 

försäkra oss om att publikationerna var vetenskapliga använde vi oss av databasernas 

inställningar “Peer reviewed” vilket gör att endast vetenskapliga publikationer visas. ”Peer 

reviewed”-inställningen hittade vi dock inte i databaserna Google Scholar och MathEduc. 

Vi sökte därför på publikationernas titel i databaserna Ulrichsweb och Primo för kan ta 

reda på om de var vetenskapliga.     

Sökningen som gav flest antal träffar var “Finger gnosia” AND “calculation abilities”. 

Den resulterade i 89 träffar men endast sex abstrakt lästes (se tabell 1, rad 4, s.8). Då vi vet 

att databaserna sorterar publikationerna efter relevans och på grund av tidsbrist valde vi att 

fokusera på publikationerna på första sidan. En annan anledning till varför endast 6 abstrakt 

lästes var att flera av träffarna på första sidan var publikationer som vi redan funnit genom 

andra databassökningar. Fyra av de sex abstrakten som lästes kändes relevanta för studien 

och vi valde därför att läsa igenom publikationen i fulltext. Ytterligare två publikationer 

exkluderandes därefter då de inte var relevanta för litteraturstudiens frågeställningar. 

Slutligen bestämdes att två publikationer skulle användas eftersom de uppfyllde samtliga 

inkluderingskriterier.  

I början av litteratursökningen valde vi att utgå från publikationernas titel för att snabbt 

avgöra relevansen. Innehöll titeln inte ordet ”finger” exkluderades publikationen. De 

publikationer som stämde överens med inkluderingskriterierna visades för den andra 

skribenten och båda läste därefter igenom publikationernas abstrakt. Därefter fördes en 

diskussion om publikationen var relevant för studiens syfte och frågeställningar. Under 

diskussionen avgjordes ifall publikationen skulle exkluderas eller läsas mer ingående. De 

valda publikationerna lästes sedan noga igenom av båda i fulltext. Vi utgick från våra 

inkluderings- och exkluderingskriterier för att avgöra om publikationen är relevant för 

studien. För att förtydliga publikationernas ståndpunkter fylldes även en översiktlig matris 

i med de utvalda publikationerna. En litteraturstudie ska inte kännas som en 

sammanfattning av det lästa utan publikationerna ska kopplas samman och kommenteras 

(Bryman 2018, s.139). Det är även viktigt att fundera över litteraturens starka och svaga 

sidor samt vad som kan ha påverkat resultatet (Bryman, 2018, s.136). Matrisen användes 

för att underlätta arbetet med att jämföra och analysera publikationernas innehåll. Med 
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hjälp av matrisen kunde vi enklare koppla samman de olika publikationerna och undvika 

att det blir en sammanfattning.   

Sökningen resulterade i att vi slutligen använde oss av 9 stycken publikationer och en bok 

i litteraturstudien. Dessa presenteras nedan i en tabell 2.  

Tabell 2. Använda publikationer i litteraturstudien.   

Författare  Titel   År  Land  Publikation  
Björklund,  
Kullberg  
Runesson-Kempe  

Structuring versus counting: critical ways of 

using fingers in subtraction  
  

2018  Sverige   Tidskriftsartikel  

Crollen, Noël  

  

The role of fingers in the development of 

counting and arithmetic skills  

  

2014  Belgien  Tidskriftsartikel  

Domahs,  
Krinzinger &  
Willmes  

Mind the gap between both hands:  
Evidence for internal finger-based number 

representations in children’s mental 

calculation  
  

2007  Tyskland   Tidskriftsartikel  

Jay,  
Betenson  

Mathematics at Your Fingertips: Testing a  
Finger Training intervention to improve  
Quantitative skills  

  

2017  Storbritannien  Tidskriftsartikel  

Lafay, Thevenot, 

Castel & Fayol  
The role of fingers in number processing in 
young children  
  

2013  Schweiz   Tidskriftsartikel  

Long, Malone,  
Tolan, Burgoyne,  
Heron-Delaney, 

Witteveen, 

Hulme.  
  

The cognitive foundations of early 

arithmetic skills: It is counting and number 

judgment, but not finger gnosis, that count  

2016  England    Tidskriftsartikel  

Moeller,  
Martignon,  
Wessolowski,  
Engel & Nuerk   

  

Effects of finger counting on numerical 

development–the opposing views of 

neurocognition and mathematics education  

2011  Tyskland  Bokkapitel   

Neuman   Räknefärdighetens rötter  1989  Sverige   Bok (version av 

avhandlingen 

The origin of  
arithmetic skills)  

  

Newman  Does finger sense predict addition 

performance?  
  

2016  Tyskland   Tidskriftsartikel  

Reeve &  
Humberstone  

Five to 7-year-old´s finger gnosia and 

calculations abilities   
2011  Australien  Bokkapitel   
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4.3 Materialanalys   

I ett första steg lästes de utvalda publikationerna noggrant igenom i fulltext, samtidigt som 

en översiktlig matris fylldes i. Matrisen användes för att analysera, jämföra och 

sammanfatta de olika publikationerna (se bilaga 1). Det blev tydligare och enklare för oss 

att se vilka forskare som hade gjort liknande studier samt vilket resultat de kommit fram 

till genom matrisen. Med hjälp av den översiktliga matrisen framkom publikationernas 

likheter, skillnader och synpunkter gällande fingeranvändning. Våra frågeställningar 

handlar om fingeranvändningens för- och nackdelar och därför var översikten ett 

användbart verktyg för att analysera materialet.  
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5. Resultat   

Nedan redogörs resultatet av det analyserade materialet om fingeranvändningen inom 

talförståelse och aritmetik. Under rubriken 5.1 presenteras vilka fördelar forskningen ser 

med att använda fingrarna vid talförståelse och aritmetik. Vid rubriken 5.2 redogörs de 

nackdelar som forskarna belyser om fingeranvändning i matematiken.   

5.1 Fördelar med fingeranvändning i matematiken  

Trots allmänhetens tveksamma inställning till att använda fingrarna i matematiken valde 

Neuman att börja forska inom området på 80-talet. Hon fann att fingrarna är ett kraftfullt 

verktyg som kan liknas vid ett konkret material som används vid förståelse och räkning 

med de tio första talen (Neuman, 1989, s.183). Jay och Betenson (2017, s.6–7) håller med 

Neuman men anser att det behövs en kombination av fingerigenkänning och olika 

representationsformer för att få en förståelse för tal. Fingrarna ska inte exkluderas då de 

bidrar till barns utvecklingsförståelse genom att de fungerar som en bro mellan andra 

representationer av antal som exempelvis verbala, symboliska och de icke-symboliska. 

Fingrarna hjälper även barn att få en föreställning om tio bastalens 25 kombinationer. När 

barn använder sina fingrar får de möjlighet att upptäcka relationen mellan tals del-del och 

del-helhet eftersom de då “ser” talen och kan på så vis analysera dem. Fingrarna är därför 

ett bra verktyg för barn att upptäcka tio bastalens 25 kombinationer (Neuman, 1989, s.173, 

183).   

Tio bastalens 25 kombinationerna är grunden för den aritmetiska utvecklingen. Vanligtvis 

lär barn sig grundläggande aritmetik med hjälp av fingrarna som representationsform 

(Moeller, Martignon, Wessolowsk, Engel & Nuerk, 2011, s.75; Crollen & Noël, 2015, 

s.37). Barn som använder fingrar vid räkning lägger upp ett finger för varje räkneord. Då 

synliggörs talen för barnen och de får samtidigt möjlighet att ”känna” dem i sin kropp.  

Domahs, Krinzinger & Willmes (2007, s.359) ser också att det är en fördel att ”känna” sina 

fingrar i samband med räkning. Fingrarna är ett bra verktyg vid räkning då de är 

lättillgängliga, lätta att manipulera och har en multimodal effekt då det både ger elever en 

visuell och kroppslig uppfattning. Genom multimodalt arbete används flera sinnen och 

olika hjärnaktiviteter aktiveras vilket är grunden till varför den neuroventenskapliga 

forskningen har en positiv inställning till fingeranvändning (Moeller et al., 2011, s.78). 

Crollen och Noël (2014, s.37, 43) hävdar att fingrarna ska ses som ett verktyg som hjälper 

http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=38811&d=1&sname=LauraMartignon&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=38811&d=1&sname=LauraMartignon&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=38807&d=1&sname=JoachimEngel&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=38807&d=1&sname=JoachimEngel&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=38807&d=1&sname=JoachimEngel&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=38807&d=1&sname=JoachimEngel&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=37540&d=1&sname=Hans_ChristophNuerk&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=37540&d=1&sname=Hans_ChristophNuerk&name=Science
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till att utveckla den aritmetiska förståelsen. Fingrarna hjälper elever att hålla koll på sin 

räkning samtidigt som de utvecklar en begreppslig förmåga och betydelsen av tal.  

Fingeranvändningen är också ett användbart verktyg för att utveckla verbala, symboliska 

och numeriska förmågor, som innebär möjligheten att arbeta med siffror (Lafay, Thevenot, 

Castel & Fayols 2013, s.6). I början av barns aritmetiska utveckling arbetar de inom 

talområdet 0–10 vilket gör det enkelt för elever att ta hjälp av sina fingrar och använda 

dem som representationsform. Fingerbaserade representationsformer är en konkret enhet 

som är en mycket användbar metod vid ensiffriga additions- och subtraktionsuppgifter 

(Domahs, 2007, s.360, 364).  

När fingrarna används som representationsform benämns ibland begreppet fingertal.  

Fingertal innebär att varje finger har ett specifikt “namn” som är kopplat till räkneorden. 

Fingertalen ska vara i en specifik följd där, det vänstra lillfingret representerar fingertalet 

ett och ringfingret på vänster hand representerar två och så vidare upp till det högra 

lillfingret, som representerar fingertalet tio. Barn får en bild av fingertalen när de vid flera 

tillfällen har fått göra uppräkningen av fingrarnas ”namn”. Räkneorden knyts då till 

specifika fingrar som representerar ett antal. När fingertalen är befästa behöver barnen inte 

längre någon uppräkning av räkneord utan kan direkt ”se” talen på sina fingrar och så 

småningom i sina tankar (Neuman, 1989, s 114–115, 173). I figur 2 syns en elev som har 

befäst fingertalen och kan se dem i sina tankar. Eleven använder kunskapen för att lösa 

uppgiften 2+__ = 9. Hon vet vilket finger som är fingertalet för nio och kan genom att 

tänka bort två fingrar se att hon hamnar på fingertalet sju. Eleven “avläser” med hjälp av 

fingertal att sju är det tal som är två mindre än nio.    

   

Figur 2. Eleven ser på sina fingrar att sju är det tal som är två mindre än nio.  
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De abstrakta talen har nu blivit ”synliga” för eleven vilket gör det möjligt för henne att 

direkt uppfatta, räkna och förstå dem. Neuman (1989, s.177) menar även att fingertalen 

gör det möjligt för barn att se talens ordinalitet och kardinalitet samtidigt. Med det menas 

att barnen kan koppla och se att exempelvis ”7-fingret” är det sista fingret i ”5+ 

2−gruppen” (en hel hand + ytterligare två fingrar).  

I en studie där barns (5–7 år) fingeranvändning i matematiken undersöktes konstaterades 

stora skillnader gällande beräkningskapacitet och fingeranvändning mellan 5 och 7 åringar 

(Reeve och Humberstone, 2011, s.92). Även Newman (2016, s.144) poängterar att 

användningen av fingrar och dess påverkan varierar med åldern, då hennes studie visade 

att gruppen med äldre elever presterade bättre. Detta beror på att det sker förändringar 

under de tidiga skolåren hos barn och hur de använder sig av sina fingrar (Newman, 2016, 

s.139; Reeve & Humberstone 2011, s.85). Deras förmåga att hantera fingrarna korrekt är 

ännu inte befäst och utvecklad. Förmågan att använda sina fingrar vid beräkningar 

utvecklas med tiden och i samband med upprepad träning. De äldre eleverna presterade 

därmed bättre på grund av att de har en mer välutvecklad fingerigenkänning. Barns finger 

gnosis ska ses som ett verktyg för att smidigt kunna lösa enklare additionsuppgifter. 

Förhållandet mellan finger gnosis och användningen av fingrar vid aritmetiska uppgifter 

ska ses som ett beräkningsverktyg och får inte ignoreras i undervisningen (Reeve och 

Humberstone, 2011, s.91–92).    

Att använda fingrarna som beräkningsverktyg vid aritmetiska uppgifter kan se olika ut. I 

en svensk studie undersöktes hur barn (4–5 år) använder sina fingrar som lösningsmetod 

för att lösa en enklare subtraktionsuppgift (Björklund, Kullberg & Runesson Kempe 2018, 

s.9). Barnen fick problemlösningsuppgiften “Om du har tio godisbitar och äter upp 6 

stycken, hur många har du då kvar?” (Björklund et al., 2018, s.5). Forskarna fann att barnen 

använde sig av tre olika tillvägagångsätt för att lösa uppgiften. Två av de tre 

tillvägagångssätten visade sig ha en positiv utgång. Det ena positiva tillvägagångssättet 

fick namnet “Strukturerade delar och hela fingermönster” vilket innebär att eleverna la upp 

alla tio fingrar på en gång och kunde sedan utan att räkna ta bort en hand plus ett finger 

(Björklund et al., 2018, s.6). Dessa barn har skapat sig strukturerade fingermönster som 

gör att de direkt kan ta bort sex fingrar utan att räkna. Det andra tillvägagångsättet innebär 

att barnen räknar genom “Strukturerade delar och/eller hela fingermönster kombinerat med 

att räkna fingrarna som enskilda enheter” (Björklund et al., 2018, s.7–8). Barnen räknade 

http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=34893&d=1&sname=RobertReeve&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=34893&d=1&sname=RobertReeve&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=34893&d=1&sname=RobertReeve&name=Science
http://www.frontiersin.org/people/judihumberstone/38016
http://www.frontiersin.org/people/judihumberstone/38016
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=34893&d=1&sname=RobertReeve&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=34893&d=1&sname=RobertReeve&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=34893&d=1&sname=RobertReeve&name=Science
http://www.frontiersin.org/people/judihumberstone/38016
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upp varje enskilt finger upp till sex och svarar sedan fyra då barnet ser att det är fyra fingrar 

kvar upp till tio. Både Björklund et al. (2018, s.11) och Neuman (1989, s.185–186) 

konstaterar att det handlar om hur fingrarna ska användas för att stödja och underlätta för 

elever när de löser aritmetiska uppgifter och inte om fingrarna ska användas eller ej.   

5.2 Nackdelar med fingeranvändning i matematiken   

Fingerbaserade representationsformer är ett användbart verktyg i början av den aritmetiska 

utvecklingen men förlorar sin betydelse när talen blir större än 10, eftersom fingrarna då 

blir otillräckliga. Elever måste utveckla strategier för hur de ska kunna använda 

fingerbaserade representationsformer när tal överstiger 10. Det kan bli problematiskt för 

elever när två tal som är större än fem ska adderas eftersom handen endast har fem fingrar. 

Ska exempelvis talen 6 och 7 adderas med hjälp av fingrarna måste eleverna använda sitt 

arbetsminne eftersom fingrarna inte räcker till (Domahs et al., 2007, s.363, 365–366). Även 

Björklund et al. (2018, s.4–5) noterade att det finns problematiska tillvägagångssätt även 

vid enklare subtraktionsuppgifter. Det problematiska tillvägagångssättet kallar de för 

“Räknar fingrarna som enstaka enheter” (Björklund et al., 2018, s.9). Dessa barn räknar 

upp talen i uppgiften genom att sätta upp ett finger i taget för varje räkneord och använder 

sig inte av fingermönster. I detta fall upplevs talen endast som ett namn och inte som en 

kardinalitet och del och helheten av tal blir inte synlig, varken genom fingermönster eller 

räkning (Björklund et al., 2018, s.9).   

Det finns för- och nackdelar med fingeranvändning. Det kan vara fördelaktigt vid 

övergången från icke-symboliska till symboliska numeriska färdigheter. Däremot är 

fingrarna inte ett nödvändigt verktyg för att utveckla räkneförmågan (Lafay et al., 2013, 

s.6). Det finns även forskare som hävdar att det inte finns något förhållande alls mellan 

finger gnosis och de aritmetiska färdigheterna (Long et al., 2016, s.332). De menar att 

finger gnosis inte har någon påverkan alls för elevers aritmetiska utveckling och förståelse. 

Long et al. (2016, s.332) anser att deras studie var så pass välplanerad att om ett sådant 

förhållande hade funnits mellan finger gnosis och de aritmetiska färdigheterna skulle det 

ha visats sig i studien. Forskarna menar därför att fingerigenkänning inte är en viktig del 

för den aritmetiska utvecklingen (Long et al., 2016, s.332). Fingrarna bör enligt 

matematikdidaktiska forskare ersättas med konkret material och strukturerade beräkningar 

eftersom matematikuppgifterna senare kommer innehålla svårare och högre tal. Utifrån 
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detta synsätt poängteras vikten av att barn tidigt måste förstå sina beräkningar och kunna 

uttrycka matematiska egenskaper så som de associativa och kommutativa egenskaperna 

för multiplikation och addition (Moeller et al., 2011 s.77–78).  

Forskare har haft svårt att avgöra om och hur länge fingeranvändningen är ett användbart 

verktyg för elevers matematiska utveckling (Domahs et al., 2007, s.356–366; Moeller et 

al., 2011, s.78). Det är svårt att svara definitivt på huruvida fingerbaserad räkning och 

strategier bidrar eller begränsar den matematiska utvecklingen. Området är inte tillräckligt 

beforskat och därför finns inga direktiv huruvida fingrarna begränsar eller bidrar till elevers 

matematikutveckling. Fingeranvändningen måste därför undersökas ytterligare i olika 

åldrar för att kunna besvara hur länge och om fingeranvändningen är fördelaktig eller 

begränsande (Moeller et al., 2011, s.78).  
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6. Diskussion  

I detta avsnitt kommer styrkor och svagheter med studien diskuteras. Under rubrik 6.1 

diskuteras metoden och under rubrik 6.2 diskuteras resultat. Avsnittet kommer avslutas 

med hur eventuell fortsatt forskning inom området kan se ut, detta presenteras under rubrik  

6.3.   

6.1 Metoddiskussion   

En litteraturstudie kan gå till på olika sätt och det kan finnas både för- och nackdelar med 

den valda vägen. Vi anser att vi har haft en neutral och bred inställning när vi genomfört 

litteratursökningen för att skapa en rättvis bild av forskningen. Det finns självklart faktorer 

som kan ha påverkat vårt resultat. Val av databaser och sökord är exempelvis en faktor 

som kan ha påverkat vårt resultat. Hade vi utvidgat våra sökord samt använt oss av andra 

databaser hade vi eventuellt funnit andra publikationer med annat resultat som hade kunnat 

påverka studien. Under vår arbetsgång läste vi igenom flera abstrakt men efter 

gemensamma diskussioner exkluderades många publikationer då vi ansåg att de inte var 

relevanta för litteraturstudien. Även fast ett abstrakt ska vara en sammanfattning av 

publikationens innehåll ger det inte alltid en rättvis bild av vad publikationen vill 

framställa. Hade vi resonerat annorlunda i diskussionerna och valt att läsa fler 

publikationer i fulltext hade eventuellt resultatet i vår litteraturstudie blivit annat.   

En annan faktor som kan ha påverkat resultatet i vår studie är tiden. Mer tid hade gett oss 

möjligheten att läsa fler publikationer, vilket eventuellt hade lett till fler användbara 

tidskriftsartiklar och möjligtvis ett annat resultat. Vi är medvetna om att studien endast 

innehåller nio publikationen och en bok och att fler publikationer kunde ha gett en bredare 

syn inom området. Däremot anser vi att de publikationer och databaser som används har 

gett oss en god uppfattning av forskares olika åsikter med fingeranvändning. Under våra 

verksamhetsförlagda utbildningar och på lärarhögskolan har vi fått en positiv bild av 

fingeranvändningen i matematiken. Vi kan ha varit färgade och partiska under 

litteratursökningen trots att vi har försökt vara neutrala och uppmärksammat både för- och 

nackdelar med fingeranvändning. Studierna som vi har tagit del av har utförts i olika 

årskurser och detta medför att vi inte kan dra en slutsats om fingeranvändningens påverkan 

i en specifik ålder. Vi är medvetna om att åldersspannet i vår studie är brett men vi anser 

ändå att det är viktigt att belysa fingeranvändningen i olika åldrar då det har visat sig att 



18 

  

fingrarnas betydelse är olika beroende på ålder. Studierna är genomförda i olika länder 

vilket har gett oss ett internationellt perspektiv på hur fingrarna används i matematiken. Vi 

tycker det är intressant och givande att ha ett internationellt perspektiv men det är viktigt 

att ha i åtanke att både kultur och tradition kan påverka studiernas resultat eftersom 

skolväsendet ser olika ut runt om i världen.  

I databaserna ERIC och MathEduc stötte vi på ett problem i form av att vi inte kunde öppna 

vissa publikationer i fulltext. Då publikationernas abstrakt lät intressanta och relevanta för 

vårt område ville vi finna en lösning på problemet. Problemet löstes genom att vi sökte på 

publikationens rubrik i en annan databas. Databaserna som vi använde oss av då var Google 

Scholar och Primo där vi lyckades att få tillgång till publikationerna i fulltext. Vi har även 

försökt att få tag i Neumans avhandling från 1987 men utan framgång. Istället valde vi att 

använda oss av hennes bok Räknefärdighetens rötter (1989) som är en populärvetenskaplig 

version av hennes avhandling. Boken är från år 1989 och uppfyller därför inte 

inkluderingskriterierna att publikationerna ska vara publicerade på 2000-talet och vara 

vetenskaplig. Vi har gjort ett undantag och använt oss av boken eftersom flera av de 

publikationer vi har läst har refererat till Neumans avhandling. Neumans bok gör att vi 

använder oss av forskning som vi inte anser är aktuell men eftersom annan forskning visar 

på liknande resultat som Neuman, anser vi ändå att hennes bok är relevant trots 

publiceringsåret. Då Neumans bok är en version av hennes vetenskapliga avhandling The 

origin of arithmetic skills (1987), anser vi att den är acceptabel att använda trots att boken 

inte är vetenskaplig. Vi kommer dock ha i åtanke att Neumans bok inte är vetenskaplig och 

äldre än annan forskning.  

6.2 Resultatdiskussion   

Något som har framkommit i vår litteraturstudie är att fingrarna vanligtvis används hos 

barn i ung ålder vid aritmetik och talförståelse (Moeller et al., 2011, s.75; Crollen & Noël, 

2015, s.37). Elever kommer till förskoleklassen med en viss erfarenhet av tal, det kan 

exempelvis vara i form av räkneramsor eller arbete med konkret material (Skolverket, 

2016, s.21). Vad elever har erfarenhet av är olika från person till person. Då den svenska 

skolans undervisning ska vara likvärdig och anpassas till varje elevs behov, förutsättningar 

och tidigare erfarenheter (Skolverket, 2018, s.6) anser vi att fingerräkning inte kan 

ignoreras under de tidiga skolåren. Eftersom forskning om fingeranvändning i 
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matematiken är ett relativt nytt forskningsområde finns det ännu inte några direkta direktiv 

för användningen. Detta tror vi beror på, som även Neuman (1989, s.183) påpekar, att det 

tidigare har funnits en allmän tveksamhet och motvilja till att barn ska använda fingrarna 

när de ska lära sig räkna. Under litteratursökningen uppmärksammade vi att majoriteten av 

artiklarna var publicerade under det senaste decenniet. Det visar på att forskning inom 

området har ökat och nu mer vanligt förekommande. Flera forskare är överens om att 

fingrarna är ett användbart verktyg men att det också kan begränsa elever eftersom 

fingrarna slutligen blir otillräckliga när talen överstiger 10 (Domahs et al., 2007, s.356– 

366). För att fingeranvändningen ska ha en positiv inverkan måste eleven utveckla 

strukturerade tillvägagångssätt för att kunna operera med tal (Björklund et al., 2018, s.10; 

Domahs et al., 2007, s.363). Det finns tillvägagångsätt som är mindre effektiva vid 

fingerräkning men utvecklar barn strukturerade fingermönster främjar det förståelsen för 

tal och aritmetik. Vissa forskare anser därför att det är irrelevant att elever ska utveckla 

fingerbaserade representationsformer om det senare inte är användbart när talen blir större 

(Domahs et al., 2007, s.356–366). Dock får man inte glömma synsättet där man värderar 

den mentala representationsformen högre än fingerräkning. Trots att vissa forskare anser 

att fingerräkning inte är en hållbar strategi i längden anser vi, efter litteraturstudien, att 

fingrarna hjälper elever att få förståelse för tal och räkning. Därför tycker vi att det är 

viktigt att utveckla strukturerade tillvägagångssätt tidigt i undervisningen för att elever ska 

få möjlighet att tillämpa dessa strategier. För att det ska vara betydelsefullt för eleverna 

anser vi att fingertalens strukturering (från vänster till höger) ska läras ut tidigt. På så vis 

får eleverna möjlighet att kunna utveckla strukturerade fingermönster som kan hjälpa dem 

i deras förståelse av tal och räkning med de tio första talen.   

Om finger gnosis, eller fingerigenkänning som det också definieras som, är en för- eller 

nackdel för barns aritmetiska färdigheter är forskarna väldigt oense om. Det finns olika 

synpunkter varav den ena handlar om att det inte finns något förhållande alls mellan finger 

gnosis och de aritmetiska färdigheterna (Long et al., 2016, s.332) medan motparten anser 

att finger gnosis inte får ignoreras i undervisningen. De anser att det ska ses som ett 

beräkningsverktyg för eleverna i sitt lärande (Reeve och Humberstone, 2011, s.91–92).  

Vår tolkning är att finger gnosis är väldigt likt det Neuman (1989) kallar för fingertal. Detta 

eftersom både finger gnosis och fingertal innebär att elever ska ha kunskap om att 

identifiera sina fingrar. Vi tycker att det är intressant att forskarnas ställning till finger 

http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=34893&d=1&sname=RobertReeve&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=34893&d=1&sname=RobertReeve&name=Science
http://www.frontiersin.org/Community/WhosWhoDetails.aspx?UID=34893&d=1&sname=RobertReeve&name=Science
http://www.frontiersin.org/people/judihumberstone/38016
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gnosis är så varierande och det är ett faktum att det behövs forskas mer inom området. Om 

fingrarna används som ett beräkningsverktyg använder eleverna inte bara sin 

tankeverksamhet utan även synen och känseln tillämpas. Vi har under vår tid på högskolan 

fått lära oss att ju fler sinnen som används vid inlärning desto bättre befäster eleverna 

kunskapen. Fingrarna synliggör talen för barn och ger dem en multimodal inlärning genom 

att de både får “se” och “känna” talen (Domahs et al., 2007, s.363; Neuman, 1989, s.173). 

Fingeranvändningen aktiverar alltså flera sinnen vilket gör inlärningen multimodal och på 

så vis ökar chansen för elevers lärande och utveckling. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning som var inriktad på matematik diskuterade vi med våra handledare om 

fingeranvändningen i matematiken. De ansåg att synen på fingeranvändning har ändrats 

med tiden och att inställningen idag är mer positiv eftersom vikten av multimodalt lärande 

har påvisats. Diskussionen fördes även om att fingrarna måste användas på ett visst sätt för 

att det ska gynna elevernas matematiska utveckling.    

Fingrarna hjälper också barn att se talens ordinalitet och kardinalitet samtidigt som de får 

möjlighet att “se” de abstrakta talen (Neuman, 1989, s.177). Vi upplevde under vår 

verksamhetsförlagda utbildning att de elever som ännu inte har förståelsen för tals 

ordinalitet och kardinalitet drog stor nytta av att använda fingrarna som hjälpmedel när de 

ska förstå och räkna med tal. Dessa elever uppmanades av sina lärare att använda sina 

fingrar för att synliggöra och förenkla sina beräkningar då läraren ansåg att detta hjälpte 

eleverna att se tals ordinalitet och kardinalitet. Vi upplevde att fingrarna verkade hjälpa 

dessa elever att strukturera och förstå talen bättre när de ska lösa enklare aritmetiska 

uppgifter. Ordinalitet och kardinalitet är ståndpunkter för en god talförståelse vilket i sin 

tur är nödvändig för aritmetiken och därför anser vi att fingrarna är ett bra verktyg inom 

matematiken. Under vår verksamhetsförlagda utbildning fick vi se att elever använde 

fingrarna på olika vis för att lösa aritmetiska uppgifter och upplevde att det fanns både mer 

och mindre effektiva sätt att använda dem på. Behärskade eleverna sitt tillvägagångssätt 

lyckades de majoriteten av gångerna att lösa uppgifterna. Detta visar ännu en gång hur 

viktigt det är hur fingrarna används vid räkning då fel tillvägagångssätt kan orsaka räknefel 

och att elever missunnas kunskapen. De elever som inte har utvecklat strukturerade 

fingermönster bör få möjligheten att lära sig detta. Som lärare är det viktigt att besitta 

kunskapen om fingeranvändningen så elever som ännu inte har utvecklat strukturerade 

fingermönster kan ges möjlighet att lära sig detta. Vi föreslår att lärare bör illustrera och 
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lära eleverna hur de kan använda fingrarna som ett verktyg för att det ska vara ett effektivt 

tillvägagångssätt.    

Fingrarna hjälper barnen att “se” talen vilket gör dem mer konkreta. När barnen ser och 

kan känna fingrarna får de även möjlighet till att få en föreställning av tio bastalens 25 

kombinationer. I Björklunds et al. (2018, s.10) studie drogs slutsatsen att barn som räknar 

fingrarna som enskilda enheter inte får samma synsätt för del och helhetsrelationena. 

Därför anser vi att fingrarna bör ses som ett verktyg för att kunna upptäcka 25 

kombinationerna. 25 kombinationerna är i sin tur ett hjälpmedel för att senare kunna räkna 

med tal som överstiger 10. Detta tycker vi visar på att fingeranvändningen är 

grundläggande för elevers matematiska kunskaper, förståelse och utveckling. Under 

samtliga verksamhetsförlagda utbildningar har vi uppmärksammat att man arbetar mycket 

med “tiokompisar” där man fokuserar på att eleverna ska kunna se uppdelningarna av tio 

som helheter. Fokus ligger på att eleverna ska automatisera dessa “tiokompisar” för att 

hjälpa dem i sin matematiska utveckling. Det finns olika sätt att lära sig “tiokompisarna” 

på men en metod som vi har sett användas i verksamheten är fingrarna. Läraren visar 

exempelvis fingertalet sju på sina fingrar och eleverna ska då visa upp sjuans tiokompis 

tre. Vi anser att man bör arbeta på liknande sätt med de andra 25 kombinationerna för att 

eleverna även ska automatisera dessa.  

Utifrån litteraturstudien drar vi slutsatsen att det inte handlar om att fingrarna ska användas 

eller inte i förståelsen för tal och aritmetiken. Fokus bör istället vara på hur fingrarna ska 

användas som tillvägagångssätt vid beräkning av tal inom talområdet 10. Fördelar med 

fingeranvändning är att det bidrar till en multimodal inlärning, skapar en bild av 25 

kombinationerna och ses som ett konkret material. De begränsningar som framkommit är 

att fingrarna blir otillräckliga vid tal över 10 vilket gör att de förlorar sin funktion samt att 

vissa tillvägagångssätt kan försvåra räkningen (Domahs et al., 2007, s.356–366; Björklund 

et al., 2018, s.4–5). I vår kommande yrkesroll som lärare kommer vi att använda fingrarna 

som ett grundläggande verktyg i början av den aritmetiska utvecklingen. Trots att det finns 

forskning (Domahs et al., 2007, s.356–366) som påpekar att fingrarna inte räcker till vid 

räkning med tal över 10 så anser vi att fingrarna har en förmåga att hjälpa elever att räkna 

med högre tal. Fingrarna hjälper elever att få en bild av 25 kombinationerna, som i sin tur 

ger dem möjlighet att dela upp de adderade eller subtraherade talen vid tiotalgränserna 

(Neuman, 1989, s.140). Därför anser vi att fingrarna är användbara även när tal överstiger 
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tio. Som framtida lärare kommer vi lägga mycket tid och fokus på fingeranvändningen och 

dess struktur för att eleverna ska få en bild av 25 kombinationerna. Litteraturstudien har 

resulterat i att vi till största del har en positiv bild av fingeranvändning i matematiken. 

Däremot är forskarna fortfarande oense om huruvida fingerbaserade representationsformer 

bidrar eller begränsar den matematiska utvecklingen. Därför anser vi att det behövs mer 

forskning inom området för att kunna avgöra huruvida fingeranvändningen har en positiv 

eller negativ effekt för elevers talförståelse och aritmetiska utveckling.  

6.3 Fortsatt forskning  

Eftersom forskare är oense om fingrarnas användning i matematiken och att det finns både 

för- och nackdelar behövs mer forskning inom området. Forskning behövs både för att 

belysa vad fingrarna kan bidra med men också på vilket sätt fingeranvändningen kan 

begränsa elever i deras lärande. I litteraturstudien har vi fått fram att det både finns mer 

och mindre effektiva sätt att använda fingrarna på vid talförståelse och aritmetiska 

beräkningar. Björklund et al. (2018, s. 11) hävdar att fingrarna ska användas i matematiken 

men att det är viktigt att fingrarna användas på rätt sätt för att ge eleverna goda 

förutsättningar. Det skulle därför vara intressant att utforska, observera och intervjua elever 

om deras tillvägagångssätt och metoder när de använder fingrarna som beräkningsverktyg. 

Ett annat möjligt forskningsområde är att fokusera på hur lärare använder, lär ut och ställer 

sig till fingeranvändningen i matematiken. Fortsatt forskning inom detta område är viktigt 

så att vi och andra lärare får kunskap om hur fingrarna ska användas i matematiken för att 

eleverna ska få så goda förutsättningar som möjligt i deras matematiska lärande.  
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Titel  
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Syfte  Design  

Urval  
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Resultat  

C.Björklund,   
A.Kullberg· U.Runesson  
- Kempe  

  
Structuring versus 

counting: critical ways of 

using fingers  
in subtraction  

  
ZDM  

Sverige  

  
2018  

Syftet med den här studien 

är att studera vilka 

tillvägagångssätt, när man 

använder fingrarna för att 

lösa en enklare 

subtraktionsuppgift, som är 

mer eller mindre effektfulla. 

Barnen som var mellan fyra 

och fem år fick svara på en 

enklare subtraktionsuppgift.   
  

126 barn i åldern 4– 

5 år intervjuades 

och observerades 

för att se hur de 

använder sina 

fingrar för att lösa 

en enklare 

subtraktionsuppgift.  

Efter diskuteras 

vilka olika 

tillvägagångssätt 

som barnen 

använde samt om de 

är mer eller mindre 

effektfulla.   

Forskarna fann tre olika 

tillvägagångssätt. Två av 

dem var mer effektiva 

och hjälpte barnen lösa 

uppgiften. Med dessa 

tillvägagångssätt 

använder barnen 

strukturerade 

fingermönster helt eller 

delvis. Det tredje 

tillvägagångssättet fann 

forskarna inte som en 

effektiv lösningsstrategi. 

Dessa barn räknar 

fingrarna som enstaka 

enheter.   
  

V. Crollen & M-P. Noël  

  
The role of fingers in the 

development of counting 

and arithmetic skills.  
  
Acta Psychologica  

Belgien    

  
2015  

Syftet med studien är  
att testa om handrörelser 

och fingeranvändning kan 

påverka barnens förmåga 

vid räkning och vid 

grundläggande  
aritmetisk problemlösning. 

I studien deltog 23 

barn från två 

belgiska skolor. Det 

genomfördes olika 

matematiska tester. 

I samband med 

testerna  
genomfördes 

observationer för att 

notera elevernas 

användning av 

fingrarna. 

Resultatet visade att 

fingrarna kan spela en 

viktig roll i början av den 

aritmetiska utvecklingen 

då det kan ses som ett 

externt verktyg som 

underlättar räkningen för 

eleverna.    

F. Domahs,  
 H. Krinzinger &  
K.Willmes  

  
Mind the gap between 

both hands: Evidence for 

internal finger-based 

number representations 

in children’s mental 

calculation  
  
Science Direct  

  

Tyskland   

  
2007  

Syftet med denna studie är 

att undersöka elevernas 

användning av fingrar vid 

addition och subtraktion. 

Samt hur eleverna går till 

väga när talen överstiger 10 

och  
fingrarna otillräckliga  

  

  

I studien deltog 149 

barn från fem olika 

skolor. Det gjordes 

fyra tester med ett 

halvårs mellanrum 

där  
fingeranvändningen 

vid addition och 

subtraktion 

undersöktes.  

Studien visar att 

användningen av 

fingerbaserade 

representationsformer är 

ett användbart verktyg i 

början av den aritmetiska 

utvecklingen. De menar 

dock att 

fingeranvändningen 

förlorar sin betydelse när 

talen blir allt större och 

fingrarna otillräckliga.  
  



 

T. Jay J. Betenson  

  
Mathematics at Your 

Fingertips:  
Testing a Finger Training 

intervention to improve 

Quantitative skills  
  
Frontiers in Education  

  

Storbritan 
nien  

  
2017  

Syftet med studien är att 

undersöka sambandet när 

man kombinerar 

fingerträning och antalsspel 

i undervisningen.   

132 barn i åldrarna 

6–7 år deltog i 

studien under 4 

veckors tid. Studien 

testade deltagarnas 

kvantitativa 

färdigheter, finger 

gnosis och deras 

förmåga att jämföra 

storheterna av två 

icke-symboliska 

representationer av 

nummer.  

Studien resulterade i att 

de elever som ingick i 

gruppen där både 

fingerträning och 

antalsspel kombinerades 

visade på bäst resultat. 

Forskarna hävdar därför 

att det finns ett 

funktionellt samband 

mellan finger gnosis och 

räknefärdigheter.  
 

A. Lafay, C. Thevenot, C.   
Castel & M. Fayol3  

  
The role of fingers in 

number processing in  
young children  
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Tyskland  

  
2013  

Syftet med denna studie är 

att undersöka förhållandet 

mellan fingeranvändning 

och numerisk utvecklingen 

hos barn mellan 4–7 års 

ålder.  
  

I studien deltog 

sextio barn mellan 

åldrarna 4–7 år där 

man gjorde tester 

för att undersöka 

förhållandet mellan 

elevernas 

användning av 

fingrarna och den 

numeriska 

bearbetningen.   

Studiens resultat menar 

att fingerräkning är 

användbar men inte 

nödvändig för att 

utveckla symboliska 

numeriska färdigheter. 

Användningen av fingrar 

i en räkningsuppgift är  
relaterad till barnens 

förmåga gällande 

dynamisk uppräkning, 

men inte för statiska 

uppgifter som innefattar 

erkännande eller 

jämförelse av 

fingermönster.   
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Tolan, A., Burgoyne, K.,  
Heron-Delaney, M., 

Witteveen, K., & Hulme,  
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It is counting and number 

judgment, but not finger 
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Journal of Experimental 

Child Psychology.  
  

 

England   

  
2016   

Syftet med studien är att 

undersöka om det finns 

något samband mellan 

finger gnosis och de 

aritmetiska färdigheterna.   

204 elever från 

årskurs 1 eller 2 

deltog i studien. 

Det gjordes olika  
testerna i 

aritmetik, 

numerisk 

bearbetning, 

finger gnosis och 

ordförråd.   

Studiens resulterade i att 

de inte fann någon 

koppling mellan finger 

gnosis och de aritmetiska 

färdigheterna. Hade ett 

sådant samband funnits 

hade det visats sig i 

studien.   
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neurocognition and  
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Frontiers in 

psychology. Handy 

numbers:  Finger 

counting and numerical  
cognition   
  

Tyskland  

  
2011  

Syftet med denna studie är 

att jämföra och undersöka 

för-och nackdelarna med 

fingerbaserade strategier 

för den aritmetiska 

utvecklingen.  

I studien jämför 

Moeller et al.  
neurovetenskapliga 

och  
matematikdidaktisk 

a forskares åsikter 

och ståndpunkter 

huruvida 

fingerbaserade 

strategier påverkar 

den aritmetiska 

utvecklingen.  

Studiens resulterade i att 

det finns tydliga 

skillnader över hur 

neurovetenskaplig och 

matematikdidaktisk  
forskning ställer sig till 

fingerbaserade  
räkningsstrategier. 

Moeller et al. poängterar 

dock att både parter 

måste behandlas och 

undersökas vidare för att 

få ett definitivt svar om 

fingerbaserade strategier 

för- och nackdelar.  
  

D. Neuman   

  
Räknefärdigheternas  
rötter  

  

Sverige   

  
1989  

Syftet med boken är att visa 

vilka uppfattningar barn har 

om omvärlden så att lärare 

och föräldrar kan hjälpa 

dem att förstå något genom 

att “tala samma språk”. Det 

är framförallt barns 

utveckling av 

grundläggande matematiska 

begrepp som studeras.  

 

Det har utförts olika  
experiment, 

intervjuer, 

observationer och 

utvärderingar om 

elevers 

räknefärdigheter.   

 

Då det har gjorts flera 

studier i boken är 

resultatet brett. Neuman 

finner bland annat vikten 

i att barn lär sig använda 

fingertal för att utveckla 

talförståelse och därmed 

tals ordinalitet och 

kardinalitet. Fingrarna 

hjälper även elever att 

upptäcka del-del—

helhets  
relationer (25 

kombinationerna).     
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CrossMark  
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2016  

Syftet med denna studie är 

att utforska förhållandet 

mellan finger gnosis, 

aritmetik och den kognitiva 

förmågan.  

I studien deltog 75 

barn i åldrarna 5– 
12. Det 

genomfördes olika  
tester för att  
undersöka barnens 

användning av 

fingrarna.  

Studien resulterade i att 

finger gnosis bidrar till 

att den aritmetiska 

prestandan blir bättre. 

Däremot poängterar 

Newman att finger gnosis 

och dess påverkan 

varierar med åldern 

eftersom förmågan att 

använda sina fingrar vid 

beräkningar utvecklas 

med tiden i samband med 

upprepad träning.  
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counting and numerical 

cognition.  

Australien   
  
2011  

Syftet med studien är att 

undersöka hur elever 

använder sina fingrar vid 

beräkningar under de tidiga 

skolåren samt hur 

arbetsminnet är associerat 

med finger gnosis och 

beräkningsförmågan.  

  

  

  

Studien undersökte 

65 barn mellan 5–7 

år om  
fingeranvändning 

för att lösa 

enkelsiffriga 

additionsproblem. 

Forskarna ville 

identifiera likheter 

och skillnader hos 

elevernas 

fingeranvändningsfö 

rmåga   
  

Studien visade att om 

fingrarna ska vara ett 

beräkningsverktyg krävs 

det att eleverna både har 

god finger gnosis och 

förmågan att bevara tal i 

arbetsminnet.  
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